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Beszámoló
a Katolikus Karitász
2012. évi tevékenységéről

„Az öröm és békesség a Lélek gyümölcse (vö. Gal
5,22-23)… melynek forrása az, hogy összhangban
vagyunk a mindenható és jóságos Isten tervével.
Keresni minden nap Isten akaratát. Tanulmányozni
Krisztus üzenetét az Újszövetségben, figyelni a tanító
Egyház szavára, imádságban beszélni meg Jézussal minden napunkat, minden feladatunkat, minden
döntésünket – ez már itt, a Földön is az öröm és a
boldogság útja. Ha kérjük a Szentlelket, ha követjük
sugallatát, érezni fogjuk, hogy minden zárt ajtón keresztül is mellénk áll.”

Dr. Erdő Péter
bíboros, esztergom–budapesti érsek
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Dicsértessék
a Jézus Krisztus!
A katolikus egyház tanításában állandóan jelen van a felebarát szeretete, a másik
ember szolgálata.
Természetes ez, és nem is lehet másként!
Hiszen maga Jézus tanított erre, ő maga
adott példát, és ő hagyta ezt parancsba
egyházának, követőinek. A tevékeny, cselekvő szeretetet nem hagyhatja ki az életéből az, aki Jézus nyomába akar lépni.
Az egyház, a hívek mindig is igyekeztek
ennek a parancsnak megfelelni. A kereszténység hozta a világba a felebaráti szeretetet, a kereszténység állította fel ennek a
szeretetnek első intézményeit. Az egyház
karitatív szentjei kezdték először fölkarolni
az elesettet, a magányosat, a beteget, azt,
aki nem tudott magán segíteni, aki nem volt
fontos a világnak! Így tett Árpád-házi Szent
Erzsébet, és sokan mások példája nyomán!
4

Ez a munka sajnos mindig is aktuális volt,
és az is marad a világban. Tudjuk Jézustól, de magunk is tapasztaljuk: ránk szorulók, szegények, elesettek, betegek mindig
lesznek velünk! Aki komolyan veszi hitét,
hite szerint akar élni, annak kell keresni
a lehetőségét, hogyan segítheti felebarátját, akiben fel kell ismernie magát az Urat!
Szentatyánk, Ferenc pápa is rendkívül
fontosnak tartja az egyháznak ezt a küldetését. Úgy tekint a felebarát szeretetére, a szegények szolgálatára, mint ami az
egyház lényegéhez tartozik: hatékony tanúságtétel Jézus szeretetéről a világban.
Ezt a szeretetet éljük akkor, amikor szerény életvitelt követünk, amikor figyelünk a
körülöttünk élőkre, amikor meglátjuk a másik szükségét és segítünk kérés nélkül is,
amikor nagylelkűen készek vagyunk akár
áldozatot is hozni embertársunkért.
Ezt teszi ma a Karitász, mely szervezetten, nemzetközi szervezethez csatlakozva
tevékenyen jelen van ott, ahol a szükség
megkívánja, a világ bármely pontján. Mivel
egy nemzetközi szervezetbe tömörülnek a
különböző országok karitász intézményei,
ezért sokszor nem kell drága pénzen utazni,
idegen közegben keresni a segítés módját,
hanem összefogva, hatékonyan tudunk segíteni úgy is, hogy mi magunk nem utazunk
a világ másik végére, de eljuttatjuk mindazt
oda, amire szükségük van, és az ottani karitász munkatársak az adományt fel tudják
használni, hisz ők ismerik a lehetőségeket,
a törvényeket, a nyelvet, és a szükséget is
a legjobban.
De segítünk itthon is, ahol csak kell.
Szervezetten támogatjuk a családokat, a
gyerekeket, azokat, akik nehéz helyzetbe

jutottak, akiket természeti katasztrófák sújtottak.
És segítenek az önkéntes munkatársak
is, hogy ne legyen olyan ember, aki ne lenne fontos, aki magára maradna, akiről megfeledkeznének a többiek. Fontos a beteglátogatás, a másik meghallgatása, a szeretet
egyszerű jelének felmutatása!
A Karitász mozgalom sok ezer önkéntese
ezt teszi hétről hétre, szinte minden településen, ahol működik az egyházközség. Viszik a munkatársak Jézus szeretetét, vigaszát, de az ő saját, emberi szeretetüket is.
A Karitász ezzel a sokrétű munkával tanúságot tesz az Örömhírről! Tanúskodik az
Egyházról! Só és kovász lesz a társadalomban!
Tegye az Úr kegyelme munkánkat gyümölcsözővé, legyen annak eredménye a
föléledő hit és az egyházhoz való ragaszkodás, és az, hogy legyen kevesebb a könny,
és több a szeretet, hogy legyen a világ Isten terve szerint igazságosabb és testvériesebb!
Isten áldása kísérje a Karitász munkáját,
tanúságtételét!
Spányi Antal püspök
a Katolikus Karitász elnöke
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Önzetlenül másokért
A Karitász vezetősége első alkalommal
adta át a Caritas Hungarica Díjat. A díj célja biztosítani a karitászönkénteseket arról,
hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak
nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül
külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az
önkénteseket, akik ezen a téren a Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el.
A díjra minden évben egyházmegyénként
legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai
önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik
a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben
a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom
peremére sodródottak támogatása.
Október 6-án Spányi Antal püspök vezetésével szentmisében adtak hálát a Magyar
Szentek Templomában az egyházmegyei
karitászigazgatók, a díjazottak és az önkéntesek az önzetlenül másokért végzett
szolgálatért.
A Caritas Hungarica Díj célja továbbá
buzdítani híveket a karitatív tevékenységre
Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán;
és példaképül állítani mások elé azokat a
köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon
Jézus tanítása szellemében: „…mert éhes
voltam és ennem adtatok, szomjas voltam
és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok,
beteg voltam és meglátogattatok, börtönben
voltam és fölkerestetek…” (Mt 25, 35-36)
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A díjazottak egyházmegyénként:
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
Dr. Berze Lászlóné, Bíró Gézáné,
Dr. Pulai Gyuláné
Egri Főegyházmegye
Begov Ferencné, Pogonyi Lászlóné,
Tóth Lászlóné
Győri Egyházmegye
Hérics Istvánné, Molnár Rudolfné,
Pappné Szerencsi Marietta
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Felföldi Sándorné, Munkácsi Lajosné,
Dr. Szarka Miklósné
Kaposvári Egyházmegye
Dr. Barbalics Józsefné, Kéri Imréné,
Kétszeriné Bagyarik Ildikó
Miskolci Apostoli Exarchátus
Molnár András
Pécsi Egyházmegye
Farkas Jánosné, Dr. Szalay János,
Tamás Gyuláné
Szeged–Csanádi Egyházmegye
Béni Józsefné, Nagy Dezsőné,
Schulter Katalin
Székesfehérvári Egyházmegye
Bartók Istvánné, Kádár Sándorné,
Lázár Ilona C.S. nővér
Szombathelyi Egyházmegye
Fodor Emilné, Pék Istvánné,
Soós Margit
Váci Egyházmegye
Dékány Mária Magdolna, Révész Józsefné, Szabó Istvánné
Veszprémi Főegyházmegye
Kúl Imréné, Jezsó Béla, Jezsó Béláné,
Varjúné Varga Zsuzsanna
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krízis program 2012
A program előkészületei igénybe vették a
január és a február hónapot. Az előző évek
tapasztalataiból kiindulva a „Krízis – 2012”
programban azt a célt tűztük ki, hogy a segítségnyújtás a lehető leggyorsabban megvalósuljon, és a kialakult krízishelyzeteknek
ne csupán tünetkezelési, hanem hathatós,
akár megszüntetési segítséget nyújtsunk,
amelyhez elengedhetetlen a krízishelyzetbe került kérelmező együttműködése.
Szem előtt kellett tartanunk, hogy a lehetőség szerinti gyors segítségnyújtás nem
mehet az esetek részletes megvizsgálásának rovására.
Ezek figyelembevételével szükségesnek
tartottuk a „krízis-kérelmi adatlap” megújítását, részletesebbé tételét, amely által a
kérelmező szociális rászorultságának ténye világosabbá válik. Változás lett emellett,
hogy a kérelem támogatásához legalább
két ajánlás beszerzését kérjük minden
esetben, amelyek szintén alá támasztják
a kialakult krízishelyzet valódiságát. Az
ajánlásokat a helyi önkormányzattól vagy
családsegítő intézménytől, valamint a helyi plébánostól, lelkésztől, vallási felekezethez nem-tartozás esetén pedig a helyi
karitászcsoporttól vagy az egyházmegyei
Karitász irodától kellett a kérelmezőnek beszerezni. Hangsúlyozzuk, hogy a második
ajánlásnál semmi esetre sem a vallásosság tényét vizsgáltuk – hiszen segélyszervezetünk egyik alapelve, hogy korra, nemre,
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat. Erre az ajánlásra
a rászorultság tényének megerősítése miatt volt szükség.
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A program működése
A „Krízis – 2012” programban egy több
lépésből álló rendszert állítottunk fel, amely
elősegítette a segítségnyújtás zökkenőmentes előrehaladását, az esetek részletes kivizsgálását, a kapcsolattartást és információcserét, a visszaélések elkerülését,
valamint a folyamatos monitoringot.
A program indításakor egy alacsony támogatási összegű határértéket állapítottunk
meg, amely legfeljebb 50.000,- Ft lehetett.
A működés során ezt a határösszeget a kérelmezők helyzetét, hátterét, esetlegesen
gyermekek számát, illetve a kialakult krízishelyzetet felmérve rugalmasan kezeltük.

A „Krízis – 2012”
program támogatási
jellegei
A program működése során, az igények
figyelembevételével általánosan 8 támogatási jelleg rajzolódott ki.

Élelmiszer vásárlására nyújtott
támogatás
Tekintettel arra, hogy az egyházmegyei
irodák rendelkeztek kisebb mennyiségű
raktári élelmiszerkészlettel az ilyen jellegű
vásárlásokra való támogatás nem haladta
meg a teljes támogatások 3,1%-át.

nagyobb mennyiségű tűzifa adományban
részesült, elkerülve ezáltal a téli hideg és
a felhalmozódó gáztartozás miatti további
krízis helyzet kialakulását.
A tűzifára nyújtott támogatások az összes
támogatás 7,85%-át képezték.
Ház rendbetételre nyújtott támogatások
Általában a meghatározott 50.000,- forintnál magasabb összegű támogatásokról van
szó ebben a csoportban. A támogatott családok önhibájukon kívül otthonukat tekintve
kerültek olyan krízishelyzetbe, amely veszélyeztette vagy egyáltalán nem tette lehetővé
a napi élet emberi körülményeit. Az építőanyagokban vagy kivitelezésben nyújtott segítséget mindig helyszíni szakember (mérnök, statikus, építész) által készült részletes
és alapos vizsgálat előzte meg. Az összes
támogatás 12,5%-át képezték.
Közmű számlák, tartozások kifizetésében
való támogatás: Az összes támogatás legnagyobb részét képezte. Fontos volt, hogy
a közüzemi számlák kifizetésében való segítségnyújtásnál is történjen meg a krízis
megszűntetése.

Tűzifára nyújtott támogatás
Ezen támogatás azért tartottuk fontosnak,
mert országos viszonylatban csak korlátozott számú kérelmező, család tudott annak
a programnak kedvezményezettjévé válni
melyben a Katolikus Karitász 1800 család
számára nyújtott tüzelő adományt.
Kiemelésre érdemes 14 család támogatása a Pécsi Egyházmegyében, ahol
minden család egy vaskályha és ehhez

A támogatás létrejöttét mindig megelőzte
a szolgáltatóval folytatott információegyeztetés, a tartozás okáról, mértékéről, és a
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további – szolgáltató által is javasolt lehetőségekről. A közmű-támogatások a teljes
támogatás 44,5%-át alkották.
Gyermek iskolai étkezésének
támogatása
A kríziskérelmek elenyésző részét képezték, mert szervezetünknek külön iskolakezdési programja is volt. A támogatási
összegek mindig az iskolának kerültek utalásra, előzetes kapcsolatfelvétel után – ez
nagyban segített abban is, hogy a család
hátteréről valós kép alakuljon ki.
A támogatások 1,1%-át képezték.

Lakbér, albérlet támogatása
Ebbe a kategóriában is többféle esettel
találkoztunk. Volt, amelynél egy váratlan
esemény miatt (pl. lakástűz) az átmeneti lakhatásban segítettünk. Ide sorolhatók
a kilakoltatás előtt álló kérelmezők, ahol
látható volt, hogy a kérelmező rendelkezik stabil jövedelemmel, de az albérlethez
szükséges kauciót vagy esetlegesen az első hónapok bérleti díját, nem tudja egy ös�szegben kifizetni.

Gyógyszer, gyógyászati eszköz, szemüveg kifizetése
Ezen a területen való segítségnyújtást receptek, illetve szükség esetén orvosi szakvélemény bekérése előzte meg. A kérelmek általában az egyházmegyei irodáktól
érkeztek. A támogatási összeg egyházmegyének való utalása után az egyházmegyei
kollegák vagy Karitász önkéntesek váltották ki a szükséges terméket, majd átvételi
elismervénnyel, számlával igazolták annak
átadását. A teljes támogatás 2,8%-át képezték ezen támogatások.

EU ÉLELMISZERSEGÉLY-PROGRAM
A Katolikus Karitász 2007 óta vesz részt
az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély-programban, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) szervez. Az országos program keretében az uniós forrásból előállított élelmiszereket az MVH-val szerződött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi
rászorulók részére.
A segélyezettek körét a településeken
működő karitász önkéntesek írják össze
együttműködve az önkormányzatokkal,
családsegítő munkatársakkal. Az MVH által megadott rászorultsági szempontok figyelembevételével, valamint a helyi ismeretek alapján, tapasztalati úton mérik fel a
rászorulók körét.

A váratlan munkahely megszűnés, betegség, baleset, haláleset okozta jövedelemkiesés miatti krízishelyzetben sok esetben
a legnagyobb segítséget az albérleti díjak
kifizetése jelentette. Az ilyen célra fordított
támogatások a teljes támogatás 8,7%-át
képezték.
Egyéb, a fentiekhez nem sorolható
támogatások
Ide tartoznak az év során adott olyan
speciális támogatások, amelyek a hatékony
segítségnyújtás szempontjából egyedi kivizsgálást, elbírálást és támogatási formát
igényeltek. A teljes támogatások 19,45%át alkották.

10

2012-ben 3 forduló keretében zajlott a
program. Az I. fordulóban elsősorban tej
alapú termékeket kaptunk: UHT kakaós
italt, instant sovány tejport, UHT tejitalt,
kekszet és vitaminkészítményt, összesen
170 051,58 kg mennyiségben.

A II. fordulóra ősszel került sor, szeptember és októberben történtek a beszállítások.
Összesen: 1 141 730,52 kg élelmiszert
kaptunk, 10 gyártó, 16 féle termékét: instant sovány tejpor, liszt, pirított tarhonya,
spagetti, vaníliás karika, UHT tej, liszt rozsliszttel, vitaminozott liszt, durum rövidcső
tészta, kakaós diókrém, UHT tejital, cérnametélt, Xillit alapú édesítőszer, multivitamin
készítmény és orsótészta.
A III. forduló termékeinek beszállítására decemberben került sor, főleg gabona
alapú termékek érkeztek a raktárakba, de
a liszt- és tésztafélék mellé tudtunk osztani a rászorulóknak vitamint, cukrot, kekszet
és diókrémet is, összesen 760 023,38 kg
mennyiségben.
2012-ben az összes kiosztott élelmiszersegély mennyisége több, mint 2 tonna volt, s az elszállításához 86 kamiont vettünk igénybe.
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Az évek során folyamatosan növekszik a
programban részt venni kívánó települések
száma. Olyan települések is jelentkeznek,
ahol nem működik karitász szervezet, ezért
ott az önkormányzattal kötöttünk alvállalkozói szerződést. 2012-ben 134 település önkormányzatával volt önálló szerződésünk.
A 2012. évi EU Élelmiszer-segély program keretében 671 településre, közel
210 000 fő rászorulónak juttatott élelmiszersegélyt a Katolikus Karitász. Az ország 537
településére, 11 egyházmegye helyi karitász csoportjainak közreműködésével került a rászoruló családokhoz az élelmiszersegély.

A programban való részvételünk óta az
ÁTI DEPO Zrt. együttműködésével történik
a raktározás és a segélyszállítmányok mozgatása. Az együttműködés során az alábbi városokban találhatók raktáraink: Győr,
Miskolc, Szabadbattyán, Szigetszentmiklós és Pécs.
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képzési tevékenység
A Katolikus Karitász nagy hangsúlyt fektet önkéntesei fejlesztésére, így – akkreditált
felnőttképzési intézményként – a 2012-es évben is folytatta képzési tevékenységét, mely
során az alábbi képzések valósultak meg:

2012-ben változatos élelmiszerek érkeztek raktárainkba, az egészségesebb és drágább termékek köre is bővült pl. liszt búzacsírával, vitaminozott liszt, durum tészta
omega 3-mal, tészta tönkölybúzaliszttel, diabetikus tészta, különböző vitaminok, xillit
alapú édesítőszerek, diókrém, kakaós ital
és UHT tej.

Beteglátogatás tréning
Beteglátogatás tréningünk 6 különböző
helyszínen – Debrecenben, Esztergomban,
Baján, Mélykúton, Szombathelyen és Mohácson – került megrendezésre.
A 8 órás, akkreditált (PL-3345) képzés
célja, hogy a képzésben résztvevők megismerkedjenek az intézményi beteglátogatás
alapvető szabályaival, a betegekkel folytatott kommunikáció alapelveivel. Ennek
eredményeképpen a résztvevők képessé
válnak arra, hogy egészségügyi és/vagy
szociális intézményekben szakszerű beteglátogatást végezzenek.
A tréning során megszerezhető ismeretek:
• a beteglátogatás alapvető szabályai
• a betegekkel való kapcsolatfelvétel módszerei
a

• betegekkel való kapcsolatfelvétel
készségének alkalmazása
• a segítő beszélgetés alapelvei
• a segítő beszélgetés képességének fejlesztése
• kommunikációs készség fejlesztése
A beteglátogatás tréningeken összesen
99 fő szerzett tanúsítványt.

Karitász önkéntesek
általános alapképzése
Az önkéntesek képzésére minden esetben nagy hangsúlyt fektettünk, ezért is került még 2009-ben elsőként kidolgozásra
90 órás, akkreditált (PL-3846) alapképzésünk. A 6 modulból álló képzés célja, hogy
a résztvevők a program során a munkájukhoz kapcsolódó alapvető ismereteket
sajátítsanak el, ill. a feladatok ellátásához
szükséges készségek fejlesztéséhez (kommunikáció, segítő beszélgetés), önismerethez, segítő motivációjának tisztázásához
kapjanak segítséget. Megismerkedjenek az
önkéntes csoportok működtetéséhez kapcsolódó különféle technikákkal (közösségi
munka tréning, karitász csoport – csapatépítés), hogy ezáltal szolgálatuk színvonala
és hatékonysága növekedjék.
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A teljes alapképzésből Esztergomban az
Önismereti tréning című 15 órás modul került megszervezésre, amelynek célja az volt,
hogy a résztvevő tisztázza önmaga számára, hogy mi motiválja a segítői feladatra, milyen nehézségekkel szembesülhet, és
azokat hogyan kezelheti. Ezen felül pontos
képet kapjon kompetenciahatárairól és arról, hogy mi a teendő abban az esetben,
ha kompetenciahatárain kívül esik a segítő
folyamat hatékony folytatása. A képzésen
való részvételről 18 fő szerzett igazolást.

Egészségpromóciós
szemléletű,
drogprevenciós tréning
pedagógusok részére
Akkreditált (100 004/322/25011.), 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 az 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.
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Tréningünk Budapesten, Egerben, Debrecenben és Szekszárdon került megrendezésre. A képzés elvégzéséről 52 fő szerzett
tanúsítványt, 1 fő pedig igazolást.

önkéntes tevékenység
ELTE Önkéntes Nap

Drogprevenció és
egészség-promóció
tréning szociális
szakemberek részére
A képzés 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.
A képzés elvégzéséről 14 fő szerzett
igazolást, azonban 2012. december 20-tól
már – hasonlóan a többi képzésünkhöz
– ezen tréningünk is akkreditálttá (T-05092/2012) vált, amelyről tanúsítványt tudunk kiállítani.

Szervezetünk 2012. október 24-én részt
vett az ELTE PPK Andragógia Tanszéke és
az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért
Alapítvány által szervezett ELTE Önkéntes
Napon, amelynek célja, hogy az egyetemisták megismerjék a közérdekű önkéntes
munkában rejlő közösségi értékeket és a
szakmai lehetőségeket. A rendezvény aktualitását az adta, hogy az új felsőoktatási
törvény lehetőséget biztosít a hallgatóknak
az önkéntes munka elismertetésére, kreditbeszámolására.

JÓ NEKÜNK ITT LENNI –
ÖNKÉNTESEK TÁBORA
A Katolikus Karitasz immáron harmadik alkalommal szervezte meg nyári táborát önkéntesei és munkatársai számára
azzal a céllal, hogy a Karitász munkában
részt vevők bővíthessék ismereteiket, tapasztalatokat cseréljenek az ország más
területén élő munkatársaikkal, ezáltal hatékonyabbá téve a szeretetszolgálati tevékenységet. Az augusztus 6. es 10. között
megrendezésre kerülő tábornak a gödöllőmáriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház adott otthont, ahova az ország 12
egyházmegyéjéből érkeztek az önkéntesek
és a munkatársak, köztük több – az Egri,

Esztergom-Budapesti, Pécsi, Szeged-Csanádi, Székesfehérvári, Váci és Veszprémi
– Egyházmegye igazgatója.
Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évében megrendezett tábor napjai mind más-más témát öleltek fel. Első nap Écsy Gábor atya mutatta be
az országos és az egyházmegyei karitász
központok felépítését, feladatát. Zagyva Richárd, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszélt a Karitász elmúlt 80
évéről, majd Árvai Ferenc Egri Főegyházmegyei Karitász igazgató atya mutatta be a
Karitász szerepét katasztrófahelyzetekben.
A második nap a lelki feltöltődése volt:
Hollai Antal atya az októberben kezdődő
Hit évében is fontos szerepet ellátó Karitász
feladatairól beszelt. Másnap az országos
központ munkatársa, Vadász Bálint ismertette meg a resztvevőkkel a projektmenedzsment alapjait, Márton Andrea, a RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat budapesti intézményvezetője pedig az alkoholfüggőség veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Az előadásokat követő kiscsoportos foglalkozások során lehetőség nyílt a hallottak
átbeszélésére és a tapasztalatok cseréjére.
A mindennapi szentmise mellett néptáncház, borkóstolás, kézműves foglalkozás, torna, interaktív színház, filmvetítés,
kirándulás színesítette a tábor programját.
Az önkéntesek a nyitó szentmise „Jó nekünk itt lenni” gondolatat élhették meg a
tábor alatt.
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Intézményünk a RÉV
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
szenvedélybetegek (az alkohol-, a drog-, a
gyógyszerfüggők, étkezési zavarral küzdők,
játékszenvedély-betegek) és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátását végzi.
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.
A 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.
A pszichoszociális szemléletű ellátás jellemzői:
• a segítő programban való részvétel mindenki számára önkéntes alapon történik;
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• a segítés, gondozás célja az absztinencia elérése és megtartása, de a folyamatban való részvételnek nem feltétele;
• a kliens állapotához és helyzetéhez
igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják
a változást;
• a professzionális segítők mellett épít az
önkéntesek tevékenységére is;
• a pszichoszociális szemléletű ellátás, a megelőző munkát és a segítést
az egyén, a családok és a csoportok
szemszögéből értelmezi (rendszerszemléletű);
• több személy bevonásával működik az
érintett környezetéből;
 roblémaorientált szemléletű;
•p
• k özpontban a jelen és a jövő áll;
• multidiszciplináris team bevonásával
valósul meg;
a

• segítő tevékenységet és a segítőket
folyamatos szupervízió támogatja.

A Rév feladatai,
szolgáltatásai
Alapfeladatok:
• segítségnyújtás (telefonon, információk,
tanácsadás)
s

• zenvedélybetegek és hozzátartozóik
közösségi ellátása (problémafeltárás,
pszichoedukáció, stb.)
• nappali ellátás (klubszerű tevékenységek, személyi tisztálkodás, személyes
ruházat tisztántartása)
• krízisintervenció
• szociális munka (segítő beszélgetés,
egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka, családkonzultáció)
• csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok)
• prevenció
 rvosi konzultáció
•o
s

• zociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés
• utógondozás
• pasztorálkonzultáció
• megkereső programok: utcai megkereső munka
• megelőző felvilágosító szolgáltatás működtetése („elterelés”)
h

• álózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi,
szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés)

Kiegészítő feladatok:
• felmérések, elemzések, javaslatok készítése. A szenvedélybetegek szociális
és mentálhigiénés állapotának felmérése és a körükben tapasztalható szociális
feszültségek okainak feltárása,
• képzés, továbbképzés, előadások, szakmai műhelyek szervezése
• együttműködési projektek lebonyolítása
• prevenciós programok kidolgozása lebonyolítása
2012-ben indítottuk el „Apa csoport”
foglalkozásunkat kiskorú gyermeket nevelő apák és leendő apák részére. Az „Apa
csoport” azoknak a férfiaknak kínál személyes önismereti és fejlődési lehetőséget,
akiknek szülőként (vagy leendő szülőként)
kiemelt fontosságú az apa szerepben való
működésük csiszolása, tudatosítása.
Az azóta több alkalommal is megszervezett önismereti csoport az alábbi témákat járja körbe:
• hogyan válunk apává,
• az atyai szigor helye a mai családokban,
• apa és anya feladatmegosztása a gyermeknevelésben,
• részvevők által hozott kérdések megbeszélésére is lesz lehetőség.
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Forgalmi adatok,
munkánk a számok
tükrében
A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2012-ben 1744 főnek nyújtottunk segítséget 767 fő nő, és 977 fő férfi. A forgalmi napló szerint összesen 13.967 esetben
történt ellátás.
A Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat forgalmi adatai, három

„helyszínen” valósulnak meg. Konkrétan a
Révben kérnek segítséget, telefonon, vagy
interneten keresztülkérnek segítséget, illetve kihelyezett csoportfoglalkozások, konzultációk megkereső munkára kerül sor, ami
az intézményen kívül történik.
Az összes forgalom 16%-a történt kihelyezett tanácsadásformájában, 6%-a volt
telefonos, és 78%-a történt személyesen az
intézményen belül. Látható, hogy az intézményünk szemléletéhez tartozó személyes
ellátás, összesen 94%-ban valósult meg.

A szolgáltatások igénybevétele nemenkénti bontásban az alábbi ábrán látható.

Fő

Szabadidő hasznos eltöltésére több csoportot, klubot szerveztünk a 2012-es évben a
klienseink számára. Az alábbi ábra ezen foglalkozások megoszlását mutatja.

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
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Jelentősebb események, elvégzett feladatok
• Erősítettük együttműködésünket Újbuda egészségügyi, szociális intézményeivel.
• 2012. február 4. és március 4. között működtettük a nagy hideg miatt a nappali melegedőnket, a XI. kerület Tétényi út 18. sz. alatt helyiségben.
• Új szórólapot készítettünk a család- és párterápiás foglalkozásokról.
• Kidolgozásra került „Drogprevenciós és egészségpromóciós” akkreditált képzésünk
szociális szakemberek részére.
• Új szolgáltatásokat indítottunk: autogén tréning, relaxáció, és álláskeresési tanácsadást.
• Új csoportot indítottunk: Apa csoport néven, illetve Mentál-Beszélgető csoport néven.
• Új programunk: hátrányos helyzetű családok részére közös 3 napos kirándulást szervezetünk az őszi szünetben.
 z intézményben heti rendszerességgel van szupervízió, esetmegbeszélés.
•A
• 2012. május 7-én szakmai rendezvényt tartottunk, mely során bemutattuk a párokkal, családokkal végzett szakmai munkánkat és az újonnan indult Apa csoportunkat.
• 2012-ben a szociális munka napján Márton Andrea, intézményvezető vehetett át elismerő oklevelet Dr. Hoffmann Tamás polgármester úrtól. Márton Andrea 1998 óta
dolgozik a Katolikus Karitászban Budapesten, és 2000. január 1-je óta vezeti a Rév
Szolgálatot.
• A Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat együttműködő partnerként részt vett Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatának TÁMOP 5.2.5.-es
programjának megvalósításában.
A

• lapító tagjai vagyunk az Újbudai KEF-nek. (Kábítószer Egyeztető Fórum)
• Szociális munkás, szociálpedagógus és szociálpolitikus egyetemi- és főiskolai hallgatók terepgyakorlatot végeztek az intézményben.
• Rendszeresen tartunk prevenciós foglalkozást Budapest Főváros, XI. kerületi, XVIII.
kerületi általános és középiskoláiban, valamint prevenciós csoportfoglalkozásokat
tartunk Budapest Főváros XI., XVIII., kerületében és Budaörsön.
• Szülőknek, pedagógusoknak tájékoztató-kiadványt készítettünk a drogok fajtáiról, tüneteiről, szerhasználat felismeréséről.
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esztergom – a mi házunk
Projektünk általános célja, hogy elősegítsük a mélyszegénységben élő, kiemelten a
cigány gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját. Erősítsük a társadalmi
kohéziót, valamint, hogy munkánkkal hozzájáruljunk az előítéletek csökkentéséhez,
a diszkrimináció megelőzéséhez.
Konkrét célunk, hogy egy komplex oktatási-nevelési programmal hozzájáruljunk
a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődéséhez, szocializációjához, óvodai, majd
iskolai sikerességéhez, illetőleg az ifjúsági csoportunkban a munkahelykereséshez,
szemléletformáláshoz. Ennek elemei többek között a felzárkóztató oktatás, a vallási, erkölcsi nevelés, az egészséges és
környezettudatos életmódra nevelés, a
személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő alternatívák kidolgozása.
Tevékenységünk fő elemei a következők:
nevelési program (Baba-Mama foglalkozás,
Nyitott Ház, Külső Osztály) szociális program, szabadidő szervezés, horizontális
programok.
A gyermekek, fiatalok szükségleteire,
problémáira Nevelési programunk által
kívánunk választ adni. Kornak megfelelő
csoportokban végezzük a nevelési-oktatási tevékenységet. Jelenleg 6 csoportot
működtetünk (baba, óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, és ifjúsági korosztály
számára, valamint a külső osztály program
résztvevői). 2012-ben 102 fő iratkozott be, a
ház átlagos látogatottsága pedig 79 fő volt.

Baba-Mama foglalkozás
A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a kompetenciák figyelembe vételével harmonikus fejlődést
biztosítunk a csoportba járó kisgyermekek
számára, elősegítvén ezzel a családi nevelést.

2012-ben 10 gyermeket írattak be a
programba, minden gyermekeknek biztosítottunk naponta étkezést (reggeli, tízórai,
ebéd)

Nyitott Ház
A Nyitott Ház olyan program, amely
szociálpedagógiai tevékenységet végez a
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok
számára. E tevékenységek az oktatási intézményeken kívül eltöltött időben történnek. A célja, hogy erősítse a gyermekekben
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Külső osztály

és fiatalokban meglévő értékeiket, fejles�sze készségeiket, képességeiket, továbbá
előmozdítsa személyiségük fejlődését. A
Nyitott Ház hozzájárul a fiatalok szocializációjához, ellensúlyozza a hiányosságaikat,
mindezt problémamegoldó és preventív céllal. Tevékenységének elemei a felzárkóztató oktatás, a megfelelő érzelmi nevelés
biztosítása, vallási, erkölcsi nevelés az integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, valamint alternatívák biztosítása
a szabadidő hasznos eltöltésére.
90 gyerekkel foglalkoztunk naponta, különböző életkor szerinti csoportokban. Heti rendszerességgel tartottunk hittanórákat
és kéthetente imaórát.
10.500 db. uzsonnát biztosítottunk, és 36
alkalommal vittünk kirándulni különböző helyekre a csoportokat (mozi, állatkert, cirkusz,
erdő, stb.). Éves szinten 353 órát tartottuk
külső szakember segítségével (pszichológus, logopédus matematika tanár, stb.)
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A „külső osztály”, kis létszámú, nappali
rendszerű oktatást jelent Esztergom városában azoknak a gyerekeknek, akik a normál iskola tempóját nem bírják, magatartási, figyelem- és egyéb zavarok miatt, így az
általános iskola befejezése és a továbbtanulásuk nem biztosított. Projektünk része
a felnőttoktatás is.
2012-ben két felnőtt szerzett 8. osztályos bizonyítványt, 12 fő járt rendszeresen
az iskolába.

Szociális programunk
főbb feladatai
Családgondozás (életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás az ügyintézésekben, krízishelyzet elkerülésére való törekvés), segítségnyújtás az álláskeresésben,
az otthonteremtésben, adományosztás
szervezése, egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése.
2012-ben 96 családdal tartottunk kapcsolatot, 22 alkalommal volt adományosztás
(ruha és élelmiszer), és 90 ember jelent
meg az egészségnapokon.

Szabadidős
tevékenységek

Horizontális
tevékenységek

Programok a szabadidő hasznos eltöltésére, kézműves foglalkozások, kulturális
programok, sport, kirándulások, táborozás,
nyári napközi tervezése.
Minden szombaton szabadidős foglalkozást tartottunk, és a nyári szünetben 4 hetes napközis táborra és 4 napos nyaralásra
volt lehetőség.

„Ébresztő program”, amelynek keretében
helyi óvodákba és iskolákba szállítjuk az
arra rászoruló gyermekeket.
Egészséges életmód és higiénia program amelynek keretében mosási, fürdési
lehetőséget biztosítunk, egészségnapokat
szervezünk, preventív jellegű foglalkozásokat tartunk.
Reggelente 22 gyermeket vittünk iskolába-óvodába, naponta 6-8 felnőtt vette
igénybe a fürdési lehetőséget és naponta
4-5 család számára biztosítottunk mosást.
A projekt a Karitász támogatásával valósul meg, amelyet az osztrák karitász adománya tesz lehetővé.
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Caritas europa
Látogatás Budapesten
Március 20-án Budapestre látogatott Jorge Nuño Mayer, a Caritas Europa főtitkára
és Annamaria Vrzackova, a közép-kelet-európai régió megbízottja, hogy a Katolikus
Karitász szervezetén keresztül erősítse az
együttműködést a magyar társadalommal,
Magyarország Kormányával annak érdekében, hogy a szervezet minél hatékonyabban
láthassa el társadalmi, szociális és karitatív szolgálatát.
A látogatás során
a Caritas Europa
küldöt tsége megbeszélést folytatott
Erd ő Péter bí b o rossal, Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspökkel,
segélyszervezetünk
elnökével, Simonné dr. Berta Krisztina Európai Uniós
és nemzetközi helyettes államtitkár as�szonnyal, Jackovics Péterrel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műveleti Osztályának
vezetőjével, Soltész Miklóssal, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium szociális, család- és
ifjúságügyért felelős államtitkárával, Lukács
Tamással, az Országgyűlés Emberi Jogi,
Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnökével, a Karitász egyházmegyei
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igazgatóival és Mádl Dalma asszonnyal a
szervezet jószolgálati nagykövetével.
Erdő Péter bíboros ismertette a Katolikus
Karitász jogi helyzetét és a főbb támogatási forrásait. Kiemelte az elmúlt időszak
katasztrófái során tapasztalt példamutató
nemzeti összefogást, amely lehetővé tette a bajbajutottak megsegítését itthon és
külföldön egyaránt. A bíboros reményét fejezte ki, hogy a szervezet a jövőben szorosabban tud majd bekapcsolódni a magyar
Karitász tevékenységébe, amelynek egyik
lehetséges területe a külföldi média mozgósítása lehet a hazánkat sújtó katasztrófák idején.
A kétnapos látogatás során több megbeszélésen is hangsúlyozták a Katolikus
Karitász határon túli
magyarokért végzett
szociális szolgáltatásait és a mindennapi élet számos területén biztosított támogatását, amelyre
nagy szükség van főként Romániában és
Ukrajnában. A minisztériumok és a Karitász mindkét szervezete fontosnak tartja e
téren a közös felelősségvállalást és a további együttműködési lehetőségek feltérképezését.

ORSZÁGOS PROGRAMJAINk
ADOMÁNY AZ ÉLET
VÉDELMÉÉRT
A Katolikus Karitász tevékenységében kiemelt szerepet tölt be a kisgyermekes családok támogatása. Annak érdekében, hogy
a megszületett gyermekek már az első pillanatokban megkapjanak minden szükséges támogatást ahhoz, hogy önállóan gondolkodó, egészséges emberekké váljanak
tovább építve társadalmunkat, a Katolikus
Karitász 14 kórház újszülött osztályának
adományozott inkubátort, hogy elősegítse
a koraszülött, vagy valamilyen egészségi
problémával küzdő újszülöttek minél magasabb színvonalú ellátását.
Az adományozott inkubátorok mindegyike hőmérséklet, páratartalom és oxigén
szabályozóval van ellátva, valamint olyan
funkciókkal, amelyek lehetővé teszik és
megkönnyítik a koraszülöttek és újszülöttek
helyben történő vizsgálatát mind a csecsemő, mind az orvosok és ápolók számára.
A gyermekmentő készülékeket a Karitász

megrendelésére a MEDICOR Elektronika
Zrt. készítette el.
Az inkubátorokat Steiner Arnold, a Medicor Zrt. vezérigazgatójától vette át Erdő
Péter bíboros és Écsy Gábor. Az átadó ünnepségen jelen volt Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár is.

HIDEGBEN IS
MELEG SZÍVVEL

A fagypont alatti hőmérsékletben fokozott figyelmet fordítottunk mindazokra, akik
állandó fedél nélkül az utcán töltötték az
éjszakát és a nappalok nagy részét. Munkatársaink országszerte segítettek a hideg
miatti nehézségek leküzdésében. Az egyházmegyei Karitász központok vezetésével számos helyen osztottak forró teát, meleg ételt és ruhát, illetve több helyen várták
nappali melegedőkben a menedéket keresőket. Egerben éjszakai szállást is nyitottunk.
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ÖTSZÁZ KÖBMÉTER
SZERETET

Több egyházmegyében osztottak teát és meleg ruhát a rászorulók közt, így
a debrecen-nyíregyházi, az esztergombudapesti, győri, a székesfehérvári, a váci, és a veszprémi egyházmegyék területein.
Az Egri Főegyházmegyei Karitász járőrszolgálatot szervezett az utcán élők megsegítésére, valamint egy ideiglenes melegedőt is nyitottak számukra.
A Hajdúdorogi Karitász tagjai az idősek
és betegek látogatásával igyekeznek segíteni, emellett élelmiszert és meleg ruhát
osztanak.
A Kalocsai Főegyházmegyei Karitász
munkatársai az egyedülállókra és az idősekre figyel fokozottan, akiknek szükség
szerint segítséget is nyújtanak.
A Pécsi Egyházmegyei területén a hideg
alatt folyamatosan osztanak téli ruhát, forró
teát és meleg ételt.
A Miskolci Apostoli Exarchátus Egyházmegyei Karitásza szintén az egyedülállók
megsegítésén fáradozik.
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitásznál folyamatosan üzemel a teajárat,
emellett meleg ruhát osztanak a rászorulók közt.
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A rendkívüli téli hidegben munkatársaink
folyamatosan dolgoztak mindazok megsegítésén, akik a hideg ellen csak kevéssé
vagy egyáltalán nem tudnak védekezni. A
hideg azonban nem csak az utcán élőknek
okozott nehézséget. Egyre nőtt azok száma,
akik nem jutottak elegendő tűzifához és fűtetlen lakásokban fagyoskodtak.
Segélyszervezetünk 19 megyében, 110
településen mintegy 10 millió forint értékben osztott ki tűzifát. Ebből 500 rászoruló
család kapott 1-1 köbméter tüzelőt, amely
több hétig segített átvészelni a téli hideget.
A tűzifát a településekhez legközelebbi
erdőgazdaságok biztosították a Karitászon
keresztül.

130 TONNA SZERETET
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által meghirdetett nagyböjti élelmiszer-gyűjtési akció során rekordmennyiségű adomány gyűlt össze hazánk templomaiban,
mintegy 130 tonna élelmiszer.

Az egyházmegyék plébániái az egyhetes
akció során összesen több mint 130 tonna
élelmiszert gyűjtöttek össze a rászorulók
számára. Az adományokat a plébániák karitászcsoportjai osztották szét a családok
közt. A fennmaradó adományokat, amelyeket a plébániák nem tudtak felhasználni, az
egyházmegyei karitászközpontokba szállították, és ott központilag osztották szét további nehéz sorban lévő családoknak.

EGYMILLIÓ CSILLAG
A SZEGÉNYEKÉRT
2012-ben december 2. és 9. között szerveztük meg az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű akciónkat. amelynek 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.
A programsorozatot december 2-án Szegeden a Dóm Téri Advent keretében nyitotta
meg Kiss-Rigó László püspök. Az országos akcióban a Karitász 11 egyházmegyei
szervezete vett részt, így az ország több
mint 150 településén gyúltak ki a szeretet
lángját szimbolizáló mécsesek.

KÉTEZER DIÁKOT
TÁMOGAT A KARITÁSZ
2012-ben közel 20 millió forinttal támogatta segélyszervezetünk az iskolás gyermekeket. Országszerte összesen mintegy
2000 diák részesült támogatásban, amelyet utalvány formájában kaptak meg a családok. Emellett a Karitász egyházmegyei
központjai iskolatáskákat, tornacipőket, tanszereket – tolltartó, ceruza –, kötelező szépirodalmi műveket egyaránt adományoz a
rászorulóknak.
A Karitász minden évben kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdésre, különösen
azokra a családokra, akik számára nehézséget jelent gyermekeik alapfelszerelésének beszerzése. Évről-évre segíti szervezetünk országszerte a rászoruló családokat
utalványokkal, illetve tárgyi adományokkal
egyaránt.
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EGYHÁZMEGYEI PROGRAMok
DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE
A Karitász működését támogató Kelet Karitász Alapítvány Közhasznú célkitűzéseiből
valamennyit megvalósította:
• Rászorulók támogatására természetbeni adományokat gyűjtött és juttatott el a rászoruló és hátrányos helyzetű családoknak, az egyházmegyei Karitászon keresztül.
Roma közösségeket támogatott adományok ingyenes juttatásával.
• Határon túli segítséget nyújtott a dévai gyermekotthonokban élő gyermekek ellátásával, üdültetésével és anyagi támogatásával. A Munkácsi Líceumnak falicsempét
adományoztunk.
•K
 épzést, továbbképzést tartottunk karitász önkénteseink számára Máriapócson.
• 300 családnak élelmiszeradomány a nagyböjti egyházmegyei élelmiszergyűjtés eredményeként.
• A z EU Élelmiszersegély-program keretében 20504 család részére osztottunk szét
217 658 kg élelmiszert.
• A Püspökség támogatásával autót vásároltunk.
• Böjte Csaba atya hálaadó szentmisét
mutatott be a nagykállói templomban
megköszönve a negyedik éve tartó üdültetést, gyermekeinek befogadását. Vitai László apát plébános úr köszöntötte
Csaba testvért, aki a szentmise előtt kötetlen beszélgetésen találkozott a karitászcsoport önkénteseivel.
• Segélykoncert a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány megsegítésére.
• 39 Dévai gyermek és 4 kísérőjének fogadása, üdültetése Nyíregyházán, Nagykállóban, Kisvárdán, Ajakon családoknál
1 hétig, majd 1 hét üdülés a Tisza-parton.
• Több alkalommal osztottunk ki osztrák ruha és játékadományokat a karitászcsoportokon keresztül.
• A Munkácsi Líceum bővítéséhez 3 raklap falicsempét adományoztunk egy támogatónk segítségével.
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• Dévai gyermekek meglátogatása, élelmiszer adományozása. 350 dévai gyermeknek
Mikulás csomag készítése.
• 2000 gyermek karácsonyi megajándékozása a Gyermekek a gyermekekért program
keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adományából.
• Szent Erzsébet rózsája kitüntetést kapott Nagy Lászlóné a pusztadobosi karitászcsoport vezető.
• 16 kisgyermekes családnak gyermekenként 25 csomag pelenka adományozása.
• 5280 pár gyermek zokni és 3200 pár felnőtt zokni adományozása a katolikus iskolák
rászoruló diákjainak.
• 60 családnak 1-1 m3 tűzifa adományozása a Katolikus Karitász anyagi támogatásával, 2013. januári kiszállítással.
• Egymillió csillag a szegényekért program keretében karácsonyi élelmiszercsomagokra gyűjtöttek a karitászcsoportok.
• Képzés és lelkigyakorlat Máriapócson Kiss Zsolt Attila Tiszaszalka plébánosának
vezetésével.
• 150 családnak ebéd biztosítása a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinálásával a Bige holding anyagi támogatásával december 18-31. között.

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei karitász programjaink 2012-ben:
• Ideiglenes krízismelegedő februárban
• Egyházmegyei Karitász Találkozó május 19-én, 800 fő részvételével
• Központi Karitász Táborok nyáron
• Közreműködés egyházmegyei iskoláink központi tanévnyitóján
• Egyházmegyei iskoláinkban mindenütt lett karitász-felelős pedagógus
• Iskoláinkban (31 intézmény) megindult a rászoruló gyermekek segélyezése
• Szociális segélyhez szükséges 30 napos önkéntes munka program folyamatos az
évben
• Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 90 önkéntes
Plébániai karitász csoportjainkban az
alábbi események történtek:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja,
Családi nap, Betegek napja
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• Gyűjtések: jótékonysági vásár, borárverés, jótékonysági focikupa, Palacsinta-party,
katolikus iskolások édesség gyűjtése,
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás, kulturális
rendezvény szervezés, karácsonyi vacsora
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben;
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak
meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; roráte mise
utáni reggeliztetés,
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás (40 helyszínen)

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE
SZENT ERZSÉBET KARITÁSZ KÖZPONT
A főegyházmegyei Karitász főbb segélyprogramjai 2012-ben a következők voltak:
Nehéz szociális helyzetben élők folyamatos tárgyi támogatása, mint pl. lakberendezési
cikkek beszállításával, továbbajándékozásával. Ide tartozik a hiányos bútorzatú lakások
felszerelése, vagy például megpályázott, kiutalt lakások teljes berendezése, esetenként
családok költöztetése. 2012-ben 269 beszállítás volt adomány felajánlásból, amelyből
226 család részére tudtunk (bútor, műszaki áru) adományt juttatni. Ezen kívül 115 egyéb
szállítással a régiókban lévő karitászcsoportoknak szállítottunk.
A ruhaosztások a központi raktárból (kiemelendők a téli krízisidőszak támogatásai)
hetente 100-150 fő számára nyújtottak segítséget.
Közel 1500 élelmiszercsomag kiosztása a központi raktáron keresztül (a nagyböjti
élelmiszergyűjtésben a Karitász Központ számára felajánlott élelmiszerekből 300 család részesült). Részt vettünk újra az EU Élelmiszersegély-programban, amelyből számos családot támogattunk.
A központi iroda, a régióközpontok és a raktárak elhelyezkedésük révén nagyon alkalmasak a krízishelyzetek felderítésére, hiszen olyan szociális környezetben találhatóak,
ahol statisztikailag is kimutathatóan magas a rászorultak száma.
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A tárgyi adományok természetesen térítésmentesek, a lakberendezési cikkek, bútorok be-és kiszállítása is ingyenes. E rövidtávú segítségnyújtás azonban nemcsak a tárgyi segélyezést jelenti: már a segítő beszélgetés alkalmával felszínre kerülnek egyéb
szociális, mentális, életvezetési, egészségügyi problémák is, így e kapcsán segítséget
nyújtottak a munkatársak pl.:
• lakbér, közös költség, közüzemi díjhátralék rendezésében,
• intézményi elhelyezésben,
• lakhatási lehetőségek felkutatásában,
• hivatalos ügyintézésben,
• egészségügyi problémában,
• gyermeknevelési problémákban
• iskolakezdésnél
A gyógyászati segédeszközök térítésmentes kölcsönzése során sok esetben nehezen beszerezhető ápolási eszközöket bocsátottunk a hozzátartozóikat saját otthonaikban gondozók rendelkezésére.
A gyógyszertámogatást 119 plébánia támogatottjai vették igénybe.
Budapesten 91 plébánia 256 rászoruló, Esztergomban a Bajóti régióból 28 plébánia
91 segélyezett részesült a támogatásban.
11 gyermek számára fizettük ki havi rendszerességgel a napi iskolai étkeztetését.
A Karitász Központ táboroztatási programjával heti turnusokban – karitász munkatársak ajánlásával, és kíséretével – kb. 350 nehéz körülmények között nevelkedő gyermek
számára nyújtottunk ingyenes üdülési lehetőséget a 2006-ban átadott miskolctapolcai
Szent József Otthonban, a nyári időszakban. Emellett 150 főegyházmegyei plébánia
hittanos táborát, illetve gondozott családjait is támogatta tartós élelmiszerekkel 1,5 millió forint értékben.
Egész évben kiemelt feladat az ún. elfekvőkben élő emberek látogatása, gondozása,
de különösen karácsonykor fontos az ünnep meghittségét „elvinni” a kórházak falai
közé is. A budapesti Péterfy Kórház rehabilitációs részlegének idős betegei számára ünnepi műsor keretében 200 csomagot
adtak át karácsonykor a Karitász Központ
kórházi beteglátogatást végző önkéntesei.
A már hagyománnyá vált „Gyermekek a gyermekekért” elnevezésű szolidaritási, szintén karácsonyi akcióban a Karitász Központ szegény családokban nevelkedő gyermekeket ajándékozott meg. 300 névre szóló ajándékcsomag készült mely, bel-és külföldi
iskolák diákjainak ajándékait is tartalmazta. Az akció célja a gyermekek szegény sorsú
kortársaik iránti szolidaritás-érzés felébresztése. A meglepetéseket Erdő Péter bíboros
Mádl Dalma asszony közösen adták át.
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A Szent Erzsébet Karitászon belül működő Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ elsősorban alkoholbetegek gyógyításával, lelki utókezelésével foglalkozik. 2012-ben 65
gondozottjuk volt.
Az országos központ, a Katolikus Karitász támogatási lehetőségei közül a következő
segélyprogramokba kapcsolódtunk be:
Karácsonykor 320 család részére fenyőfát is ajándékozhattunk.
A Szent Erzsébet Karitász Központ Központ szociális feladatvállalásain túl 150 plébániai karitászcsoport, ezen belül megközelítőleg kétezer önkéntes munkáját koordinálja.
A csoportok feladatai természetesen a helyi adottságok függvényében, földrajzi, gazdasági viszonyoknak megfelelően változóak.
Az önkéntes munkatársak számára a Karitász Központ által, és a régiókban szervezett lelkinapok, lelkigyakorlatok (ahol kb. 120 önkéntes munkatárs vesz részt) erőt, bátorítást adnak szeretetszolgálatuk folytatásához. A karitászmunka összehangolását pedig
a karitászvezetők időszakos megbeszélései és rendszeres régiótalálkozók is segítették.
A segítségnyújtás fontos alapköve egyéb bel-és külföldi egyházi intézményekkel, hasonló szociális, civil (egyházmegyei, és egyházmegyén kívüli) szervezetekkel, továbbá
állami, önkormányzati hivatalokkal, családsegítőkkel az évek folyamán kialakított támaszrendszer, valamint a kölcsönös együttműködés.

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei karitász programjai:
• Részvétel és bekapcsolódás a Katolikus Karitász központi segélyprogramjaiba.
• Képzések: kétszer egynapos karitász beteglátogató képzés Baján és Mélykúton, ös�szesen 40 fő önkéntes
• Karitász börtönmisszió és kórházmisszió önkénteseinek segítése
• Együttműködés az Élelmiszerbank Egyesülettel, margarin adományok átvétele és osztása, karácsonyi adománygyűjtés 6 TESCO áruházban és az adományok kiosztása
• Karitászcsoportok munkájának segítése,
részvétel a karitászcsoportok értekezletein és ünnepségein, kistérségi karitásztalálkozó Csávolyon és Baján, 5050 önkéntes
• Új karitászcsoportok megalakulásának
segítése, hat új csoport alakult: Ladánybene, Orgovány, Tass, Solt, Érsekcsanád, Felsőszentiván
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• Egyházmegyei Karitásznap (december 2.) Baján, 170 fő önkéntes részvételével
• Pro Caritate Elismerő Oklevelek átadása a karitásznapon 37 főnek
Plébániai karitász csoportjainkban az alábbi események történtek:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja, nagyszülők napja, magányosok karácsonya,
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, szeretet misszionáriusainak havi élelmiszer felajánlásai, gyűjtések a helyi boltokban és TESCO áruházakban
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás,
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben; kórházi beteglátogatások, zarándoklatok szervezése időseknek
és betegeknek
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg;
palacsin-találkozó,
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, Erzsébet kenyér megáldás és osztás
• Karácsonyi adománygyűjtések és osztások, részvétel a települések adventi és karácsonyi segélyezési programjaiban

KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
Az országos Karitász Központ támogatásával, szervezésével megvalósult adományok:
• K rízissegély a krízishelyzetben lévő
családok számára – elmaradt közmű,
gyógyszer-, élelmiszer-, és tűzifa támogatásra.
• Iskolakezdési támogatás.
• D M pelenka adomány kisgyermekes
családoknak.
• Tűzifa a rászoruló családoknak.
• Elvámolt zoknik szétosztása.
• Karitász önkéntesek táboroztatása.
• MKPK támogatásával inkubátor a SM-i Kaposi Mór Oktató Kórháznak.
• EU élelmiszersegély lebonyolítása 42 településen.
• ADÁSIDŐ újság plébániákra eljuttatása.
• Karitász promóciós anyagok az önkénteseknek.
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• Caritas Hungarica díj 3 csoportvezető részére.
• Béres csepp adomány szétosztása.
A plébániai karitász csoportok részvétele az országos akciókban:
• Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés.
• A szegénység elleni küzdelem világnapján programszervezés, támogatások.
• „ Egymillió csillag a szegényekért” adventi adománygyűjtés.
• Irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlása a mindennapjainkban.

PécsI EGYHÁZMEGYE
A Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász szervezi és összefogja a területén működő
41 karitász csoport munkáját. A szociális tevékenységei közül a legjelentősebb a hátrányos helyzetű emberek, családok megsegítése.
Szociális munka
Csoportjainkban folyó karitatív munkának
jelentős része a nagycsaládok, a hátrányos
helyzetű – elsősorban roma – fiatalok támogatása, beteglátogatás, betegápolás, élelmiszer és ruhaneműk gyűjtése és osztása.
Kiemelkedő jelentőségű a szekszárdi RÉV
szolgálat drogprevenciós munkája, a komlói
felzárkóztató cigány óvoda, a Don Bosco
székesegyházi csoport gyermeknevelő és
a kertvárosi csoport hajléktalanokat ellátó
tevékenysége.
Központunk a feladatok szervezésében és megvalósításában nyújt támogatást. Mindezen túl a Janus P. u. 4. alatt működő karitász központnak saját, vállalt feladatai is vannak.
Telephelyünk (Pécs, Lánc u. 6.)
2011. évben városunk haszonbérletbe biztosított a Caritas Alapítvány részére egy ingatlant, ahol kulturált körülmények között tudjuk végezni a szociális ellátással kapcsolatban vállalt feladatainkat. Az ingatlan átvétele – 2011. május – után azon teljes felújítást
végeztünk (festés, mázolás, villanyszerelés, konyhafelszerelése, szociális kiadó, étkeztető kialakítása, üzlethelyiség kialakítása).
A szükséges engedélyek beszerzésével június közepén elindítottuk szolgáltatásainkat – első lépcsőben a szociális irodát, mely a rászorulóknak juttat élelmiszert, ruhát,
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háztartási eszközöket és a készletünk erejéig bútort is. Ezzel egy időben kialakítottunk
egy ruhaboltot is az ingatlanban, mely nagyon alacsony áron azoknak a kispénzű vásárlóknak biztosít vásárlási lehetőséget, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy
új ruhaneműket vásároljanak.
Sajnálatos módon, az ingatlan tetőburkolata – mely vörösréz – több alkalommal megbontásra került. Minden esetben éltünk a feljelentéssel – sajnos eredménytelenül. A károkat – a tető javítása és a beázás okozta, raktározott holmiban keletkezett kárt – szervezetünknek kellett viselnie, mely az amúgy is magas ingatlan fenntartási költségek miatt
jelentős forrásokat vont el szociális tevékenységünktől. A javíttatásra fordított összeg
2012-ben: 100 000 Ft.
Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy egy nagyon kulturált szociális szolgáltató részleget sikerült kialakítanunk. A visszajelzések a klienskörből is nagyon kedvezőek, hiszen
lényegesen több adományhoz juttattuk a városban élő rászoruló családokat, hajléktalanokat, könnyebb volt szervezetünkhöz való eljutás, csökkent a belváros terheltsége.
A válság miatt érezhető a folyamatos elszegényedés, egyre több rászoruló érkezik hozzánk problémáival (élelmiszer, ruha, bútor, stb igények). Igyekszünk valamennyi forrást
arra használni, hogy a hozzánk fordulók szociális helyzetén enyhítsünk.
Ezért több nagy karitatív akcióban vettünk részt a hagyományosan megszokott akciók mellett.
Egyéb adományozások
Az elmúlt évben is támogattunk adományokkal szociális otthonokat, kórházakat, roma,
önkormányzatokat külföldi adományozóink segítségével.
Családi napközi
2012. őszén végre beindulhatott a családi napközink, mert sikerült a gyermekek számára teljesen ingyenes szolgáltatásra normatív állami támogatást kapnunk.
A napközi helye: karitász központban.
Jelenleg hét harmadikos roma gyerek veszi igénybe. Mivel felmenő rendszerre terveztük, a szolgáltatás bővítésére egyelőre nincs lehetőség.
Ünnepi programjaink, akcióink
A karitász – szem előtt tartva a rászorultság legsúlyosabb formáit – több olyan akciót
indított 2012. év végén, melyekkel enyhíteni próbált sokak napi gondjain.
• Húsvéti élelmiszergyűjtés
Ebben az évben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására a plébániákon
gyűjtöttek élelmiszert húsvétra. A gyűjtött élelmiszereket többnyire a helyi karitász csoportok osztották ki. A központba beérkező adományokból készített csomagokat a csa-
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ládsegítő szolgálat által kapott lista alapján rászoruló családoknak juttattuk el. A csomagok száma: 110.
• „Egymillió csillag”-akció
Családok megsegítésének folytatására országos gyűjtéshez csatlakoztunk Egymillió
csillag a szegényekért címmel. A december elején indított és szentestéig tartó akcióban
összegyűjtött összeget a karitász csoportok a területükön élő szegény családok megsegítésére fordíthattak.
• Karácsonyi gyűjtés
2012-ben ismét lehetőséget kaptunk a TESCO áruházban élelmiszergyűjtésre. A vásárlók által adott élelmiszerekből – kiegészítve a külföldről érkezett adományokkal, valamint az általunk vásárolt tartós élelmiszerekkel – a családsegítő szolgálatok, plébániák javaslatai alapján a Belvárosi templomban osztottuk ki az édességgel, gyümölccsel
kiegészített csomagokat. A kiosztott élelmiszer össz. mennyisége: 1,2 tonna.
• Óvodások karitász akciója
Évek óta hagyomány, hogy a város öt óvodája karácsonyi gyűjtést rendez hasonló
korú, szociálisan rászoruló társaiknak. Az összegyűjtött játékok kiosztását minden évben a karitászra bízzák. 2012-ben már bővült az gyűjtést szervező óvodák száma kettővel. Az összegyűjtött ajándékokat a szalántai, egerági, kővágószőlősi, baksai óvodások kapták meg.
• Önkéntes tábor
2012-ben is részt vettek önkénteseink (5 fő) a Máriabesnyőn megrendezett országos
önkéntes képző táborban, ahonnan hasznos tapasztalatokkal, élményekkel tértek vis�sza. A táborozás költségeit az országos karitász, az önrészt az egyházmegyei karitász
támogatta.
• Lelkigyakorlat a karitászban
Mint minden évben 2012-ben is kétnapos lelkigyakorlatot tartottunk közvetlenül Erzsébet nap előtt a karitász központban Pécsett.

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei karitász programjai:
• Új projekt indítása: Segítsen, hogy segíthessünk (vetőmagvak adományozása,
papírbrikettáló gép kölcsönbeadása, mini energia ültetvények – érintett 60 család)
• Régiós Karitász napok (Dombiratos, Szeged)
• Karitász találkozó 18 csoportvezetővel – Szeged
• Karitász lelki nap 44 önkéntessel
• Nyári napközis tábor Szegeden 26 gyerekkel
• Lelkigyakorlat karitász önkéntesek számára 19 fő számára
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• Karitász önkéntesek képzési táborában részvétel
• Szent Erzsébet napi kenyérosztás
• Egymillió csillag a szegényekért országos megnyitója Szegeden
• Karitász klub találkozók 6 alkalommal a 2006/2007-es évben szervezett Karitász önkéntesek általános alapképzésén résztvevőkkel
• Szociális segélyhez szükséges 30 napos önkéntes munka program folyamatos az
évben
Szent Gellért Karitász Alapítvány programjai:
• Betegek világnapján elmélkedés és szentmise
• Szent Erzsébet hajléktalan teajárat, 15 éves ünnep
• Beteglátogatások a Szegedi Klinika Krónikus Belgyógyászati Osztályán, valamint a
Gyermekklinikán, fő ünnepekkor műsor, ajándékozás
• Karitász alkotóházi alkalmak október, november hónapokban 210 önkéntessel
• Karácsonyi jótékonysági vásár
Plébániai karitász csoportjainkban az alábbi események történtek:
• Karitatív nap Székkutason
• Egymillió csillag a szegényekért akció
13 településen
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, ajándékkészítés kézműves vásárra,
• Programok időseknek: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása; Idősek napi
rendezvény; idősek meglátogatása és
segítése az otthonaikban, gondozási központokban, magányosok, idősek karácsonya
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény, látogatások kórházban, ünnepekkor műsor, ajándékozás
• Gyermek programok: nyári táborok, gyerekek farsangja
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér megáldás és osztás
• Családi nap, kerékpártúra
• Ruhaosztások, ruhavásár

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE
A következő tevékenységekben és területeken, évek óta folyamatosan dolgozunk:
• szegénygondozást végzünk a Karitász Házunkban (8000, Székesfehérvár, Lövölde út
28/a), heti rendszerességgel fogadjuk az egyre növekvő számban hozzánk fordulókat.
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Évente mintegy 1800 fő jelenik meg nálunk, akik számára élelmet, gyógyszert, tüzelőt, tisztálkodó szereket, háztartási cikkeket adunk.
• önkéntes csoportjainkon (135 plébániai csoport) keresztül részt veszünk az EU-intervenciós akcióban, mely egy állami segélyprogram, és ennek keretében több mint
5000 családot érünk el különféle élelmiszerek kiosztásával, több fordulóban.
• Támogató Szolgálatunk, mely fogyatékkal élő embertársaink számára működik,
2006 óta áll a rendelkezésükre, otthonukban végzett személyi segítésben és
közösségi terek, programokra való autós szállításukban, eljuttatásukban. 2012
januárjától már állami finanszírozás nélkül, csökkentett üzemmódban, de működtetjük
• Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatunk nappali ellátójában 25 fő részére nyújtunk lehetőséget a megszabadulásra, gyógyulásra.
• közösségi szenvedélybeteg ellátás keretében 40 fő részére, a betegek otthonában,
akár a hozzátartozókkal együtt is segítjük őket a gyógyulás nehéz útján
• az ún. Elterelésben pedig a droghasználaton kapott fiatalok 6 hónapos pszicho-szociális gondozását végezzük, a megyében a 2009-es évtől egyedüliként.
• általános és középiskolák részére, az ő megrendelésük alapján, drog-prevenciós
oktatást tartunk
• 4M munkatanácsadó irodánk, szintén külön telephelyen, a megváltozott munkaképességű embereket segíti védett foglalkoztatók helyett inkább a nyílt munkaerőpiacra.
• Szent Kristóf klub programunk, fogyatékkal élő, de iskolai oktatásban részt vevő fiatalok számára jelent heti találkozást, kötetlen módon a maroshegyi egyházközségtől
ingyenes használatra adott épületrészben. Ez az épület 2010 tavaszától – mint Szent
Kristóf Ház – egyházi intézményként nappali ellátást is nyújt, az iskolából már kimaradt és otthon élő sérült fiatalok számára.
• A Szent Kristóf Ház a közeljövőben egy fogyatékkal élők Lakóotthonával és kapcsolódó foglalkoztatókkal bővül, nagyrészt egy nagyvonalú magántámogatónk finanszírozásában
• Karitászboltunk – egy jótékonysági bazár, mint nonprofit vállalkozás – a bevételén
keresztül lehetőséget ad élelmiszerek, tisztálkodószerek és egyéb, adományban nem
kapott holmik megvásárlására.
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Szombathelyi egyházmegyei karitász
• Pszichiátriai Kongresszuson való részvétel és művészetterápiás kiállítás Debrecenben
• Buszkonferencia a Kríziskamra intézményekben (Vásárosmiske, Kemenespálfa, Nagylengyel) V. Németh Zsolt államtitkár Úr és dr. Veres András megyéspüspök Úr előadásaival
• Farsangi mulatság szervezése intézményeinkben
• Érd-Kríziskamra intézményeinknek bemutatója a Pest megyei szociális intézmények
számára
• Húsvéti élelmiszergyűjtés
• Cegléd-foglalkoztatási mintaprojekt bemutatás a Cegléd és Kistérsége szociális intézményeinek
• A Savaria Plázában drogprevenciós nap a Rév Szolgálat szervezésében 300 fő részvételével
• Lelkigyakorlat
• Pannonhalma, Bakonybél – gyógynövény termesztők továbbképzése és tapasztalatcseréje
• Dr. Farkas Péter Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójának előadása az Egyházmegyés Karitász napon 200 fő részvételével
• „Családok a családokért” programban való részvétel
• Stációs miséken való részvétel
• Húsvéti vásáron való részvétel Szombathely Főterén
• A Szociális Hét rendezvénysorozatán való részvétel-előadások szervezése szenvedélybetegség és drogprevenció témakörökben
• Szombathely Megyei Jogú Város Pálos
Károly díj II. fokozatának átadása -Márton Sándorné Rév Szolgálat munkatárs
részére, illetve Győrváry Edith díj átadása Gombás Istvánné Kékkereszt munkatárs részére
• Herényi Virágút-vásáron való részvétel
• Szent György napi vásáron való részvétel
• Egyházmegyés Kórházi Beteglátogatók találkozója, lelkigyakorlata 30 fő részvételével
• Mariazelli zarándoklat 60 fő részvételével
• Levendula szüret a Vásárosmiskei intézmény levendula ültetvényén 42 fő részvételével
• Táboroztatás Nardán (8 héten át 572 gyermek részvételével, közel 30 fő önkéntes
bevonásával)
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• Jubiláló házaspárok találkozója a szombathelyi Székesegyházban 280 fő részvételével
• Tolcsva-új templom szentelése, Ft. Atanáz és Ft. Fülöp Püspökök megáldják a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász gyógynövényeit
• Családok nyaraltatása Döbörhegyen –
19 nagycsalád üdültetése
• S avaria Történelmi Karneválon való
részvétel, vásár
• Celldömölki zarándoklat 40 fő részvételével
• Vasvári zarándoklat kerékpárral 52 fő
részvételével
• Castellum Teaház megnyitó ünnepsége
• Ölbői Szent Miklós Gyógyfűves Ház átadója
• Családi nap szervezése Ölbőn 150 fő részvételével
• A Veszprémi Főegyházmegye önkénteseinek (50 fő) látogatása a Kríziskamra intézményeiben
• Gulyásparti a Révben
• Váci Egyházmegyei Karitász találkozó-előadás a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász tevékenységéről
• Tökfesztiválon való részvétel, vásár az Őrségben
• „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” – adománygyűjtés karácsonyig
• Szent Márton Életmű díj átadása – Horváth Istvánné Ani néni a Családokat Segítő
Szolgálat vezetőjének kitűntetése
• Szent Márton napi vásáron való részvétel
• Erzsébet napi kenyérosztás az oladi plébánián, Erzsébet napi díjkiosztó ünnepség
a Jézus Szíve Plébánián
• Szentgotthárdi plébániai Karitász Szent Erzsébet jótékonysági rendezvényének megszervezése 160 fő részvételével
• Kőszeg-Jézus Szíve Templomban jótékonysági hangversenye a kőszegi Plébániai
Karitász szervezésében 170 fő részvételével
• So-Pro nemzetközi szociális foglalkoztatás konferencián való részvétel St. Pöltenben,
előadás a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szociális foglalkoztatásáról
• Élelmiszergyűjtés a Pennyben
• Vasegerszegi Közéleti Klubban a Vas Megyei Gyáriparosok Szövetségének szervezésében-előadás a szociális foglalkoztatásról
• Adventi vásáron való részvétel Szombathely Főterén
• Bajánsenyei, Őriszentpéteri, Kőszegi, Velemi, Büki vásárokon való részvétel
• Idősek karácsonya a Családokat Segítő Szolgálat szervezésében 70 fő részvételével
• Dolgozók karácsonyi ünnepsége
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• Betlehemi játékok bemutatása a Szikla Szolgálat klienseinek közreműködésével a
vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthona lakói számára
• A Hétszínvirág Önkéntes pályázat megnyitó ünnepsége Bázakerettyén, Vásárosmiskén 70-70 fő részvételével
• Havi rendszerességgel Biblia csoport a Karitász dolgozók számára
• Karitász önkéntesek találkozója negyedévente (Ft. Perger Gyula előadása Mindszenty
bíboros életéről, Ft. Horváth József előadása az „Új evangelizációról”, Ft. Molnár Árpád előadása a kórházi lelkész munkáról)

VÁCI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
• meleg élelem osztás februárban hajléktalanoknak
• tűzifa osztás a téli időszakban
• egyházmegyei tábor rászoruló gyerekek számára
• képességfejlesztő tábor az Apor Vilmos Főiskolával együttműködve
• Egyházmegyei Karitász találkozó szeptember 15-én 250 fővel, előadókkal
• termelői piac beindítása és működtetése
• vetőmag osztás az egyházmegye több településén
• adománybolt megnyitása
• szervezeti átalakulás: alapítványi formából egyházi jogi személlyé
• sikerült az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán megalakítani a főiskola karitászcsoportját
A plébániai csoportok tevékenységei:
• nyári táborok, illetve napközis táborok
• rászorulók meleg étkeztetése, többszöri ételosztás
• farsangi, jótékonysági bálok szervezése
• gyerek játszóházak működtetése
• idősek rendszeres látogatása otthonukban, illetve intézményekben, az ott tartott szentmiséken való részvétel
• fogyatékos gyerekek hétvégére való vendégül látása családoknál
• tartós élelmiszer-gyűjtés, illetve osztás
szinte folyamatosan
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• Alfa kurzus rendezése hajléktalan, illetve a társadalom peremén élők részére
• karácsonyi ünnepi rendezvények
• települések rendezvényein való megjelenés, illetve szereplés (majális, falunap, stb)
• Szent Erzsébet napi kenyér osztás
• Szent Márton naphoz kapcsolódóan kabát gyűjtési akció

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei karitász programjaink 2012-ben:
• 12 Karitász tábor nyáron
• 5 új karitászcsoport alakult egyházmegyénkben
• Önkéntesek zarándoklata szeptemberben
• Családsegítő ügyfélfogadás keretében
személyes találkozás során több mint
300 család anyagi, mentális és természetbeni támogatása
• A Katolikus Karitász országos Krízis programja kiegészítve saját forrásokkal
• Karitászbolt működése
• Ünnepkörökhöz tartozó segélyprogramok
• Beiskolázási támogatás
• Egyházmegyei Karitász Találkozó és lelki nap november 17-én, 250 fő részvételével
• „Együtt a gyermekekért” jótékonysági Gála a Petőfi Színházban november 17-én
országos programok megvalósítása
Plébániai karitász csoportjainkban az alábbi események történtek:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja, Családi nap, Betegek napja
• Jótékonysági vásárok
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben;
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg;
rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben;
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyérszentelés és osztás
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EGYéb PROGRAMjaink

KISÁGYAK EGY ÓVODÁNAK
Nógrádmarcal települése 2012-ben kért
segítséget szervezetünk országos központjától a helyi óvoda számára szükséges új
kiságyak beszerzésében. Az óvoda anyagi
lehetőségei nem teszik lehetővé az ágyak
megvásárlását, így a Karitász 20 db új kiságyat adományozott – mintegy 150 ezer forint értékben – az óvodának.
Az adományokat Écsy Gábor országos
igazgató és Mádl Dalma asszony adta át
október 25-én, az óvoda vezetőségének
és a gyermekeknek.
A gyermekek nagy lelkesedéssel várták
a vendégeket, akiket énekes műsorral köszöntöttek. Az intézménybe járó 20 gyermek

RUHÁKKAL BARÁTOK KÖZT
Ruhákat vittek és osztottak ki a rászorulóknak a Barátok közt sztárjai az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász
Hunyadi téri irodájában.
Gyebnár Csekka, Kiss Ramóna, Nagy
Alexandra, R. Kárpáti Péter, Solti Ádám és
a sorozat producere Kalamár Tamás ruhákat hoztak a Karitász segélyszervezetének.
A számos ruhaneműt Écsy Gábor igazgató
vezetésével az iroda dolgozói segítettek eljuttatni és szétosztani a rászorulók között.

ÚJJÁÉPÍTÉS
ABDÁSZALÓKON
Július 9-én óriási erejű jégeső pusztított a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Abádszalókon. Az alig 20 percig tartó, orkánerejű széllel érkező vihar során kisebb alma nagyságú jégdarabok hullottak. Mintegy 350 ház
rongálódott meg, több gépkocsiban, valamint gazdasági épületben okozott komoly
károkat.
A Katolikus Karitász már a helyszínen
segített a károk felmérésében, nagy erőkkel vett részt a sérült háztetők bontásában,
fóliázásában és újra cserepezésében.
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KÉT ÉVVEL
DEVECSER UTÁN
Október 4. az Emlékezés napja Devecseren, Kolontáron és a környező településeken. A vörösiszap-katasztrófa 2. évfordulóján, október 3-án kora este áldotta meg
Écsy Gábor az új helyén felállított fogadalmi keresztet.

A z 1928 - ban állít tatot t keresz tet
2010-ben a vörösiszap áradat megrongálta, a körülötte álló házakat lebontották.
Így eredeti helyéről a Karitász elszállította,
Takács Viktória szobrászművész, restaurátor segítségével felújíttatta és új helyén
a devecseri emlékpark mellett felállíttatta,
hogy emléke legyen a katasztrófa áldozataiért való összefogásnak.
A katasztrófa évfordulójára számos programmal emlékeztek, többek között egy a
vörösiszap pusztítását bemutató fotó kiállítással, amelyen a Katolikus Karitász munkája is megjelent a tablókon.
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többsége nehéz sorsú családból megy nap
mint nap az óvodába.
A kiságyak mellett számtalan készségfejlesztő, és egyéb játékot is kaptak a gyermekek, amelyeket nagy ujjongással vettek
birtokba.

TŰZOLTÓAUTÓ
BONCHIDÁNAK

kus Karitász jelentős adományban részesült. A több részletben érkező adományok
közt katonai teherautók és gépkocsik, katonai mozgó kórház és konyha, valamint
matracok és sátrak találhatók.

A mintegy két hónap alatt a vásárlók is
segíthettek: active beauty hűségpontjaikat
felajánlva egy baba heti vagy havi pelenka-adagjához járulhattak hozzá. Ebben az
időszakban a vásárlók több, mint 735.000
pontot ajánlottak fel erre a célra!

EGYÜTT A BABÁKÉRT!
A Karitász röviddel a tűzoltók védőszentjének Szent Flóriánnak ünnepe előtt, tűzoltóautót ajándékozott az erdélyi Bonchida
nagyközség lakosságának. Az értékes
ajándékot április 20-án, Dr. Forgách József
a karitász országos igazgatóhelyettese és
Klaus Höhn a Katolikus Karitász németországi megbízottja adta át a Kolozsvártól 30
km-re északkeletre fekvő nagyközség polgármesterének.

KATONAI ADOMÁNYOK
A Német Hadügyminisztérium és a németországi Szent Erzsébet Humanitárius
Egyesület közös felajánlásaként a Katoli46

A DM-drogeriemarkt üzlethálózat, a Pampers és a Karitász még 2011-ben novemberében fogott össze azzal a céllal, hogy
a segélyszervezetünk országosan látókörében lévő, leginkább rászoruló kisgyerme-

72 ÓRA KOMPROMISSZUM
NÉLKÜL

kes családok, kisbabák mindennapi életét
hatékonyan segítse. A 260 DM-szaküzlet
mindegyike egy-egy kisbaba egyfajta keresztszülői feladatát vállalta, amikor az elmúlt időszakban családonként 25 csomag
Pampers pelenkát juttatott el a Karitászon
keresztül a kisbabáknak.

közös összefogásra, hogy együtt tegyünk
másokért, környezetünkért. Országszerte
fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három
napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények,
játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok
szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek stb.).
A program keretében a Karitász három
helyen is várta az önkénteseket.
Pátkán egy nehéz sorsú család telkén
vízóra aknát és vízvezeték árkot ástak a fiatalok, előkészítve, hogy még a tél beállta
előtt vezetékes víz legyen a két beteg gyermeket ápoló család házában.
Budapesten az önkéntesek segítségével
megkezdődött a nagytakarítás egy család
otthonában, amely szükséges ahhoz, hogy
a jelenleg kórházban ápolt kisfiút hazavihessék. Ennek feltétele azonban a kisfiú
körül a steril környezet kialakítása. A csapatnak köszönhetően a konyha immár tökéletesen megfelel az előírásoknak!
Szervezetünk RÉV Szolgálatának egyik
helyiségében is folyt a munka: megszépült
az ablakok rácsa és a korábbi beázás helyéről leverték a vakolatot, hogy a száradást
követően frissen festett helyiség várja majd
a csoportokat.

Október 12. és 14. között immár 5. alkalommal szervezték meg hazánkban a
72 óra kompromisszum nélkül projektet,
amelynek keretében 3 helyszínen is dolgoztunk az önkéntesek segítségével.
A szociális önkéntes akciót a három történelmi keresztény felekezet (római katolikus, református, evangélikus) felkérésére
az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervezte, és Magyarország fiatalságát hívja
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BÉRES CSEPP AZ
EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT

A Béres Alapítvány jóvoltából szervezetünk idén is tudta segíteni az idősek és betegek egészségi állapotának javulását és
megőrzését.
A több száz üveg Béres Csepp Extra az
immunrendszer fokozott védelmét biztosító
gyógyszeradomány, amelyet minden egyházmegyébe eljuttatunk.

TŰZIFA ÉS SPORTCIPŐ
2012 novemberétől karácsonyig jótékonysági gyűjtést rendezett a Football Factor
sportruházat üzlet, amelynek eredményét
a Karitásznak ajánlotta fel. A „Szerezz örömet mezzel!” akció során az üzlethálózatba
jó állapotban lévő használt sportruházatot
– mezeket, sportcipőket, zoknit, lábszárvédőt...stb. –, és sportszereket lehetett leadni.

Ezenfelül a résztvevő üzletek az akció ideje alatt megvásárolt cipők árából páronként
100 Ft-ot ajánlottak fel segélyszervezetünknek, hogy ezzel is támogassák a rászoruló
családokat.
A gyűjtés eredményéből 3 nehéz körülmények között élő fóti családnak vásárolt segélyszervezetünk egy-egy köbméter tűzifát.
A sportruházat és sportszer felajánlásokat olyan gyermek csapatokhoz juttattuk el, akiknek nagy segítséget jelentettek
az edzések során.

elismeréseink
• Augusztus 20-a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Spányi Antal püspök úr, segélyszervezetünk elnöke a Magyar Katolikus Rádió
működésének megszervezéséért, a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az
elesettek támogatásáért végzett áldozatos munkája elismeréseként.
• Március 15-én Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Écsy Gábor atya szervezetünk országos igazgatója a katolikus egyházban végzett állhatatos munkája, valamint a szociális segélyezés területén végzett tevékenysége elismeréseként. Az ünnep
alkalmából Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete Pro Communitate Újbuda kitüntetést adományozott Écsy Gábor részére, a rászorultakért közösségekért tett szolgálatáért, az itt lakó nehéz sorsú és a kerületben
hajléktalanként élő emberek megsegítésének elismeréseként.
• Mádl Dalma asszony, segélyszervezetünk jószolgálati nagykövete vehette át a Magyar Szabadságért díjat. Az elismerést 2000 óta olyan személyiségek kapják meg,
akik tevékenységükkel nagyban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez.
• A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az
egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozta Forgách Józsefnek, szervezetünk igazgató-helyettesének.
• Budapest XI. kerületének Önkormányzata a Szociális Munka Napján elismerésben
részesítette Márton Andreát, a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatának
intézményvezetőjét.
• A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Budapesti Szervezetének munkatársai „Miniszteri Elismerő Oklevél” szakmai elismerést kaptak Balog Zoltán minisztertől a kábítószer-ellenes küzdelemben szociális szakterületen végzett kiemelkedő munkájukért.
• Tizenharmadik alkalommal nyújtotta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a
Szent Erzsébet rózsája-díjat. A kitüntetést idén Nagy Lászlóné kapta Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ajánlása alapján.
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ADOMÁNYVONALUNK – 1356
Adományvonalunk a 1356-os számon az
ország összes mobilszolgáltató (Telenor,
T-Mobile, Vodafone) hálózatáról, a Magyar
Telekom, a UPC és a Digi hálózat vezetékes vonaláról is hívható. A szolgáltatás
igénybevételéért a hívásviszonylattól és a
díjazási időszaktól függetlenül, hívásonként
fix díjat kell fizetni. A hívás ára mindegyik
hálózatból bruttó 500,-ft!
Ahhoz, hogy munkánkat tovább folytathassuk és minél több rászorulónak segít-

hessünk nélkülözhetetlen az Ön segítsége!
Kérjük, adományával támogassa karitatív
munkánkat, hogy minél többen érezhessék
ez által a gondoskodó szeretetet.
Támogatását most egyszerű módon,
csupán egy gombnyomással megteheti!
Az 1356 hívásával Ön 500 forinttal segíti
munkánkat.
Hívja Ön is a 1356-ot! Segítsen, hogy
segíthessünk!

KÖSSÖN BIZTOSÍTÁST ÉS
TÁMOGASSA A KARITÁSZT!
2012 nyarán a Karitász megállapodást
kötött a CLB Független Biztosítási Alkusz
Kft-vel, amelynek értelmében ügyfeleik a
biztosítási díj 1%-át – az adó 1% mintájára
– felajánlhatják szervezetünknek.
A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.
egy 19 éve működő magyar tulajdonban
lévő cég, jelenleg az 5. legnagyobb biztosítási alkuszcég Magyarországon.
A www.karitasz.clb.hu címen elérhető microsite-on keresztül megkötött biztosítások után, a befizetett biztosítási díj
1%-ának megfelelő adományösszeget, a

Gazdasági beszámoló

CLB átutalja a Karitasz részére. Így már
biztosítás kötésével is támogathatja segélyszervezetünket!
A CLB honlapján minden biztosítási
cég ajánlata megtalálható, és – az Ön
által megadott igények alapján – lehetőség
van a különböző biztosítási termékek egyszerű, átlátható és érthető összehasonlítására is. Így gyorsan, mégis körültekintően
tud biztosítást választani és egyben azonnal meg is kötni.
További részletek: www.karitasz.clb.hu

■ Adományozóinktól		 193 753 000 Ft
■ Központi költségvetésből		

86 777 000 Ft

■ Különféle pályázatokból		

10 772 000 Ft

■ Helyi önkormányzattól		

6 168 000 Ft

■ Egyéb		

57 856 000 Ft

Bevételek összesen		 355 326 000 Ft

■ Adott támogatások		 180 883 000 Ft
■ Anyagjellegű ráfordítások

99 530 000 Ft

■ Személyi jellegű ráfordítások		

92 662 000 Ft

■ Értékcsökkenési leírás		

22 849 000 Ft

■ Egyéb		

1 241 000 Ft

Kiadások összesen		 397 165 000 Ft
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Címjegyzék
A Katolikus Karitász Egyházmegyei Központjai:
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel./Fax: (42) 418-851
Igazgató: Gégény Béla
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel./Fax: (36) 518-602
Igazgató: Ft. Árvai Ferenc
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei
Karitász
Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896
Igazgató: Ft. Écsy Gábor
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
Győri Egyházmegyei Karitász
9025 Győr Kossuth L. u. 11.
Tel.: 96/513-177, 96/550-740/ 116 mellék
Igazgató: Ft. Tóth András
e-mail: atoth@gyor.egyhazmegye.hu
Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4551 Nyíregyháza - Oros, Vezér u. 19.
Tel./Fax: (42) 480-066
Igazgató: Ft. Szokira János
e-mail: szokirajanos@freemail.hu
Kalocsa–Kecskeméti
Főegyházmegyei Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Igazgató: Szántó Ambrus
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com
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Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 10-12.
Tel./Fax: (94) 318-560
Igazgató: Tuczainé Régvári Marietta
e-mail: caritas.szombathely@ax.hu

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
8700 Marcali, Hősök tere 5.
Tel.: (85)510-233
Igazgató: Jáki Zoltánné
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Migazzi tér 6.
Tel./Fax: (27) 814-174
Igazgató: Gyurcsán Csabáné
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu

Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc Szeles u. 59.
Tel.: (48) 569-305
Igazgató: Ft. Pál Miklós
e-mail: pal11miklos@t-online.hu

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638, Fax: (88) 428-638
Igazgató: Zagyva Richárd
e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com
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