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Beszámoló
a Katolikus Karitász
2011. évi tevékenységéről

„A segítő szeretet a keresztény ember
számára mindig a tanúságtétel lehetősége…
Segítő kezünk és igehirdető szavunk
együtt érje el a rászorulókat.”

Dr. Erdő Péter

bíboros, esztergom–budapesti érsek
Magyarország Prímása
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
a CCEE elnöke
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Dicsértessék
a Jézus Krisztus!
Ebben
az
esztendőben a
Szentatya tanítása és buzdítása
nyomán sokszor
beszélünk az új
evangelizációról.
Ennek szükségességéről mindannyian meg vagyunk győződve. Hiszen
olyan világban élünk, ahol Istent sokan
megpróbálják az élet peremére szorítani,
és sokan élnek úgy – még az Isten létében
nem kételkedők is –, hogy nem engedik be
Őt életükbe.
Mindez persze bennünket szegényít el,
nem Isten teszi bezárttá, korlátozottá az
életünket. Mi leszünk magunkra maradottak, és bár az önzés világa, a „hazugság
atyja” egy percre elhitetheti velünk, hogy
szabadok vagyunk, de az szabadság senkit
nem tesz boldoggá!
Az új evangelizáció Isten szeretetét hozza az embereknek, és az isteni tanítás által
az igazi szabadságot kínálja mindenkinek!
Ennek útja pedig sokféle lehet. Elsődlegesen fontos a tanítás és a hitvallás. A
sok hamis beszéd között, a féligazságok
világában kell az igaz és tiszta tanítás, kell
annak megvallása, hogy miért törekszünk
a keresztény erkölcs megélésére.
Minden szó mellett azonban szükség van
a tettek tanúságtételére is! Sőt, aki a szavak
erejét figyelmen kívül akarja hagyni, az elfogadhatja a tettek tanúságát! És ez gyakran
hatásosabb is minden szónál!
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Az ősegyházban a keresztények ismertető jele nem a nyakban hordott kereszt volt,
hanem az egymás és mások felé forduló
szeretetük! „Nézzétek, mennyire szeretik
egymást!”
A karitászmunkatársak ezt élik meg ma is.
Azok, akik intézményeinkben szakszerűen,
képzésekben felkészülve végzik munkájukat, segítik az idősek, betegeket, családokat,
szenvedélybetegeket, mindenkit, akik hozzájuk fordulnak. Azok is ezt teszik, akik Isten szeretetét viszik a magányosokhoz, akik
meghallgatják azt, aki a világnak már nem
fontos, hisz sokak számára ezek a látogatások jelentik az életet, a figyelmes szeretetet.
Köszönöm minden munkatársnak a készséget, a szeretetet, az áldozatot, amellyel
Krisztusnak adják önmagukat, hogy az egyházban minél több emberhez jusson el a
krisztusi szeretet! Az új evangelizációnak ez
a nélkülözhetetlen, fontos és hatékony útja
a mai ember szívéhez vezet!
Köszönöm az áldozatos munkát, az Istentől kapott szeretet tovább sugárzását, és
azt, hogy megpróbálnak munkatársaink mindenkinek mindenévé válni! Szívből kívánom,
hogy ebben a tevékenységben találjanak sok
kegyelmi örömet, békét, és egyszer majd
hallhassák az Úr szavát: jertek Atyám áldottai, mert meglátogattatok, ennem és innom
adtatok, mert jók voltatok hozzám!
Isten áldása kísérje a Karitász munkáját, a
munkatársak életét, és szálljon az Úr áldása
mindazokra, akik a világban ezt a szeretetet
megtapasztalhatják. Legyen a világ szebb
és jobb e szolgálat által!
Székesfehérvár, 2012. május
Spányi Antal
püspök
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Kedves Barátaim!
Különös világban élünk. Olyanban, ahol
a nagytőke és a bankok érdekei sokszor
fontosabbak az élet értelménél és értékénél. Ahol sokszor még a hétköznapi álmok
is védtelenné válnak, mert védtelen maga a
lélek is, ahol azt világra hozza és felneveli.
Olyan világban élünk, ahol a gazdasági válság jelenlétét nem távoli, ismeretlen események körvonalazzák, hanem a mindennapi,
küzdelmes életünk. Munkanélküliséggel.
Elszegényedéssel.
Ma már nem elég aggódva nézni az
eseményeket, magunk és embertársaink
sorsát, a farkastörvényeket. Ma már nem
elég a kérdés: Vajon mit tettem én azért,
hogy a testvérem, az ismerősöm gondjain
enyhítsek? Vajon segítettem e a legsúlyosabb problémákat látva itthon és a népek
országútjain? – Ma nem elég a szó. Ös�szefogás kell.
A Katolikus Karitász mára a magyar nemzetgazdaság tényezője. Kiterjedt és megbízható munkája mögött elkötelezett szolgálat
áll. Hálásan köszönöm Nektek és Önöknek,
munkatársainknak és támogatóinknak ezt
az önzetlen szolgálatot.
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Valamennyien tudjuk, hogy a Katolikus
Karitász átfogó tevékenysége, mely nélkül
sokak véleménye szerint is a magyar szociális egyensúly nem képzelhető el, a legegyszerűbb gondozási munkától a legbonyolultabb szakmai feladatok végzéséig, pénzbe
kerül. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy
munkánk értéke az államgazdaságnak évi
5 milliárd forint megtakarítást jelent.

a hátrányos helyzetű családok rendszeres
támogatása tanácsadással, szenvedélybetegek gyógyítása, a beilleszkedési tanácsadás menekültek számára továbbá az un.
„gazdasági tűzoltó programok” szervezése
és irányítása, a legrászorultabbaknak élelmiszerek, tisztálkodási- és tisztítószerek,
bútorok és használati cikkek adományozásán keresztül.

Az elmúlt évben, az országos média
kiemelten foglalkozott a Karitász néhány
tevékenységének alappillérével. Ennek
köszönhetően e tevékenységek nemcsak
ismertté váltak, hanem kiemelték azok bonyolult specifikumát is. Az elvégzett feladatok bizonyították, hogy a Katolikus Karitász
alkalmas úgy a szakterületek mint a humánerőforrás területén az önkormányzatok
és állami szervek hosszú távú partnereivé
válni. Ezek közé tartozik a már országos
figyelmet kapott katasztrófavédelemi és
újjáépítési program, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás, vagy az országos
krízissegély program.

Ma már nem elég valakit támogatni. Tudnunk kell azt is, hogy hogyan. Jószándékkal
segíteni, szaktudás nélkül, olykor nagyobb
kárt okoz, mint a nem-segítés. Napjaink
szociális feladatainak végzése a legkülönbözőbb szakmák és hivatások széles skálájának ismeretét követeli. Az állandósult
képzési programok a Karitász számára
ezért elengedhetetlenek.

A Karitász további, országosan kiemelt
programjainak alappillérei a gyermektáboroztatás, képességfejlesztő táborok
keretében is, az iskolaétel-program gyermekétkeztetés keretében, a nagycsaládok
gyermekeinek gondozása, testi, lelki, szellemi és erkölcsi érdekeit elősegítő programok megvalósításán keresztül, az anya
és csecsemővédelem,a fogyatékkal élők
segítése életvitelt segítő szolgálat működtetésével, az általános ifjúságnevelés, az
iskolán túli nevelés iskoláskorúak gondozásával, az ápolást és gondozást igénylő idősek és betegek élet-minőségének segítése,

De a Katolikus Karitász nemcsak egy országosan elismert intézmény hazánk szociális intézményrendszerben. A Katolikus
Karitász a szeretet erejével is, nemcsak a
szakma palettájának eszközeivel szeretné
gyógyítani a jövőben is, mindazok sebét,
akik hibájukból vagy önhibájukon kívül egy
megfeneklett élet sérüléseit viselik, hogy
megtapasztalják az Isten és az Egyház szeretetét, segítőkészségét, életük keresztjeinek hordozása közben.
Reméljük, hogy munkánkkal alkalmas
eszközeivé válhatunk a Szentléleknek, aki
nemcsak bennünk, hanem általunk is működni akar. Hatni a világra. A világban pedig
ránk. Embertársainkra. Mindannyiunkra.
Écsy Gábor
a Katolikus Karitász országos igazgatója
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80 évesek lettünk
A Katolikus
Karitász kettős
születésnapjának
programsorozata
Konferenciát szervezett a Katolikus Karitász, a Caritas Hungarica fennállásának
80., újjászervezése 20. évfordulója alkalmából Budapesten. A tanácskozáson részt
vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek, Spányi Antal megyéspüspök, az MKPK Karitász- és Egészségügyi
Lelkipásztorkodás Bizottságának elnöke,
Ternyák Csaba egri érsek, Beer Miklós váci megyéspüspök, Mádl Dalma asszony, a
Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete
és Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár.
Megnyitó beszédében Erdő Péter bíboros
felidézte a Karitász 80 évvel ezelőtti létrejöttének körülményeit. A színes történelmi
elemekkel átszőtt gondolatsor azzal zárult,
hogy a keresztény szeretet nem lehet más,
mint a cselekvő, segítő szeretet. Ennek
szervezett megjelenése a Katolikus Karitász. Küldetése ma sem más, mint története
során bármikor: a segítő szeretet nyelvén,
amit mindenki ért, megszólítani és támogatni a rászorulókat. A keresztény ember
igehirdető szava és segítő keze ugyanolyan
távolra kell, hogy elérjen - hangsúlyozta a
bíboros. A Karitász 80. születésnapján az
erős Karitászt ünnepeljük, mely hármas ta10

golású felépítésével – országos, egyházmegyei, plébániai Karitászok – a szervezett és
hatékony szeretet eszköze. Itt szolgálni tanúságtétel – mondta Erdő Péter, majd külön
megköszönte Écsy Gábornak, a szervezet
országos igazgatójának a szervezet élén
teljesített szolgálatát, és Isten áldását kérte
a magyar Katolikus Karitászra.
Soltész Miklós államtitkár 2010-ről, a
katasztrófák és megpróbáltatások évéről
beszélve az emberi összefogás rendkívüli
erejéről szólt. Elmondta, hogy az állami
szervek sokat tanultak a Katolikus Karitásztól. Örömének adott hangot, hogy a Karitász
újra a Karitatív Tanács tagja. Soltész Miklós
szerint Spányi Antal püspök és Erdő Péter
bíboros érdeme, hogy a 2012-es költségvetésben a Katolikus Karitász önálló sort
kapott, azaz 200 millió forintra számíthat.
A katasztrófák megerősítették a segélyszervezetek összefogását. Az államtitkár
a jövőt illetően elmondta, hogy Boldog II.
János Pál mondatára építve: „Vissza kell
szerezni a tereket és az utcákat, nem csak
a templomban él a hit”, több tucat úgynevezett önkéntes pontot építenek fel európai
uniós százmilliókból. Ezek egyrészt munkát adnak, másrészt hatékonyabbá teszik
a karitatív tevékenységet. Segíteni többek
között azt jelenti, hogy önálló életre neveljük
azokat, akik erre rászorulnak – fejezte be
az államtitkár.
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A Karitász története
Zagyva Richárd, a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász igazgatója szemléletes és
lendületes előadásában a Karitász történetét
mutatta be. Elmondta, hogy a szervezet létrehozásáról Serédi Jusztinián, Magyarország
bíboros-hercegprímása határozott 1931-ben.
Döntését gyors szervezetépítés követte, elsőként Budapest plébániáin 800 munkatárssal,
majd a 13 egyházmegyében alakultak meg
a karitász csoportjai. Az önkéntesek elkészítették Budapest nyomortérképét, azaz egy
környezettanulmányt, amelynek segítségével
hatékony segélymunkát végezhettek. Kiválóan kommunikálták szándékaikat, olyan
segélyformákat teremtettek, amelyek széles
körben népszerűvé váltak. Ezt a szerkezetet
törte össze és kényszerítette illegalitásba a
kommunista időszak. A Karitász 1991-ben
szervezhette újjá magát.
Spányi Antal, a Karitász püspök elnöke
nagyívű előadásában a szeretet mibenlétét
értelmezte. A szeretet Krisztustól van, és nekünk Krisztust követőknek meg kell hallani
a segélykérést, meg kell látni a szenvedést.
Sokan élnek kiszolgáltatottságban. Egyedül nem tudunk segíteni, történetünk azt
bizonyította, hogy szükség van a szervezett
szeretetre. Minden, amit a szeretetről szóval
elmondhatunk, ott van Szent Pál szeretethimnuszában. Miben különbözik a Katolikus
Karitász a többi segélyszervezettől? –0 tette
fel a kérdést Spányi Antal. Miért más, miért
több? A keresztény szeretet nem evilági. Mi
tesz képessé minket erre a szeretetre? A
találkozás Istennel. A tevékeny szeretethez
szervezettség, szakértelem kell. A szeretet
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józan cselekedete. Megtenni azt, amit meg
kell tenni és nem félni senkitől és semmitől.
A szeretetnek nincsenek korlátai. A Katolikus Karitász feladata a nyomor, a szükség
enyhítése. Mi itt mindannyian erre a cselekvő
szeretetre vagyunk meghívva – fejezte be
Spányi Antal.

A 80. születésnapi ünnepséget a Spányi
Antal püspök által celebrált hálaadó szentmise zárta a Magyar Szentek Templomában.

Nagy érdeklődés közepette zajlott a délelőtti sajtótájékoztató, a szép számmal megjelent újságírók mellett a konferencián túl ezt
is megtisztelte jelenlétével Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere. A Karitász ünnepéről,
és a Karitászra váró munkáról Erdő Péter
bíboros, Spányi Antal püspök, Soltész Miklós
államtitkár és Écsy Gábor adott tájékoztatást.
A Konferencia pódiumbeszélgetéssel
folytatódott, ez alkalmat adott arra is, hogy
Hermann Hochreiter Ausztriából az osztrák
karitász egy csoportjának tevékenységét ismertethesse. Elisabeth Schosser, a Magyar
Bajor Fórum elnöke a németországi viszonyokról beszélt. Zagyva Richárd a vörösiszap
katasztrófáról, Árvai Ferenc az Egri Főegyházmegyei Karitász az igazgató pedig a
felső-magyarországi árvizekről, az ezekben
végzett óriási munkáról, és az összefogás
megrendítő eseményeiről számolt be.

Szent Erzsébet
rózsája-díj átadása

A kitüntetésre beterjesztettek közül idén
Balás Béla kaposvári megyéspüspök javaslata alapján a testület tagjai Jáki Zoltánnét választották. A rendkívül elegáns
környezetben megrendezett ünnepségen
megjelentek között volt Alberto Bottari de
Castello, s szentszék magyarországi nagykövete és a püspöki konferencia több tagja.
A Katolikus Karitász vezetői – köztük Mádl
Dalma jószolgálati nagykövet asszony – természetesen az első sorban kaptak helyet.
„Szent Erzsébet ünnepén minden évben a segítő szeretet csodáit ünnepeljük.
Az anyagi szükség, a szegénység, a társadalmi, kulturális bajok idején váratlanul
szabadulnak fel az ember belső energiái.
Az önző emberből előtörhet a vérszomjas
brutalitás és a kegyetlenség. A jószívű
ember a szeretet hősies tetteire képes”–
mondta a díj átadása előtti beszédében
Erdő Péter bíboros.
Miután Jáki Zoltánné átvette Erdő Péter
bíborostól a Szent Erzsébet rózsája-díjat,
meghatottan szólt a közönséghez. A kitüntetést megköszönve elmondta, élete minden
pillanatát a karitászmunkára fordítja, mert
„minden embernek és minden emberben
meg kell látni Jézus arcát” .

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Szent Erzsébet rózsája-díját Erdő Péter bíboros adta át este a Duna Palotában. Az
Árpád-házi szent legendájára utaló kitüntetés, amelyet 1999-ben alapított a testület, az irgalmasság és a szolgáló szeretet
erényének hangsúlyozására és a díjazottak
személyes példájának elismerésére szolgál.
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KATASZTRÓFÁK JEGYÉBEN
Iszapár
2010-ben összesen több mint 800 önkéntessel vettünk részt a tárgy-, és vagyonmentésekben, illetve az akadálymentesítésekben. Két hónapon keresztül, napi két
alkalommal átlagosan 400 munkálatokban
részt vevőnek biztosítottunk meleg étkezést.
2010. december 31-ig 334 család részére
1473 db élelmiszercsomagot, illetve 985 db
tisztítószer-vegyszer csomagot osztottunk ki.
Fontosnak tartottuk, hogy az ünnepekben
is segítsük a károsult családokat: 2010-ben
Mikulásra 1 tonna déligyümölcsöt (mandarin, kivi, banán) osztottunk szét a károsult
családok között. Karácsonykor a Civil Humanitárius Koordinációs Központtal (CHKK)
350 nagyobb közös élelmiszercsomagot állítottunk össze, minden devecseri, kolontári
és somlóvásárhelyi károsult család számára.
Ezen kívül a 350 darab karácsonyfát osztottunk szét a térségben.
A munka 2011-ben is folytatódott:
Áprilisban húsvéti csomagként ugyancsak
350 darab 10.000,- Ft értékű húsvéti csomaggal segélyeztünk, amelynek tartalma
húsvéti sonka, kalács, húsvéti édességcsomag, illetve tartós élelmiszerek voltak.
A gyermekeket ért trauma könnyebb feldolgozása érdekében 2011 tavaszán 40
iskolás gyermeket vittünk el egy 4 napos
hétvégére a Mátrába, majd a sikerre való
tekintettel nyáron 1 hetes tábort szerveztünk
40 devecseri iskolásnak ugyanitt.
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A Katolikus Karitász 76 devecseri család
ingóságpótlását vállalta magára az állami
támogatáson felül, amely az ÖKUCS által
megállapított kárösszeg figyelembevételével 2 millió forint felső határig terjedt. Ezen
adományok tárgyi adományok, amelyeket a
károsult családok igényeit szem előtt tartva
pótoltunk.
Szervezetünk magára vállalta a devecseri
és a kolontári új építésű lakóparkok minden
házának muskátlival való díszítését az ünnepélyes átadás időpontjára. A kolontári
lakópark házait összesen 67 láda – 291 tő,
a devecseri lakópark házait összesen 291
láda – 1332 tő virággal díszítettük.

2011 karácsonyán a devecseri iskolás és
óvodás gyermekeknek műsort szerveztünk,
amelyen a Kaláka együttes is fellépett, majd
ajándékcsomagot kaptak a gyerekek. Összesen több mint 550 csomag került szétosztásra, darabonként mintegy 5.000,- Ft értékben.

Az év második felében a 4 utólagosan
bejelentkezett ingatlan teljes, illetve részleges helyreállítását vállaltunk 25 millió forint
értékben. Ezen ingatlanok az árvízben rongálódtak meg, lakhatatlanná nyilvánították
őket, de az állami keretből nem került sor
az újjáépítésükre. Ennek során egy ház teljes szerkezetkész újjáépítését, egy épület
tetőhelyreállítását és belső rekonstrukcióját,
egy ingatlan részleges lebontását és újjáépítését végeztettük el helyi szakemberekkel
2011 szeptembere és decembere között.
Ezen kívül még egy-egy utólagosan kárt
szenvedett házat állítatott helyre a Karitász
megbízásából a szerződött kőműves szakembergárda Ónodon és Halmajon.

Devecseri ottlétünket és gyakorlati munkánkat Écsy Gábor atya országos igazgató
által tartott házszenteléssel zártuk le a lakópark egyik új házában, egy általunk támogatott család kérésére.

Árvíz

Időközben az ingóságpótlásban elvállalt
76 család további 34-el bővült, igy összesen 110 károsult család tárgyainak pótlását
végeztük el.
A devecseri lakópark melléképületeinek
megépítéséből a Katolikus Karitász vállalta
a legnagyobb részt: 85 melléképületből 40-et
építettünk, amelynek költsége meghaladta a
2 millió forintot darabonként. A melléképületek átadása december 15-én fejeződött be.

A 2010 évi borsodi árvizet követő munkálatok–amelyek 520 ingatlan helyreállítását
foglalták magában – 2011-ben fejeződtek be.
Ezen munkák kisebb részénél a felméréseket, az átadásokat és a művezetést mi
végeztük el. Építőmesteri munkákat végeztettünk nyolc településen, hatvankilenc objektumon. Ezen idő alatt zajlott a hollóházi
óvoda földcsuszamlás elleni megerősítése
és az ezzel járó rekonstrukciós munka. Itt
tetőfedést is végeztettünk 502.000,- Ft értékben, valamint a teljes beruházás szaktanácsadása, művezetése, műszaki átadásaátvétele volt az elvégzett feladat.

Ónodon egy – az árvíz során károsult
család – szívátültetett gyermekének körülményein segítettünk az ingatlan helyreállításával, ami kifestéssel és aljzatcserével járt
az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
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Három családnak, akiknek a háza olyan
mértékben sérült, hogy a helyreállítás nem
lett volna gazdaságos új ingatlant vásároltunk: Perén 2 család, Nagykinizsen 1 család
jutott új házhoz.
2011. április 2-án 11 órakor ünnepi hálaadó
szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri
érsek a felsőzsolcai római katolikus templomban, hogy Isten áldását kérje az elvégzett
munkára és mindazokra, akik munkájukkal,
adományukkal, imáikkal segítették a karitász
tevékenységét.
A hálaadó szentmisén részt vettek az
árvízkárosult települések polgármesterei,
lelkipásztorai és lakói, valamint a Katolikus
Karitász vezetői.
A hét folyamán Felsőzsolcán, Ónodon és
Sajóládon 1,5 millió forint értékben közel 50
tonna tűzifát osztott szét a Katolikus Karitász
az árvízkárosult családoknak.

Karitász – Posta
összefogás: megújult
a hollóházi óvoda
Az árvíz során Hollóházán megsüllyedt az
óvoda, amelynek felújítását a Karitász vállalta magára. A Magyar Posta és a Katolikus
Karitász együttműködésének köszönhetően
a Posta által forgalomba hozott „Segítsünk!
Magyarország az árvízkárosultakért” feláras
bélyegből befolyt összegből 16 millió forint
gyűlt össze, amelyből a segélyszervezet a
károsultak fűtési rendszerének helyreállításában segített Felsőzsolcán és a megsül�lyedt hollóházi óvodát újította fel. Az óvoda

A polgármester kitért arra is, hogy a Karitász szakembereinek köszönhetően tartós,
természetes és jó minőségű építőanyagokkal dolgoztak a munkálatok során. Ezekkel végezték el az épület hőszigetelését,
korszerűsítették a fűtést, és cserélték ki az
ajtókat, ablakokat. A helyreállítási munkálatokat Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei
Karitász igazgatója koordinálta.
Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
volt elnöke felidézte, hogy micsoda óriási
erőket tud mozgósítani hitünk, a cselekvő
szeretet. Az árvíz, majd a viharok idején ezrek jöttek Észak-Magyarországra segíteni,
mert hitték és tudták, hogy adni jobb, mint
kapni. Ezért nagyszerű ez az óvoda felújítás,
hiszen itt egyszerre adnak és kapnak, és a
gyerekek megtanulhatják, hogy mit kell tenniük, ha a másik ember bajba kerül.

Az óvodások műsorát követően a Karitász
munkatársai ajándékokat adtak a gyerekeknek.

újjáépítésére 9 millió forint fordítottak az
összegből.
A munkálatok végén bensőséges ünnepség keretében áldották meg az épületet. Az
ünnepségen beszédet mondott Koleszár
Sándor, Hollóháza polgármestere, köszönetet mondva a két intézménynek, valamint
az építőanyaghoz támogatást nyújtó Axiál
Kft.-nek.
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krízis program 2011
Egyedi és speciális
krízishelyzetek
kezelése
A 2011-es évben a NEFMI megbízásából
a Katolikus Karitászra jutott a magyarországi
kríziskezelés oroszlán része. Szervezetünk
számos területen lát el küldetésének megfelelő tevékenységet, többek között kiemelt
feladatának tartja a szociális krízishelyzetbe
került családok segítését. Szociális krízishelyzetnek azt az állapotot tekintjük, amikor
egy család mindennapi életének fenntartása
kerül súlyos veszélybe. Ennek leggyakoribb
okai a következők lehetnek: munkahely elvesztése, súlyos betegség vagy haláleset
bekövetkezése a családban, lakáscélú fizetési kötelezettségek, hitel törlesztő részletek,
közüzemi díjak nagyarányú növekedése, természeti katasztrófa miatt lakhatási körülmények megromlása. A Katolikus Karitász az
állami szociális ellátórendszerrel együttműködve igyekezett segítséget nyújtani ezeknek a bajbajutott embereknek.

A kríziskezelés elsődleges célja:
A nehéz helyzetbe került emberek megsegítése olyan intézkedések által, amelyek
rövidtávon megszüntetik az egyén vagy a
család veszélyeztetett helyzetét, hosszú távon pedig elősegítik a krízishelyzetből való
kilábalást, a stabilitás elérését.

segítő tevékenységét, ezért működésének alapelve, hogy mindig a lehető legközelebbi szintről érkezzen a
probléma orvoslása. Segélykérelmi
adatlap kitöltése és elbírálása, egyéni kríziskezelési terv kialakítása

A kríziskezelési folyamat lépései:
I.	Tájékoztatás
II.	Segélykérés beérkezése után átirányítás a területileg illetékes egyházmegyei igazgatósághoz, kapcsolatfelvétel a segélyt kérővel.
A Katolikus Karitász a szubszidiaritás elvére épülve végzi rászorulókat

A kríziskezelés eszközrendszere:
A Katolikus Karitász három alapvető módon igyekezett segítséget nyújtani a krízishelyzetbe került embereknek, családoknak:
I.	Természetbeni segítségnyújtással (lelki
segítségnyújtás, betegápolás, időgondozás, takarítás, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás, tájékoztatás
az állami szociális szolgáltatások és
segélyek igénybevételének lehetőségéről)
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II.	Tárgyi adományok juttatásával (ruha,
élelmiszer, játék, tanszer, bútor, tüzelő)
III.	Kötött felhasználású pénzbeli segély
nyújtásával, amely az érintettek közüzemi díjainak, lakbérének befizetésére vagy szükséges gyógyszereinek
megvásárlására fordítható.
A kríziskezelő eszközök közül lehetőség
szerint minden esetben azokat választottuk,
amelyek a legeredményesebben szolgálják
a kríziskezelés céljait, azaz a veszélyeztetett
helyzet mielőbbi megszűnését és a hosszú
távú stabilitás elérését.

III.	Kríziskezelés megvalósítása
IV.	
B eszámolás a kríziskezelésről: A
beszámolás célja a kríziskezelési folyamat átláthatósága, valamint annak
folyamatos felmérése és értékelése.
V.	Nyomonkövetés, ellenőrzés, monitoring: a folyamat eredményeinek és
nehézségeinek értékelése, a felmerülő hibák kezelése országosan a helyi
igazgatókkal együtt.
Ezen program keretében 2011-ben több
mint ezer családon segítettünk, köztük 350
kapott közüzemi illetve lakbértámogatást
közel 30 millió Ft értékben.

19

EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM
A Katolikus Karitász 5. éve vesz részt a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által kiírt EU Élelmiszersegély programban.
Évek óta az ÁTI DEPO Zrt.-vel kötünk raktározási szerződést a segélyszállítmányok
tárolására és mozgatására. Az ország különböző területein lévő, az MVH által ellenőrzött
és jóváhagyott, hűtést nem igénylő termékek
tárolására alkalmas raktárakba érkeznek a
tartós élelmiszerek. Segélyszervezetünk az
ún. csillagpontos elosztási rendszert alkalmazza.

Nagy teherbírású kamionokkal kiszállíttatjuk az árut a raktárból egy osztópontra.
Egy rakodásra, és több gépkocsi parkolására alkalmas lerakodóhelyet keresünk (pl.
parkoló vagy Tüzép telep) ahová kisebb autókkal érkeznek a környező helységekből a
karitász önkéntesek vagy az önkormányzat
dolgozói. Ott rakodják át a településenkénti
mennyiségeket és viszik el saját falujukba,
ahol 4 napon belül kiosztják a rászorulóknak
az élelmiszersegélyt, valamint aláíratják az
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átvett mennyiségről szóló dokumentumot
(kiosztási adatlap).
A 2011. évi EU Élelmiszersegély program
keretében 686 település rászorulóinak juttatott élelmiszersegélyt a Katolikus Karitász.
Az I. fordulóban kiosztott mennyiség:
1.066.962,12 kg, a II. fordulóban: 958.533,84
kg.

képzési tevékenység
A Katolikus Karitász 2009-ben akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált, így
a 2011-es évben is folytatódtak önkéntes
képzéseink, ezáltal is növelve önkénteseink
munkájának hatékonyságát. 2011-ben a
következő képzések valósultak meg:

Alapképzés az
Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében

Az éves összes kiosztott mennyiség:
2.025.495,96 kg volt.
Ez a mennyiség 84 db 24 tonnás kamiont,
és több kisebb teherautó rakományt jelent!
A tavalyi évhez képest (1,806 tonna), az idei
évben 219 tonnával, azaz 13%-kal több élelmiszert osztottunk szét.
Az I. fordulóban 27 féle terméket, a II.
őszi fordulóban 24 féle terméket osztottunk,
vagyis lisztet, köztük vitaminozott lisztet, különböző tésztaféléket köztük diabetikus és
szénhidrát csökkentett tésztákat is, C-vitamin készítményt, instant italport, pirított tarhonyát, étolajat, borsó- és kukoricakonzervet, vaníliás karikát, mézes jellegű puszedlit,
krémmel töltött kekszet.

2010 áprilisában vette kezdetét Nagykovácsiban az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye önkénteseinek szervezett
hat modulból álló Karitász önkéntesek
általános alapképzése. A tréningsorozat 4
része 2010-ben már lezajlott. 2011-ben a
résztvevők először Vercseg Ilona és Péterfi
Ferenc vezetésével részt vettek a Közösségi munka tréningen, majd pedig Megyeri
Márta, a Szeged–Csanádi Egyházmegyei
Karitász igazgatója vezette be az önkénteseket a szociális projekt-menedzsment
tréning rejtelmeibe.

Idősgondozás
képzés Egerben
Az Egri Főegyházmegyei Karitász Központban 2011 szeptemberében került megrendezésre az Idősgondozás tréning partnerszervezetünk, a Gyulafehérvári Caritas
munkatársa, Bíró Ildikó vezetésével.

Krízisintervenciós
képzés Pécsett és
Veszprémben
Első alkalommal szerveztük meg a
Karitász önkéntesek krízisintervenciós
alapképzését először a Veszprémi Főegyházmegyében, majd pedig a Pécsi Egyházmegyében. A képzés fő célja, hogy az
önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz,
hogy az ember által okozott vagy természeti
katasztrófa következtében krízishelyzetbe
került embertársainak pszichoszociális segítséget nyújtson. A két egyházmegyéből
összesen 18 önkéntes vett részt a képzéseken, amelyeket Fodor János, devecseri
plébános atya, valamint Vadász Bálint, a
Devecseri Karitász munkatársa vezetett.
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Idősgondozás
képzés a Pécsi
Egyházmegyében és az
Esztergom–Budapesti
Főegyházmegyében
2011 októberében Pécsett, novemberben
Esztergomban, decemberben pedig Nagykovácsiban hirdettük meg Idősgondozás
tréningünket, amelyek Bíró Ildikó és Zagyva Richárd, a Veszprém–Főegyházmegyei
Karitász igazgatója vezetésével valósultak
meg. A képzés fő célja, hogy az önkéntesek
el tudják sajátítani azokat az ismereteket,
készségeket, amelyek az idősek otthoni és
intézményi segítéséhez kapcsolódó tevékenységek szükségesek. Így a résztvevők
a képzés során megismerhették az idősgondozás alapelveit, az idősek ellátásához
kapcsolódó önkéntes tevékenységeket,
valamint az idősekkel és hozzátartozóikkal folytatott kommunikációs készségüket
is fejleszthették. A két egyházmegye területéről, 12 településről összesen 56 fő vett
részt a tréningeken.
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Beteglátogató
képzés Szegeden,
Esztergomban és
Budapesten
A Szeged–Csanádi Egyházmegyében
egy, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyében pedig két helyszínen is megvalósult egynapos, akkreditált beteglátogatási
képzésünk. A két egyházmegye területéről
összesen 43 fő végezte el sikeresen a képzést, és szerzett tanúsítványt. A résztvevők
a tréningek során Kovácsné Kelemen Judit szakápoló, Dr. Vörös Irma szakorvos és
Dr. Egri László sebész főorvos segítségével
ismerkedtek meg az intézményi beteglátogatás szabályaival, a betegekkel folytatott
kommunikáció és a segítő beszélgetés
alapelveivel.

Új képzések
A Katolikus Karitász a 2011-es évben két
új képzési programot dolgozott ki, amelyek
a drogprevenció és az egészség-promóció
témakörét célozzák meg ugyan, de külön
a pedagógusok és külön a szociális szakemberek szemszögéből.
Az Egészségpromóciós szemléletű,
drogprevenciós tréning pedagógusok részére című 40 órás képzésünk célja, hogy
a résztvevő pedagógusok a szerhasználattal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
ismereteiket bővítsék, esetleges tévhiteiket
pontosítsák, ismerjék fel a serdülő korosztály veszélyeztetettségének jeleit, és az

ezzel kapcsolatos kockázati tényezőket.
Tisztázzák saját pedagógusi szerepüket
és kompetenciájukat a szerhasználati és
függőségi problémákkal kapcsolatban, valamint sajátítsák el az egészségpromóciós
szemléletet – tájékozódjanak a prevenció
és egészségpromóció szakterületén –,
ismerjék meg a kapcsolódó intézményrendszert. A képzés további célja, hogy
a résztvevők képessé váljanak arra, hogy
egészségpromóciós hangsúlyú foglalkozásokat tervezzenek és tartsanak meg.
A Drogprevenció és egészség-promóció
tréning szociális szakemberek részére című
képzésünk során a résztvevők megismerik
a szerhasználat/függőség kialakulásának
folyamatát a rendszerszemlélet szempontjából, pontosítják és mélyítik a szerhasználattal/függőségekkel kapcsolatos ismereteiket a serdülő korosztályra koncentrálva,
tudatosítják szakmai lehetőségeiket, elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet, miközben saját élményeket szerezve
megalapozhatják egészség-promóciós
hangsúlyú prevenciós foglalkozásaikat és
alternatívákban gondolkodhatnak.

Karitász önkéntesek
képzési tábora
Domaszéken
A Katolikus Karitász 2011-ben is megrendezte nyári táborát azzal a céllal, hogy
a mindennapokból kizökkentve, egy felszabadultabb környezetben a munkatársai és
önkéntesei számára lehetőséget teremtsen
egymás megismerésére, tapasztalatok

cseréjére, valamint hogy a Karitász szeretetszolgálati tevékenységét hatékonyabbá
tegye.
Július utolsó napján reményekkel telve
érkeztek a Karitász önkéntesek az ország
különböző településeiről a Szeged mellett
található domaszéki Zöldfás Lelkigyakorlatos Központba. Az immár második alkalommal megrendezésre kerülő képzési tábor fő
témáját a Család és az Önkéntesség éve
adta, valamint az, hogy a Karitász ebben
az évben ünnepli megalakulásának 80.,
újjászerveződésének pedig 20. évfordulóját.

A nyitó szentmise után – melyet Écsy
Gábor atya mutatott be – egy kötetlenebb
ismerkedési est során kialakultak a tábor
során együtt dolgozó csapatok, amelyek
egy-egy magyar boldog nevét viselték. A
táborban az önkéntesek mellett több – így
a Debrecen–Nyíregyházi, a Pécsi, a Székesfehérvári, a Szeged–Csanádi – egyházmegye Karitász igazgatója is részt vett. A
résztvevők számára jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy országos szervezet részei és a vezetőkkel közvetlen, emberi kapcsolatba léphettek. Külön öröm volt, hogy
akárcsak tavaly, idén is érkeztek segítők
a Gyulafehérvári Caritas önkéntesei közül.
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A reggeli rutin – mint az énekes ébresztő,
a testet is felélénkítő torna és a reggeli –
után az előadások következtek, amelyek
minden nap más témát öleltek fel. Első nap
az egyházmegyei karitász szervezetek és
az országos Karitász Központ felépítését,
működését ismerhették meg jobban az
önkéntesek, másnap pedig Laurinyecz
Mihály orosházi plébános atya beszélt az
önkéntesség és az egyház kapcsolatáról.
Bódy Éva, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Alapszolgáltatási Osztályvezetője által
a magyarországi szociális ellátórendszer
felépítéséről kaphattak átfogó képet a
résztvevők. Márton Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat budapesti
intézményvezetője pedig előadásában a
családon belüli szenvedélybetegségre, s
annak gyógyítására hívta fel a figyelmet. Az
utolsó előadást a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója, Tóth András és felesége,
Anna tartotta, akik saját, kilenc gyermeket
nevelő családjuk életén át mutatták be a
család fontosságát.
Minden előadást kiscsoportos foglalkozás követett, ahol az önkénteseknek
lehetőségük nyílt a hallottakat átbeszélni,
tapasztalatokat cserélni. Hiszen ezek olyan
jó gondolatokat ébresztettek, amikből a
24

későbbiek során is tudnak majd töltekezni
mind a szolgálatukhoz, mind pedig a családi életükhöz. Nagy sikere volt a szituációs
feladatoknak, amelyek során a témákhoz
kapcsolódó valódi élethelyzetek által az
elméletet megpróbálták a gyakorlatba is
átültetni.
A szentmisék és az imaórák lehetőséget
teremtettek az elmélkedésre, elcsendesedésre is.
Mindezek mellett természetesen a pihenés is szerepet kapott. Volt kézműves
foglalkozás, filmvetítés, karaoke, kirándulás
Szegeden, fürdés Mórahalmon, vizes lufi
verseny, gitáros-énekes esték. A búcsúest
ötletes és vicces előadásai során pedig már
nem a kezdeti ismeretlenség és félelem
tükröződött az arcokon, hanem az egy hét
alatt igazi közösséggé kovácsolódott csoportokat láthattunk. Érezhető volt, hogy az
itt kötött kapcsolatok jó táptalajai lesznek
a későbbi közös munkának is.
A záró szentmise után sokak szemében
könny csillant és csak ennyit mondtak:
idegen helyre indultunk és mégis haza érkeztünk.

A Gyulafehérvári
Caritas nyári tábora
Önkéntesként a közösségért címen hirdette meg a Gyulafehérvári Caritas önkéntes programjának nyári táborát immár nyolcadik alkalommal. Az egy hetes táborban 8
magyarországi önkéntes is részt vett, akik
minél több mindent szerettek volna megtanulni az erdélyi önkéntesektől, hogy aztán
azokat saját közösségükben is tudják majd
kamatoztatni.
Az együtt töltött idő alatt a 120 táborozó többek között takarította a temetőt és a
patakmedret, javították a hokipálya körüli
palánkot, rendbe tették a borvíz forrás környékét, elvégezték a háztáji munkákat és
gyermekfoglalkozásokat tartottak.

„Integráció
határok nélkül”
A Szatmárnémeti Caritas szervezet 2011.
október 18. és 20. között, az Caritas Európa
támogatásával régión átívelő konferenciát
tartott „Integráció határok nélkül” címmel.
Az Európai Bizottság által is támogatott
rendezvény immár negyedik alkalommal
valósult meg az Caritas Európa „Inclusion”
elnevezésű programjának részeként.
A konferencián a romániai, magyarországi, ukrajnai és szlovákiai karitas szervezetek képviselői vettek részt. Szervezetünket
Dr. Forgách József igazgató-helyettes és
Stelli Enikő, pályázati referens képviselte.

A rendezvény elsősorban tapasztalatcserén alapult, célja egy kommunikációs
platform kezdeményezése a Kárpát Eurorégióban, valamint olyan közös megoldások
kidolgozása, amelyek a szegénység elleni
küzdelem terén, a társadalmi kirekesztés
ellen lépne fel és a szociálisan hátrányos
helyzetűek megsegítését szolgálná. Az
„Integráció határok nélkül” című konferencia további célja az volt, hogy teret adjon a
Caritas kedvezményezettjeinek arra, hogy
kifejtsék véleményüket a foglalkozásokról,
programokról a hatóságnak és a médiának.
A konferencia első napján, a résztvevő
szervezetek képviselői arra törekedtek,
hogy a nemzeti sajátosságokról és a szociális politikáról elemezést készítsenek,
ugyanakkor lehetőség nyílt több olyan
modell-projekt bemutatására, amelyek a
veszélyeztetett csoportok sikeres társadalmi beilleszkedést biztosítják. A második
napon, a délutáni órákban kerekasztal-beszélgetésekre, műhelymunkára került sor.
Az egyik csoportban az idősgondozás volt
a fő téma, a másikban az oktatással, neveléssel kapcsolatos problémákat járták körül.
A konferencia végén a szervezetek képviselői felolvasták azokat az ajánlatokat,
amelyek az Európai Bizottság és a Caritas
Európa elé kerültek.
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Intézményünk a RÉV

Kihelyezett
13%

Az alábbi ábra ezt a megoszlást mutatja.

Telefonos
6%
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Kihelyezett
13%

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
fenntartója a Katolikus Karitász.
A tevékenység középpontjában nem egy
megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag
igényes mentálhigiénés gondolkodás áll.
A budapesti Rév Szenvedélybeteg-Segítő
Szolgálat 1994-ben modell intézményként
jött létre. Ekkor kezdődött el a szakmai koncepció kidolgozása, képzések beindítása.
Erre az intézményre alapozva épült ki az
országos Rév-hálózat.
Újbudán 2005. augusztusától kezdődően
közösségi ellátást nyújtunk a szenvedélybetegek részére. Szolgálatunkat 2007. február
12-től szenvedélybetegek nappali ellátásával bővítettük.
Lehetőséget nyújtunk a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására is, melyre
2009. január 1-től van működési engedélyünk, bár ez az a szolgáltatás, melyet az
Intézmény megnyitásától folyamatosan
megvalósítottunk.
Szolgáltatásainkat az alábbi telephelyen
vehetik igénybe a polgárok:
• Közösségi ellátás: Bartók Béla út 96.
• Nappali ellátás: Csóka utca 5.
• Alacsonyküszöbű szolgáltatás:
Bartók Béla út 96., Csóka utca 5.
A Rév Szolgálat szakmai protokolljának
alapját, a Németországban már 30-35 éve
működő pszichoszociális tanácsadók adták.
Ezt a szakmai koncepciót dolgoztuk át és
adaptáltuk a magyarországi viszonyokra.
Az eredeti koncepció legfontosabb elemeit megtartottuk. Ezek a következők: a
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Réven belüli
81%

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 Szolgálat szoros
együttműködést alakítson ki minden olyan
szervezettel, intézménnyel, amelyek gyógyulásukban bármilyen szerepet betölthetnek.
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2011-ben 1857 főnek nyújtottunk
segítséget (836 nő, és 1021 férfi).
A forgalmi napló szerint összesen 14.446
esetben történt ellátás.
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 adati, három
„helyszínen” valósul meg. Konkrétan a
Révben, telefonon vagy interneten keresztül
kérnek segítséget, illetve kihelyezett csoportfoglalkozások, konzultációk megkereső munkára kerül sor, ami az intézményen
kívül történik.
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egyéb programjaink
A Erdélyi árváknak
gyűjtöttek
magyar diákok
Nagy sikerrel zárult Mádl Dalma asszony,
a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövetének védnökségével indított százforintos
akció. Az Oktatásért Felelős Államtitkárság
szeptember elején felhívásban kérte a magyar diákokat, hogy száz forintos adomán�nyal segítsék a csíksomlyói árvákat, hogy
nekik is jusson olyan játék, könyv, ruha, ami
a jobb sorsú gyermekeknek megadatik, de
számukra nem.
A felhívás nyomán negyvenegyezer gyermek érezte fontosnak, hogy zsebpénzéből

áldozva segítsen erdélyi társain. Az összegyűlt négymillió egyszázezer forint átutalásáról szóló dokumentumot Hende Csaba
honvédelmi miniszter, Hoffmann Rózsa és
Mádl Dalma adta át Böjte Csaba ferences
rendi szerzetesnek, aki Erdélyben gyermekmentő szervezetet, Déván gyermekotthont működtet. Az adakozásban részt
vettek – többek között – a devecseri diákok
is, akik pedagógusuk beszámolója szerint,
annyi segítséget kaptak a tavalyi tragédia
után, hogy immár képesek ők is segíteni
másokon.

Egymillió csillag
a szegényekért
Az Egymillió csillag egy nemzetközi szolidaritási akció, amely 1998-ban Franciaországból indult, azóta évről-évre egyre több
helyszínen szervezik meg. Az akció célja
világszerte közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének
erősítése, figyelemfelhívás a társadalom
peremére szorultak érdekében. Az akció
keretében a Karitász önkéntesei és munkatársai tetszőleges összegű adományért
gyertyákat adnak a járókelőknek, s minden
egyes mécses egy rászorulót jelképez. A
gyertyákért adott adományból származó
összeget a Karitász minden országban a
hátrányos helyzetűek megsegítésére fordítja.
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15 millió forintos
támogatás
iskolakezdésre

2011-ben az egyhetes országos programsorozatot december 3-án 16 órakor a székesfehérvári püspökség Adventi Udvarában
az ünnepi gyertyagyújtás alkalmával nyitotta meg Spányi Antal püspök, a Katolikus
Karitász elnöke. A rendezvénysorozatban
11 egyházmegye több mint 150 települése
vett részt.

A Katolikus Karitász országos keretek
közt nyújtott támogatást a rászorulóknak az
iskolakezdésben, hiszen a tankönyvek és
felszerelések beszerzése komoly nehézséget okoz a sokgyermekes és a nehéz anyagi
helyzetben lévő családoknak.
Az egyre drágább tankönyvek és iskolai
felszerelések, a mind többeket elérő szegénység arra indította a Katolikus Karitászt,
hogy 15 millió forintot különítsen el az iskolakezdés segítésére. Ennek keretében
15 egyházmegyében 1500 rászoruló diák
részesült a támogatásból.

BÉRES SEGÍTSÉG
A Béres Alapítvány folytatva az előző
évek önzetlen segítségnyújtási akcióját,
4600 üveg Béres cseppel segítette szervezetünkön keresztül a rászorulókat, melyet
12 egyházmegyében osztottunk szét, közel
2 ezer családnak.

31

egyéb hírek
A Karitatív Tanács
tagja lett a Karitász
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a
Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló
Kormányrendeleteknek megfelelően, valamint az egyes elkobzott dolgok közérdekű
felhasználásáról szóló 2000. évi III. törvény
felhatalmazása alapján, 2011. április 29-től
számított határozatlan időtartamra bízta
meg a Katolikus Karitászt, hogy a Karitatív Tanács tagjaként, a törvényben foglalt
feladatait ellássa.

Földrengés és szökőár
Japánban - a Nemzetközi
Karitászon keresztül
segítettünk
A legnagyobb földrengés sújtotta Japánt,
amióta feljegyzések készülnek, azaz 140
évre visszamenőleg, mely óriási pusztítást
okozott az ország északkeleti partján és elindította a szökőár figyelmeztetést az egész
Csendes-óceáni medencében.
A Caritas Japán tudósítása szerint a
legnagyobb veszteség a régióban Sendai
környékén keletkezett. „A szökőár lesújtott
népünkre, még mindig a sokk hatása alatt
vagyunk” – mondta Koichi Otaki Niigata-i
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egyházmegyei vezető. Isao Kikuchi, a
Caritas Japán püspök elnöke biztosította
a károsultakat, hogy a japán katolikus közösség, bár nagyon kicsi, mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy segítsen a
szenvedőknek.
„A cunami emlékeztet minket arra, hogy
az élet mennyire bizonytalan. Szolidaritás
és segítségnyújtás az áldozatok iránt, ez
mindenkor a nagyböjti elkötelezettségünk
része kell, hogy legyen” – mondta a püspök elnök.
A Katolikus Karitász a nemzetközi szervezetén keresztül segített, és az összegyűlt
adományokat a Caritas Internationalis, azaz
a Nemzetközi Karitász segítségével juttatja
el a rászorulóknak. Ezáltal tudjuk biztosítani, hogy adományaink célba érjenek, hiszen
így segítségünk a Caritas Japánhoz kerül.
Ők a kezdettől a helyszínen segítenek, ezáltal pontosan tudják, mire van szükség.

esztergom – A mi házunk
Az esztergomi Határtalan Szív Alapítvány
által működtetett „A Mi Házunk” közösségi
ház egy komplex oktatási-nevelési programmal járul hozzá a gyermekek és fiatalok
egészséges fejlődéséhez, szocializációjához, óvodai, majd iskolai sikerességéhez,
illetőleg az ifjúsági csoportjukban a munkahelykereséshez, szemléletformáláshoz.

nevelési-oktatási tevékenységet. Jelenleg
5 csoportot működtetnek (baba, óvodás,
alsó tagozatos, felső tagozatos, és ifjúsági
korosztály számára). A 2011-es évben a beiratkozottak száma 88 fő volt, a ház átlagos
látogatottsága pedig 66 fő.
Szociális programjuk főbb feladatai:
családgondozás (életvezetési tanácsadás,
segítségnyújtás az ügyintézésekben, krízishelyzet elkerülésére való törekvés),
segítségnyújtás az álláskeresésben, az
otthonteremtésben, adományosztás szervezése. Szociális munkájuk keretén belül
2011-ben Esztergomban 27 családdal foglalkoztak, Esztergom–Kertvárosban pedig
20 családdal.
Ezen felül programokat kínálnak a szabadidő hasznos eltöltésére is: kézműves
foglalkozások, kulturális programok, sport,
kirándulások, táborozás, nyári napközi tervezése.
A projekt a Karitász támogatásával valósul meg, melyet az osztrák karitász adománya tesz lehetővé.

Ennek elemei többek között a felzárkóztató
oktatás, a vallási nevelés, az egészséges
és környezettudatos életmódra nevelés, a
személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő alternatívák kidolgozása.
A gyermekek, fiatalok szükségleteire,
problémáira nevelési programjuk által kívánnak választ adni. A ház munkatársai
kornak megfelelő csoportokban végzik a
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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
Raiffeisen Bank:
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