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Beszámoló
a Katolikus Karitász
2009. évi tevékenységéről
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„Menj és te is
hasonlóképpen
cselekedjél!”
(Lk 10,37)
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„Járjunk nyitott szemmel a világban. Zűrzavaros korunkban keressük Isten akaratának jeleit.
Minden helyzetet, ahol egy jó szóval, egy baráti
tekintettel, személyes munkát vagy akár anyagi
segítséget áldozva boldogabbá tudjuk tenni a
körülöttünk élőket.”
„Ezekben az apró helyzetekben ragyogjon fel
az életünk, mint a feltámadás reggelén az örömhírt mondó angyal fehér ruhája. Legyünk remény,
méltóság, energia forrásai egész környezetünk
számára. A mindenható Isten pedig, aki Krisztust
feltámasztotta a halálból, nekünk is megadja az
erőt, számunkra is készíti az emberi szóval ki
nem fejezhető örök boldogság ajándékát.”
„Újuljunk meg hát lélekben, forduljunk különös
szeretettel egymás felé, különösen a betegek,
az idősek, a munkanélküliek, a gondokkal küzdő
családok felé.”
Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
az Európai Püspökkari Konferenciák elnöke
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XVI. Benedek pápa Fatimában az irgalmas
szamaritánus példáját idézte fel a szociális
szervezetek munkatársainak, amikor azt idézte:
Hallottátok, hogy Jézus ezt mondta: „Menj és te
is hasonlóképpen cselekedjél!” (Lk 10,37). Ő arra
buzdít bennünket, hogy sajátítsuk el az irgalmas
szamaritánus lelkületét, akinek a
példáját a testvéri segítségnyújtással kapcsolatban állította elénk.
De mi is ez a lelkület? „A látó
szív magatartása. Ez a szív látja,
hol van szükség a szeretetre, és ott
cselekszik is” (XVI. Benedek, Deus
caritas est 31). Így cselekedett az
irgalmas szamaritánus is. Jézus
nem csupán buzdít, de ahogyan
az egyházatyák tanítják, Ő maga
az irgalmas szamaritánus, aki minden emberhez közeledik „és a vigasztalás olaját,
valamint a remény borát önti sebeire”, és elviszi
őt a fogadóba, amely az Egyház, ahol gondját
viselik, rábízva őt szolgáira, előre kifizetve a gyógyítás költségeit.
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”.
Jézus feltétel nélküli szeretetét, amely minket is
meggyógyított, most nekünk kell átalakítani nagylelkű és ingyenes szeretetté, az igazságnak és a
szeretetnek megfelelően, ha az irgalmas szamaritánus szívével akarunk élni.
Van mit tennünk. „A Föld lakosságának leggazdagabb öt százaléka a globális jövedelmek
egyharmadával rendelkezik. Ugyanannyival, mind
az „alsó” nyolcvan százalék. A világban több mint

esőzésekről, a jégverésekről és áradásokról, melyek egyre sűrűbben követelik életünk munkájának
teljes meg-semmisülését. „Gyenge lábakon áll a
világ.” A természeti és emberi katasztrófák rajtunk
ütött súlyos sebei mutatják, hogy mindennapjaink
kihívásai nem a „médiasztárkönyvek” sohasem
látott élménye, hanem valóság.
A Katolikus Karitász Országos
Központja alapos helyzetelemzés
alapján és az igényeknek megfelelően, az egyházmegyei karitászközpontokkal összefogást sürgető
stratégiát alakított ki a problémák
hathatós kezelésében, nem feledkezve meg munkatársaink általános és akkreditált képzéséről sem.
Ebben a közös munkában és
erőfeszítésben hálás szívvel mondok köszönetet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hathatós támogatásáért, az egyházmegyei karitászközpontok vezetőinek, a nagyszámú
önkénteseknek és munkatársaim minden segítségéért. Köszönet a hazai és a külföldi támogatók
önzetlen támogatásáért is, hogy törekvéseinkben
velünk együtt gondolkodtak és a rászorultakért
tett felhívásainkat és kéréseinket nem hagyták
megválaszolatlanul.
Hálás köszönettel bocsátom útjára e jelen,
munkánkat tartalmazó beszámolót. Abban a reményben, hogy az elkövetkezendő évben még
egységesebben és összefogottabban folytathatjuk a rászorultakért végzett feladatainkat, és
azért is, hogy mind többen legyenek, akik meg-

870 millióan éheznek, csaknem 1 milliárd ember
nem jut tiszta ivóvízhez, minden ötödik ember
analfabéta. A magyar éhezők száma 300 ezer.”
2010 júniusában, a Magyar Gázipari Egyesülés
országosan már 40 ezerre tette a gázszolgáltatásból kikapcsolt magyar háztartások számát. Nem
beszélve az éghajlati katasztrófákról, a heves

hallják a bíztatást: „Menj, és te is hasonlóképpen
cselekedjél!”.

Écsy Gábor
a Katolikus Karitász országos igazgatója
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Itthon segítünk
EU ÉLELMISZERSEGÉlY
PROGRAM 2009
A Katolikus Karitász immár 3. éve tevékenykedik az EU Élelmiszersegély programban, melynek célja a nehéz helyzetben élő
emberek számára történő segítségnyújtás
élelmiszeradományok útján.
A magyar gazdáktól az állam EU forrásból felvásárolja az eladhatatlan termékeket, ezek az intervenciós készletek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
közbeszerzési eljárás útján a gyártókkal
különböző termékeket gyártat le, melyeket
élelmiszer tárolására alkalmas raktárakba
szállíttat. A minőségi bevizsgálás és az
MVH engedélye után lehet kiszállíttatni a
raktárakból a segélyeket, amely így jut el a
településekre és a rászorulókhoz.
A Katolikus Karitász az ún. csillagpontos elosztási rendszert alkalmazza, ami azt
jelenti, hogy a raktárból nagy teherbírású
kamionokkal kiszállítatjuk az árut egy vagy
több településre. Lerakodásra és több gépkocsi parkolására alkalmas lerakodóhelyet
keresünk, ahová kisebb autókkal érkeznek
a környező településekről, és ott pakolják
át a településenkénti mennyiségeket és viszik el saját falujukba, ahol 3 napon belül
kiosztják a rászorulóknak.
Az EU Élelmiszersegély program keretében a Katolikus Karitász 2009-ben megközelítőleg 1160 tonna élelmiszert
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A programban több száz önkéntes, számos Karitász dolgozó, családsegítő- és
önkormányzati alkalmazott működött közre.
A tavalyi évhez képest (732 872 kg) az
idei évben 56,91%-kal több élelmiszert
osztottunk ki.

GYULAFEHÉRVÁRI
EGYÜTTMŰKÖDÉS – TÁBOR

osztott ki a rászorulóknak, 422 különböző településen országszerte. Ez a
mennyiség 47 db 24 tonnás kamiont és több
kisebb teherautónyi rakományt jelent!
A 2009. évi program keretében lisztet,
tésztaféléket, kristálycukrot, mokkacukrot,
müzlit, hűtést nem igénylő sajtot és tartós
tejet osztottunk.
Az élelmiszereket évente két fordulóban
osztjuk, nyár elején és ősszel.
Az év során közel 120 000 ember
részesült két alkalommal élelmiszeradományban. Legtöbbször egy osztás alkalmával kétféle élelmiszert kaptak, egyes
régiókban akár háromfélét is.
Az alábbi 10 Egyházmegyei Karitász
szervezetek vettek részt a programban:
Debrecen-Nyíregyháza, Eger, Esztergom-Budapest, Kalocsa-Kecskemét, Pécs,
Szeged-Csanád, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém és a Váci Egyházmegye 13
települése közvetlenül az országos Karitász
szervezésében részesült élelmiszersegélyben.

Tapasztalatszerzés céljából összesen tizenöt Karitász önkéntes és munkatárs vett
részt a Gyulafehérvári Caritas VI. képzési
táborában, amely 2009. július 13-19. között
Szovátán került megrendezésre.
Részvételünk célja az volt, hogy a részvételből tanulva felkészüljünk az első magyarországi tábor szervezésére.

A képzési tábor célja az önkéntesek mozgósítása, támogatása olyan eszközökkel,
módszerekkel, amelyek segítségével ők
is segíteni tudnak másoknak abban, hogy
felfedezzék az élet értelmét, szépségét és
örömeit, hogy minőségibb életet tudjanak
élni, ismerjék jogaikat és éljenek lehetőségeikkel. A csodaszép békés hegyi környezet ölén a mindennapos szentmisék, közös
imák, kiscsoportos munkák, előadások,
játékok, tábortűz, meghitt beszélgetések,
kézműves foglalkozások, kirándulás, a fergeteges buli: mind megannyi eszköz arra,
hogy önkénteseink megerősödjenek abban,
hogy feltöltődve, tapasztolatokat szerezve
felelős keresztényként hagyhatnak nyomokat a világban, hogy Isten jóságának,
szeretetének a megvalósítói lehetnek.
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A Gyulafehérvári Caritas a 2009-es
évet az Esélyegyenlőség évének nyilvánította, így az önkéntes tábor során ezt a
központi témát dolgozták fel a résztvevők,
a következő területekre tekintve: előítélet,
tolerancia, emberi méltóság, fogyatékosok,
férfi-nő egyenjogúság, hátrányos helyzetű
gyerekek, bántalmazottak.
Ezen a nyáron hatodik alkalommal kínáltak lehetőséget a plébániai közösségekben
és egyházi civil szervezeteknél tevékenykedő önkéntesek számára egy egyhetes
tartalmas együttlétre.

családtagjaik számára. A közösségi házban
bölcsődés kortól egészen középiskolás korig tartanak kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat pedagógusok, szociális munkások.
A gyermekekkel való foglalkozás mellett a
családokon is igyekeznek segíteni (munkakeresés, szociális ügyek intézése stb.)
Az Osztrák Karitász több országból hívott össze olyan szakembereket, akik roma integrációs projektekben dolgoznak.
A munkatársak három alkalommal vettek
részt egyhetes továbbképzésen, ahol mindennapi munkájukhoz kaphattak gyakorlatimódszertani segítséget.

72 óra

Kiscsoport (alsó tagozatosok)

TEREMTÉSVÉDELEM –
GLOBÁLIS NEVELÉS
„A következő ezer év velünk kezdődik!”
Ez volt a mottója az idei Máriagyűdi Ifjúsági Találkozónak, ahol a Katolikus Karitász
teremtésvédelemmel kapcsolatos műhelyfoglalkozásokat szervezett 18-25 év közötti fiataloknak. A foglalkozások témájához,
felépítéséhez a MKPK által kiadott „Felelősségünk a teremtett világért” című dokumentum szolgált alapul. A műhelymunkákat
megtervezte, megszervezte: Virág Judit,
önkéntes.

Középső csoport (felső tagozatosok)

Baba-Mama csoport

ESZTEROM – MI HÁZUNK
Az esztergomi Mi Házunk közösségi
házat a városban tevékenykedő marista
szerzetesek hozták létre hátrányos helyzetű, de elsősorban roma gyermekek és
10

A „72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL” egy fiatalokat megmozgató, egész
Magyarország területét lefedő három napon keresztül tartó szociális akció, az Ökumenikus Ifjúsági Iroda koordinációjával, a
három „történelmi” egyház ifjúsági és diakóniai Katolikus Karitász, MÖSZ (Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Református
Szeretetszolgálat) képviseletének partneri
együttműködésével.
A projekt alapötlete, hogy a fiatalok három napon át a szolidaritás, a segítés színterén éljenek és ezáltal különböző szociális
célok eléréséért dolgozzanak. Így a 72 óra
alatt különböző szociális, környezetvédelmi
valamint fejlesztéspolitikai tevékenységeket
visznek véghez, mint például szociális intézmények, játszóterek felújítása, kulturális
műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.), erdőtakarítás, színdarab idősek otthonában,
ételosztás hajléktalanoknak.

Ifjúsági csoport
A programokat az Osztrák Karitász és
az osztrák ERSTE Stiftung támogatta.
Óvodás csoport
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A Katolikus Karitász projekt-adó szervezetként csatlakozott, hogy a résztvevő fiatalok egy kis betekintést nyerjenek a Karitász
munkába és később akár kedvet kapjanak
önkéntesként máskor is segíteni.
A legtöbb egyházmegye tudott projektet
adni, legyen az idősgondozás, betegek látogatása kórházakban, vagy gyermekotthon
kifestése.

Segítség a
válsághelyzetben élő
családok számára
A válság, mely az egész világot érintette, hazánkat sem kerülte el. A Katolikus
Karitász eddig is elsősorban a hátrányos
helyzetű embereket segítette, s minthogy
az utóbbi időben még jobban megnőtt a
rászorulók száma, ezzel együtt növekedett
a feladat is.
A Katolikus Karitász egyházmegyei Karitászokon keresztül több mint 15.000.000 Ft
összegben pénzadományt, 10.000.000 Ft
értékben élelmiszersegélyt és 7.000.000
Ft összegű gyógyszertámogatást osztott
szét. Az iskolakezdési támogatások ös�szege meghaladta az 1.000.000 Ft-ot, de
emellett számos egyéb formában is segítséget nyújtott a szükséget szenvedőknek,
például: tisztítószer, ruha, bútor, háztartási
gép adományokkal, tűzifa támogatásokkal,
gyermekek kirándultatásával.
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2009 évi tavaszi
viharkárok

7000 üveg Béres csepp
az egészség védelmében

A Szombathelyi és Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye területén élő családok, melyek a heves viharok és esőzések következtében kerültek nehéz helyzetbe, 5 millió Ft
gyorssegélyben részesültek.

A Béres Alapítvány nagylelkű támogatása következtében 3000 rászoruló család
részesülhetett adományban. Nagyon nagy
segítség ez azoknak az embereknek, akiknek a napi betevő falatra is alig telik!

Folytatódott az
Egymillió csillag
a szegényekért
Immár 2. alkalommal került megrendezésre az Egymillió csillag a szegényekért
akció. Csak az iroda munkatársai és önkéntesei 100 ezer forintot gyűjtöttek össze egy
budapesti helyszínen, melyből 10 család
kapott 2 hónapra elegendő tartós élelmiszert. Országos szinten több millió forint
gyűlt össze.

Képzési tevékenységünk
A Katolikus Karitász 2009-ben regisztrált, akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált,
hogy önkénteseinek munkáját tréning-szerű, a tapasztalati tanulás elvei alapján szervezett
képzésekkel támogathassa, így téve hatékonyabbá az önkéntes segítők munkáját. Az
intézményi akkreditáció mellett két képzési program: a 90 órás, hat modulból álló Karitász
önkéntesek általános alapképzése és a 8 órás Beteglátogatás tréning akkreditációs eljárása is sikeresen lezajlott. A Karitász 2009-ben 6 képzést indított a következők szerint:

Szociálisprojektmenedzsment képzés
Marosvásárhelyen és
Székelyudvarhelyen
Két határon túli helyszínen, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen tartottak közös tréninget a Katolikus Karitász
és a Gyulafehérvári Caritas szakemberei
olyan leendő és már elkötelezett csoportvezetőknek, akik önkéntesek által ellátott
karitatív munka szervezésére vállalkoznak. A résztvevők az interaktív, gyakorlatorientált képzésen programtervezéshez,
szervezéshez, önkéntesek toborzásához,
közösségépítéshez és forrásteremtéshez
kaptak segítséget.

Beteglátogató
képzés Szegeden –
2009. május 16.
A képzésen a Szeged-Csanádi Egyházmegye 11 plébániájának képviseletében 17
Karitász-önkéntes vett részt, akik Dr. Egri
László sebész főorvos és diakónus segítségével ismerkedtek meg a szenvedés pszichológiai és teológia megközelítésével, a
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segítő beszélgetés módszerével és az intézményi beteglátogatás elméleti és gyakorlati
kérdéseivel. A képzéshez kapcsolódóan
„Beteglátogató csoport szervezése Karitász
önkéntesekkel” címmel elkészítettünk egy
kiadványt, amely segítséget nyújthat azok
számára, akik szeretnének bekapcsolódni
a szeretetszolgálat ezen tevékenységébe,
vagy új beteglátogató csoportot szeretnének szervezni.

Karitász önkéntesek
általános alapképzése
Budapesten – 2009.
február-2010. Január
Első alapképzésünket a Gyulafehérvári
Caritasszal együttműködésben 2009. februárjában indítottuk Budapesten, ahová az
Egri, Esztergom-Budapesti, Gyulafehérvári
és Kaposvári Egyházmegyékből összesen
16 önkéntes érkezett. A hat hétvégéből álló képzésen a résztvevők kommunikáció,
önismeret, segítő beszélgetés, közösségi
munka, szociális és egészségügyi ellátórendszer valamint szociálisprojekt-menedzsment tréningeken vettek részt.

Alapképzés Kaposváron
– 2009. szeptember
-2010. Május
A Kaposvári Egyházmegye Karitász önkénteseinek meghirdetett alapképzésére
az egyházmegye 7 településéről, 9 plébániájáról összesen 14-en jelentkeztek. A
teljes képzéssorozatból 2009-ben Zöldy Pál
kommunikációs szakember vezetésével a
kommunikációs tréning és Váry Annamária
pszichológus irányításával az önismereti
modul valósult meg.

Alapképzés Pécsett
– 2009 október
-2010. Április

szociális törvény és az egyház társadalmi
főbb alapelveivel ismerkedhettek meg 8
szakterületi előadó segítségével. A második
hétvége témája a kommunikáció volt, ahol
gyakorlati feladatok segítették az önkénteseket a kommunikáció modelljének, irányainak és játszmáinak megismerésében,
valamint kommunikációs készségük fejlesztésében. A képzésre az egyházmegye 8
plébániájáról 17 önkéntes jelentkezett.

Képzések előkészítése:
Szeged, Székesfehérvár,
Budapest
A Pécsi Egyházmegye alapképzése 2009
októberében a „Bevezetés a szociális és
egészségügyi ellátórendszerbe” című képzési hétvégével vette kezdetét, ahol a résztvevők a szociális ellátás több területével, így
a családsegítés, a hajléktalanok, romák,
szenvedélybetegek, fogyatékkal élők segítésének helyi intézményeivel, valamint a
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Képzési eredmények
a számok tükrében

Az indított képzések mellett három helyszínen, az Esztergom-Budapesti, Székesfehérvári és Szeged-Csanádi Egyházmegyében kezdtük meg képzések előkészítését az
egyházmegyei karitászközpontokkal együttműködve. Az előbbi két helyszínen a teljes,
hat modulból álló alapképzés szervezését
kezdtük meg, míg a Szegedi Egyházmegyében a kommunikáció és segítő beszélgetés
tréningek előkészítése valósult meg.

2009-ben az ország 36 településéről,
49 plébániájáról összesen 64 önkéntes
vett részt a Karitász által szervezett képzéseken. A résztvevők és képzők minden
képzési hétvége után megadott szempontok szerint 1-6-ig terjedő skálán értékelték
a tréningek hatékonyságát. Az összesített
eredményeket a következő táblázatok tartalmazzák:
A Katolikus Karitász 2009. évi képzései
Résztvevői értékelések összesítése

Előzetes elvárások teljesülése

5,35

Előzetes tájékoztatás

5,15

Elméleti tudás elmélyítése

5,05

Gyakorlati készségek fejlesztése

5,12

Gyakorlati hasznosság

5,03

Ismeretek bővítése

5,28

Tréner hatékonysága

5,54

Képzés módszertana

5,42

Csoportigények figyelembe vétele

5,59

Saját részvétel értékelése

4,59

Tanfolyamszervezés

5,58
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A Katolikus Karitász 2009. évi képzései
Képzői értékelések összesítése
Képzés színvonala

5,78

Résztvevők aktivitása

5,82

Saját szakmai teljesítmény

5,15

Gyakorlatok hatékonysága

5,71

Elméleti fejlesztés

5,29

Gyakorlati fejlesztés

4,71

Tanfolyamszervezés

5,94

Szakmai támogatás

5,94

Környezeti feltételek

5,88

A Gyulafehérvári
Caritas képzési tábora
2009. július 13-19. között összesen 15
Karitász önkéntes és munkatárs vett részt
Szovátán a Gyulafehérvári Caritas VI.
képzési táborában azzal a céllal, hogy a
táborban tapasztalatokat és ötleteket gyűjtsenek a 2010-ben megvalósuló első magyar
képzési tábor szervezéséhez. A tábor fő
témája az esélyegyenlőség volt, amelyet
az előítélet, tolerancia, emberi méltóság,
fogyatékosok, férfi-női egyenjogúság, hátrányos helyzetű gyerekek, bántalmazottak
résztémái mentén közelítettek meg a résztvevők.
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Grundtvig – időskorú
önkéntesek cseréje
“Pótnagyszülőket keresünk” – szociálisan
rászoruló gyermekek számára szervezett
nyári programok időskorú önkéntesek bevonásával.
2009-ben nyertes pályázatunk a Gyulafehérvári Caritas együttműködésével olyan
önkéntescserét szervez 2010 nyarára, melyben a magyarországi résztvevők Erdélyben,
a gyulafehérváriak pedig magyar táborokban végeznek önkéntes munkát.
A legfontosabb a szakmai tapasztalatcsere és az élő kapcsolat, folyamatos
együttműködés.
Fogadószervezetként részt vettünk az
ÖTLET programban. A program célja, hogy
26 év alatt, illetve 45 év feletti munkanélküliek munkaerőpiacra történő reintegrációját
segítse 10 hónapos önkéntes-szolgálat
megszervezésével. A Katolikus Karitász
Országos Központjában 10 hónapot töltött
egy 23 éves fiatal, akinek ez volt az első
„munkahelye”. A program során szerzett
tapasztalatainak birtokában reményeink
szerint nagyobb eséllyel lát neki az álláskeresésnek.

Intézményes formában
A „RÉV” munkájáról
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenysége a keresztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag igényes mentálhigiénés gondolkodásból áll.
Újbudán 2005. augusztusától kezdődően
közösségi ellátást nyújt a szenvedélybetegek részére. Szolgálatunkat 2007. február
12-től szenvedélybetegek nappali ellátásával bővítettük.
2008. augusztusában működési engedélyt adtunk be szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására is, mely szolgáltatást 2009. január 1-től nyújtjuk.
Szolgáltatásainkat az alábbi telephelyeken lehet igénybe venni:
• Közösségi ellátás: Bartók Béla út 96.
• Nappali ellátás: Csóka utca 5.
• Alacsonyküszöbű szolgáltatás:
Bartók Béla út 96., Csóka utca 5.
A „Rév” Szolgálat várja mindazokat az
érintetteket és hozzátartozóikat, akik szeretnének a függőség okozta problémákon
változtatni és gyógyulni. A gyógyulás érdekében nem csak a szenvedélybetegekkel
kell foglalkoznunk, hanem a hozzátartozóikkal, családjukkal és a környezetükkel is.
Együtt kell dolgozni a védőnőkkel, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, kórházi osztályokkal. A kliens számára is fontos, hogy a
„Rév” szoros együttműködést alakítson ki
minden olyan szervezettel, intézménnyel,
amelyek gyógyulásukban bármilyen szerepet betölthetnek.

A „Rév” Szolgálat feladatai, szolgáltatásai
• segítségnyújtás (telefonon, információk,
tanácsadás)
• szenvedélybetegek és hozzátartozóik
közösségi ellátása (problémafeltárás,
pszichoedukáció, stb.)
• nappali ellátás (klubszerű tevékenységek, személyi tisztálkodás, személyek
ruházatának tisztántartása)
• krízisintervenció
• szociális munka (segítő beszélgetés,
egyéni esetkezelés, közösségi szociális
munka, családkonzultáció)
• csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok)
• prevenció
• orvosi konzultáció
• s zociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés
• utógondozás
• pasztorálkonzultáció
• megkereső programok: utcai megkereső
munka
• megelőző felvilágosító szolgáltatás működtetése („elterelés”)
• hálózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi,
szociális és civil szervezetekkel való
folyamatos kapcsolattartás és együttműködés)
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Kiegészítő feladatok:
• felmérések, elemzések, javaslatok készítése. A szenvedélybetegek szociális
és mentálhigiénés állapotának felmérése és a körükben tapasztalható szociális feszültségek okainak feltárása
• képzés, továbbképzés, előadások, szakmai műhelyek szervezése
• együttműködési projektek lebonyolítása
• prevenciós programok kidolgozása lebonyolítása
2009 évben is működtettük csoportjainkat („Révész” hozzátartozók csoportja
alkoholbeteg hozzátartozók részére; „y-GT”
alkoholisták önsegítő csoportja; speciális
csoportok szervezése, szabad interakciós csoportok - elterelés csoport -, Diósdi
Családok Átmeneti Otthonában prevenciós
csoport, Rét Klub (Újbuda); Ifjúsági Klub
(XVIII. kerület); Kreatív csoport, Újságolvasó klub, Játék klub, Info csoport, (Inter)Akció csoport - elsősorban a nappali ellátóban megjelenő kliensek részére -; Biblia
csoport; Szabadidős programok).

2009 - Forgalmi adatok:
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2009-ben 2491 főnek nyújtottunk
segítséget.
A forgalmi napló szerint összesen 13971
esetben történt ellátás. Az intézmény területén, szuverén módon működő önsegítő
csoport forgalmi adatai nélkül az ellátások
száma 7645.
Az intézményben, személyesen 1143
fő kapott segítséget, 1265 fő prevenciós
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foglalkozások keretében. Összesen 1027
fő volt újbudai lakos (az összes kliensszám
41,23%-a).
A tavalyi évhez képest a szolgáltatások
igénybevétele annyiban változott, hogy
50%-kal nőtt, azaz a másfélszeresére emelkedett az intézményünkkel kapcsolatba került kliensek száma. Ennek oka lehet az is,
hogy 2009. január 1-jétől beindítottuk az
alacsonyküszöbű szolgáltatásainak (telefonos és személyes információadás, drop-in,
megkereső munka, pszicho szociális intervenciók), köztük a megkereső munkát is.
Új csoportokat indítottunk: Újságolvasó
klub, Játék klub, Film klub, játékszenvedély-betegek részére csoport, Info csoport,
(Inter)-Akció-csoport. A nappali ellátással a
2007-ben indított szolgáltatásokat továbbra
is működtettük (tisztálkodás, ruházat mosásának lehetősége, illetve egyéb szabadidős
tevékenységek, pl. ping-pong). A Révész
Hozzátartozói csoport népszerűsége is nőtt.
Az alábbi táblázat bemutatja a „Rév”
Szolgálat forgalmi adatainak alakulását
2009-es év 12 hónapjának, nemenkénti
bontásában.
fő

Forgalom alakulása nemenként 2009-ben (Gamma Gt. csoport adatai nélkül)

férfi

nő

Személyes kontaktusba került kliensek,
kerület szerinti megoszlása:

fő

A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került budapesti kliensek kerület szerinti
megosztása 2009-ben (prevenció és Gamma Gt. csoport kliensei nélkül, N=956)

hallgatók terepgyakorlatot végeztek az
intézményben.
• Rendszeresen tartunk prevenciós foglalkozást Budapest Főváros XI. kerületi
általános-és középiskoláiban. A szülőknek, pedagógusoknak tájékoztatókiadványt készítettünk a drogok fajtáiról,
tüneteiről, szerhasználat felismeréséről.

2009. év jelentősebb eseményei:
• Erősítettük együttműködésünket Újbuda
egészségügyi, szociális intézményeivel.
• Részt vettünk a Csiki Hegyek Utcai Általános Iskola egészségnapján, fogadó
óráin és szülői értekezletén.
• Az intézményben heti rendszerességgel
van szupervízió, esetmegbeszélés.
• A Katolikus Karirász „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat együttműködő
partnerként részt vett Budapest Főváros
XI. kerületi Önkormányzatának TÁMOP
5.2.5.-es programjának megvalósításában.
• Katolikus Karitász „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, 2009. október
13-án ünnepelte működésének 15. évfordulóját.
• Alapító tagjai vagyunk az Újbudai KEFnek (Kábítószer Egyeztető Fórum).
•A
 kkreditált szakmai műhelyt szerveztünk az ország szenvedélybeteg ellátásában dolgozó szakembereinek.
• Szociális munkás, szociálpedagógus és
szociálpolitikus egyetemi- és főiskolai

Munkatársunk kitüntetése
A szociális munka napja alkalmából polgármesteri dicséretben részesült munkatársunk, a budapesti „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményi referense.
Budapest XI. kerület - Újbuda Önkormányzata minden évben ünnepélyes díjkiosztón
köszöni meg a munkáját mindazoknak, akik
a szociális ellátás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
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NEMZETKÖZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK
PERU
A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye hívei által gyűjtött 4.400 EUR
adomány a Katolikus Karitász – Caritas
Hungarica-hálózatán keresztül jutott el a
Perui Karitászhoz. A Karitász perui országos központja előzetes igényfelmérés és
projektjavaslatok alapján választotta ki a
projekt helyszínét.
A segélyakció keretében 2009. június 1.- október 31-ig Oventeni térségében 34 faluközösség 15 év alatti iskolás
korú gyermekeit támogatta a Karitász
iskolafelszereléssel, ruhával, élelemmel,
gyógyszerekkel, illetve orvosi és kórházi
ellátás megszervezé-sével.

Halpathota
(Sri Lanka)
A tsunami okozta károk helyreállításában segített a Katolikus Karitász a Galle-i
Püspökségen keresztül, hogy Halpathotán
megépülhessen egy közösségi és lelkigyakorlatos ház egy tanteremmel. A helyi
egyházmegye irányította és felügyelte a
munkálatokat, folyamatosan tájékoztatva
a Katolikus Karitászt.
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Bevételek összesen:

245.419 ezer Ft

Támogatások:

177.618 ezer Ft

• normatív:
• önkormányzati:

36.513
6.500

• adományozóinktól:134.605
Egyéb bevételek

Térítési díjak:

26.712

Pályázatokból:

12.788

Egyéb: 		

28.301

Pályázati támogatás
Térítési díjak
Adományozói támogatás
Önkormányzati támogatás
Normatív támogatás

Mianmar
A Mianmarban a Nargis-ciklon következtében megárvult gyermekek támogatása – a
Yae Twin Yae Kan árvaház kibővítése – volt
a támogatás célja, melyben az Osztrák Karitásszal együttműködve segíthettük az ott
lakók életének javítását.
A Katolikus Karitász a támogatást részben a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázatából, részben saját
forrásaiból és gyűjtésekből biztosította. Az
árvaház bővítése 2009-ben befejeződött, s
a gyermekek örömmel használják.

Gazdasági beszámoló

Kiadások összesen:

225.937 ezer Ft

Adott támogatások:

113.606 ezer Ft

ebből • belföldre:

101.617

• külföldre:

11.989
Egyéb kiadás

Később Halpathotán a Katolikus Karitász
támogatásával a Galle-i püspökség telkeket
vásárolt és házakat épített az ott élő családoknak. A már elkészült 19 családi házban
ma már boldog családok élnek, megköszönve a magyar Karitász sok segítségét!

Intézményeink fenntartási költsége:

Intézményeink fenntartási költsége

			

98.679

Adott külföldi támogatás

Egyéb kiadások:

13.652

Adott belföldi támogatás
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Címjegyzék
A Katolikus Karitász Egyházmegyei
Központjai
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
1111 Budapest, Bartók Béla u. 30.
tel.: 06-1/372-0910, fax: 06-1/372-0914
e-mail: office@caritas.org.hu
www.caritas.org.hu
Ft. Écsy Gábor igazgató
országos karitász igazgató
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
tel/fax: 06-42/418-851
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
Gégény Béla igazgató
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Széchenyi u. 5.
tel/fax: 06-36/6518-602
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Ft. Árvai Ferenc igazgató
Guba Lászlóné irdavezető
tel.: 06-49/313-225
Esztergomi - Budapest
Főegyházmegyei Karitász
Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
tel.: 06-1/351-1977/2 Mankovics Éva
fax: 06-1/478-0896
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
www.esztergomi-ersekseg.hu/karitasz
Ft. Écsy Gábor
országos karitász igazgató
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Hajdúdorogi Görögkat. Egyházmegyei
Karitász
4551 Nyíregyháza-Oros, Vezér u. 19.
tel/fax. 06-42/480-066
e-mail: szokirajanos@freemail.hu
Ft. Szokira János igazgató
Főegyházmegyei Karitász Kalocsa
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
tel.: 06-78/462-166
fax: 06-78/462-667 127 v. 130-as mellék
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com
Ft. Szántó Ambrus igazgató
Kaposvári Egyházmegyei Karitász
8700 Marcalli, Hősök tere 5.
tel/fax: 06-85/510-233
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Jáki Zoltánné igazgató
Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3600 Ózd, Lomb u. 2. 3601 Ózd, Pf. 88
tel.: 06-48/570-270
e-mail: kaulics@axiosz.axelero.net
e-mail: parokus@t-online.hu
Ft. Dr. Kaulics László igazgató
Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász
Szervezetének Alapítványa
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
tel/fax: 06-96/570-228
e-mail: karitasz@osb.hu
Szolnoki Ambrus igazgató

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
tel/fax: 06-72/532-207
e-mail: caritasp@dravanet.hu
Forray Ferencné igazgató
Szeged–Csanádi Egyházmegyei
Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
tel/fax. 06-62/425-548
e-mail: szkaritasz@invitel.hu
Megyeri Márta igazgató
Alba Caritas – Caritas Hungarica
Alapítvány-Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
tel.: 06-22/506-828, fax: 06-22/506-829
e-mail: albacaritas@gmail.com
Nagy Lajosné Krisztina igazgató
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Szily János u. 2.
tel/fax: 06-94/318-560
e-mail: caritas.szombathely@ax.hu
www.caritasszombathely.hu
Tuczainé Régvári Marietta igazgató
Váci Egyházmegyei Karitász
/Segítő Szeretet Alapítvány/
2600 Vác, Migazzi tér 6.
tel.: 06-27/814-174
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
Martos György igazgató
15. Veszprémi Főegyházmegyei
Karitász
8200 Veszprém, Vár u. 25.
tel.: 06-88/428-638
e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com
Zagyva Richárd igazgató

Szenvedélybeteg-segítő hálózat
Katolikus Karitász RÉV
Szenvedélybeteg segítő Szolgálat
Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest Bartók Béla u. 96.
tel.: 06-1/361-4252
fax: 06-1/466-4455
e-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Nappali részleg
1115 Budapest, Csóka u. 5.
tel.: 06-1/248-0824
Márton Andrea intézmény vezető
Szent Cirill és Methód Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg–segítő
Szolgálat
9025 Győr, Bálint Mihály u. 54.
Levelezési cím: 9025 Győr, Kossuth u. 63.
tel.: 06-96/529-551
fax: 06-96/529-555
e-mail: gyor.rev@freemail.hu
Oláh Dóra intézmény intézmény vezető
Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
8000 Székesfehérvár, Móri u. 20.
tel.: 06-22/506-606, 06-22/506-607
fax: 06-22/506-608
e-mai: szrev@mail.datatrans.hu
Tóth Judit Barbara intézmény vezető
Főplébánia Karitász Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
tel/fax: 06-76/415-466
zöldszám: 06-80/204-226
e-mail: revkmet@t-online.hu
Molnár Ferenc intézmény vezető
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Szent Erzsébet Karitász Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/a.
tel.: 06/74 413-037
fax: 06/74 511-586
e.mail: rev-szekszard@mail.datanet.hu
www.revkaritasz.hu
Kalóczi Andrea intézmény vezető
Caritas Hungarica Eger Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
3300 Eger, Kolozsvári u. 49.
tel.: 06-36/518-328
fax: 06-36/518-329
e-mail: egerrev@t-online.hu
Siposné Kohári Szilvia intézmény vezető

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
9700 Szombathely, Wesselényi u. 24.
tel.: 06-94/508-527
e-mail: revszh@t-online.hu
Tuczainé Régvári Marietta intézmény
vezető
Forrás Lelkisegítők Egyesülete
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolg.
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
tel/fax: 06-52/428-004
e-mail: debrecenrev@chello.hu
Fehér Ottília intézmény vezető

Alapítványunk: a Karitászt Támogató Alapítvány
A Katolikus Karitász, mint a magyar Katolikus Egyház önálló jogi személyiséggel
rendelkező országos jellegű szervezete 1991-ben létrehozta a Magyar Karitász Caritas Hungarica Alapítványt, amelynek elnevezését 2003-ban Karitászt Támogató
Alapítványra változtatta.
Az Alapítvány célja a Katolikus Karitász anyagi segítése annak érdekében, hogy
az szociális-karitatív (betegápoló, szegénygondozó és más jótékonysági) feladatát
eredményesebben végezhesse, az arra rászorulók hathatós támogatása, ingyenes
szolgáltatások biztosítása és adományok nyújtása útján. Az Alapítvány kiemelkedően
fontos céljának tekinti Krisztus szeretetparancsának megvalósítását, az elesettek,
a szegények, a hátrányos helyzetűek, a hajléktalanok és menekültek segítését belföldön és külföldön egyaránt.
Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át a Karitászt Támogató Alapítvány javára! Az Alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó,
betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja. Az 1% felajánlásával Ön
a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy
az pénzébe vagy fáradságába kerülne.

Karitászt Támogató Alapítvány
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