A kat o l i k u s e g y h á z S e g é ly s z e r v e z e t e

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
1111 Budapest, Bartók Béla út 30.
Levélcím: 1519 Bp., Pf. 239.
Tel.: (1) 372-0910 • Fax: (1) 372-0914
Raiffeisen Bank: 12011148-00124534-00100008
www.karitasz.hu
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft.
Design, tördelés: www.estercom.hu

Beszámoló
a Katolikus Karitász
2010. évi tevékenységéről

Erdő Péter: Szívünk
erőtartalékait adtuk
„Az elmúlt év bizonyos megközelítésben
a katasztrófák éve volt. Kezdődött a haiti
földrengéssel, aztán jött nálunk a tavaszi
árvíz, ősszel a vörösiszap katasztrófája.
Valamikor Puskásról és Mindszentyről
kérdezték az embert, amikor megtudták,
hogy magyar, idén azt tapasztaltam,
hogy mindenki, beleértve még a római
egyházi vezetőket is, a vörösiszapot hozta
szóba. Ezek a szomorú események viszont
megmutatták azt, hogy van az emberi
és a keresztény segítségnyújtásban
erőtartalék. Többször hirdettünk országos
gyűjtést, mint ahányszor úgy gondoltuk,
hogy ez célszerű és eredményes lehet,
de az emberek nagylelkűek voltak. Pedig
nem állnak jól anyagilag a családok sem,
nem állnak jól a templomba járó emberek
sem, mégis igen jelentős összegekkel
támogatták akár a haiti károsultakat, akár
az árvíz és a vörösiszap áldozatait. A
Katolikus Karitász országos jelentéséből
azt látjuk, hogy majdnem a nagy állami
segítő rendszerekéhez fogható mértékű
volt a katolikus közösség segítsége. Idén
belénk vésődött, hogy nem elég csak
technikai segítő szervezetként működnünk,
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hanem ki kell fejeznünk a szeretetünket, ki
kell fejeznünk azt, hogy mi Krisztus jó híre
alapján adjuk a bajba jutott embernek azt
a keveset, amit adni tudunk. Úgy látom,
ebben az ügyben nemcsak a kommunikáció
mennyiségét, hanem hangjának tisztaságát
is sikerült javítanunk. Világos, hogy nem
versenyzünk senkivel, de nem is pusztán az
e világi problémák megoldása a végső cél.
A segítő szeretet egyben Krisztus szeretetét
is jelenti számunkra, hiszen ő mondta azt,
hogy amit eggyel tesztek a legkisebbek
közül, nekem teszitek. Úgy érzem, hogy
katarzison ment át a magyar egyház az
idén.”

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
az Európai Püspöki Konferenciák elnöke
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„Amíg tehát időnk van, tegyünk jót
mindenkivel” (Gal 6,10)

Krisztus hiteles tanúi
Amikor bármilyen módon beszélnünk kell
a 2010-es évről, kapaszkodókat keresünk.
Ez, a természeti csapásokkal a világon és
Magyarországon végigsuhintó év különös
módon mutatta meg az isteni indíttatású
emberi összefogás, a cselekvő szeretet
lehetőségeit. XVI. Benedek pápa Deus
caritas est című híres enciklikája lehet az
egyik fontos segítségünk mindannak feldolgozásában és helyes értelmezésében,
amit az elmúlt évben megéltünk. A Szentatya mondatai a megvilágosodás erejével
hatnak:
Az Egyház Isten családja a világban.
Ebben a családban nem lehet szükséget
szenvedő. Ugyanakkor a caritas-agape
felülmúlja az Egyház határait: az irgalmas
szamaritánusról szóló példabeszéd a mérce, mely a szeretet egyetemességét mutatja; a szeretetét, mely a rászoruló felé fordul,
akivel az ember „véletlenül” (vö. Lk 10,31)
találkozik, bárki legyen az. A szeretet parancsának ezen egyetemességét tiszteletben
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tartva van sajátosan egyházi feladat is –
az a feladat, hogy az Egyházban, mint egy
családban, egyetlen gyermek sem szenvedhet ínséget. Ebben az értelemben érvényes
a Galata-levél részlete: „Amíg tehát időnk
van, tegyünk jót mindenkivel, de különösen
hittestvéreinkkel” (Gal 6,10).
A Katolikus Karitász az elmúlt évben
tudott igazán magára ébredni, tetteivel
határozottan és egyértelműen a világ tudomására hozta: a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete hozzáértő módon,
gyorsan, hatékonyan tud segíteni azokon,
akik bajba jutottak. Egyre több hasznos
ismeretet adó képzéseket teljesítő munkatárssal, egyre nagyobb szervezettséggel, a
korábbiaknál nagyságrendekkel komolyabb
tételekkel teszi a dolgát, azaz segíti azokat,
akiknek szükségük van rá.
A hazánkat és a nagyvilágot sújtó katasztrófák megmutatták, milyen kiszolgáltatott,
esendő az ember. Ugyanakkor azt is vilá-

gossá tették, hogy az isteni szeretet olyan
összefogást teremt a nagy bajok idején,
amire a jóléti társadalmakban élők nem is
gondolnak. A Észak-magyarországi árvizek után pillanatok alatt szerveződött meg
a mentés és a kártalanítás. A Karitász munkatársai és önkéntesek százai dolgoztak
azon, hogy a kisemmizettek, a mindenüket
elvesztettek sorsa mihamarabb egyenesbe
jusson. Alig múlt el az egyik, már jött is a
másik csapás, a kolontári gátszakadás, az
emberi mohóság és felelőtlenség nyomán
Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre zúduló gyilkos vörösiszap. A Katolikus
Karitász újra ott állt a „gáton”, azaz a gát
alatt, mentette az embereket, értékeiket,
aztán az új házak felépítésében, a még
helyreállíthatók helyrehozásában segített.
Közben természetesen kezelte és szakszerűen szétosztotta az adományokat, amit az
ország minden tájáról gyűjtöttek össze az
áldozatoknak.
Az Észak-magyarországi árvíz sújtotta
terepülések, valamint Kolontár és Devecser
újjáépítése nagyrészt befejeződött. A Karitász munkatársai mégis ottmaradtak vagy
gyakran mennek ezekre a településekre,
hiszen a lelkeknek is újjá kell épülniük.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának,
hiszen szívvel-lélekkel, óriási tetterővel és
külön gyűjtésekkel támogatta munkánkat.
Köszönjük az egyházmegyei karitászközpontok vezetőinek, munkatársaimnak és
a rengeteg önkéntesnek a rászorultak érdekében végzett önzetlen munkát. Külön
köszönet a nagyvonalú hazai és külföldi támogatóinknak, hiszen nélkülük kevesebbet
tudtunk volna adni.

Tavalyi munkánkat összegző beszámolónk elkészült. A számok, a tények magukért beszélnek: a Katolikus Karitász komoly,
a korábbiaknál sokkal nagyobb anyagi
lehetőségekkel rendelkező, a magyar segélyezési rendszerben megkerülhetetlen
szervezetté vált.
Remélem, az elkövetkezendő években ez
így marad, és egyre jobban, hatékonyabban
tudjuk segíteni a rászorultakat.
Végezetül ismét a Szentatyát hívom segítségül, mert szavai sok új embert hozhatnak közénk:
Aki az Egyház nevében karitatív tevékenységet folytat, soha nem próbálja az
Egyház hitét rákényszeríteni a másikra.
Mert tudja, hogy a szeretet a maga tisztaságában és önzetlenségében a legjobb
tanúság Isten mellett, akiben mi hiszünk,
és aki szeretetre késztet minket. A keresztény ember tudja, mikor van ideje annak,
hogy beszéljen Istenről, és mikor jobb
hallgatni róla és hagyni, hogy egyszerűen
maga a szeretet beszéljen. Tudja ugyanis,
hogy Isten szeretet (vö. 1Jn 4,8), és éppen
akkor van jelen, amikor semmi mást nem
csinálnak, csak szeretnek. Tudja, hogy a
szeretet megcsúfolása Isten és az ember
megcsúfolása, és az istentagadás kísértését jelenti. Ezért Isten és az ember legjobb
védelme éppen a szeretet. Az Egyház karitatív szervezeteinek feladata, hogy ennek
tudatát erősítse képviselőiben annak érdekében, hogy tetteikkel, szavaikkal, hallgatásaikkal és példájukkal Krisztus hiteles
tanúi legyenek.
Écsy Gábor
a Katolikus Karitász országos igazgatója
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2010 – A katasztrófák éve
A Katolikus Karitász
szakmai programjának
megvalósítása az
árvízkárosultak
megsegítésére
A Katolikus Karitász a 2010 májusában
kezdődő árvízi események kapcsán a helyszínen tájékozódott a gyors segítés lehetőségeiről. Az érintett területek egyházmegyei
karitász igazgatóival konzultálva kezdődött
az azonnali segítségnyújtás. A szervezet az
egyházmegyei karitászigazgatók bevonásával, a helyi önkormányzatokkal és az Országos Katasztrófavédelemmel egyeztetve
végezte munkáját az ár- és belvíz által sújtott
területek családjainak megsegítésére. Így
azon családok házainak lakhatóvá
tételét vállalta, akik mind az állami, mind a biztosítók által adható
támogatásokból kimaradtak. A Karitász felkereste a károsult településeket, és
felmérte az árvíz okozta károkat. Tekintettel
arra, hogy a Katolikus Karitász együttműködési megállapodást írt alá a Belügyminisztériummal az árvízi károk helyreállítására
vonatkozóan, ez folyamatos tájékoztatási
kötelezettséget jelentett az elvégzett munkára, illetve az átadott adományokra vonatkozóan. A kárfelmérés építészek és szociális munkások bevonásával történt, amely
kiterjedt a lakóteret ért károk felmérésére,
a helyreállításhoz szükséges munkafolya10

Olimpikonok adták át
a festékadományt
A Trilak festékgyár 50 raklapnyi, festéket
ajánlott fel az árvízkárosultaknak. Ez a men�nyiség körülbelül 300 család házának festésére volt elegendő a térségben. A ZF-Eger
vízi labdacsapata önkéntes felajánlásának
köszönhetően az érintett 25 sajóládi csa-

matok ismertetésére és azok elvégzésének
ellenőrzésére, az építőanyag szükséglet
megállapítására és kiszállítására, amen�nyiben szükséges, kivitelező biztosítására,
valamint a lakhatóvá tételhez szükséges ingóságok pótlására. A szervezet munkatársai
folyamatosan járták a falvakat. Egy-egy ilyen
csapatban mérnök vagy építőipari szakember és szociális munkás is volt. Minden
családnak elmagyarázták, milyen munkálatokra van szükség, a többség személyesen
is részt vett a helyreállításban. A felmérés
után a műszaki vezető volt az, aki meghatározta milyen építőanyagokra van szükség
és miből – mennyit kell beszerezni. Ezeket
megvásárolták a közelben és kiszállították
a helyszínre minden egyes házhoz. Folyamatosan ellenőrizték a helyszínen elvégzett
munkákat egészen annak elkészültéig. A ház
lakhatóvá tétele után következett a tönkrement ingóságok és műszaki berendezések
pótlása. A szervezet arra törekedett, hogy
az árvíz előtti életminőséget biztosítson a
károsultaknak, valamint a munkában való
tevékeny részvételre ösztönözzék őket, hogy
egymást is segítve erősítsék saját közösségüket. Az elvégzendő szakipari munkát
a helyi munkaerők segítségével igyekeztek
megoldani

adni. Ez pedig az újjáépítéshez felhasználható festék. A Katolikus Karitászban olyan
együttműködő partnerre találtunk, akik a
rászorulókkal napi személyes kapcsolatban
állnak. Segítő tevékenységük példamutató
mindannyiunk számára.”

megállapodás a
Belügyminisztériummal
A minisztérium és a segélyszervezetek
közt létrejött együttműködési megállapodás
a rászorulókról való közös gondolkodást
szolgálja. Pintér Sándor belügyminiszter a
sajtótájékoztatón elmondta: az árvizek után
vége a védekezésnek, eljött a helyreállítás
ideje. Mint mondta, az egyházi szervezetek
eddig is kivették részüket a segítségnyújtásból. Az együttműködési megállapodást

lád négy olimpiai bajnok sportolótól, Biros
Pétertől, Hosnyánszky Norberttől, Kis
Gábortól és Szécsi Zoltántól vehette át a
festékadományt, további kiosztásáról a térség településein (Felsőzsolca, Szendrőlád,
Felsődobsza, Ónod, Sajólád, Sajóecseg,
Gelej, Nagykinizs, Arnót) a Festékgyár
együttműködő partnere, a Katolikus Karitász gondoskodott. A festékek szállítását
a Transped Szállítmányozási Kft. ingyen
vállalta. Az adományozással kapcsolatban
Raskó Attila, a Trilak Festékgyár marketing
igazgatója úgy fogalmazott: „Cégünk számára a jótékonyság több évtizedes gyakorlat. Amikor értesültünk a térséget sújtó
természeti csapásról, azonnal eldöntöttük,
hogy azzal segítünk, ami valóban hasznos a
rászorulóknak és amiből a legtöbbet tudjuk

azért kötik meg, hogy az eddiginél gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban tudjanak a rászorultaknak segítséget nyújtani,
és hogy a helyreállítás is gördülékenyebb
legyen. A jövőben ezért jobban összehangolják az állam és a szeretetszolgálatok
munkáját.
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önkéntesek

A vörösiszap

A Katolikus Karitász fontosnak tartotta
az önkéntesek bevonását az árvíz sújtotta
területen. Mindenhol szeretettel fogadták
őket. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
ne csupán száraz műszaki felmérést végezzenek, hanem figyelmüket az emberekre is
fordítsák. Ezért kaphattak olyan lelkes szavakat, mint: „Bácsika, mi magukat nagyon
megszerettük!”, és „…tudjuk, hogy önök
tényleg nekünk fognak segíteni!”
A tipikusan előfordult károk: vakolatfelázás, padlósüllyedés, berendezési tárgyak
elázása voltak.
Munkálatok: felázott vakolat leverése, aljzatbeton készítése, szárító-, szellőzővakolat
felvitele, burkolatok lefektetése, festés, berendezési tárgyak pótlása, szükség esetén
nyílászárók cseréje.

A vörösiszap katasztrófa első napjától a
Katolikus Karitász megkezdte segítő munkáját a katasztrófa sújtotta térségben. A
helyszínre érkezés után azonnal megkezdődött az élelmiszercsomagok, tisztító-és
tisztálkodószerek, védelmi eszközök kiosztása és a károsult családok segélyezése,
a segítés koordinálása, az adományok
fogadása.

Az első hat napban a katasztrófa következtében kitelepült családok közül 20 fő
a plébánián került elszállásolásra. Hozzájárultunk az ideiglenesen elhelyezett
családok életfeltételeinek kialakításához
és ellátásukról gondoskodtunk a plébániához tartozó Családok házában. A plébánia
udvarán egy éjjel-nappal nyitva tartó bázis
működött, ahol az iszapkárosult családok, a
területre érkező segítők meleg étkeztetése,
élelmiszer ellátása, segélyezése, valamint
az iszap elleni védekezéshez szükséges
eszközök, védőruhák kiosztása történt.
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Az azonnali krízis-kezelés, napi életfeltételek biztosítása (tömegszállások az ajkai
sportcsarnokban, élelmezés) és az érkező
önkéntesek koordinálása mellett feladatunk
volt az egyre nagyobb gyakorisággal érkező
segélyszállítmányok fogadása és válogatása. Az adományok tárolását a plébánia erre
a célra alkalmatlan melléképületeiben kellett megoldani, később – október harmadik
hetében már mindezeket egy Ajka közelében – Csingervölgyben bérelt raktárhelységben fogadtuk. Az első héten naponta kb.
15-20 önkéntes tevékenykedett a bázison.
Az önkéntesek száma folyamatosan nőtt,
de egy-két naponta váltakoztak. A kolontári
plébánián a Karitász által finanszírozott napi 300 adag meleg étel osztása történt a
lakosság és a kármentésben résztvevők
számára, a kialakult vészhelyzet miatt
ugyanis ez megoldatlan volt. Kolontáron a
családok emellett élelmiszer és tisztítószer
csomagokat is kaptak.
A tömegesen beérkező meleg étel felajánlások koordinálásával a második héten
több mint 3000 adag étel kiosztását oldottuk
meg a segítők és a rászorultak között. Ez a
mennyiség a harmadik héten 3500-ra növekedett, mely állandósult október végéig.

A Karitász folyamatosan állított össze
segélycsomagokat, amelyek szétosztását
is magára vállalta. A visszaéléseket az önkormányzattól kapott károsultak listájával,
illetve helyi önkéntesek emberismeretének
bevonásával próbáltuk minimálisra csökkenteni. Az ellenőrizhetőség érdekében
minden károsult családról adatlapot vezettünk, melyen követni tudtuk a segélyezés
időpontját, illetve mennyiségét. Független
bázisunk a városközpontban elhelyezkedő régi szikvíz üzem lett, egy készenléti
raktár és egy iroda konténerrel. November
másodikától innét folytattuk a segélyezést.
A segélyszervezetekkel együttműködések
alakultak ki melyek a megkönnyítették a
koordinált segélyezést.

Mikulásra a Karitász több mint egy tonna déli gyümölcsöt osztott ki, illetve egy
jelképes mikuláscsomagot minden család
számára.
A Belügyminisztérium által összegyűjtött,
és a Karitászra bízott árverési összegből
egy nagy karácsonyi ünnepséget szerveztünk Veszprémben a Lovassy László
Gimnáziumban. Az esemény fővédnöke
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes volt.
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Október negyedik hetében, Kolontáron
egy alakuló ülés keretein belül létrehoztunk
egy mai napig is működő fórumot, Civil Humanitárius Koordinációs Központ (CHKK)
névvel. Ezen a fórumon állandó résztvevő
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista
Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász. A résztvevők együttműködést vállaltak, szükség

A Karitász ebben a programban a karácsonyfák adományozását, illetve a közös
élelmiszercsomagba való liszt, cukor, rizs,
illetve száraztészta betételt vállalta.
A 2010-es évet a devecseri Művelődési
Házban egy közös karácsonyi ünnepséggel,
fellépőkkel, illetve a gyermekeknek ajándékosztással zártuk.

Haiti
A Haitiban 2010. január 12-én bekövetkezett földrengés következtében 111 499 volt
a halottak száma és 193 891 sebesültet
tartottak nyilván, mintegy 55 000 családot
érintett a katasztrófa és 500 táborban 609
621 személyt helyeztek el. A katasztrófa
áldozatainak megsegítésére segélyszervezetünk több mint 50 ezer eurót juttatott el
az osztrák karitászon keresztül. Ebből az
összegből egy gyermekotthon közösségi
terme fog elkészülni.
esetén segélyezésben való önmérsékletet,
a túlsegélyezés vagy a koordinálatlan segélyezés elkerülése érdekében. Létrehoztunk
egy közös adománykártyát, melyet minden
a CHKK-ban résztvevő segélyszervezet elfogad. Minden károsult család részesült egy
sorszámozott kártyában, melyekre az adományok rögzítése történt. Ezen kártyákat a
segélyszervezetek egy internetes szoftver
segítségével követni tudták.
A karácsonyi segélyezést együtt folytattuk le a segélyszervezetekkel, ebben az
egyetlen projektben a Magyar Vöröskereszt
is részt vett.
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Képzési tevékenységünk
A Katolikus Karitász 2009-ben akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált, így a 2010.
évben országszerte folytatódtak önkéntes-képzéseink azzal a céllal, hogy önkénteseink
munkája hatékonyabbá váljék. 2010-ben korábban megismert trénereink és új szakemberek vezetésével a következő képzések valósultak meg:

Alapképzés Budapesten
2009. február – 2010. január

Alapképzés a Kaposvári
Egyházmegyében
2009. szeptember – 2010. május

Az év elején zárult első alapképzésünk,
amelyet a Gyulafehérvári Caritasszal
együttműködésben indítottuk Budapesten. A hat hétvégéből álló képzésre az Egri, Esztergom–Budapesti, Gyulafehérvári
és Kaposvári Egyházmegyékből összesen
16 önkéntes érkezett, akik kommunikáció,
önismeret, segítő beszélgetés, közösségi
munka, szociális és egészségügyi ellátórendszer valamint szociálisprojekt-menedzsment tréningeken vettek részt.

A Kaposvári Egyházmegye karitász önkénteseinek meghirdetett alapképzésre az
egyházmegye 7 településéről, 9 plébániájáról összesen 14-en jelentkeztek. 2010-ben
valósult meg a hat modulból álló képzéssorozat segítő beszélgetés, közösségi munka,
szociális és egészségügyi ellátórendszer
és szociálisprojekt-menedzsment tréning
része.
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Alapképzés a Pécsi
Egyházmegyében
2009. október – 2010. április
A Pécsi Egyházmegye alapképzése 2009
októberében vette kezdetét. 2010-ben került
sor a tréningsorozat 4 hétvégéjére az egyházmegye 17 önkéntesével. Az önismeret,
segítő beszélgetés, közösségi munka és
projekt-menedzsment tréningeken nagy
lelkesedéssel és elszántsággal vettek
részt a 9 település képviseletében érkező
önkéntesek.

Kommunikációs és
Segítő beszélgetés
képzés Szegeden
2010. február–március
A Szeged–Csanádi Egyházmegyében
(mivel ott korábban több önkéntes-képzés
is megvalósult) nem a teljes, hat hétvégéből
álló alapképzést hirdettük meg a Karitász
önkénteseinek, hanem ennek kommunikáció és segítő beszélgetés modulját. Az
első tréning alkalmával a 15 résztvevő
Zöldy Pál kommunikációs szakember vezetésével, szituációs gyakorlatok segítsé-

Alapképzés a
Székesfehérvári
Egyházmegyében
2010. január – 2010. június
Az Iszkaszentgyörgyi Egyházmegyei Lelki Központ adott otthont a Székesfehérvári
Egyházmegye önkénteseinek szervezett 6
hétvégéből álló alapképzésének. A tréningsorozat 2010 januárjában vette kezdetét és
júniusban végződött. Az egyházmegye 13
településéről 16 karitászos segítő jelent
meg a képzésen, akik nem csupán tudásukban és szeretetszolgálati hivatásukban
erősödtek meg a tréningsorozat alkalmain,
hanem összetartó közösséggé szerveződtek.
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gével ismerhette meg a szeretetszolgálati
munkában is rendkívül fontos hatékony
kommunikáció eszközeit és nehézségeit.
A Segítő beszélgetés címet viselő tréningen
Dr. Vörös Irma orvos és Schindler Mátyás
plébános irányításával a Rogers-i elvekkel
ismerkedtek meg az önkéntesek, valamint
a meghallgatás és segítő beszélgetés képességét fejlesztették, amire nagy szükség
lehet beteglátogatói, idősgondozói szolgálat
végzésekor.

Beteglátogató képzés
Szegeden 2010. április
A Szeged–Csanádi Egyházmegyében
egy, az alapképzéstől elkülönülő, egynapos akkreditált beteglátogatási képzés is
megvalósult. A képzésen az egyházmegye
9 plébániájának képviseletében 13 karitászönkéntes vett részt, akik Dr. Egri László
sebész főorvos és diakónus segítségével
ismerkedtek meg a szenvedés pszichológiai és teológia megközelítésével, a segítő
beszélgetés módszerével, az intézményi
beteglátogatás elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

Kommunikációs és
Segítő beszélgetés
képzés Veszprémben

Alapképzés az
Esztergom–Budapesti
főEgyházmegyében

2010. február – március

2010. április – 2011. március

A Veszprémi Főegyházmegyében február hónapban Zöldy Pál kommunikációs
szakember vezetésével kommunikáció,
márciusban pedig Magvas Mária pszichológus-tréner irányítása mellett segítő beszélgetés képzéseket szerveztünk, amelyekre az egyházmegye 10 plébániájáról
összesen 20 önkéntes érkezett. A tréningek
sokat segítettek a Karitász önkénteseknek
abban, hogy fejlődjön a szeretetszolgálati
munka során sokszor szükséges önkifejezési, helyes kérdezési és meghallgatási
készségük.

2010 áprilisában vette kezdetét Nagykovácsiban a Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász
Központja önkénteseknek szervezett hat
modulból álló alapképzés. A tréningsorozat négy része valósult meg 2010-ben: a
18 önkéntes Zöldy Pál vezetésével kommunikációs tréningen vett részt, Váry Annamária pszichológus önismereti és segítő
beszélgetés képzést tartott, hat egyházmegyei szakember pedig az egészségügyi és
szociális rendszer különböző ágait mutatta
be az önkénteseknek.
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A Katolikus Karitász 2010. évi képzései
Képzői értékelések összesítése

Képzési eredmények
számokban
2010-ben az ország 68 településéről, 49
plébániájáról összesen 129 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 2010. évi képzései
Résztvevői értékelések összesítése
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Előzetes elvárások teljesülése

5,32

Előzetes tájékoztatás

5,07

Elméleti tudás elmélyítése

5,17

Gyakorlati készségek fejlesztése

5,17

Gyakorlati hasznosság

5,13

Ismeretek bővítése

5,25

Tréner hatékonysága

5,50

Képzés módszertana

5,42

Csoportigények figyelembe vétele

5,53

Saját részvétel értékelése

4,69

Tanfolyamszervezés

5,58

Képzés színvonala

5,40

Résztvevők aktivitása

5,52

Saját szakmai teljesítmény

5,04

Gyakorlatok hatékonysága

5,39

Elméleti fejlesztés

5,00

Gyakorlati fejlesztés

4,66

Tanfolyamszervezés

5,79

Szakmai támogatás

5,79

Környezeti feltételek

5,77

Karitász Önkéntesek
Képzési Tábora
2010-ben első alkalommal került megrendezésre a „Karitász önkéntesek képzési
tábora” augusztus 1–7. között Domaszéken,
a Szeged–Csanádi Egyházmegye Zöldfás
Lelkigyakorlatos Házában.
A tábor célja az volt, hogy az ország
különböző területeiről érkező karitász-önkéntesek és munkatársak egymást megismerve, tapasztalatokat cserélve egyre
hatékonyabban tudják végezni szeretetszolgálati tevékenységüket. A képzési táborban az ország 12 egyházmegyéjéből és
Erdélyből összesen 72 önkéntes és munkatárs vett részt, köztük több egyházmegyei
igazgató, valamint Écsy Gábor országos

karitászigazgató is; a záró hálaadó szentmisét pedig Spányi Antal, a szervezet püspök
elnöke celebrálta.
A tábor témái a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni közdelem Európai
Évéhez kapcsolódva a mélyszegénységben
élők, hajléktalanok, cigányok és szenvedélybetegek segítése voltak. A tábor bővelkedett lelki, közösségi és szabadidős
programokban is: a mindennapi szentmise mellett ismerkedési est, népi táncház,
borkóstolás, Taizé-i imaóra, kézműves
foglalkozások, éneklések, torna, interaktív
színház, filmvetítés, önismereti és közösségépítő játékok színesítették a hetet.

Grundtvig
„Pótnagyszülő”
Program
A Katolikus Karitász és a Gyulafehérvári
Caritas „Pótnagyszülőket keresünk – szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő gyermekek számára szervezett nyári programok
időskorú önkéntesek bevonásával” címmel
közös pályázatot adott be az Európai Unió
Grundtvig Programjához csatlakozva. A
Pótnagyszülő program keretében Magyarországról 3 önkéntest küldtünk, Erdélyből
pedig 3 önkéntest fogadtunk azzal a céllal,
hogy különböző Karitász csoportok által
szervezett táborokban segédkezzenek. A
két ország önkéntesei megismerhették a
fogadó ország hagyományait, tapasztalatokat cserélhettek, barátságokat alakítottak
ki, így erősítve a határokon átívelő keresztény egységet. A programban résztvevő

önkéntesek az 50 év feletti korosztályból
kerültek kiválasztásra, a táborokban pedig
főként gyermekek és fiatalok vettek részt,
így lehetőség nyílt a két generáció találkozására, közösségbe kapcsolódására is, az
idősebbek megoszthatták tapasztalataikat,
tudásukat a fiatalokkal, de ők maguk is sokat tanultak az ifjaktól és gazdagodtak az
új élmények által.

„A társadalom
peremén” Konferencia
A Katolikus Karitász 2010. november 4-5én A társadalom peremén címmel kétnapos
konferenciát szervezett Esztergomban, a
Szent Adalbert Központban. A rendezvény
a 2010 – A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Közdelem Európai Évéhez
kapcsolódóan valósult meg azzal a céllal,
hogy az ország különböző területein és határainkon túl élő Karitász önkéntesekben
és munkatársakban egyre tudatosabbá
váljanak a szegénység és kirekesztettség
társadalmi problémái és együtt gondolkodva hatékony megoldásokat találhassanak
ezekre a gondokra. A konferenciára az
ország tizenegy egyházmegyéjéből valamint Erdélyből, a Gyulafehérvári Egyházmegyéből összesen 75 karitász munkatárs
érkezett. A konferencia előadói között köszönthettük Hans Kaisert, Roska Tamást,
Gréczi Zoltánt és Soltész Miklós szociális
államtitkárt.
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EU Élelmiszersegély program
A Katolikus Karitász 4. éve vesz részt a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által kiírt EU Élelmiszersegély programban.
A programban ellátott települések száma és
a kapott élelmiszersegély mennyisége évről
évre nő. A 2010. évi program keretében 120
új település ellátását vállalta fel a Katolikus
Karitász, így 628 település tartozik már hozzánk. Ebből 610 település rászorulóit láttuk
el az év folyamán, összesen 1.806.378 kg
élelmiszersegéllyel országszerte. Ez a
mennyiség 75 db 24 tonnás kamiont és
több kisebb teherautónyi rakományt jelent!
A tavalyi évhez képest (1.150 tonna volt), az
idei évben 656 tonnával, azaz 57 % - kal
több élelmiszert osztottunk szét.
Az őszi fordulóban a Szabadbattyáni ÁTI
DEPO raktárt is bevontunk a tárolásba, így
5-re emelkedett a szerződött raktáraink
száma.
A 2010. évi program keretében változatos
gabona alapú termékeket osztottunk ki, az I.
tavaszi-nyári fordulóban 12 féle terméket, a
II. őszi-téli fordulóban 18 féle terméket: lisztet, tésztaféléket (spagetti, rövidcső, durum
orsó tészta, makaróni, szarvacska tészta)
kristálycukrot, C-vitamin készítményt, müzlit, instant eper-ízű italport, pirított tarhonyát,
instant tésztalevest, kukorica konzervet,
krémmel töltött kekszet. A 2010. év során
167.995 fő részesült élelmiszer adományban. Legtöbbször egy osztás alkalmával 3-4
féle élelmiszert kaptak.
111 település önkormányzatával kötöttünk
alvállalkozói szerződést, itt általában az ön-
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kormányzatok vitték el saját járműveikkel az
árut közvetlenül a raktárból. Az osztások
során több ezer karitász önkéntes, számos
karitász dolgozó, valamint önkormányzati- és családsegítő szolgálati alkalmazott
dolgozott a programban. A következő 13
Egyházmegye vett részt az ide programban:
1. Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye területén 54
2. Egri Főegyházmegye területén 25
3. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye területén 17
4. Győri Egyházmegye területén 24
5. Kalocsa–Kecskeméti
Főegyházmegye területén 14
6. Kaposvári Egyházmegye
területén 30
7. P
 annonhalmi Egyházmegye
területén 1
8. Pécsi Egyházmegye területén 79
9. Szeged–Csanádi Egyházmegye
területén 10
10. Székesfehérvári Egyházmegye
területén 64
11. Szombathelyi Egyházmegye
területén 209
12. Váci Egyházmegye
területén 21
13. Veszprémi Főegyházmegye
területén 62
település kapott élelmiszersegélyt.

70 tonna élelmiszer
Húsvétra
A nagyböjtben különösen is időszerű volt
mindannyiunk számára a segítségnyújtás.
Ezúttal arra kértük a templomba járó testvéreket, hogy szerény lehetőségeikhez
mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá
a Katolikus Karitásznak a család évében
meghirdetett akciójához. Ezzel az Egyház
hagyományát elevenítettük fel, hiszen az
első századok keresztényei a kenyértörésre
magukkal vitték a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve kértük,
hozzák el a tartósélelmiszer-felajánlásukat
és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti
szeretet csodája valósult meg közöttünk.
Az összegyűlt adományokat a helyi karitász munkatársai juttatták el a helyben lévő
rászorulókhoz.

adományok milliókért
A Katolikus Karitász folytatta az előző
évben megkezdett projektet, és a Szegénység Elleni Küzdelem Éve programjához kapcsolódva – látva, hogy továbbra is szükség
van a hazánkat érintő gazdasági válság
következtében krízishelyzetbe került családok megsegítésére, – támogatását az egyházmegyei karitász központokon keresztül
juttatta el a rászorulóknak.

E program keretében a Katolikus Karitász
a 12 millió forint értékben tartós élelmiszert
és tisztítószereket, valamint 15 millió forint
értékben pénzbeli támogatást juttatott el a
rászorulóknak az egyházmegyei karitász
központokon keresztül.
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Egyéb programjaink

Együttműködés
civil, egyházi és állami szervezetekkel;

Rajzpályázat
A Katolikus Karitász 2010-ben a Szegénység és társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem Európai Évéhez kapcsolódva
országos rajzpályázatot hirdetett „Szegénység körülöttem” címmel. A pályázat célja az
volt, hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk a
nélkülözők nehéz helyzetére, s a résztvevők
bemutassák az általuk megtapasztalt szegénységet s segítség lehetséges módjait.
Felhívásunkra több száz rajz érkezett szerte
az országból. Az egyházmegyei karitász
szervezetek a legszebb műveket továbbították az országos központnak, ahol egy
háromtagú szakmai zsűri díjazásra illetve kiállításra jelölte a pályázat témájához
leginkább illeszkedő rajzokat. A legszebb
rajzokból vándorkiállítást állítottunk össze,
amelyet eddig Esztergomban és Budapesten tekinthettek meg az érdeklődők.
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ÖTLET
(önkéntes
program)
értékelés
Egymillió Csillag
a Szegényekért
A Katolikus Karitász idén harmadik alkalommal kapcsolódott be az Egymillió csillag
a szegényekért elnevezésű nemzetközi szolidaritási akcióba, amelynek célja világszerte közös: az összetartozás szellemének,
az emberi szolidaritás érzésének erősítése,
figyelemfelhívás a társadalom peremére
szorultak iránt. Magyarországon idén 11
egyházmegyében több mint 150 településen gyújtottak gyertyákat a szegényekért.
Az akció keretében a Karitász önkéntesei
és munkatársai tetszőleges összegű adományért gyertyákat adtak a járókelőknek,
s minden egyes mécses egy rászorulót jelképezett. A gyertyákért kapott több mint 3
millió forint adományt a karitász országszerte a hátrányos helyzetűek megsegítésére
fordította. Az idei akció december 5-én,
az Önkéntesség Világnapján ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét ahol több száz
mécsesből szív alakot formálva jelenítettük
meg a szeretet és segítségnyújtás szimbólumát.

Az Európai Parlament és Tanács a 2010.
évet a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Évének nyilvánította. A kezdeményezés célja az volt,
hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a társadalom peremén élők problémáira. Ehhez
kötődően Európa szerte számos figyelemfelkeltő- és segélyakció valósult meg. A Katolikus Karitász az évhez kapcsolódó saját
programjai (rajzpályázat, konferencia, képzési tábor) mellett igyekezett részt venni az
év fontosabb országos programjain is. Szervezetünk képviseltette magát az év egyik
nyitóeseményén, a „Soha nem hittem volna…” címmel megrendezett hajléktalanságról szóló szakmai napon valamint az év záró
konferenciáján, ahol több minisztériumi és
számos civil szervezeti munkatárs értékelte
az elmúlt hónapokban megvalósult programokat és elvégzett feladatokat, valamint
felvázolták a jövő legfontosabb prioritásait a
szegénységben és kirekesztettségben élők
helyzetének javítása érdekében.

2010 márciusában a Karitász részt vett
azon a konferencián, amelynek célja az
ÖTLET hosszú távú önkéntes program értékelése volt. Az Önkéntes Központ Alapítvány által életre hívott program célja a 26
év alatti, munkatapasztalattal nem rendelkezők, illetve 45 év feletti, munkaerőpiacról
kiszorult álláskeresőknek való segítségnyújtás önkéntes szolgálat biztosításával,
amely által tapasztalatot szerezhettek és
fejleszthették készségeiket. A Katolikus
Karitásznál 2009-ben 10 hónapot töltött
el egy fiatal önkéntes, aki több társával és
számos fogadó szervezet képviselőjével
együtt elmondhatta tapasztalatait és ötleteit
a programmal és annak további fejlesztési
lehetőségeivel kapcsolatban.

Humanitárius Nap
A Katolikus Karitász 2010. augusztus 19én részt vett a „Mit kapsz, ha adsz” címmel
megrendezett Humanitárius Napon Budapesten, a Gödör Klubban.
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A Humanitárius Világnap alkalmából
meghirdetett esemény fő célja az volt, hogy
a látogatók közelebbről megismerhessék a
humanitárius szervezetek tevékenységét,
missziós munkáját.
A rendezvényen a következő szervezetek
vettek részt és mutatták be az emberiség
segítéséért végzett munkájukat: Adab Alapítvány, Afrikáért Alapítvány, Afrikai-Magyar
Egyesület, Afrikai Művészet Csoport, Baptista Szeretetszolgálat, Bocs Alapítvány,
Ebony Afrikai Egyesület, FAO – ENSZ
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet,
Katolikus Karitász, Magyar Afrika Platform,
Taita Alapítvány, UNHCR – ENSZ Menekültügyi Főbiztosság.

csoporttal rendelkezik és fontos szerepet lát
el a környéken élő idős emberek segítésében, gondozásában; valamint önkénteseink
nagy része a nyugdíjas korosztályba tartozik, akik jó példái az idősebb kori hasznos
aktivitás lehetőségének; ezért fontosnak
tartottuk, hogy az érdeklődőknek bemutassuk szeretetszolgálati tevékenységünket.
A Karitász standjához látogatók ismertetőt
kaphattak a szervezet munkájáról, kerületi
csoportjainak elérhetőségéről, az önkéntes munkába való bekapcsolódás lehetőségeiről, valamint arról, hová fordulhatnak
segítségért, hol adhatnak le ruha- vagy
bútoradományokat.

Szociális
szakmai műhely a
társadalmi kiállás
szükségességéről
Szervezetünk számos más szociális
területen dolgozó civil, egyházi és állami
szervezet mellett képviseltette magát a Budapesti Szociális Forrásközpont által szervezett A társadalmi kiállás szükségessége
és lehetőségei a szociális munkában című
szakmai műhelybeszélgetésen. A szociális műhely fő témája a segítő munka eszköztáráról való vita volt: a hagyományos
eljárásokon túl milyen módszerek állnak

illetően: sokan voltak azon a véleményen,
hogy a rászorulók problémáit a szociális
ellátórendszer keretein belül, annak hagyományos eszközeivel kell orvosolni, míg
mások amellett érveltek, hogy ez nem ad
kellő lehetőséget a rászorulókért való valódi
kiállásra és alternatív, olykor radikálisabb
módszerekre is szükség van.

Az Önkéntesség Európai
Évének előkészítése

Konzultáció a
Freiburgi Caritas
képzési referensével

Újbuda – Aktív
élet 60 felett –
Őszköszöntő Fesztivál
Szervezetünk részt vett a XI. kerületi önkormányzat által a kerület idősebb lakosainak szervezett őszköszöntő fesztiválon,
ahol lehetőség nyílt az Újbudán működő
civil szervezetek bemutatkozására. Mivel a
Katolikus Karitász a kerületben több aktív
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A Grundtvig – Élethosszig tartó tanulás
program keretében Magyarországra látogatott Vilhelm Pfaff, a Freiburgi Caritas képzési referense, hogy több civil- és egyházi
felnőttképzési intézmény, köztük a Katolikus Karitász munkatársával találkozzon
és megismerje a magyarországi képzési
programokat, metodikát és ismertesse a
német felnőttképzési rendszer sajátosságait, jövőképét és kihívásait.

rendelkezésre egy-egy rászoruló társadalmi
csoport megsegítésére és a többségi társadalom probléma iránti érzékenyítésére;
hol húzhatók meg azok a határok, amelyen túl a szociális munkás és egyéb segítő
foglalkozású embereknek fel kell emelniük
hangjukat az általuk segítettek érdekében, s
mindezt milyen eszközökkel vihetik véghez
(pl. demonstráció, nyílt levél, utcán alvás
a hajléktalanokkal való közösségvállalás
szimbólumaként)? A fórumon résztvevők
rendkívül megosztottak voltak a témát

Az Európai Parlament és a Tanács a
2011-es évet Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai
évének jelölte ki. Az európai év célja, az
aktív állampolgárság eszméjének erősítése,
az önkéntesség értékének hangsúlyozása
és az önkéntes tevékenységek láthatóságának növelése. A Katolikus Karitász munkája az önként vállalt szeretetszolgálatra
épül, éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy
bekapcsolódjunk az önkéntesség évének
hazai előkészítésébe, szervezésébe. Ennek keretében a Karitász munkatársai részt
vettek több egyeztető fórumon, ahol kidolgozásra kerültek az év legfontosabb hazai
célkitűzései és programjai.
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lakóhely szerinti megosztása
2010-ben N=1363 (prevenciós foglalkozások és
Gamma Gt. csoport kliensei nélkül)

Intézményes formában
Rév – a Szenvedély
betegekért

Az alábbi grafikon a Katolikus Karitász
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat forgalmának alakulását mutatja be, havonkénti
bontásban, a prevenciós foglalkozásokat
kiemelve.

Nemek szerinti megoszlás a szolgáltatások igénybevétele szerint:

Szabadidős tevékenységek megoszlása
a Rév Szolgálatban 2010-ben

Forgalom alakulása 2010-ben (Gamma GT. csoport adatai nélkül)
Fő

A szolgáltatások igénybevétele nemek szerinti megoszlásban 2010-ben
Fő

Forgalmi adatok, munkánk a számok
tükrében 2010-ben
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2010-ben 2444 főnek nyújtottunk
segítséget.
A forgalmi napló szerint összesen
14.379 esetben történt ellátás. Az
intézmény területén, szuverén módon működő önsegítő csoport forgalmi adatai nélkül (351) az ellátások száma 8297. A nappali
ellátással a 2007-ben indított szolgáltatásokat továbbra is működtettük: tisztálkodás,
személyes ruházat mosásának lehetősége,
illetve egyéb szabadidős tevékenységek,
pl. ping-pong.
A Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat forgalmi adatait három
intézményünkből gyűjtöttük össze. Klienseink többnyire a Révben, de előfordul, hogy
telefonon vagy interneten keresztül kérnek
segítséget. Segítséget nyújtunk a kihelyezett csoportfoglalkozások, konzultációk, és
a megkereső munkán keresztül is, ami az
intézményen kívül történik.
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Prevenció

férfi

nő

A Révben megvalósított szolgáltatások százalékos megoszlását az alábbi kördiagramm mutatja. Látható, hogy
52%-ban igénylenek a kliensek egyéni
esetkezelést, mely lehet: pszichoterápia,
tanácsadás, konzultáció, segítő beszélgetés is.

Egyéb szolgáltatás

A kliensek főleg telefonon jelentkeznek
A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került
be. A 2010-es
évben
910 esetben történt
lakóhely szerinti
megosztása
2010-ben N=1363 (prevenciós foglalkozások és
telefonon
segítségnyújtás.
Gamma Gt. csoport kliensei nélkül) Ebből 69 fő
esetében volt csak és kizárólag telefonos
segítségkérés. A többi esetben sor került
Forgalom
alakulása 2010-benis.
(Gamma
GT. csoport
adatai nélkül)
személyes
találkozásra
A csak
telefoFő
non segítséget kérő 69 fő probléma szerinti
megoszlása az alábbiakban látszik, hogy
40 fő hozzátartozó volt, amiből látható az
a jelenség, hogy a szenvedélybeteg környezetében
a hozzátartozók is motiváltak.
A szolgáltatások igénybevétele nemek szerinti megoszlásban 2010-ben
2010-ben, a Rév Szolgálatban szemé- Fő
lyesen megjelenő kliensek lakhely szerinti
megoszlása az alábbiak szerint alakult (a
Prevenció
Egyéb szolgáltatás
személyesen megjelenő
kliensek 87,8%-a
Budapesti lakos volt):
A Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került
lakóhely szerinti megosztása
férfi foglalkozások
nő
2010-ben N=1363 (prevenciós
és
Gamma Gt. csoport kliensei nélkül)
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Öröm és bánat
Dr. Forgách József
kitüntetése

Elhunyt a Karitász
újjászervezője

A Német Katolikus Püspöki Konferencia
Dr. Forgách Józsefet, a Katolikus Karitász
országos igazgatóhelyettesét, a német katolikus egyház legmagasabb kitüntetésével, a Bonifatius-Érdeméremmel tüntette
ki. A magas rangú elismerést Dr. Robert
Zollitsch freiburgi érsek, a Német Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke, a konferencia bonni székházában, 2010. szeptember
29-én ünnepélyes keretek között adta át.
A laudációt Dr. Gerhard Pieschl püspök és
P. Dr. Hans Langedörfer SJ a konferencia
titkára mondta. Az ünnepi eseményen a
Skandináv Püspöki Konferencia is képviselte magát.

Bevételek összesen: 1.080.413 ezer Ft
Támogatások:

1.005.702 ezer Ft

• normatív:

10.876

• önkormányzati:

6.500

• adományozóinktól: 988.326
Egyéb bevételek

Pályázatokból:

14.556

Térítési díjak

Térítési díjak:

31.180

Pályázati támogatás

Egyéb: 		

28.975

Önkormányzati támogatás
Adományozói támogatás
Normatív támogatás

2010. október 13-án, mély részvét mellett
vettek végső búcsút Dr. Frank Miklós
atyától. „Hálás szívvel köszönöm a Magyar
Katolikus Egyházért és a Katolikus Karitászért végzett önzetlen munkádat. A derék
és hűséges szolga jutalmát adja meg neked
az Úr!” – imádkozott Miklós atya sírjánál
Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója. Dr. Frank Miklós pápai prelátus
1924. május 23-án született. 2010. szep
tember 28-án érte a hazahívó szó. A Katolikus Karitász rendszerváltást követő első
igazgatója volt, aki újra megszervezte a
segélyszervezetet.
28

Gazdasági beszámoló

Kiadások összesen:

398.542 ezer Ft

Adott támogatások:

220.615 ezer Ft

ebből • belföldre:

216.554

• külföldre:

4.061

Személyi jellegű ráfordítások: 66.021
Anyagi jellegű ráfordítások::

97.726

Egyéb kiadások:

13.652

Egyéb kiadás
Anyagi jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Adott külföldi támogatás
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.karitasz.hu
Ft. Écsy Gábor igazgató
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász
44OO Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
tel/fax: 06/42 418-851
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
www.keletcaritas.hu
Gégény Béla igazgató
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Széchenyi u. 5.
tel/fax: 06/36 518-602
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Ft. Árvai Ferenc igazgató
Esztergom–Budapesti
Főegyházmegyei Karitász
Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
tel.: 06/1 351-1977
fax: 06/1 478-0896
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
www.esztergomi-ersekseg.hu/karitasz
Ft. Écsy Gábor igazgató
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Hajdúdorogi Görögkatolikus
Egyházmegyei Karitász
4551 Nyíregyháza-Oros, Vezér u.19.
tel/fax: 06/42 480-066
e-mail: szokirajanos@freemail.hu
Ft. Szokira János igazgató
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegyei
Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
tel.: 06/78 462-166
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com
Szántó Ambrus igazgató
Kaposvári Egyházmegyei Karitász
8700 Marcali, Hősök tere 5.
tel/fax: 06/85 510-233
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Jáki Zoltánné igazgató
Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3934 Tolcsva, Táncsics út 44.
tel.: 06/47 384-469
e-mail: pal11miklos@t-online.hu
Ft. Pál Miklós igazgató
Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár 1.
tel/fax: 06/96 3487-048
e-mail: karitasz@osb.hu

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas
7621 Pécs, Janus Pannonius u.4.
tel/fax: 06/72 532-207
e-mail: caritasp@dravanet.hu
www.pecsi-caritas.hu
Forray Ferencné igazgató

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u.25.
tel/fax: 06/88 428-638
e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com
www.karitaszveszprem.hu
Zagyva Richárd igazgató

Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
tel/fax: 06/62 425-548
e-mail: szkaritasz@invitel.hu
www.szegedikaritasz.extra.hu
Megyeri Márta igazgató

Győri Egyházmegyei Karitász
9021 Győr, Káptalandomb 5/b.
tel.: 06/96 550-740
e-mail: tothandras68@gmail.com
Ft. Tóth András igazgató

Székesfehérvári Egyházmegyei
Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
tel: 06/22 506-828
fax.06/22 506-829
e-mail: albacaritas@gmail.com
www.albacaritas.communio.hu
Nagy Lajosné Krisztina igazgató

Szenvedélybeteg-segítő hálózat

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E.u. 10-12.
tel/fax: 06/94 318-560
e-mail: caritas.szombathely@ax.hu
www.karitasszombathely.hu
Tuczainé Régvári Marietta igazgató
Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Migazzi tér 6.
tel.: 06/27 814-174
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
www.caritas-vaciegyhazmegye.hu
Martos György igazgató

Katolikus Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest Bartók Béla u.96.
tel.: 06/1 361-4252
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 vezető
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Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
8000 Székesfehérvár, Móri u.20.
Tóth Judit Barbara intézmény vezető
tel.: 06/22 506-606,506-607
fax: 06/22 506-608
e-mai: szrev@mail.datatrans.hu
Tóth Judit Barbara intézmény vezető

Caritas Hungarica Eger Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
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

Főplébánia Karitász Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske u.20.
tel/fax: 06/76 415-466
zöldszám: 80 204-226
e-mail: revkmet@t-online.hu
Molnár Ferenc intézmény vezető

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 Szombathely, Wesselényi u.24.
tel.: 06/94 508-527
e-mail: revszh@t-online.hu
Tuczainé Régvári Marietta intézmény
vezető

Szent Erzsébet Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
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

Forrás Lelkisegítők Egyesülete
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
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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Adószám: 19666275-1-43

33

„Amíg tehát időnk
van, tegyünk jót
mindenkivel”
(Gal 6,10)
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