„Aki egyszer rászánta magát, hogy az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteinek szenteli az életét, az nemcsak azt éli át, hogy a
fizikai és az anyagi teljesítőképessége nem elegendő a hatalmas
feladatokhoz, hanem azt is, hogy a személyiségének a kisugárzása, a hite, az emberileg átélt szeretete sem elegendő ahhoz,
hogy begyógyítsa az összes lelki sebeket. Vagyis a segítő szeretetben vállalt odaadás megérezteti az emberrel a tökéletes
önátadás vonzását. Annak olthatatlan vágyát, hogy bár Istennek és embertársainknak eleget adni nem tudunk, de legalább
mindent odaadjunk.”
Erdő Péter
bíboros
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Dicsértessék a Jézus
Krisztus!
A Katolikus Karitász már hagyományosan egy igen mozgalmas és eredményes
évről szeretne beszámolni most azoknak
elsősorban, akik adományaikkal, önkéntes
munkájukkal ezt a munkát sikeressé tették.
Nem dicsekedni akarunk, még ha talán volna is mivel, főleg Isten kegyelmével, aki megerősített a jóra és eszközének
elfogadott minket, hanem köszönetet akarunk mondani, hálát adni, erősíteni és a továbblépéshez lendületet kapni szeretnénk!
Köszönetet elsősorban Istennek kell
mondanunk. Ő az, aki elfogadja a mi szolgálatunkat, és felajánlott szolgálatunkkal,
szakértelemmel kísért munkánkkal mások
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életét teszi teljesebbé. Jó dolog az Úr áldását közvetíteni, örömet és békét ad ez
a munka!
Hálásan köszönjük azok áldozatát, akik
bármi módon segítésünkre vannak testvéreinek szolgálatában. Köszönjük a támogató imákat, köszönjük az adományokat,
az önkéntes munkát, és köszönjük, hogy a
szükséget szenvedőkre felhívják a figyelmünket!
Köszönettel tartozunk Istennek és embernek, hogy munkánk sok jó eredményt
terem, hogy általunk sok áldásban részesülnek azok az embertársaink, testvéreink,
akik rászorulnak a támogatásra, a felebaráti
szeretet konkrét megmutatkozására.
És köszönettel tartozunk azért, hogy ezt
a munkát, melyet önként vállalunk, örömmel végezhetjük!
Örömet kapunk, és örömet adunk, és ez
tetszik Istennek, aki prófétája által arra biztat bennünket, hogy „az Úrban való öröm a
mi erősségünk” (Nehemiás 8,10).
Erről beszél Prohászka Ottokár püspök,
a szociális megújulás apostola is:
„Öröm kell a szívekbe, melyekben a
Szentlélek lakik! Öröm kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm a bánatos és sebzett
lelkekbe, öröm a küszködő s harcot vívó
lelkekbe; ahol Isten van, ott öröm is legyen.
És pedig azért legyen, mert az öröm erő
s a lehangoltság gyöngeség. Legtöbb erő
a lelki élethez kell, mely kicsiben való hűség s a reggeltől estig való apró szolgálatok láncolata. Itt nem szerepel a nyilvánosság ingere, nincsenek meg az ünnepélyes
gyűlések villanyozó hatásai, sőt gyakran
meg kell küzdenünk a szokás unalmával
is; azért tehát az örömökre szorulunk, melyeket a Szentlélek ad nekünk.”

Ennek az örömnek lehetünk hivatásunk
teljesítésében is részesei, és amikor engedjük, hogy Isten, ami mennyei Atyánk maga
tegyen jót általunk, akkor az az öröm nő a
szívekben, mely segít jónak lenni, remén�nyel élni, másokra figyelni, közös felelősséggel Isten Országát építeni.
Köszönöm Munkatársaink munkáját, áldozatos helytállását!
Köszönöm a vezetők fáradozását és kitartását, a sok nehézség között is, melyekben a világ fiai már talán rég fel is adták
volna a küzdelmet!
Köszönöm azok nyitottságát, akik elfogadják szeretetünket és lelkileg is közel
kerülnek ahhoz az Örömhírhez, amit Jézus ma az Egyházon keresztül küld nekik.
Köszönöm azok nagylelkűségét, akik
segítenek adományaikkal, felajánlásaikkal másokat szolgáló munkánk végzésében.
És köszönöm azok hiteles tájékoztató
munkáját, akik lehetővé teszik, hogy Istent dicsőítő és embert segítő munkánk
híre az igazság szerint eljusson az emberekhez, akiknek joguk van tudni, amit ma
a Katolikus Egyház a szegényekért, a rászorulókért tesz.
Isten áldása legyen velünk ebben a
munkában továbbra is. Tegyük a dolgunkat örömmel és készségesen, és munkánk
jutalmaként legyen egyre több ajkon Isten
dicsérő ima és a másik emberre mosolygó szeretet.
Székesfehérvár, 2015. Nagyböjt 2. vasárnapján.
Spányi Antal
püspök-elnök
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Kedves Adományozóink,
Munkatársaink,
Önkénteseink!
Az elmúlt évben ismét számos alkalmunk
nyílt arra, hogy közös erővel próbáljunk segíteni a bajba jutottakon.
Az országos méretű természeti katasztró- sébe több alkalommal is bekapcsolódtunk
fák ugyan megkímélték hazánkat, ám a vi- segélyszállítmányokkal Bosznia-Hercegoharok, a hirtelen lezúduló esők, a téli lakás- vinába és Szerbiába.
Az év második felére Kárpátalján és a
tüzek sok családnak tették kilátástalanná
az életét. Egyházmegyei központjaink nagy háború sújtotta ukrán területeken a minerőkkel segítették a károsultakat, így ha- dennapi élet is komoly nehézségeket okomar visszatérhetett az élet az otthonokba. zott. Családok százai kerültek súlyos anyaNagy öröm számunkra, hogy az elmúlt gi helyzetbe, sokan hagyták el az országot.
években megszervezett országos program- Több szervezettel együttműködve novemjainkat idén is folytathattuk, sőt minden al- ber óta folyamatosan segítjük az ott élőket
kalommal bővíteni tudtuk a támogatott csa- anyagi, tárgyi és élelmiszer adományokkal.
ládok számát és az adományokat egyaránt.
E nagy feladatok mellett azonban a minOrszágos programjaink között tavasszal dennapokkal küzdő rászorulók segítése a
vetőmagot és palántákat osztottunk, nyáron legnagyobb és legtöbb kitartást igénylő feltáborozni vittünk mintegy 4000 kisgyerme- adatunk. Sok önkéntesünk tapasztalja nap
ket, ősszel több mint 5000 diákot támogat- mint nap, ennek szomorúságát és örömét is.
tunk az iskolakezdésben, télen kályhákat Áldozatos kitartásuk, reményt adó szereteés tűzifát osztottunk, és karácsonykor több tük a legnagyobb segítség, amit adhatnak.
tízezer csomagot adhattunk át a gyermeKöszönöm fáradhatatlan munkájukat,
keknek és a családoknak.
amely érzékelhető formába önti a gondosEbben az évben különösen nagy segít- kodó szeretet!
ségre szorultak a határainkon túl élők. A
Szeretnénk köszönetet mondani támogahatalmas esőzések okozta károk enyhíté- tóinknak, akik adományaikkal támogatják
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munkánkat, s így általuk több ezer családnak tudunk segítő kezet nyújtani.
Köszönöm mindazok kitartását, akik imáikkal segítik munkatársainkat és önkénteseinket, hogy ne lankadjanak e sokszor embert próbáló szolgálatban.
„Isten szeretete ad értéket és szépséget
mindennek, erőt ad a családhoz, a munkához, a tanuláshoz, a barátsághoz, a művészethez, minden emberi tevékenységhez. A
negatív tapasztalatokhoz is, mert ez a szeretet lehetővé teszi, hogy túllépjünk ezeken
a tapasztalatokon, hogy ne maradjunk a
gonosz martaléka, hanem megnyit bennünket a reményre. Isten szeretete Jézusban
mindig megnyit bennünket a remény felé,
zarándokutunk végső távlata felé” – mondja Ferenc pápa.
Ez a szeretet vezessen mindnyájunkat
a karitász szolgálatban, adjon reményt és
erőt általunk a bajba jutottaknak.
Écsy Gábor
országos igazgató

„Isten szeretete ad értelmet a legkisebb
mindennapi tevékenységeknek és segít
szembenézni a nagy próbatételekkel. Ez az
ember igazi kincse. Az életben a szeretettel
kell előre haladni, azzal a szeretettel, amelyet
az Úr vetett el szívünkben, Isten szeretetével.
Ez az igazi kincs.”
Ferenc pápa

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén úgy határozott,
hogy eddigi munkáját megköszönve,
Écsy Gábor atyát, a Katolikus Karitász országos igazgatóját 2014. május
1-jétől 2019. május 1-ig terjedő újabb
5 éves időtartamra meghosszabbítja
tisztségében.
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krízis program 2014
A Krízis 2014 program májusban indult
el. Előtte a támogatásokat a „Jónak lenni
jó”kampányból befolyt támogatásokból finanszíroztuk.
Az előző évek tapasztalatai alapján célunk továbbra is az volt, hogy a segítségnyújtás a lehető leggyorsabban menjen, és
a kialakult krízishelyzeteknek ne csupán
tünetkezelési, hanem hathatós, akár a krízis megszüntetését eredményező segítséget nyújtsunk.
A program működése:
A Krízisprogramban egy több lépésből
álló rendszert állítottunk fel, amely elősegítette a segítségnyújtás előrehaladását, az
esetek részletes kivizsgálását, a kapcsolattartást és információcserét, a visszaélések
elkerülését, valamint a folyamatos monitoring lehetőségét.
A program indításakor egy alacsony támogatási összegű határértéket állapítottunk meg, amely legfeljebb 50.000,- Ft. A
működés során ezt a határösszeget a kérelmezők helyzetét, hátterét, esetlegesen
gyermekek számát, illetve a kialakult krízishelyzet milyenségét figyelembe véve rugalmasan kezeltük.
A tárgyi vonatkozású kérelmeket (ruha,
bútor, egyéb) az illetékes egyházmegyékhez irányítottuk, ahol a lehetőségekhez
mérten nyújtottak segítséget.
Az anyagi jellegű kérelmek alapján
2014-ben az alábbiak szerint alakultak a
támogatási formák:
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1. Lakóingatlan rendbetételre nyújtott
támogatások
Ezek a támogatások egyedi elbírálás
alapján valósultak meg. A támogatott családok javarészt önhibájukon kívül kerültek
olyan krízishelyzetbe, amely veszélyeztette,
vagy egyáltalán nem tette lehetővé a napi
élet emberi körülményeit (pl. tűzkár, árvíz).
A kivitelezésben nyújtott segítséget szakemberek (mérnök, statikus, építész) által
készült részletes és alapos vizsgálat előzte meg.
Több lakás, illetve ház helyreállításában
segítettünk építő anyaggal, szakmunkával.

Részletezve:
• Árvízkárok a Szombathelyi Egyházmegye területén – 10 ingatlan helyreállítása Murarátkán, Molnaszecsődön, Pákán
és Körmenden, mintegy egymillió forint
értékben. A támogatottaknak az építőanyagon kívül élelmiszerben, illetve rezsi számlák kifizetésében is segítettünk.
Összesen 4,5 millió forinttal támogattuk
a károsultakat.

•R
 omos állapotú házak lakhatóvá tétele
Miskolc–Jukóvölgyben és Ópályin.
• Tűzeset utáni helyreállítás és ingóságpótlás Nagytállyán.
• Súlyosan mozgássérült férfi házának
felújítása Úrkuton, a tisztálkodási és az
akadálymentes mozgás lehetőségének
kialakításával. Emellett felhalmozott villanytartozását is kiegyenlítettük.
• Egy sérült gyermeket nevelő család támogatása szigetelőanyagok vásárlásával, jelentősen csökkentve ezzel a fűtésköltséget, így a gyermek gyógykezelése
is folytatódhatott.

• O rszágszerte számos ingatlan felújításához biztosítottunk építőanyagokat,
festéket, szigetelőanyagokat, szerelvényeket, bútorokat, felszerelési tárgyakat.
• Közreműködtünk közművek visszakötésében, villanyszerelési és vízszerelési

szakmunkákban. Nem egy esetben a
kilakoltatás veszélyét hárítottuk el a támogatással.
•A
 Váci Egyházmegye területén, egy hátrányos helyzetű térségben élő család
számára szivattyú – házi vízmű – vásárlásával növeltük házuk komfortfokozatát.
• Pencen egy modern külső kémény kiépítésével segítettünk egy rászoruló, két
beteg gyermeket nevelő családot.
• Pécsett egy hajléktalanból lett szociális
bérlakás használónak rendeztük lakását, a gáz bekötésének támogatásával
biztosítottuk magasabb komfortú életminőségét.
• Csepelen egy bérlakás villanyhálózatának rendbetételével segítettünk egy
családot a szociális bérlemény megtartásában.
• Borsodbóta településen közművekkel ellátott családi házat vásároltunk egy fiatal családnak, akik egy súlyos szívbeteg
gyermeket nevelnek. A család korábban
egy ablak és villany nélküli kamrában élt.

A lakóingatlan rendbetételére, felújítására irányuló támogatások az összes
támogatás 16%-át képezték.
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2.Közmű számlák, tartozások kifizetésében való támogatás
Az összes támogatás legnagyobb részét
képezte. Tapasztalataink szerint egyre nő
azok száma, akiket hátralékaik miatt már
lekapcsoltak egyes szolgáltatásokról. Előforduló jelenség, hogy a kérelmező évek
óta halmoz egy-egy tartozást, majd csak a
legvégső esetben fordul segítségért, amikor a helyzet szinte menthetetlen. Ilyenkor
a hatékony segítségnyújtás elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező együttműködjön a segélyszervezettel (részletfizetés
kérvényezése a szolgáltató felé, melyből induló részleteket, vagy a visszakapcsoláshoz szükséges összeget a segélyszervezet
biztosítani tudja). A támogatás létrejöttét
mindig megelőzte a szolgáltatóval folytatott
egyeztetés, a tartozás okáról, mértékéről és
a további, szolgáltató által is javasolt lehetőségekről. 2014-ben több esetben voltunk
partnerek az adósságkezelési támogatás
lebonyolításában is. Számos alkalommal
a kilakoltatástól mentette meg az ügyfelet
a támogatás.
Jelentős tételt jelentett e csoporton belül
a közös költség elmaradása.
A közműtámogatások a teljes támogatás
46%-át képezték.
3.Lakbér, albérlet támogatása
A csoport jelentős részét képezi a kilakoltatás előtt álló kérelmezők. Ahol látható volt,
hogy a kérelmező rendelkezik stabil jövedelemmel, tehát az albérlet és rezsiköltség
jövőbeni kifizetése nem fog problémákba
ütközni, az albérlethez szükséges kauciót,
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vagy esetlegesen az első hónapok bérleti
díját egyenlítettük ki.
A támogatások között több esetben
egyenlítettük ki diákok kollégiumi elhelyezését, ellátását.

A támogatott kérelmek harmadik részt
képezték, ahol váratlan munkahelymegszűnés, betegség, baleset, haláleset miatti
jövedelemkiesés okozta a krízishelyzetet,
és a legnagyobb segítséget az albérleti díjak kifizetése jelentette.
A lakbér támogatások a teljes támogatás kb. 10%-át képezték.
4.Tüzelőtámogatások
A közműtartozások következtében egyre
több család kényszerült a fűtési mód megváltoztatására és fatüzeléssel, vegyes tüzeléssel fűteni. A szociális tűzifa programból kiszorultak részére a krízisprogram
által tudtunk támogatást nyújtani a kérelmezőknek.
A tüzelőtámogatások a teljes támogatás 4%-át tették ki.

5. Gyógyszer, gyógykezelés, gyógyászati segédeszközök kifizetése
Ezen a területen való segítségnyújtást
receptek, illetve szükség esetén orvosi
szakvélemény bekérése előzte meg. Az
idei évben számos ilyen jellegű megkeresést kaptunk.
Számos gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, hallókészülék, inhalátor és szemüvegvásárlás történt.
Részletezve:
•S
 úlyos mozgássérültnek vásároltunk
mopedet.
• Egy súlyosan látássérült kislánynak tanulmányai folytatásához speciális szoftverrel ellátott laptopot vásároltunk.
• Gyógyászati kezelés, orvosi rehabilitáció támogatása is része volt ennek a
területnek. Ennek keretében egy ritka
szembetegségben szenvedő fiatalember szemműtétjeit finanszíroztuk.
•E
 gy izomsorvadásos kisgyermek külföldi
gyógykezeléséhez is jelentős mértékben
hozzájárultunk. Így jelentősen javultak
a túlélési esélyei.
• Speciális igényű súlyos beteg kisgyermek 1 éves fejlesztő óvodai ellátását támogattuk.
• Egy mozgássérültnek átalakított gépjármű javítását és vizsgáztatását támogattuk.
A gyógyszer kérelmek általában az egyházmegyei irodáktól érkeztek. A támogatási
összeg egyházmegyének való utalása után
az egyházmegyei kollégák, vagy Karitász
– önkéntesek váltották ki a szükséges terméket, majd átvételi elismervénnyel, számlával igazolták annak átadását.

A teljes kiadások mintegy 7,5%-át képezték e támogatások.
6. Élelmiszertámogatás
Az élelmiszer-támogatásra nagy igény
mutatkozott. A rezsitámogatásokkal összekapcsolva az év során számos esetben segítettünk élelmiszervásárlásban. Karácsony
közeledtével pedig két egyházmegyében,
számos helyszínen több mint 300 rászoruló
család részére biztosítottunk tartósélelmiszer csomagot.
Az élelmiszertámogatások a teljes támogatás 13,5%-át tették ki.
7. Egyéb, a fentiekhez nem sorolható
támogatások
Ezek olyan speciális támogatások, amelyek a hatékony segítségnyújtás szempontjából egyedi kivizsgálást, elbírálást, és támogatási formát igényeltek. Pld. beteg
gyógykezelésre való utaztatása, temetési
költségekhez való hozzájárulás, tandíjhátralék kiegyenlítése, iskoláztatás költségének kiegyenlítése.
A teljes támogatások 3%-át alkották.

11

katasztrófák 2014-ben
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ORSZÁGOS PROGRAMOK

Viharkároknál segítünk
Tornanádaskán

Véget ért az EU
Élelmiszersegélyprogram

Az orkán erejű szél miatt május 15-én
27 családi ház rongálódott meg a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán. A
lakhatatlanná vált ingatlanokból 126 embert – 36 felnőttet és 75 gyermeket – kellett kitelepíteni. Az Egri Karitász Központból
gyorssegélyként tartósélelmiszert, tisztálkodó szereket, gyerekruhát, tejet, édességet
és játékokat vittünk a településre. Segélyszervezetünk nagy részt vállalt a házak tetőzetének helyreállításában, emellett padlószőnyeget, bútorokat, élelmiszert és ruhát
vittünk a károsult családoknak.
A helyreállítások befejeztének másnapján
újabb vihar pusztított Tornanádaskán kárt
okozva több, már éppen befejezett ház tetejében és mennyezetében.
A Karitász több mint 2,6 millió forint értékben támogatta a károsult családokat.

Az EU Élelmiszersegély Program
2006-ban indult el Magyarországon a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) koordinálásával és az Európai
Unió finanszírozásával. A Katolikus Karitász
2007. óta vett részt a rászorulókat támogató
programban. A 7 éves ciklus befejező éve
2013. volt, amelynek lebonyolítása áthúzódott a 2014. évre.
A kezdeti évhez képest folyamatosan
nőtt a Katolikus Karitász által ellátott települések, valamint a rászorulók száma és a
kiosztott élelmiszersegély mennyisége is.
2007-ben 258 település ellátását vállaltuk, 2013-ra 658 település rászorulóinak
juttattuk el a segélycsomagokat, 11 egyházmegye, 507 település helyi karitász csoportjainak, több ezer önkéntes áldozatos
munkájával, és 151 önkormányzat közreműködésével.
Az ellátott rászorulói szám a kezdeti évhez képest 2013-ra 110 ezerről 223
ezer főre emelkedett, vagyis megkétszereződött.
A kiosztott élelmiszersegély mennyisége
2007-ben 910 tonna volt, 2013-ban 2074
tonna súlyú élelmiszert osztottunk ki.
A program 7 éve alatt kiosztott összes
élelmiszersegély: 10 780 tonna volt, ez
a mennyiség 449 db 24 tonnás kamionnyi

árut jelent. Az összes kiosztott áru értéke 3 579 688 ezer forint.

Partnerünk az
Élelmiszerbank
Segélyszervezetünk 2014. májusában
kötött Együttműködési megállapodást a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel annak érdekében, hogy a Magyarországon
élő rászorulók javára minél több lejárat közeli, még fogyasztható élelmiszeradományt
eljuttassunk.
Ennek az együttműködésnek a keretében
2014-ben több mint 5 tonna élelmiszert sikerült megmenteni a megsemmisítéstől, és
4 365 rászorulónak tudtunk segíteni. Az át-
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adott élelmiszerek között volt kukorica- és
borsókonzerv, Danone gyümölcsízű joghurt, Kinder Pingui szelet, AMIO vegyes
linzer, Dr Oetker mézeskalács süteménypor, RAMA sütőmargarin és Cornetto jégkrém. Ezen termékek összértéke mintegy
6,5 millió forint volt.

Elindult a
közfoglalkoztatási
program
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy
speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra.
A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek
az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

sők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú
foglalkoztatására.
A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a
közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és nyugellátásra .
A Katolikus Karitász 2014. év júliusa óta
vesz részt ún. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban.
A Belügyminisztérium által ebben a
programban közérdekű célok támogatása
valósul meg, közhasznú tevékenység folytatására vonatkozóan.
Nálunk ez napi 6-8 órás munkaidőben
történő foglalkoztatást jelent 5 fő számára, mely a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó egyszerű munkavégzési folyamatban való részvételt jelent , és könnyű fizikai
munkában valósul meg.
Halmozottan hátrányos helyzetű emberek
dolgoznak nálunk, akiknek nemcsak munkalehetőséget biztosítunk, hanem segítünk
szálláskeresésben, ügyes – bajos dolgaik
intézésében és lelki táplálékot is nyújtunk
számukra.

165 tonna szeretet

Számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve
álláskeresési vagy szociális ellátásra nem
jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok,
menekültek, roma nemzetiségű álláskere14

A húsvét előtt megszervezett országos
tartósélelmiszer-gyűjtési akció során több
mint 165 tonna élelmiszerből országosan
több mint 20 ezer család részesült még az
ünnep előtt.
A templomokba érkező adományokat a
plébániák karitász önkéntesei válogatták és
osztották szét a plébánia területén nehéz
helyzetben élőknek. A fennmaradó adományokat az egyházmegyei karitászközpontok
osztották szét hajléktalanoknak és rászoruló családoknak.

Az átlagosan 8 kg-os csomagokban
liszt, olaj, rizs, cukor, tészta, konzervek,
tea, készétel konzervek és édesség volt.

Vetőmag osztás
2014-ben is folytatódott a Katolikus Karitász Öngondoskodó Háztartások nevet viselő programja, melynek keretében vetőmagot és burgonyát osztottunk több mint
1700 rászoruló családnak.

A program célja, hogy a kerttel rendelkező nehéz körülmények között élő családokat segítse az öngondoskodásban. Az
akció során kiemelt figyelmet fordítottunk
azokban a térségekben élő családokra,
ahol a 2013-as árvíz komoly károkat okozott a konyhakertekben.
A program során az országos központ
támogatásával 1050 családnak biztosítottunk 15 féle zöldségmagot tartalmazó vetőmagcsomagot. Több egyházmegyében további családokat is bevontak a programba,
így országszerte több mint 1700 családnak
segíthettünk.
A családok mindenhol már felásott, előkészített kerttel várták a magokat. A ve-

tőmag mellett igény szerint biztosítottunk
szerszámokat, valamint a legtöbb településen önkéntes szakember is segítette a
családokat, hogy minél nagyobb termést
takaríthassanak majd be kertjeikben.

Negyedik éve együtt
a babákért
Négy év, több mint 1000 család, 26 ezer
csomag pelenka, közel 73 millió forint összértékű támogatás – ezek a számok a dm és
a Katolikus Karitász együttműködésében
immár 4. éve megvalósuló Együtt a babákért program eddigi mutatói.

A dm drogerie markt és a Karitász közös
kampánya 2014-ben is a nehéz körülmények között élő családokat és gyermekeiket támogatta. A kampányba 260 dm üzlet
kapcsolódott be, azaz 260 család részesülhetett a támogatásból országszerte.
A novembertől tartó pontgyűjtési akció
alatt a dm vásárlói hűségpontjaikat ajánlhatták fel adományként, amelyeket a szervezet félévre elegendő mennyiségű pelenka formájában továbbított a Karitász által
kiválasztott családoknak.
15

Négyezer vidám gyermek
Nyári táborainkban 4000 gyermek nyaralt.
Sokuknak ez volt az egyetlen programja a
szünidő alatt. Az általában egyhetes táborok a gyermekek számára ingyenesek. Az
Erzsébet táborokba összesen 200 gyermeket nyaraltattunk.
Badacsonytomajban fogyatékkal élő
gyermeknek szervezett mesetábort a
Veszprém-Főegyházmegyei Karitász. Az
egyhetes tábor témája a magyar népmesék voltak.

Iskolakezdés a
Karitásszal
Szeptember közeledtével segélyszervezetünk országszerte több mint 20 millió
forinttal támogatta a rászoruló családokat.
A támogatás keretében diákonként 5.000,forintos utalvánnyal, illetve tárgyi adományokkal segítettük a családokat. Emellett
az egyházmegyei központok tanszereket,
(tolltartó, ceruza), kötelező szépirodalmi
műveket egyaránt adományoznak a rászorulóknak.
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Egymillió csillag
a szegényekért

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán – ahol két vihar okozott komoly
károkat a házakban – az idei tanévben 22
gyermek kezdte meg az első osztályt, akik
közül 7 fogyatékkal élő. A többségében hátrányos helyzetű családok elsős gyermekeit
felszerelt iskolatáskákkal, valamint ruha és
cipő adományokkal támogattuk.

Szent Erzsébet kenyere
- a Lipóti Pékségnél is
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva
a Katolikus Karitász és a Lipóti Pékség közös programot indított az éhező gyermekek
megsegítésére. A szegények védőszentjének ünnepére a Lipóti Pékség új terméket
készített: a 250 grammos Szent Erzsébet
kenyeret. A termék fogyasztói árából 10,forintot adományoz a pékség a Karitásznak.
Így a vásárlók, a napi kenyér megvásárlásával, külön ráfordítás nélkül is támogathatják a karitatív célt.
Emellett az ünnephez kapcsolódva Budapesten 7500 db Szent Erzsébet kenyeret
osztottak szét a plébániákon.

December 7. és 14. között immár 5. alkalommal kapcsolódtak be a karitászcsoportok a nemzetközi szolidaritási akcióba,
amelynek célja, hogy a legszegényebbekre, a nélkülözőkre és éhezőkre hívja fel a
társadalom figyelmét.
Az egyhetes adománygyűjtési akció országos megnyitója december 7-én Nyíregyházán a görögkatolikus püspökség udvarán
volt. Az ünnepséget Kocsis Fülöp megyéspüspök és Lukács Imre egyházmegyei karitász igazgató vezette.
Budapesten szintén december 7-én a Vörösmarty téri adventi koszorú gyertyagyújtási ünnepségén indította el a programot
Écsy Gábor országos igazgató. 2014-ben
országszerte mintegy 150 településen gyúltak ki szeretet lángjai.

Béres csepp,
az egészségért
Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke több mint 50 millió forint értékű Béres
Csepp Extrát adott át az országos karitatív
szervezetek vezető képviselőinek.
Az idén 25 éves fennállását ünneplő Béres Részvénytársaságban a másokra való
odafigyelés és segítő szándék alapítójának,
id. dr. Béres Józsefnek életszemléletéből
adódóan azonnal gyökeret eresztett a nevét viselő vállalatban. A vállalatcsoport karitatív szolgálata a Béres Alapítványban ölt
testet, melynek alapításától fogva egyik fontos feladata, hogy támaszt jelentsen a rá-

szorulóknak. Támaszt anyagi segítséggel,
támaszt gyógytermékekkel.
A z a l a pít vá ny n a k kö s zö n h e t ő e n
2014-ben 4000 üveg Béres Csepp Extrával tudtunk segíteni beteg és idős támogatottainkat.

Kályha program
Ebben az évben először indított országos kályha segélyprogramot segélyszervezetünk a családok, idősek, megsegítésére,
akiknek fűtése egyáltalán vagy csak részben megoldott és egy kályha megoldást
jelenthet, hogy átvészeljék a téli hidegeket.
A program során 200 db kályhát és tartozékaikat adtak át rászorulóknak összesen
több mint 6 millió forint értékben.
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ÖNKÉNTESSÉG
300 önkéntes a
parlamentben

Karitász önkéntesek
tábora

Az önkéntesek egyedülálló szolgálatot
látnak el, hiszen az ellátórendszerben nem
szereplő tevékenységet vállalják fel: lakóhelyük környezetében felkeresik az időseket,
betegeket, magányosokat, nagycsaládosokat, a társadalom peremére szorultakat.
Személyes szolgálatuknak köszönhetően
bizalmi kapcsolatot tudnak kiépíteni a rászorulókkal, s konkrét segítségnyújtáson túl,
lelki támogatást, a szeretetteljes törődés
biztonságát tudják megteremteni a nehézséggel küzdőkben. E személyes szolgálat
elismeréseként hívott meg Balatoni Mónika,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár asszonya 300 Karitász önkéntest
az Országházba egy ünnepi fogadásra. Az
önkénteseket Spányi Antal püspök, Écsy
Gábor igazgató és Mádl Dalma jószolgálati nagykövet kísérte.

A Katolikus Karitász augusztus 4-8. között ötödik alkalommal rendezte meg nyári
táborát, melyre az egész országból érkeztek önkéntesei, hogy megismerkedjenek
egymással, tapasztalatokat cseréljenek, és
minél több ötletet és jó gyakorlatot gyűjtsenek.
A tábor során megismerkedtek az országos és az egyházmegyei karitász központok felépítésével, Karitász 80 éves történetével, és a katasztrófák alatt végzett
tevékenységével. Emellett a lelki segítségnyújtásról, a konfliktuskezelésről, valamint
a plébániai karitászcsoportok hatékony működtetéséről is beszélgettek az önkéntesek.

Ifjúsági közösségi
szolgálat
2013-ban már megkezdődött az 50 órás
közösségi szolgálat a középiskolákban. A
Karitász minden egyházmegyében bekapcsolódott a programba, számos önkéntes
lehetőséget biztosítva a diákok számára.
Több egyházmegyében valósultak már meg
konkrét programok.
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Caritas Hungarica-díj
Október 4-én 37 önkéntes részesült az
elismerésben, amelyet Beer Miklós püspök
és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója adott át a Magyar Szentek Templomában Budapesten.
Minden egyházmegye három plébániai
Karitász-önkéntest javasolhatott a díjra; a
kitüntetettek nagy többsége évtizedek óta
végzi áldozatos munkáját. Az ő tevékenységeik felsorolása képet festett az egész
Katolikus Karitász munkájáról, mely a dévai
gyerekek segítésétől, a hajléktalanok ellátásán át a beteglátogatásig számos területet

felölel. Nehéz sorsú családokat látogatnak,
időseket gondoznak, a helyi egyházi életet
szervezik, családi napot szerveznek romáknak, adományokat gyűjtenek és osztanak,
tűzifa-akciót és vetőmag-akciót szerveznek,
rászoruló gyerekeket táboroztatnak – mindez csak néhány a Karitász önkénteseinek
rendkívül sokrétű tevékenységéből.

Díjazottak egyházmegyénként:
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Hekmanné Balogh Erzsébet
Móré Mihály
Móré Mihályné
Egri Főegyházmegye
Csorba Ferencné
Dr. Képes Lászlóné
Szepsi Gyuláné
Esztergom–Budapesti
Főegyházmegye
Galambosi Lajosné
Havrancsik Jánosné
Kívés Zoltán
Győri Egyházmegye
Bodóné Wessel Tünde
Müller Csabáné

Hajdúdorogi Egyházmegye
Kertiné Gariscsák Irén
Nagy Józsefné
Sarkadi Ildikó
Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye
Bíró Józsefné
Bobár András
Hegyi Máté
Kaposvári Egyházmegye
Brolly Gáborné
Kiss Kálmán
Vida Zoltánné
Miskolci Apostoli Exarchátus
Fekete Gyula
Pécs Egyházmegyei
Geiser Keresztélyné
Pogányné Korossy Csilla
Salamon Gézáné
Szeged–Csanádi Egyházmegye
Szabó Judit
Tóth Jánosné
Varga Ferencné
Székesfehérvári Egyházmegye
id. Bálint Béláné
Németh Györgyi
Tabi György
Szombathelyi Egyházmegye
Bodorkós Ferencné
Horváth Sándorné
Varga Károlyné
Váci Egyházmegye
Benyó Jánosné
Hollikné dr. Rendessy Annamária
Sánta Sándorné
Veszprémi Főegyházmegye
Ulrich Józsefné
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EGYÉB PROGRAMOK
Közösségépítés Rómában
Közösségépítés Rómában szerkesztés
Május utolsó hetében az egyházmegyei
karitászigazgatók zarándoklaton vettek
részt Rómában.

Defibrillátor a
MátraverebélySzentkúti Kegyhelynek
Szeptember 8-án Udvardy György
pécsi megyéspüspök áldotta meg a
Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely
új betegszobáját. A szoba berendezéséhez
a Karitász kórházi ágyat, kerekesszéket,
járókeretet, infúziós állványt, valamint egy
defibrillátort adományozott a kegyhelynek.

Defibrillátor a Budapesti
Szent Ferenc Kórháznak
A zarándoklat során az igazgatók ellátoOktóber 1-jén Spányi Antal püspök a Kagattak egy szegénykonyhára, amelyet egy ritász elnöke, Écsy Gábor, országos igazrómai plébánia üzemeltet immár 15 éve. A gató és Mádl Dalma, a segélyszervezet
konyhán minden évben májustól októbe- jószolgálati nagykövete egy defibrillátort
rig naponta 500 rászoruló ember számára adott át Toldy-Schedel Emilnek, a Budafőznek 3 féle ételt. A munkát a plébánia kö- pesti Szent Ferenc Kórház főigazgatójának
zösségéből jelentkező önkéntesek végzik, és általa a környéken élőknek. Az életmena pincéből gusztusosan kialakított konyhá- tő defibrillátor a kórház bejáratánál került
ban és a tágas étkezőben tálalják. A rávaló kihelyezésre. Félautomata, így használaanyagiakat rendszeres gyűjtéssel szintén ta laikusok által is könnyen értelmezhető.
a plébániai közösség szedi össze. A pléÉcsy Gábor az átadón elmondta: Karitász
bánián heti két alkalommal tanácsadás és 2 éve indította el az élet védelmét segítő
egyéb segítségnyújtás is van.
programját. Ennek keretében 15 inkubátort
A Vatikáni Rádiónál tett látogatás során adományozott országszerte kórházaknak.
az igazgatók beszámoltak munkájukról, „A jó az újabb jót szül, mert erre a hírre keprogramjaikról a magyar adás műsorában. resett meg bennünket egy névtelenséget
A zarándokok részt vettek a szerdai ál- kérő idős hölgy, aki egy újabb inkubátort
ajánlott fel a Karitászon keresztül egy kórtalános kihallgatáson is.
háznak. Idén ismét jelentkezett kérdezve,
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hogy mi lenne az a dolog, ami legjobban
szolgálná az életet. Így került beszerzése
két defibrillátor.”

kor szintjüket. Az adományozott készülékek
egyszerű használatának köszönhetően jelentősen megkönnyíti a napi mérések végzését. A vércukormérő készülékeket kiemelt
partnerünk a dm drogerie markt biztosította
a Karitász számára ingyenesen.

40 tonna burgonya
és alma télire

Karitász a
cukorbetegekért
A Katolikus Karitász országszerte több
mint 200 db vércukormérő készüléket adományozott cukorbetegségben szenvedők
részére. Az adományok összértéke közel
2 millió forint volt.

2014-ben országszerte közel 20 tonna
burgonyát és ugyanannyi almát osztottak
szét munkatársaink az egyházmegyei központokon keresztül. Kiemelt támogatásban
részesültek az ár- és belvíz miatt károsodott családok Szombathely és Kaposvár
térségében.
Ezzel a programmal a Karitász nem csupán a rászorulókat segíti, hanem a keleti országrészben – elsősorban Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyében – azokat a
kistermelőket, akik az ukrán válság miatt
nem tudták terményüket a szokott módon
értékesíteni.

Élelmiszerosztás Szent
Erzsébet ünnepén

Hazánkban is évről-évre nő a cukorbetegségben szenvedők száma. A Karitász
akciójában azoknak segített, akik napi rendszerességgel kell, hogy ellenőrizzék vércu-

Szent Erzsébet napján minden évben
számos program keretében segítik munkatársaink és önkénteseink a rászorulókat.
Sok helyen szerveztek meleg étel vagy élelmiszerosztást és ünnepi szentmisékben adtak hálát az önkéntesekért, adományozókért, a karitatív munkában résztvevőkért.
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KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
A Katolikus Karitász nagy hangsúlyt fektet önkéntesei fejlesztésére – ezzel is elősegítve minél hatékonyabb munkájukat –,
így a 2014-es évben is folytatta képzési tevékenységét, mely során az alábbi képzések valósultak meg:

KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK
ÁLTALÁNOS ALAPKÉPZÉSE
A 90 órás képzés segítségével átfogó,
megalapozó ismeretekhez juthatnak az önkéntesek. 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 ez által szolgálatuk színvonala
és hatékonysága növekedjék.
A teljes alapképzésből az alábbi modulok valósultak meg:
Kommunikációs tréning
A 15 órás modul célja, hogy a résztvevők
kommunikációs készsége fejlődjön, kommunikációjuk hatékonyabb legyen; valamint
a kommunikáció modelljének megismerése,
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a kommunikációt a segítői kapcsolat egyik
legfontosabb elemének tekintve.
Megszerezhető kompetenciák:
• a kommunikáció irányainak ismerete
• a kommunikáció modelljének ismerete
•a
 kommunikációs játszmák ismerete
•h
 atékonyabb kommunikáció
• testbeszéd értelmezésének képessége
A tréning Szolnokon valósult meg, a képzésen való részvételről 14 fő szerzett igazolást.
Önismereti tréning
A 15 órás modul célja, hogy a résztvevő
tisztázza önmaga számára, hogy mi motiválja a segítői feladatra, milyen nehézségekkel szembesülhet, és azokat hogyan
kezelheti. Pontos képet kapjon kompetenciahatárairól és arról, hogy mi a teendő abban az esetben, ha kompetenciahatárain
kívül esik a segítő folyamat hatékony folytatása.
Megszerezhető kompetenciák:
• önismeret fogalmainak tisztázása
• mélyebb önismeret
• a segítő motiváció tisztázása
• kompetencia-határok felismerése
• a segítő munkára való önreflexió képessége
A Vácott megtartott képzésről 15 fő szerzett igazolást.

Szociálisprojekt-menedzsment
tréning
A 15 órás modul célja, hogy az önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz, hogy
karitász csoportjuk működését képesek
legyenek hatékonyabban megszervezni,
programjaikat jól körülhatárolni, lebonyolítani forrásokat keresni, együttműködéseket kialakítani.
Megszerezhető kompetenciák:
• a karitász tevékenység meghatározása
• a csoportdinamika alapismeretei
• az önkéntesség fogalmának ismerete
• az együttműködés készsége
• a programtervezés, projekt-szemléletű
gondolkodás képessége
A tréningek Szegeden és Veszprémben, valamint Iszkaszentgyörgyön két alkalommal valósultak meg, a képzéseken
való részvételről összesen 52 fő szerzett
igazolást.

KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK
KRÍZIS INTERVENCIÓS
ALAPKÉPZÉSE
A 15 órás krízis képzésünk célja, hogy
az önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz,
hogy ember által okozott vagy természeti
katasztrófa következtében krízishelyzetbe
került embertársainak pszichoszociális segítséget nyújtson.
Megszerezhető kompetenciák:
• a krízis intervenció alapfogalmának ismerete
•a
 pszichoszociális segítségnyújtás alapelveinek ismerete

• k atasztrófa sújtotta övezet jellemzőinek
ismerete
• a segítő beszélgetés alapszintű készsége
A képzés egy alkalommal, Egerben került megvalósításra, ahol összesen 10 fő
szerzett igazolást.

BETEGLÁTOGATÁS TRÉNING
Beteglátogatás tréningünk 4 különböző
helyszínen – Egerben, Etyeken, Szegeden
és Tolcsván – került megrendezésre.
A 8 órás képzés célja, hogy a képzésben
résztvevők megismerkedjenek az intézményi beteglátogatás alapvető szabályaival, a
betegekkel folytatott kommunikáció alapelveivel. A képzés eredményeképpen a résztvevők képessé válnak arra, hogy egészségügyi és/vagy szociális intézményekben
szakszerű beteglátogatást végezzenek.
A tréningen megszerezhető ismeretek:
•a
 beteglátogatás alapvető szabályainak
ismerete
• a betegekkel való kapcsolatfelvétel módszereinek ismerete
• a betegekkel való kapcsolatfelvétel
készségének alkalmazása
• a segítő beszélgetés alapelveinek ismerete
• a segítő beszélgetés képességének fejlesztése
• kommunikációs készség fejlesztése
A Beteglátogatás tréningeken összesen
48 fő szerzett igazolást.
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EGÉSZSÉGPROMÓCIÓS
SZEMLÉLETŰ,
DROGPREVENCIÓS TRÉNING
PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
A Katolikus Karitász képzési programja
elsősorban a veszélyeztetettség felismerésére fekteti a hangsúlyt. A prevenciós
munkában fontos megérteni, hogy milyen
minimum feltételek szükségesek a harmonikus személyiségfejlődéséhez és milyen
kockázati tényezők vannak egy adott környezetben.
Akkreditált (100 004/322/25011.), 40 órás
képzésünk célja, hogy a résztvevő pedagógusok a szerhasználattal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismereteiket
bővítsék, esetleges tévhiteiket eloszlassák; 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.
A képzés fő témái (program modulok) a
következők:
A szenvedéllyel, szerhasználattal és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
Serdülő korosztály jelenkori problémái

A veszélyeztetettség felismerése: szenvedély, függőség, anyagismeret.
Szenvedélybetegség és család
A korai személyiségfejlődés, mint rizikótényező
A pedagógus szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében
A pedagógus önismerete
A kiégés fogalma
A prevenció alapjai, módszerei és eszközei
Az egészségpromóció fogalma, jelenkori kihívásai
Társadalmi és jogi környezet, drogstratégiák (nemzeti, iskolai), intézmények
Egészségpromóció az iskolában: stratégiai terv, módszerek, eszközök
Egyre népszerűbb tréningünk Budapesten, Székesfehérváron, Szombathelyen és
Tolcsván került megrendezésre. A képzés
elvégzéséről 48 fő szerzett tanúsítványt.

DROGPREVENCIÓ ÉS
EGÉSZSÉG-PROMÓCIÓ
TRÉNING SZOCIÁLIS
SZAKEMBEREK RÉSZÉRE
A szintén 40 órás, akkreditált (T-05092/2012) 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 fő témái (program modulok) a
következők voltak:
A szenvedéllyel, szerhasználattal, és függőséggel kapcsolatos alapfogalmak
Az egészséges személyiségfejlődés feltételei
• A veszélyeztetettség felismerése
• Anyagismeret
• Viselkedésfüggőségek
• Szenvedélybetegség és család
• Önismeret, kiégés megelőzése a szociális munkában
• Prevenció
• Egészségpromóció
• Társadalmi és jogi környezet
A tréning Budapesten és Egerben is
megvalósult, melynek elvégzéséről ös�szesen 26 fő szerzett tanúsítványt.

A Katolikus Karitász 2014.
évi képzései számokban
TANÚSÍTVÁNYT
ADÓ KÉPZÉSEK
Egészségpromóciós szemléletű,
drogprevenció tréning
pedagógusok részére
Budapest
Székesfehérvár

15 fő

Szombathely

11 fő

Tolcsva

13 fő

Drogprevenció és egészségpromóció tréning szociális
szakemberek részére
Budapest

11 fő

Eger

15 fő

Összesen:

74 fő

IGAZOLÁST ADÓ KÉPZÉSEK
Beteglátogatás tréning
Eger

8 fő

Etyek

14 fő

Szeged

15 fő

Tolcsva

11 fő

Kommunikációs tréning
Szolnok

14 fő

Önismereti tréning
Vác

15 fő

Szociálisprojekt-menedzsment
tréning
Iszkaszentgyörgy

26 fő

Szeged

11 fő

Veszprém

15 fő

Karitász önkéntesek krízis
intervenciós alapképzése
Eger
Összesen:
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9 fő

10 fő
139 fő
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EGYHÁZMEGYEI BESZÁMOLÓK
Egri Főegyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye
Az egyházmegyei Karitász bekapcsolódott az országos központ programjaiba,
adományozási akcióiba.
Karácsony előtt egyházmegyei lelkigyakorlatot szerveztünk mintegy 50 önkéntesünknek.
Számos csoportunk megszervezte a
Szent Erzsébet kenyér osztását szegényeink és betegeink javára.
Bekapcsolódtunk az Egymillió csillag a
szegényekért való gyűjtésbe.
Közben a Magyar Élelmiszerbank által
felkínált áruházakban is folyt a gyűjtés.
Karácsony előtt közel 5000 embernek
tudtunk segíteni pár hónap alatt, melybe
beletartozik a Krízis program által nyújtott
segítség, és a Dévára eljuttatott adományok is.
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A támogatási típusok és támogatottak
száma alapján:
Az elmúlt év során az egyházmegyében
folyó karitász munka során 117.469 fővel
kerültünk kapcsolatba.
56.583.877,- forinttal támogattuk a
38.898 családot.
Krízistámogatás az országos központtól:
4,2 millió forint értékben.
Katasztrófa támogatás az országos központtól: 9,8 millió forint értékben.
Katasztrófa támogatás az EMMI-től: 3,2
millió forint értékben (24 család, 144 fő).
Természetbeni juttatással támogatottak:
9.580 főt (2.395 család).
Krízissegéllyel 842 családot támogattunk,
33 millió forint értékben.
Élelmiszer támogatásban 10.668 család
részesült, összesen 53,8 tonna élelmiszert
osztottunk ki.
Karácsonykor 900 db csomagot készítettünk és több száz fenyőfát osztottunk szét.

Betegeket 9.670 esetben támogattunk
(gyógyszerrel, beteg szállítással stb.)
Az év során 8.730 gyermeket segítettünk
(utalványok, táborozás, ruha, cipő, játék,
ajándékcsomagok).
Idősgondozás keretében 9.739 főt segítettünk.
Térségünkben négy esetben segítettünk
házfelújításban vagy házvásárlásban: Sátán, Andornaktályán, Tornanádaskán és
Borsodbótán, összesen 9,8 millió forint
értékben.
Hajléktalan programunk keretében 12.118
főt segítettünk.
Rászorulók napi egyszeri meleg étkeztetése: 11.385 fő.
Krízismenedék télen: 200 fő.
Nemzeti kisebbséghez tartozó 196 családot segítettünk adományokkal.
Az öngondoskodó háztartások program
keretében 1.288 családot támogattunk vetőmaggal és palántákkal.
Rendezvényeinken – lelkigyakorlatok,
konferencia, zarándoklat – összesen közel 14.000 fő vett reszt.
Képzéseken 56 fő vett reszt.
Nemzeti kisebbségi programokon 673
fő vett részt.
A plébániai csoportok gyűjtéseiből több
mint, 8 millió forinttal és 56 tonna adomán�nyal segítettük a rászorulókat.
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatunk 6.637 fővel került kapcsolatba.

• Minden egyházmegyei katolikus iskolában van karitász-felelős pedagógus.
Plébániai karitászcsoportok programjai
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja,
Családi nap, Betegek napja.
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, borárverés, jótékonysági focikupa, palacsintaparty, katolikus iskolások édesség gyűjtése.
• Hajléktalanokkal kapcsolatosan: ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás, kulturális rendezvény szervezés,
karácsonyi vacsora.
• Idősekkel kapcsolatos: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása, Idősek napi rendezvény, idősek segítése az otthonaikban.
• Betegekkel kapcsolatos programok: Betegek világnapi rendezvény, fogyatékkal
élők meglátogatása az intézetben.
•G
 yermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak
meg, rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; rorate mise
utáni reggeliztetés.
• Családi programok: túrák, kirándulások
zarándoklatok.
• Szent Erzsébet napi: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés es osztás (40
helyszínen) Országos karitász programokon való részvétel.

Egyházmegyei karitász programjaink
• Központi Karitász Táborok nyáron.
• Katolikus iskoláinkban (40 intézmény) a
rászoruló gyermekek segélyezése.
•F
 HT-hoz szükséges 30 napos önkéntes
munka-programunk folyamatos.
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Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjához
8 (6 budapesti, 2 vidéki) karitászrégió tartozik, 130 plébánián működik karitászcsoport,
az önkéntesek összlétszáma közel 2000 fő.
Az önkéntes munkatársak számára a Karitász Központ által, és a régiókban szervezett lelkinapok, lelkigyakorlatok adtak erőt
szolgálatuk folytatásához. A karitászmunka
összehangolását a karitászvezetők időszakos megbeszélései és rendszeres régiótalálkozók is segítették.
A Szent István napi ünnepi szentmisén
és Szent Jobb körmeneten, augusztus 20án, kétszázhatvan karitászos munkatársunk
ünnepelt együtt.
Főbb segélyprogramok 2014-ben a következők voltak:
Nehéz szociális helyzetben élők folyamatos tárgyi támogatása:
• l akberendezési cikkek beszállításával, továbbajándékozásával, mely által tavaly 250 család kapott segítséget.
Egyéb adományokat karitász régiókba,
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illetve vidékre 205 esetben szállítottunk.
A tárgyi adományok természetesen térítésmentesek, a lakberendezési cikkek,
bútorok be-és kiszállítása is ingyenes.
• Ruhaosztások a központi raktárból havi
4 alkalommal 150 család, évente 1400
család számára jelentettek támogatást.
•É
 lelmiszeres ellátásban 700 család részesült. A már hagyományos nagyböjti
élelmiszergyűjtésből több plébánia felajánlott a Karitász Központ számára is,
így további 480 fő kaphatott élelmiszersegélyt.
•S
 zent Erzsébet napjához kapcsolódóan lelkinappal, kenyérszenteléssel emlékeztünk, továbbá raktárunkból 150
család részére osztottunk élelmiszercsomagokat.
•K
 arácsonykor a csomagok mellett 300
fenyőfát is adhattunk.
A gyógyászati segédeszközök kölcsönzése is térítésmentes, sok esetben nehezen
beszerezhető ápolási eszközöket bocsátottunk a hozzátartozóikat saját otthonaikban
gondozók rendelkezésére.
A gyógyszertámogatási program keretében plébániai ajánlással 331-en juthattak
betegségük kezeléséhez szükséges gyógyszerekhez ingyenesen. A tavalyi évben kifizetett támogatás összesen 14,2 millió forint volt.
Tüzelőfa kiszállítása ősztől folyamatos
volt, ezt kezdetben az Andrássy úti ház leégett tetőzetéről kaptuk.
A tavalyi évben is táboroztattunk rászoruló gyermekeket: ez júniustól augusztus végéig karitász munkatársak ajánlásával, és
kíséretével valósult meg. 30 fős heti turnusokban nehéz körülmények között nevelke-

dő gyermekek számára nyújtottunk ingyenes üdülési lehetőséget a Balatonnál, és
a miskolctapolcai Szent József Otthonban.
A gyermekek szállítását, valamint a tábor
rezsi költségét a Karitász Központ fizette.
Az Erzsébet programban 2014-ben is
részt vettünk: a fonyódi táborban 40 rászoruló gyermek nyaralhatott.
Az iskolakezdésre a Katolikus Karitásztól átadott utalványok mellett saját forrásból több, mint 300 000 forintot fordítottunk.
Saját keretből 1,3 millió forint értékben
elsősorban közüzemi hátralékok, lakhatási
költségek kifizetésére segélyeztünk.
Egész évben kiemelt feladat a betegek
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 110 csomagot adtak át kórházi
beteglátogatást végző önkénteseink. A Bajcsy Kórház ’Paula’ utókezelő osztályát plébániai karitászosok látogatták, de a kórház
részére is vittek adományokat. A budapesti Uzsoki, Merényi, Szent István kórházak
hajléktalanokat ápoló tevékenységét támogattuk adományokkal, és együttműködünk
a Szent Ferenc Kórházzal.
Ismét bekapcsolódtunk az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási adománygyűjtő akcióba.
A hagyományos „Gyermekek a gyermekekért” karácsonyi akcióban a Karitász Központ szegény családokban nevelkedő 252
gyermeket ajándékozott meg névre szóló
ajándékcsomaggal. Cél a szolidaritás-érzés felébresztése gyermekekben ismeretlen, nehéz anyagi helyzetű kortársaik iránt.
A meglepetéseket Dr. Erdő Péter bíboros,

prímás, a Főegyházmegye érseke és Dr.
Mádl Ferencné Dalma asszony közösen
adták át.
A Szent Erzsébet Karitászon belül működő Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ
elsősorban alkoholbetegek gyógyításával,
lelki utókezelésével foglalkozik, 2014-ben
270 ellátottjuk volt.
A központunk a következő országos segélyprogramokba kapcsolódott be:
• a beiskolázási utalványok kiosztásánál,
a krízis segélyezésbe, a dm és a Karitász közös pelenka akciójába, vércukormérő és gyógyhatású termékek (Béres
és Prospan csepp), továbbá vámkobzott
áruk, majd alma és burgonya elosztásába, az országos központ által vásárolt
fatüzelésű kályhák kiszállításába
• A z Élelmiszerbankkal kötött országos
megállapodás eredményeképpen kapott
tartós, illetve gyors lejáratú élelmiszerek,
továbbá a West-End éttermeiből megmaradt melegételek kiosztása folyamatos volt, utóbbi hétvégi osztásait két plébánia karitászosai vállalták.
• Bekapcsolódtunk a 30 napos közérdekű munka- és közfoglalkoztatási programba.
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Győri Egyházmegye
• 42 család kapott iskolakezdési segélyt
• 40 család jutott új cipőkhöz
•5
 29 ügyféllel kerültek kapcsolatba, ruhát
és/vagy élelmiszert kaptak
• 10 családot vontak be a tűzifa akcióba
•1
 .360 kg élelmiszert kapott 170 család
karácsonyi élelmiszer-csomagban
•1
 .116.000 Ft-ot adtak közüzemi számlákra és gyógyszertámogatásként fizettek
ki közvetlen a szolgáltatóknak, illetve a
gyógyszertárakban az országos krízis
program keretből

Hajdúdorogi
Egyházmegye
Központi programok:
A Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász a
2014. év során sikerrel vett részt minden, a
Központ által szervezett adománygyűjtési
és adományozási programban.
Címszavakban a teljesség igénye nélkül:
- a Krízisprogram segítségével több százezer forinttal tudtunk segíteni a rezsitartozás mérséklésével több, krízishelyzetbe került családon
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•a
 Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés során összegyűjtött, majdnem másfél tonnányi élelmiszerrel az egyes Karitászcsoportok, illetve a Karitász-pontunk is
számos rászorulót tudott támogatni
• r észt vettünk a DM pelenka-programjában, a vetőmag programban, kályhaprogramban, osztottunk Béres-cseppet
• iskolás gyermekeink eljuthattak a Balatonhoz a fonyódligeti Erzsébet-táborba
• a beiskolázási utalványokkal leginkább
rászorulóinkat, a Huszár-telepi gyermekeket támogattuk
• az Egyházmegyei Családtábor rászoruló résztvevőit az étkezés támogatásával segítettük
•a
 nyírábrányi Karitász-csoportunk tagjai ott voltak és sokat tanultak a szegedi táborban.
A Karitász-pontunk működése:
Használt ruhák, műszaki cikkek, apróságok között, tetszés szerinti adomány ellenében válogathatnak a betérők, akik ilyen
módon segítik Karitászunk segítő munkáját.
A Karitász-ponton keresztül 2014 során
213 családot, valamint 413 egyedülálló személyt sikerült ellátnunk alapvető élelmiszerekkel a felajánlók, valamint saját erőből
finanszírozott és végrehajtott gyűjtések,

vásárlások jóvoltából. A csomagokban
liszt, kristálycukor, étolaj, konzervek, száraztészták, édességek, szörpök, fűszerek
és egyéb alapvető élelmiszerek voltak elhelyezve. Ennek mennyisége meghaladta
az egy tonnát.
Szintén a 2014-es esztendőben az ös�szegyűjtött ruházatokból több tonnányit
juttattunk a Hajdúdorogi, a NyíregyházaHuszártelepi iskolák, óvodák számára.
Saját krízisprogramunk keretében nagyobb összegekkel támogattunk több rászorulót, segítettük többek között egy elhunyt csecsemő méltó végső nyugalomra
helyezését.
Ezen felül több mázsa kenyeret vásároltunk kenyérjegy formájában a rászoruló
családoknak, hajléktalanoknak, akik ezen
a módon azonnal csillapítani tudták éhségüket.
Különleges programjaink:
Június elején a Karitász is bekapcsolódott a Nyíregyházán megrendezett Egészségnapba, a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskolán. A nyárköszöntő
rendezvényt már tizenegyedik éve rendezik meg több civil szervezet együttműködésében.
November 15-én tartottuk meg első alkalommal a Szeretetszolgálatok Zarándoklatát, mely alkalommal megannyi, karitászcsoportokban tevékenykedő, a házi
segítségnyújtásban szorgoskodó, dolgozó
illetve szociális intézményben szolgáló ember zarándokolt el Nemzeti Kegyhelyünkre, Máriapócsra. Az ide látogató dolgozók,
gondozók, és gondozottak, akiknek a száma meghaladta a nyolcszázat, együtt vehettek részt a tartalmas programsorozaton.

2014-ben a Hajdúdorogi Egyházmegyei
Karitász vállalkozott arra, hogy a Katolikus
Karitász Karácsony előtti, az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű akciójának
országos megnyitóját megszervezze. A Karitász sátorban folyamatosan fogadtuk az
adományokat az Egymillió csillag a szegényekért gyertyákért, és a direkt erre az alkalomra sütött szeretetkenyerekért. Célunk
volt, hogy a minden ember számára oly fontos segítségnyújtást sokszínűen mutassuk
be, tudjuk egymást megajándékozni, támogatni a velünk élő szegényeket és rászorultakat, végeredményben megérezni, hogy
mindannyian rászorulunk Isten irgalmára
és erejére. A résztvevők saját gyertyáiknak
a meggyújtásával maguk is továbbadták a
segíteni akaró szeretet fényét, külön-külön
kicsi lángok, de együtt egy egész udvart is
képesek voltak bevilágítani, emlékeztetve
mindenkit, hogy nincs olyan kicsi adomány,
ami ne számítana. A gyertyákról meggyújtott és felszálló lampionok pedig magukkal
emelték az ég felé minden rászoruló testvérünkért mondott imádságunkat.
A LEGOTT-Görögkatolikus Kutató Mentőcsoport működése:
A Legott-ot nagyrészt a Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász tartja fenn, de akadnak más, jó szándékú támogatók is, akik a
mentőcsoport működését fontosnak tartják.
Mentőcsoportunk működése óta minden
évben arra törekszünk, hogy meglévő szaktudásunkat fejlesszük, rendelkezésünkre álló eszközeinket bővítsük, illetve újítsuk, annak érdekében, hogy minél több rászoruló
ember életét megkönnyítsük, élethelyzetükön javítsunk, az eltűnt személyek felkutatásában hatékonyabbak legyünk.
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A tavaszt tűzmegelőzési munkálatokkal
indítottuk, tűzveszélyes területek átvizsgálásával Hajdú-Bihar megyében, a Hortobágy területén.
Részt vettünk több tavaszi, egyházmegyei rendezvénye: a „Böjti futás”-on magasból-mélyből mentési bemutatót, valamint
elsősegély oktatást tartottunk.
Májusban a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bűnügyi Technikai osztály kutyás
szakemberével bemutatót tartottunk.
A rendszeres riasztások, eltűnt személyek felkutatása mellett a mentőcsoport
négy tagja a búvármunka elsajátításához
szükséges elméleti és gyakorlati felkészülésen vettek részt.
Júliusban a Legott Görögkatolikus Kutató Mentőcsoport a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Kiképző- és Raktárbázisán tartotta
meg éves gyakorlatát. A fő téma az árvízvédelem volt.
Augusztusban részt vettünk az ismét
megrendezésre körülő az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklaton, ahol öt napon elsősegélyben részesítettük a megsérült zarándokokat.
Az évben közel 95 riasztáson vettünk
részt, eltűnt vagy vízben elmerült emberek felkutatásában

Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye
Egyházmegyei karitász programjaink
2014-ben:
• Részvétel és bekapcsolódás a Katolikus Karitász segélyprogramjaiba: vetőmag program, dm pelenka program,
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nyári Erzsébet-tábor, üdülési és iskolakezdési támogatás, Béres Csepp osztás,
krízissegély program, alma-, burgonyaés kályhasegélyek
• Magánszemély adományozótól 3230 napos kacsát adtunk át 105 öngondoskodó családnak
•K
 aritász börtönmisszió és kórházmis�szió önkénteseinek segítése
• Együttműködés az Élelmiszerbank
Egyesülettel, adományok átvétele és
osztása, karácsonyi adománygyűjtés
nyolc TESCO áruházban, és az adományok kiosztása
•K
 aritászcsoportok munkájának segítése,
részvétel a karitászcsoportok értekezletein és ünnepségein
•A
 Mecsekben lévő Kárászon a bajai
karitászcsoport szervezésével, a karitász munkatársainak három napos
önkéntesképző nyári tábort rendeztünk. A harminc résztvevő öt karitászcsoportból érkezett. A képzés lelki és
szakmai előadásait és az utána következő tapasztalatcsere fórumokat Fekete
Szabolcs plébános atya és Szántó Ambrus karitászigazgató közösen tartották.
•A
 z egyházmegyei karitásznapon október
11-én 125 fő önkéntes karitász munkatársunk vett részt. A karitásznap részt-

vevőit köszöntötte Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke is. A beszámolókat
tartó karitászcsoportok vezetői személyes tapasztalataik alapján nagyon sok
jó példát, biztatást és útmutatót adtak
a szeretetszolgálat végzéséhez. Nagy
sikert aratott Pál Feri atya előadása,
amely arról szólt: hogyan tehetjük magunkat egyre jobban alkalmassá az önzetlen felebaráti szeretetszolgálatra, a
karitászra. Az előadások után következett a népfőiskola parkjában felállított
„karitászpad” megszentelése. A karitászpad Lezsák Sándor alelnök úr ajándéka. A hálaadó szabadtéri szentmisét
Bábel Balázs érsek atya mutatta be a
népfőiskola Szent István Kápolnája előtt
lévő téren.
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
•P
 rogramok hajléktalanoknak: ételosztás,
hajléktalan szállókon élők látogatása,
• Programok időseknek: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása; idősek napi
rendezvény; idősek meglátogatása és
segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: betegek világnapán ünnepségek, fogyatékkal élők
meglátogatása otthonukban és az intézetben, kórházi beteglátogatások, zarándoklatok szervezése időseknek és

betegeknek, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése
• Gyermek-programok: nyári táborok, ifjú
karitászosok tábora, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg; játékos
segélyprogramok, palacsin-találkozó,
tanulást segítő pályázatok,
• Öngondoskodó családok segítése vetőmag és napos kacsák adományozásával,
• Szent Erzsébet napi programok: helyi
ünnepek, Erzsébet kenyér megáldás
és osztás
•K
 arácsonyi adománygyűjtések és osztások, részvétel a települések adventi és
karácsonyi segélyezési programjaiban,

Kaposvári Egyházmegye
2014. áprilisában a Kaposvári Egyházmegyei Karitász lelki napot szervezett karitász csoportjai számára. A nemrégiben
átadott karitász épület 25 település mintegy 90 aktivistáját látta vendégül.
• nagyböjti-húsvéti időszakban: nagyböjti élelmiszergyűjtés, élelmiszercsomagok kiosztása, ruhaosztás – ruhabörze,
kézműves foglalkozások gyermekeknek
• más tavaszi események: vetőmag és
Béres Csepp adományok kiosztása,
gyermeknapi rendezvények
•n
 yári programok: helyi gyermektáborok,
Erzsébet-táborban való részvétel, iskolakezdési támogatás, önkéntesek képzésén való részvétel, falunapokon és
helyi rendezvényeken való megjelenés
és aktív részvétel
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• az ősz feladatai: idősek napi rendezvények, rászoruló családok részére kályhaadomány, tűzifa-adomány szervezése
• adventi és karácsonyi időszakban: adventi bazárok, kézműves vásárok, Egymillió csillag a szegényekért adománygyűjtő akcióba való bekapcsolódás,
élelmiszergyűjtés, élelmiszercsomagok
kihosztása, kihordása, ajándékgyűjtés
és ajándékcsomagok kiosztása, ruhagyűjtés és -osztás
• folyamatos segítség: idősek látogatása és gondozása, betegek felkarolása,
kórházlátogatások, rászorulók lelki támogatása, nagycsaládosok segítése, fogadóórák szervezése, kapcsolattartás
a szociális intézményekkel, együttműködés más segélyszervezetekkel, segítségnyújtás krízishelyzetben

Miskolci Exarchátus
Programok:
• Január 11. Borászok lelkinapja: Demkó
Balázs atya vezetésével. Vendég előadó: Ifj. Lőrincz György borász. 15 fő
jelentkezett erre a lelkinapra, imaórával
kezdődött, vesszőszentelés és bormegáldás színesítette.
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• Január 17-18. Gyermekvédelemben dolgozók lelkinapja: Soltész János és Vincze Krisztián atyák vezetésével több mint
50 fő vett részt a programon. Vendégünk volt Soltész Miklós államtitkár úr is.
• J anuár 24-25. Szociális dolgozók
lelkinapja: Papp Tibor atya vezetésével, 16 fő részvételével.
• M árcius 31-április 4. Nevelőszülők
lelkinapján minden nevelőszülő részt
vett, és kiosztásra kerültek nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésből behozott
adományok.
•Á
 prilis 8. Lakásotthon dolgozóinak szervezett lelkinapot Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
igazgatója vezette.
•S
 zeptember 13-14. részt vettünk a
KATTÁRS rendezvénysorozaton
•S
 zeptember 19-20. Lakásotthonok dolgozóinak lelkinapja Páll Miklós atya vezetésével , 25-30 fő részvételével.
• November 20. Sárospatakon a Szent Erzsébet ünnepség keretében a „Szeretet
Bora” díjjal tüntették ki Vajdics Pétert
a görögkatolikus templomban, vecsernye keretébe.
• November 28. Sajópálfalán a szociális
és gyermekvédelmi dolgozók lelkinapja
keretében „Szeretet Rózsája” díjjal
lett kitüntetve Porubjánszki Katalin. A
lelkinapot Papp Miklós atya tartotta 55
főnek.

Pécsi Egyházmegye

Adományozás:
• Február-március: Pelenka osztást tartottunk.
•N
 agyböjtben 200 családnak állítottunk
össze csomagot a tartósélelmiszer-gyűjtésből
• 40 db Béres Cseppet osztottunk ki a
meződombori imaesten.
• Vetőmag program keretében lakásotthonok, a Felsőregmeci Roma Nemzetiségi Önkormányzat és parókiák jutottak
vetőmaghoz.
• 3000 db Mikulás-csomagot készítettünk
és osztottunk szét az egyházközségek
között.
•A
 lma és krumpli adományban részesültek nyugdíjas atyák és özvegy tisztelendő asszonyok.
• Ruha és bútor adományok fogadása és
szállítása.
• Gyógyszerek, gyógyszerész-készítmények beszerzése a rászorulóknak.

Egyházmegyei központ:
• Egyházmegyei lelkigyakorlat és képzés
100 fő önkéntes részére
• 600 db tartósélelmiszer-csomag rászorulóknak
• 250 adag melegétel karácsonykor
• 220 db karácsonyi ajándékcsomag szegény sorsú családoknak
• 400 alkalommal adtunk ruhát rászorulóknak és hajléktalanoknak
• 40 gyermeket vittünk a Fővárosi Nagycirkuszba
• 50 családnak adtunk bútor illetve tárgyi
adományt
• 20 karácsonyfát adományoztunk rászorulóknak
• 4 ház iszapkár utáni helyreállításában
segítettünk (logisztikával, ill. építőanyag
és tárgyi adomány)
• 100 családnak vittünk (750.000 forint
értékben) nagy értékű tartósélelmiszer
és tisztítószer adományt
• Iskolák közösségi szolgálatának szervezése; idősekkel való foglalkozás ill. adománygyűjtés és osztás területén

Képzések:
Karitászunk szervezésében önkénteseink részt vettek az önkéntesek nyári képzésén és Beteglátogató Tréningen. Emellett első alkalommal szerveztük meg a
Drogprevenciós képzést.
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Plébániai csoportok
• Gyűjtések: tartósélelmiszer-gyűjtés, jótékonysági vásárok
• „Szent Erzsébet kenyere” programok
• Hajléktalanok támogatása; melegételosztások, rendezvények, zarándoklat
szervezése részükre
• Idősek látogatása; segítés bevásárlásban, takarításban
• Gyermekek táboroztatásában aktív részvétel, közös plébániai táborok
•K
 arácsonyi játék-adományok gyermekek részére
• Területünkön élő rászorulók felkutatása
(főleg idős, magatehetetlen emberek)
• Ruhaadomány gyűjtése és szétosztása

Szeged-Csanádi
Egyházmegye
Egyházmegyei programjaink 2014-ben:
• Öngondoskodó háztartásokért: vetőmagok adományozása, papírbrikettáló gép
kölcsönbeadása
• Régiós Karitász napok (Békéscsaba,
Csorvás, Makó, Szeged-Tarjánváros)
• Karitász Csoportvezető Találkozó Szegeden
• Nyári napközis tábor Szegeden 22 gyerekkel
• Karitász önkéntesek képzési táborában
részvétel (5 plébániai karitász önkéntes
és irodavezető)
• Caritas Hungarica díjátadón 3 önkéntes díjazott
• Szent Erzsébet napi kenyérosztás
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Szent Gellért Karitász Alapítvány programjai
• Öngondoskodó háztartásokért – befőző
és savanyító program 5 plébániai karitász csoportok bevonásával (Gerendás,
Csanádapáca, Kiszombor, Kunszentmárton, Bordány)
• Betegek világnapja alkalmából egy délután elmélkedéssel, szentmisével
• Beteglátogatások a Szegedi Klinika Krónikus Belgyógyászati Osztályán; fő ünnepekkor műsor, ajándékozás
• Beteglátogatók képzése Szegeden 17
önkéntes részvételével
•K
 aritász Karácsonyi alkotóházi alkalmak
október, november hónapokban 17 alkalommal 103 önkéntessel, és tavaszi
alkotóház 6 alkalommal 47 önkéntessel.
•2
 1. Karácsonyi Karitász Vásár
• Szent Erzsébet hajléktalan teajárat novembertől májusig.

Plébániai karitász csoportjainkban az
alábbi események történtek:
• Egy millió 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
•G
 yermek programok: nyári táborok, gyerekek farsangja
• Szent Erzsébet napi programok: helyi
ünnepek, kenyér megáldás és osztás
• Öngondoskodás – befőzés, vetőmagosztás
• Iskolai Közösségi Szolgálat keretében
fiatalok bevonása a helyi karitász munkába

Székesfehérvári
Egyházmegye
• Kiosztottunk 480 üveg Béres Cseppet
• Vetőmag programot koordináltunk 70
családdal
• Erzsébet táborban üdültettünk 20 gyermeket, két kísérővel
• Tábori támogatást nyújtottunk 124 gyermek számára 620 000 forint értékben
• Beiskolázási segélyt nyújtottunk 32 településen 200 gyermek számára 1 millió Ft értékben
• Tanulmányi segélyt adunk olyan családok gyerekeinek, akiknek e támogatás
nélkül ellehetetlenülne a tanulmányaik
folytatása, 2 millió forint értékben.
• Közüzemi hátralékok kifizetésében segítettünk 2 millió forint értékben 53 családnak
• Ősszel 1 tonna burgonyát és 1 tonna almát osztottunk ki a plébániai önkéntes
csoportjaink segítségével 8 településen.

• 10 db kályhát osztottunk ki december
végéig rászoruló családoknak.
•2
 2 darab vércukorszint mérőt osztottunk
ki 8 településen.
•3
 5 önkéntes karitásztag vett részt a nyári, illetve az őszi továbbképző karitászképzésen.
• Ebben az évben is folyamatosan nyújtottunk gazdasági és jogi hátteret plébániai csoportjaink számára, akik
sokszínű programokkal jelentkeznek egész évben a hátrányos helyzetű gyermekek és családok körében.
(felzárkóztatófelzárkóztató nyelvi tábor,
családi nyaraltatás, családi délutánok
szervezésével, Őrangyal klub)
• Folyamatosan jelen vagyunk szakmai
intézményeinkkel a szenvedélybetegek
(Rév Ambulancia) és a fogyatékkal élők
nappali és közösségi ellátásában (Szent
Kristóf Ház)
• 4M Munkatanácsadó irodánk, megváltozott munkaképességű embereket segít a nyílt munkaerő piacra, folyamatosan, 2006 óta.

37

Szombathelyi
Egyházmegye
•S
 zombathelyen öt plébánián minden héten hétfőtől szombatig kenyér, péksütemény adása rászorulóknak önkéntesek
segítségével
• Farsangi mulatság szervezése intézményeinkben
• Keresztút Sitke Lelkigyakorlat (40 fő
részvételével)
• Stációs miséken való részvétel
• Húsvéti vásárokon való részvétel
• A Szociális Hét rendezvénysorozatán
való részvétel, előadások szervezése a
Kríziskamra projekt témakörben
• Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatának keretében tartós és közeli
lejáratú élelmiszerek 40 millió forint értékben kerültek szétosztásra a Szombathelyi Egyházmegye egész területén
• Herényi Virágút-vásáron való részvétel
• Egyházmegyés Zarándoklat (50 fő részvételével)
•S
 zent György napi vásáron való részvétel
• Egyházmegyés Kórházi Beteglátogatók
találkozója negyedévente
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• Gyógynövényes képzés záróvizsga (8
munkatársunk szerzett szakképesítést)
• Önkéntes beteglátogató képzést sikeresen befejezte 40 fő
•T
 áboroztatás Nardán (8 héten át közel
700 gyermek részvételével, több, mint
20 felnőtt és 15 IKSZ-es fiatal bevonásával)
• J ubiláló házaspárok találkozója a szombathelyi székesegyházban: szervezésben, lebonyolításban aktív részvétel
• Családok nyaraltatása Döbörhegyen a
Szent Erzsébet Pihenőházban
• S avaria Történelmi Karneválon való
részvétel, vásár
• C aritas Hungarica díjat 2013-ban 3
önkéntesünk kapta: Varga Károlyné,
Bodorkós Ferencné, Horváth Sándorné
•Ö
 lbő - Kneipp gyógynövényes Kert átadója
• A Mura és Rába okozta árvíz károsultjainak segélyprogramja 2 hónapon keresztül
• Tökfesztiválon való részvétel, vásár az
Őrségben
• „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét”adománygyűjtő akció megszervezése a
plébániákon
• 22 tonna burgonya érkezett Nyíregyházáról, melyet a Szombathelyi Egyházmegye plébániái juttattak el a rászorulókhoz
• Szent Márton napi vásáron való részvétel
•E
 rzsébet napi kenyérosztás, Erzsébet
napi díjkiosztó ünnepség a Jézus Szíve Plébánián, a „Karitászt támogató vállalkozó díjat”: Drácz Zoltán pályázatíró
kapta

•S
 zentgotthárdi plébániai Karitász Szent
Erzsébet jótékonysági rendezvényének
megszervezése
•K
 őszegi Jézus Szíve Templomban jótékonysági hangversenye a kőszegi plébániai karitász szervezésében
• Élelmiszergyűjtés Egyházmegyénkben
a Penny Marketben és a TESCO-ban
• Adventi vásárokon való részvétel
• Idősek karácsonya a Családokat Segítő Szolgálat szervezésében 70 fő részvételével
• Betlehemi játékok bemutatása a Szent
Pál Szociális Központ klienseinek közreműködésével a vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthona, valamint a Bogáti úti
Idősek Otthona lakói számára
• Havi rendszerességgel Biblia csoport a
Karitász dolgozók számára
• Karitász önkéntesek találkozója

Váci Egyházmegye
• A 2014-es évben 5 új karitászcsoport
alakult. Így a Váci Egyházmegyében jelenleg 91 működő karitászcsoportot tartunk számon.
• A Váci Egyházmegyei Karitászhoz 2014.
évben összesen 423 db segítségkérő
levél érkezett.
• A fenti segélykérésekből 114 családnak tudtunk anyagi támogatást nyújtani: elmaradt közüzemi számlák befizetésének átvállalása, tüzelő, kazán
vásárlása, gyermekek utazási bérletének megvásárlása, gyógyszer kiváltása,
lakbér hátralék átvállalása, gyermekek
étkezési díjának befizetése, gyermekek szemüvegének kiváltása, betegek

egészségbiztosítási járulékának befizetése, állapot felmérési díj átvállalása és
speciális (gluténmentes) élelmiszer biztosítása formájában. Minderre összesen:
2.940.782 Ft-ot fordítottunk.
• A kérelmek többsége élelmiszer adományra vonatkozott, így összesen az év
során 821 rászoruló család részére tudtunk tartós élelmiszercsomagot küldeni
3.515.764 Ft értékben.
•K
 aritászcsoportok célzott támogatására
2.611.260 Ft-ot fordítottunk.
• Váci adományboltunk bevételét szintén a rászorulók segélyezésére használtuk fel.
• Képzések: Kommunikációs és önismereti alapképzés 30 fő részére
• Karitásztalálkozó: október 11-én: 29 karitászcsoport, 270 fő részvételével. Kiosztottuk az Egyházmegye által megalapított Szent Erzsébet díjakat a kiemelten
dolgozó önkéntesek részére. Minden évben öt önkéntes kapja, akiket a csoportja terjeszt fel. Nem lehet igazán ezt a
munkát megköszönni, de egy szerény,
kézzel festett Szent Erzsébet ikont mindenkinek ajándékozunk.
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A nap témája a roma pasztoráció volt.
Részt vettek rajta a Marista szerzetesek,
valamint Csonka Csaba atya, aki autentikusan, és nyíltan tudott erről a témáról beszélni. A Valkói csoport roma származású
önkéntesei is nagyon érdekesen számoltak
be tapasztalataikról.
• Táboroztatás:
- XX. Drégelypalánki Egyházmegyei Karitásztábor 40 gyermekkel
- 3 0 gyermek a fonyódi Erzsébet-táborban
- 1423 gyermek a Váci Egyházmegye
területén működő karitászcsoportok
által szervezett táborokban
• A németországi - Az illertisseni (Németország) támogatóinkat egy hétvégére
láttuk vendégül, akik nagyon örültek a
részükre szervezett programjainknak.
• Dabason beindította csoportunk az Őrangyal programot, amit a Gyulafehérvári Karitásszal közösen szervezett
Grundwig program keretében ismertek
meg. Fogyatékos emberek támogatása,
illetve részükre programok szervezése
valósul meg ennek keretében.
• Az Abonyi Karitászcsoport tagjai 2014.
júniusában Abonyiak Abonyért díjban
részesültek.
• Adventben, az aszódi karitász csoport
kezdeményezésére a helyi EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Aszódi
Javító Intézetében lelki napot tartottunk,
amelyen részt vett a Misztrál együttesből Heinczinger Miklós (Mika), valamint
lelki beszélgetést tartott Csonka Csaba atya.
• Nagymaroson folytatódik az Alfa-kurzus
evangelizációs program, ahol a társadalom leszakadó rétegeinek próbálnak
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nem csak anyagi, hanem lelki segítséget is nyújtani.
• Gyermekprogramokkal vettünk részt a
Miskolcon megrendezett KATTÁRS rendezvényen (arcfestés, kézműves foglalkozás)
• Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, a
baptista szeretetszolgálattal és a váci
Szent Anna karitászcsoporttal együttműködve 2014. december 8-án ingyen
konyhát nyitott a rászorulók részére.
Minden hétköznap meleg étellel várják
a szegényeket. Naponta 400 adag ételt
osztanak ki. A programhoz azóta csatlakozott a Hatvani és Kállói karitász csoport is, ők is naponta több száz meleg
ételt osztanak ki.
•K
 arácsony előtt élelmiszeradományt
biztosítottunk Szokolya, Szátok, Piliny
önkormányzatai és a Szentlőrinckátai
Családsegítő Szolgálat részére.
•3
 00 db fenyőfát, 250 db tartósélelmiszer-csomagot, mikulás csomagokat és
burgonyát osztottunk szét a karitászcsoportoknak, akik kiegészítve a saját maguk által összegyűjtött adományaikkal
karácsonyi ajándékként adták át a településükön élő rászoruló családoknak.
A Katolikus Karitásszal együttműködve:
• A „Jónak lenni jó” program keretében 19
család kapott nagyobb összegű anyagi támogatást összesen: 1.669.590 Ft
összegben.
•A
 Krízis 2014. programban szintén 19
családot tudtunk támogatni összesen
1.587.984 Ft összegben.
•A
 z öngondoskodó családok program
keretében 100 család kapott vetőmag
csomagot.

•A
 z EU élelmiszersegély program 2014.
tavaszán fejeződött be, ekkor 22 településen osztott a Váci Egyházmegyei Karitász tartós élelmiszert az önkormányzatokkal és a Családsegítő Szolgálatokkal
együttműködve.
•A
 Cserhátsurányt és környékét sújtó tavaszi földrengés következtében megrongálódott ingatlanok helyreállítása
• Szécsénkében és Őrhalomban élő 1-1
család életveszélyessé vált házának javítására, valamint két család tűzkárának
helyreállítására a Katolikus Karitász katasztrófa alapjára terjesztettünk be kérést. Ezek a családok több millió forint
értékben kaptak segítséget építőanyag
vásárlására, felújítási és helyreállítási
munkák elvégzésére.
Plébániai programok:
• Rendezvények: jótékonysági bálok és
koncertek; idős napi rendezvények, farsang, családi napok, falu napok, karácsonyi ünnepségek rászoruló gyermekek és családok megajándékozásával,
karitász majális, gyermeknap
•  Mikulás futás Fóton, jótékonysági vásárok
• Gyűjtések: Szent Erzsébet napi, nagyböjti és adventi élelmiszergyűjtések; bútoradományok átvétele és rászorulóknak
való eljuttatása; hálóing, pizsama, köntös, papucs gyűjtése a Szolnoki Hetényi Géza Kórház olyan betegei számára,
akiknek nincsenek hozzátartozóik.
• Szociális segélyhez szükséges 30 napos önkéntes munka program folyamatos az évben
• Beteglátogatás kórházakban, idősotthonokban. Aktuális ünnepekhez kötött

műsorok megszervezése. Otthoni segítségnyújtás a házi munkákban.
• Gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása: gyermeknap, mikulás, karácsony.
•F
 olyamatos és rendszeres élelmiszer és
ruhaadomány a legnehezebb helyzetben lévő családoknak.

Veszprémi
Főegyházmegye
Egyházmegyei karitász programjaink
2014-ben:
• 2 új Karitász csoport megalakulása (Nádasdladány, Kislőd)
• Karitász csoportok munkájának folyamatos koordinálása
• Családsegítő ügyfélfogadás keretében
személyes találkozás során, több mint
300 család anyagi, mentális és természetbeni támogatása
• Katolikus karitász krízis-programja keretében 41 család anyagi támogatása több
mint 1,5 millió forint értékben
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz szükséges 30 napos közmunka 2
fővel
• Karitászbolt működtetése
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• Februárban az EU Élelmiszersegélyprogram keretében 19 településen, 2088
család részére 27540 kg élelmiszer (metélt tészta, vaníliás karika, édesítőszer)
került kiosztásra
• Vetőmag program keretében 70 család
támogatása
•A
 nagyböjti élelmiszergyűjtésből karitász
csoportokon keresztül kb. 2000 család
élelmiszerrel való támogatása, ill. az
egyházmegyei központban 50 család
tartós élelmiszerrel való támogatása
húsvéti ünnepség keretében
• 440 db Béres Csepp kiosztása
•1
 6 család részére dm pelenka kiosztása
• 4 bentlakásos és 7 napközis tábor lebonyolítása a plébániai karitász csoportok
szervezésével. A táborok támogatásához gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokkal járultunk hozzá
• 1 bentlakásos tábor szervezése fogyatékkal élők részéré
• 2 fő részvétele a szegedi önkéntes táborban
• Zarándoklat Erdélybe, karitász önkéntesek részvételével
• Caritas Hungarica díj átadása 1 önkéntes csoportvezető részére
•E
 gyházmegyei Karitász zarándoklat, Pécsen, 50 fő részvételével
• Beiskolázási támogatás 2 millió forint
értékben
• Önkéntesek 2 napos képzése 10 fő részvételével Veszprémben
•É
 lelmiszerbank együttműködésével
szervezett tartósélelmiszer-gyűjtésében
való részvétel Penny Market és Tesco
áruházakban Veszprémben, Sümegen
és Tapolcán
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•É
 lelmiszergyűjtés eredményéből karácsonyi csomagok készítése önkéntesek
segítségével
•1
 0 kályha kiosztása rászoruló idősek,
családok részére
• családok mezőgazdasági termékkel való támogatása
•2
 alkalommal műsor megtekintése a Fővárosi Nagycirkuszban fogyatékkal élő ill.
rászoruló gyermekeknek, családoknak
• Egymillió csillag a szegényekért akció
25 helyszínen
•V
 erga Zrt. felajánlásával meleg étel osztással 100 család támogatása
•T
 űzifa támogatás krízisbe került családok részére
•A
 karácsonyi ünnepségen 40 család
megajándékozása a veszprémi bazilikában
• Hajléktalanok meleg étkeztetése - 80
fő részére
• A veszprémi érsekség épületében 10
család (30 fő) ünnepi ebéddel való vendégül látása a Karitász szervezésével

•G
 yermek-programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak
meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben

• Szent Erzsébet napi programok: helyi
ünnepek, kenyér szentelés és osztás
• karácsonyi rendezvények rászorulók részére

Plébániai karitász csoportjainkban az
alábbi események történtek:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja,
Családi nap, Betegek napja
• J ótékonysági vásárok
• Programok időseknek: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása; Idősek napi
rendezvény; idősek meglátogatása és
segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Betegek világ
napi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben;
•C
 saládok természetbeni, anyagi es mentális támogatása
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RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szenvedélybetegek – az alkohol-, a drog- és
gyógyszerfüggők, étkezési zavarral küzdők, játékszenvedély-betegek – és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátására vállalkozik.
A tevékenység középpontjában nem egy megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag igényes mentálhigiénés gondolkodás áll.
A szenvedélybetegség soha nem csak az egyént, a függőt érinti, hanem hatással van
a családtagokkal való kapcsolatra, a munkavégzésre, társadalmi életben való részvételre. A függőséget okozó szerek használatának velejárója a betegségtudat hiánya, a
kontrollvesztés, a kapcsolatok beszűkülése, marginalizálódás és szeparálódás. Mindezek közvetlenül érintik a családtagokat. A család rendszert alkot, amelynek működésében előállhatnak különböző zavarok, nehézségek, problémák, melyek megoldásához
önkéntesen külső segítséget vehetnek igénybe. Ezen holisztikus szemlélet keretében
nemcsak a szenvedélybetegek, hanem a családtagok elérése, segítése, megerősítése is
feladatot jelent. A szenvedélybetegek hatékony, szakmai segítéséhez nélkülözhetetlen a
bio-pszichoszociális szemlélet, amely a kliens számára egyszerre biztosítja a szolgáltatások komplex körének igénybevehetőséget és a differenciált, egyénre szabott ellátást.
A Rév Szolgálatok főbb jellemzői:
• a segítő programban való részvétel mindenki számára önkéntes alapon történik;
• 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;
• problémaorientált szemléletű;
• központban a jelen és a jövő áll;
• multidiszciplináris team bevonásával valósul meg;
• a segítő tevékenységet és a segítőket folyamatos szupervízió támogatja.
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A „Rév” szolgálat 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
• orvosi konzultáció
• szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés
• utógondozás
• pasztorálkonzultáció
• megkereső programok: utcai megkereső munka
• megelőző felvilágosító szolgáltatás működtetése („elterelés”)
• hálózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi, szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés)
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
• álláskeresési, pályaválasztási tanácsadás
• relaxáció biztosítása
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RÉV – Budapest

A drogprevenciós és egészségpromóciós programokon résztvevő diákok száma, kerületi bontás alapján:

A budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2014-ben 2340 főnek nyújtottunk segítséget.
Az összes forgalom 2014-es évben 15956 fő volt, melynek 14%-a történt kihelyezett tanácsadás formájában, 8%-a volt telefonos és 78%-a történt személyesen az intézményen
belül. Ebből látható, hogy a személyes ellátás 12.507 alkalommal valósult meg.

A Rév Szolgálathoz fordulók probléma szerinti megoszlása:

Jelentősebb események, elvégzett feladatok:
• Erősítettük együttműködésünket Újbuda egészségügyi, szociális intézményeivel.
• Új szolgáltatásokat indítottunk: autogén tréning, relaxáció, és álláskeresési tanácsadást.
• Új csoportot indítottunk: Apa csoport - néven, illetve Mentál - Beszélgető csoport néven.
• Az intézményben heti rendszerességgel van szupervízió, esetmegbeszélés.
• Alapító tagjai és aktív munkatársai 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, III., XI. kerületi, XVIII.
kerületi általános és középiskoláiban, valamint Budaörsön is.
•S
 zülőknek, pedagógusoknak tájékoztató-kiadványt készítettünk a drogok fajtáiról, tüneteiről, a szerhasználat felismeréséről.
• Két alkalommal szerveztünk 40 órás akkreditált képzést, melyek közül az egyiken szociális szakemberek, a másikon pedagógusok vettek részt.
Munkatársaink:
1 fő szociológus, általános szociális munkás, teológus (főállású) tevékenysége: egyéni
esetkezelés, csoportvezetés, prevenció, intézményvezető
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1 fő orvos, pszichiáter, addiktológus (részmunkaidős): orvosi konzultációt, pszichoterápiát és családterápiát vezet
1 fő pszichológus (főállású): egyéni terápiát vezet
2 fő szociálpedagógus (főállású): csoportvezetés, információadás, prevenció,
1 fő szociális asszisztens (főállású): irodai ügyintézés, különféle nyilvántartások vezetése, a dokumentáció kezelése
1 fő pedagógus (főállású): nappali ellátóban terápiás munkatárs
5 fő általános szociális munkás (megbízásos): „Révész” hozzátartozó csoport vezetője; (főállású): közösségi koordinátor; (főállású): közösségi gondozó
1 fő pszichopedagógus (önkéntes): társcsoportvezető
1 fő szupervízor (megbízásos): heti 1,5 óra tevékenység személyzeti csoport vezetése és esetmegbeszélés.

A nappali ellátás szolgáltatásait igénybevevők számának alakulása:

RÉV – Eger
Az egri RÉV Szolgálat 2006-tól végzi normatív ellátásait, szenvedélybetegek nappali
ellátó intézményét és szenvedélybetegek közösségi ellátását működteti. 2009-től indult
el az alacsonyküszöbű ellátás.
Az elmúlt évben folyamatos munka kapcsolatot tartottunkk az Egerben működő szociális és egészségügyi szférában dolgozó szervezetekkel, akikkel folyamatos szakmai
együttműködés valósult meg.
A nappali ellátás céljai:
• a saját otthonukban élő szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra;
• az önkéntességre és a speciális segítő programokra építve biztosítjuk az ellátást
igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását;
• olyan programokat szervezünk, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevők rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségekbe való visszailleszkedését és a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését; a programok nyitottak, bárki
számára hozzáférhetők;
• amennyiben szükséges biztosítjuk a mosási, szárítási és tisztálkodási lehetőséget is;
• az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekszünk az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, továbbá a szenvedélybeteg családjának, hozzátartozóinak a változásba való bevonására és a kezelőorvossal, vagy bármely más gondozóval való kapcsolattartásra, valamint egy minőségi
élet megkezdésének támogatására.
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A közösségi ellátás célja, feladata:
• A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak
a közösségbe.
• Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási
helyén biztosítjuk.
• Kezelési indikátorok a közösségi ellátásban:
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A közösségi szenvedélybetegek gondozása keretében ellátottak köre:
• Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és
akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;
• a tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek;
• a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.

A középiskolákban rendszeresen részt veszünk, az iskola által szervezett rendezvényeken, (egészséghét, diáknap), ahol prevenciós foglalkozásokat, játékos programokat
bonyolítunk le. Ennek keretében lehetőség nyílt a tanulók számára, hogy a témával kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, dilemmáikat, megosszák velünk és társaikkal.
Szolgálatunk az alábbi tevékenységeket végezte az alacsonyküszöbű ellátás keretén belül :
Megnevezés

A közösségi ellátásban ellátott területek: Eger, Andornaktálya, Demjén, Egerbakta,
Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytája, Novaj
Ostoros, Szarvaskő, Tarnaszentmária, Verpelét.

Caritas Party Service

A megkereső munkánk helyszíneit hosszú évek tapasztalataiból kiindulva jelöltük ki.
Ezek Eger város azon frekventált területei, ahol feltételezhetően megfordulnak, akár
életvitelszerűen tartózkodnak a szenvedélybetegek. Megkereső munkánk helyszínei:
• Eger város nagy lakótelepe, az Északi Városrész,
• az egri Gondozói Ház és környéke,
• a Szegénykonyha,
• az egri roma telep, a Szalapart út, Béke utca,
• a Családok Átmeneti Otthona,
• Agria Park, Buszpályaudvar és környéke,
• Érsekkert,
• Karitász Központ,
• frekventált szórakozóhelyek és környezetük.
A szolgáltatást igénybevevők többsége fiatal, 13-25 év közötti, de ezen kívül megfordulnak az idősebb korosztályból is kliensek.
Iskolai prevenció
A prevenciós fogalakozásokon keresztül interaktív beszélgetés formájában feldolgozásra kerülnek a droghasználat tüneti jelei, a fiatalok új, hiteles információkhoz juthatnak.
Alkalmazott technikák:
• nemet mondás képességének fejlesztése
• konfliktuskezelés
• értékfeltárás
• játékos foglalkozások
• egyéb önismereti módszerek
Több középiskolával, és általános iskolával van folyamatos kapcsolata az intézménynek.
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Alkalom

Fő

9

450

Iskolai drogprevenciós foglalkozás

19

2430

Kortárs segítő képzés

25

14/alkalom

Szórólapos megkeresés

70

800

Dohányzásról való leszokást támogató csoport

12

15/alkalom

Kihelyezett tanácsadás

75

150

1

13

Nyári napközi

RÉV – Kecskemét
A kecskeméti RÉV Szolgálat 2000-ben kezdte meg munkáját. Jelenleg Kecskemét
mellett tizenhét településen végezzük tevékenységünket.
Nappali intézményünk 40 férőhelye 2014-ben bekerült az állami normatív finanszírozás körébe. 2007-től a szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátása mellett felvállaltuk
a pszichiátriai betegek ellátását is: nappali intézményünk szakmai programját átalakítottuk a mindkét célcsoport ellátására és létrehoztuk a pszichiátriai betegek közösségi
ellátását is. Így alakult ki mai szervezeti felépítésünk: integrált intézményként működtetjük a nappali intézményt, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását és a szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátást.
Az ellátottak gondozását folyamatosan 15 főállású munkatárs végzi. Kecskemét Város
Önkormányzata tavaly 10 évre szóló feladatellátási szerződést kötött minden szolgáltatásunkra. Feladatellátási szerződéssel nappali intézményünben nem csak kecskeméti,
hanem lajosmizsei és tiszakécskei klienseket is ellátunk.
A különböző ellátásokban felhalmozódott szakmai tapasztalatinkat szerettük volna szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a szociális szféra dolgozói körében, ezért 2013-tól
felnőttképzési intézményként akkreditált továbbképzési programokat valósítunk meg a
társszervezetek munkatársai és önkéntesei számára. A szakmai továbbképzések nagy
hozadéka, hogy a tanfolyamainkon résztvevő szociális szakemberekkel és az őket fog51

lalkoztató intézményekkel intenzívebbé vált az együttműködésünk, a kliensek kölcsönös
delegálása gördülékenyebbé vált. Mindeközben nagy hangsúlyt helyeztünk az oktatásinevelési intézményekben és az azokon kívül végzett prevenciós tevékenységre is, így
az évek során Bács-Kiskun Megye legnagyobb prevenciós szolgáltatójává is váltunk.
Az eredeti célkitűzés az volt, hogy legalább hetvenöt hátrányos munkaerőpiaci helyzetben lévő személy, olyan komplex, hat hónapos fejlesztő programban vehessen részt,
aminek következtében javulnak a munkavállalási esélyeik.
80 főt tudtunk bevonni a képzésekbe és a munkakipróbálásba.
75 résztvevő számára egyéni fejlesztési terv készült, amelynek célkitűzései teljes mértékben megvalósultak. A program egy része egyéni fejlesztés, más része pedig csoportos készségfejlesztés volt.
Tizenkét féle képzésből összesen 38 csoportot indítottunk. Ezek az alábbi fő területet
ölelték fel: pszichoedukáció, életvezetési készségek.
Pályázatokból igyekszünk nagyobb szabású munkarehabilitációs programokat is megvalósítani, amelyek során nem csak felzárkóztató és készségfejlesztő egyéni és csoportos képzéseket tartunk, hanem néhány hónapos munkakipróbálásra munkaviszonyban
foglalkoztatunk felépülőben lévő ellátottakat.
A képzések után huszonöt főt két hónapos munkakipróbálásba tudtunk bevonni. A
munkavállalók kertgondozási feladatokat végeztek. A program befejeztével a résztvevők
több mint egyharmada (28 fő) elhelyezkedett a nyílt munkaerőpiacon, másik harmada
pedig az egészségi állapotának megfelelő egészségügyi vagy szociális ellátásba került.

élés bűncselekménye kapcsán rendőrségi, ügyészségi, vagy bírósági tanúsítvány/határozat alapján végezzük.
Szenvedélybetegek nappali ellátása keretében, 2014. évben 2278 esetben történt
egyéni segítségnyújtás. A nappali ellátásban összesen 138 fővel volt kapcsolatunk az
év során, ebből az új klienseink száma 70 fő.
Szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében, 2014-ben munkatársaink 99 fő gondozását végezték. A kliensekkel 1790 alkalommal kerültünk kapcsolatba. Az ellátásba
bevont új kliensek száma 2014-ben 28 fő volt.
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása keretében, a party szervíz megkereső
programban 41 alkalommal 543 fővel találkoztak munkatársaink, a Drop-in szoláltatást
30 fő vette igénybe, 363 alkalommal, tűcsere szolgáltatásunkat 5 fő 31 alkalommal vett
igénybe.
A megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) keretében, 2014-ben 544 esetben történt ellátás, ennek során összesen 61 fő vett részt egyéni konzultáción.
Nappali ellátás során a 138 fő ellátottból 93 fő férfi (67,4%), és 45 fő nő (32,6%). A korszerinti megoszlást tekintve látható, hogy az aktív korúak aránya 18-60 év között magas,
ezen belül a 18-40 év közöttiek aránya kiemelendő.
Szerhasználati megoszlás:

RÉV – Szekszárd
A RÉV szekszárdi szolgálata alapellátási feladatai mellett drogmegelőzésben, kábítószer-prevenciós egyeztetések, szakmai fórumok, kerekasztalok szervezésében, valamint
a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetésében vállalt feladatokat.
2014-ben 12 főállású kolléga, és 4 fő külső szakértő (szupervizor, pszichiáter és
addiktológus) vett részt a szenvedélybeteg ellátásban.
Forgalmi adatok
A szociális ambuláns ellátási egységeink, az egymásra épülő szolgáltatásokkal, komplex ellátást biztosítanak a szerhasználó személy állapotának és szükségleteinek megfelelően. Az alacsonyküszöbű szolgálat a leállásra motiválatlan, aktív szerhasználók
ártalomcsökkentését, míg a nappali ellátás a motivált, a kontempláció (elszánás) szakaszában lévő szerhasználók rehabilitációját készíti elő. A közösségi ellátás elsősorban
a krónikus szenvedélybetegek ellátásban való megtartását, a leállásra való ösztönzést
célozza. A megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) a kábítószerrel való vissza-
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Két szerhasználati csoport emelhető ki: az illegális és legális szereket használók csoportja. A klienseink 35%-a alkoholproblémák miatt kerül kezelésbe, és majdnem hasonló arányban, 34%-ban kérnek droghasználat miatt segítséget. A hozzátartozók aránya
is magas, ez 22%.
Viszonylag magas a designer szerhasználó kliens az új felvételek között: 37 fő/ 52,8%,
mivel a drogpiacon évről évre nő az új szerek száma, azaz nő a kínálat.
Közösségi ellátás
Szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében, 2014-ben munkatársaink 99 fő gondozását végezték, a kliensekkel, 1790 alkalommal folytattak segítő beszélgetést. Az ellátásba bevont új kliensek száma 2014-ben 28 fő volt.
Az elmúlt évben 99 addiktológiai problémával küzdő beteggel, ill. hozzátartozóval kerültünk segítő kapcsolatba, közülük 74 fővel sikerült hosszú távú megállapodást kötni.
Az ellátásba kerülők legnagyobb arányban önként jelentkeztek, emellett a Kórház
Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztályáról, valamint a Pszichiátriai Osztályról delegáltak szenvedélybetegeket. A Pszichiátriai Osztályon heti rendszerességgel vezettünk
ún. delegáló csoportot, mely elősegíti a szerhasználók kórházi kezelés utáni ambuláns
ellátását a RÉV Szolgálat ellátási egységeiben.
A klienskörre jellemző adatokat áttekintve láthatjuk, hogy az alapvető demográfiai
adatok változatlanok, míg a szociális jellemzők enyhe javulást mutatnak az előző évek
adataihoz képest.
Életkori megoszlás: A múlt évben is a 40-59 év közötti férfiak vették igénybe legnagyobb arányban az ellátást. A nemek közötti megoszlást tekintve a férfiak száma kétszeres (53 férfi/21 nő megállapodással rendelkező kliensünk volt).
Munkaügyi státusz: Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a munkanélküliek aránya.
Az ellátottaknak 35%-a (26 fő) állt munkaviszonyban 2014-ben. Klienseink nagy része a
közmunka programban dolgozott, emellett 6 fő kliensünk dolgozott rehabilitációs munkahelyen és 9 fő dolgozott a nyílt munkaerőpiacon.
Szociális helyzet: A munkanélküliek közül 4 személy semmilyen ellátást nem kap, jövedelem nélkül élnek. Csupán egyharmad rendelkezik saját vagy családdal, szülőkkel
közös ingatlannal (32 fő). Továbbra is magas a hajléktalanok aránya 26 % (19 fő), vannak, akik a hajléktalan szociális ellátásban élnek, míg mások lakhatása bizonytalan (pl.
ágyrajárók). Klienseinknek több mint 67%-a (50 fő) egyedülálló, illetve minimális szociális kapcsolatrendszerrel rendelkezik, nagy részük marginalizálódott, magányos, egyedülálló, elvált vagy özvegy (50 fő). A hozzátartozók bevonása ezért továbbra is fontos
részét képezte a munkánknak. Az elmúlt évben 20 esetben sikerült hozzátartozót bevonni a közös munkába.
Addiktológiai státusz: Szerhasználati szempontból a szenvedélybetegek döntő többsége alkohol okozta mentális és viselkedészavarokkal küzd, 58 fő. 2014-ben a rehabi54

litációs intézményi ellátást 24 fő vette igénybe, és 15 fő egész évben absztinens tudott
maradni, ez az ellátottak 20%-a!
A megállapodással rendelkező 74 klienssel 1565 alkalommal folyatattak segítő beszélgetést, csoportfoglalkozást, relapszus prevenciót, állapotfelmérést, stb., ez egy főre
vetítve 21,1 eset/alkalmat jelent.
Alacsony küszöbű ellátás
Az alacsonyküszöbű ellátási forma intézményünkben integráltan működik és az alább
részletezett programelemekből áll.
• Partiszervíz, megkereső program
A Parti Szervíz szolgáltatásunk szórakozóhelyeken, kocsmákban éri el a fiatalokat,
célja az ártalomcsökkentés, a biztonságosabb szórakozás, kockázatmentesebb szerhasználat népszerűsítése, esetlegesen előforduló krízishelyzetek kezelése. Célunk a
kapcsolatteremtés, ártalomcsökkentés és az edukáció.
2014-ben 41 alkalommal voltak jelen munkatársaink szórakozóhelyeken, rendezvényeken, közterületeken. A városban 9 gyógyszertárban, 16 vendéglátó ipari egységben
helyeztünk ki edukatív szóróanyagot.
Partiszervíz, megkereső munka során 543 fővel kerültünk kapcsolatba. A 14-25 közötti
korosztályt körében leginkább az alkohol, a dohányzás és designer drogok használata
jellemző, azon belül is a zen elnevezésű szer fogyasztása a leggyakoribb. A klasszikus
szerek (pl. heroin) teljesen eltűntek a piacról, ellenben újra felbukkantak az amfetamin
származékok (speed, extasy).
• Drop In („Toppanj be”) szolgáltatás
A Drop In szolgáltatást 2014-ben 30 kliens vette igénybe, összesen 363 eset / alkalommal. A szolgáltatást igénybe vevők jellemzően designer drog használók, a szerhasználattal (rosszullét miatti ijedtség, szorongás, pszichés problémák, családi - kapcsolati
konfliktusok) és egyéb szociális problémával (lakhatás, munka hiánya) kapcsolatos tanácsadást vettek igénybe.
• Tűcsere szolgáltatás
A tűcsere szolgáltatás az egyik legfontosabb ártalomcsökkentő eszközt jelenti a kábítószer probléma kezelésének területén, amely segíthet a Hepatitis C (HCV), illetve a HIV
vírus terjedésének megakadályozásában és megelőzésében az injektáló szerhasználók
körében, így védve a nem szerhasználó populációt is a fertőzések továbbterjedésétől.
2014. évben 31 alkalommal bonyolítottunk tűcserét, melynek során 5 fő számára 392
db steril eszközt adtunk ki és 712 db használt tűt és fecskendőt hoztak vissza, a cserearány 181,6%.
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• Megelőző-felvilágosító szolgáltatás
2014-ben összesen 61 fő vett részt az elterelésben. Az esetalkalmak száma: 544.
Az elterelésbe kerülők 44,2 %-ánál továbbra is a marihuána fogyasztás a jellemző.
Viszonylag magas aránya van a ZEN/biofű miatt indult eljárásoknak: 37,7%. Összesen
az új designer szerhasználók aránya: 78,6%. Az év második felében nőtt az amfetamin/
metamfetamin fogyasztók aránya is: 31,1%.
A kábítószerek mellett az alkohol problémás használata 8 főnél - (3,11%) jelent meg.
Politoxikománia 6 főnél (9,8%) volt jellemző, és intravénás szerhasználó 1 fő volt az elterelésben résztvevők között.
Csoportokkal végzett munka
• Iskolai egészségfejlesztő, és a korai kezelésbe vételt elősegítő programok
• Egészségfejlesztés és drogprevenciós csoportfoglalkozások 8 alkalommal több mint
50 fő részvételével.
• Kihelyezett tanácsadás - A Kolping Katolikus Szakképző Iskolában szerhasználati,
mentális, és kapcsolati problémák esetén egyéni konzultációkat biztosítottunk – 3
alkalommal.
• Drogprevenciós előadás - 3 alkalommal, közel 130 főnek rendhagyó keretek között,
nagyobb létszámú csoportoknak.
• Drogprevenciós képzés - 5 alkalommal, 10 főnek, a szekszárdi Hétszínvilág Fogyatékosok Otthona, Rehabilitációs Intézménye és Lakóotthona rehabilitációs részlegén
dolgozó pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek részére;
• Kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozások (szenvedélybetegek részére) 125 csoportfoglalkozás / 661 esetalkalom az év során.
• Hozzátartozói csoport 15 csoportalkalom/72 esetalkalom
• Delegáló csoport 39 csoportfoglalkozás 174 esetalkalom
• Szabadidős csoportok összesen 62 alkalommal
2014. szeptember 15-én a RÉV Szolgálat működésének 15 éves évfordulóján ünnepséget tartottunk, melynek keretében levetítettük első videó klipünket, amely a YouTube
videómegosztón is megtekinthető. (RÉV Videoklip 2014. szeptember 15.)

RÉV – Székesfehérvár
Több elnyert pályázatnak köszönhetően lehetőségünk volt az intézményben infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra, az intézményünk szolgáltatásaihoz szükséges eszközállomány javítására, újításokra. Az intézmény belső fejlesztésein kívül külön öröm volt
számunkra a szimulációs „részeg szemüvegek”, illetve a szerencsekerék beszerzése is.
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A rendezvényekre, oktatási intézményekben szervezett egészségnapokra való kitelepülések száma többszörösére emelkedett az első évhez képest. A székesfehérvári Bregyó
közi napközis tábor mindegyik turnusában a kézműves foglalkozások, kötélhúzás, társas
játékok mellett új szimulációs játékok segítségével foglalkoztunk a táborozókkal.
A Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola diáknapi rendezvényén játékokkal, versenyekkel, nyereményekkel vettünk részt, és megismertettük a diákokkal az intézményünk szolgáltatásait.
Az Árpád Szakképző Iskolában „Munka világa” címmel csoportfoglalkozásokat tartottunk.
Főbb témák voltak: életvezetési kérdések, pénzkeresés, költségvetés vezetése, önálló életre nevelés, önéletrajz és motivációs levél megírása, interjún való megjelenés.
A Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban mindegyik évfolyamon a tanév teljes egészében
a családi életre való neveléssel foglalkoztunk.
A Vasvári Pál Általános Iskolában ez évben háromszor kértek fel minket egészségnapok
szervezésére és lebonyolítására, amit sikeresen megvalósítottunk. Az egészségnapokon
voltak szakorvosi előadások, szűrések, sport tevékenységek, versenyek, prevenciós előadások, társas játékok, plakátkészítés, foglalkozások egészséges életre nevelés témakörben.
Az István Király Általános Iskolában 5. alkalommal megrendezett Királyi Vigasságokra
is meghívást kaptunk, ahol szimulációs játékokkal hívtuk fel a figyelmet a szerhasználat
és a függőségek veszélyeire.
A Nemzetközi Családi napon a Széna Egyesülettel együttműködve arcfestéssel, szimulációs játékokkal, dekaversennyel vártuk a családokat.
A kilencedik alkalommal megrendezett egyházmegyei pünkösdhétfői rendezvényen újból ott voltunk, és az új eszközeink segítségével még több embert értünk el, akiknek elmondhattuk, hogy a függőségekből van kiút.
„Kutyagolj velünk egy jó célért” címmel rendezvényt szerveztünk a Királyok Parkjában,
az Alpha Segítő Kéz Alapítvánnyal együttműködve. A rendezvény célja a lakosság más
módon való elérése és intézményeink bemutatkozása volt, továbbá az, hogy felhívjuk a figyelmet a szenvedélybetegségek kezelésének szükségességére, illetve az állattartás és
az örökbefogadás fontosságára.
Egészségpromóciós szemléletű drogprevenciós tréninget tartottunk pedagógusok részére az Árpád Szakképző Iskolában. A képzés célja az volt, hogy érzékenyítsen, szemléletet formáljon és fejlessze a pedagógusok ismereteit, készségeit a drogprevenció és
egészségpromóció területén.
2014 júniusában értékelő konferenciát tartottunk a Szent István Művelődési Házban,
ahol ismertettük az elmúlt években elért eredményeket, és közösen kerestük a ehetőséget a szakmaközi együttműködések erősítésére.
A Vértessomlón megrendezett, Székesfehérvári Egyházmegye vértesi esperes kerület
régióját összefogó egyháztörténeti Templom Fesztiválon képviseltük a Székesfehérvári
Egyházmegyei Karitászt, és bemutatkoztunk a Karitász összes tevékenységével. A RÉV
szokásos módon interaktív játékokkal fogadta az érdeklődőket.
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„Egészségmegőrzés a szabadban” címmel bográcsozós kirándulást szerveztünk a
Sóstói Tanösvényen. A program célcsoportja azok a szenvedélybetegek és hozzátartozóik voltak, akik értékes és hasznos szabadidős elfoglaltságot kerestek. A program által
lehetőséget biztosítottunk az elszigeteltségből való kimozdulásra, új kapcsolatok létrehozására több kliensünk számára. A program pályázati finanszírozással valósult meg.
„Önkéntes nap a felelősségvállalásért” címmel szerveztünk egy önkéntességről szóló
programot. Az Alpha Segítőkéz Állatkórházi Alapítvány menhelyén igénybevevőinkkel
együtt önkéntes feladatokat vállaltunk. Volt kutyasétáltatás, takarítás, pakolás, és sokféle rendszerezési munka.
A felsorolt fontosabb események mellett intézményünkben zajlott az igénybevevői ellátás, a csoportfoglalkozások megtartása, rendszeres prevenciós kiszállások.
Nappali ellátásban résztvevők száma:

Adatok

2014

Gondozottak száma összesen

52

Alkoholfüggőség

22

Kábítószerfüggőség

15

Nikotinfüggőség - Dohányzás

5

Játékszenvedély

2

Gyógyszerfüggőség

2

Hozzátartozó

6

Az ellátottak egy része politoxikomán,
akiknél egyszerre több függőség is fennáll, például játékszenvedély és alkoholizmus, vagy kábítószer és alkohol, dohányzás és alkohol, vagy gyógyszer-, alkohol- és
kábítószerfüggőség is. Az elmúlt három évben a legfiatalabb kliensünk 17 éves, míg
a legidősebb 71 éves volt.
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Közösségi ellátásban résztvevők megoszlása:
Adatok

2014

Gondozottak száma
összesen

67

Az adott évben felvett
ellátottak száma

36

Az előző évből áthozott
esetek száma

31

Alkoholfüggőség

35

Kábítószerfüggőség

13

Dohányzás

8

Játékszenvedély

1

Hozzátartozó

7

Gyógyszerfüggőség

3

Megkeresések száma
összesen:

Megelőző-felvilágosító szolgáltatás
2014
Gondozottak száma
összesen
Az adott évben felvett
ellátottak száma

129 fő
92 fő

Előző évben kezdett

37 fő

Adott évben végzett
ellátottak

50 fő

Prevenció
Az alaptevékenységek mellett Székesfehérváron és a környék iskoláiban felmerülő
igény és szükség szerint prevenciós célú
csoportfoglalkozásokat tartunk. A diákokkal
folytatott csoportfoglalkozásokat szakképzett és ezen a területen nagy tapasztalattal
rendelkező munkatársak tartják.
2014
Iskolákkal való
együttműködések száma

16

Prevenciós foglalkozások
során elért diákok száma

1590

Foglalkozások óraszáma

214

1217,91
óra

59

A regionális konferencián megválasztották Bernard Thibaud-t, a Secours
Catholique - Caritas France elnökét alelnöknek, Jorge Nuño Mayert pedig újraválasztották a Caritas Europa főtitkárának
posztjára négy évre.

HATÁRON TÚL
Segélyszállítmányok
Délvidékre
Több száz év legsúlyosabb árvize pusztított Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában
és Horvátországban. A halálos áldozatokat is követelő katasztrófában több tízezer
embernek kellett elhagynia otthonát. Segélyszervezetünk május óta folyamatosan
kapcsolatban állt a belgrádi és a szarajevói Karitász központokkal, akiken keresztül
részletes információkat kaptunk a szükségletekről. Ezek alapján három segélyszállítmányt indítottunk a térségbe.
A májusi első szállítmányban több száz
lapátot, több ezer gumikesztyűt, valamint
nagy mennyiségű antibakteriális kézfertőtlenítő folyadékot és fertőtlenítő szert juttatunk el Belgrádba, a fertőzésveszély megelőzéséhez. Az adományok értéke 1,5 millió
forint volt.
Júniusban Bosznia-Hercegovinába indítottunk segélyszállítmányt: 2400 flakon fertőtlenítőszert, 600 pár gumikesztyűt és 800
db fertőtlenítő kendőt. A segélyszállítmány
értéke ismét 1,5 millió forint volt.
A helyi Karitász tájékoztatása alapján
augusztusban újabb teherautónyi adományt indítottunk az árvíz sújtotta térségbe,
Bosznia-Hercegovinába, Ilidza-ba. A szállítmányban mosószerek, tisztítószerek és
szúnyogriasztó volt.
A három teherautónyi adomány összértéke több mint 5 millió forint volt. Az ado60

mányok beszerzését a dm drogerie markt
támogatta.

Adománygyűjtés
Kárpátalja
megsegítésére
Kárpátaljai plébániák, gyülekezetek és
parókiák támogatására indul gyűjtés, hogy
az ott élő közösségeknek a téli időszakban segítséget nyújthassanak. Az akcióban
részt vesz a Katolikus Karitász, a Magyar
Református Szeretetszolgálat, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a súlyos helyzet miatt még decemberben 32 millió forint értékben küldött gyorssegélyt
Segélyszervezetünk 2014 novembere óta
segíti Kárpátalját. Az akkor indult gyűjtés
első eredményeként 32 millió forint támogatást juttatott el Majnek Antal munkácsi
püspöknek, s így mintegy harminc kárpát-

aljai intézményben tudták a téli időszakban biztosítani a fűtést, fatüzelésű kazánok
beszerzésével. Elsősorban olyan intézmények kaptak így támogatást, amelyekben
sokan fordulnak meg nemzeti vagy vallási
hovatartozásra való tekintet nélkül: kollégiumok, szeretetkonyhák, gyermekotthonok. Az adományokat Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója és Soltész Miklós
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár adta át
decemberben Majnek Antal püspöknek.

KÜLFÖLD
Szalézi püspök a
Caritas Europa élén

Nemzetközi Karitász
találkozó
2014. július 1. és 3. között szervezetfejlesztési fórumot rendezett a Caritas
Internationalis (CI) és a Caritas Europe
(CE) Portugáliában. A fórumon 47 ország
Karitásza képviseltette magát. Magyarországot Vadász Bálint, a Karitász nemzetközi koordinátora képviselte.
Az elmúlt évek gazdasági válságát követően világszerte változtak a szociális
igények. A két szervezet elsősorban Európában készített szociológiai felmérést,
amelynek eredményéből kitűnt, hogy szervezeti változtatásokra és fejlesztésekre van
szükség a Karitász intézményekben, elsősorban a képzésekre épülő emberi erőforrásokat érintően.
A felméréseket követően a két szervezet
kidolgozott egy általános szervezet-felépítési ajánlást. Ennek gyakorlatban való megvalósításának előkészítésére hívták össze
a fórumot.

A Caritas Europa éves regionális konferenciáját a hollandiai Soesterbergben tartották május 20-22. között, ahol többek között
a szervezet kulcsfontosságú pozícióinak
betöltéséről is megszülettek a döntések. A
Caritas Europa élére Luc Van Looyt, a belgiumi Ghent szalézi püspökét választották.
Megbízatása 2015 májusától 2019-ig tart.
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Gyújts egy gyertyát
az üldözöttekért

Világkampány az
éhezés ellen

A közel-keleti keresztényüldözésekről
szóló aggasztó hírek arra indították szervezetünk vezetőit, hogy egyhetes szolidaritási akciót szervezzünk a hitükért üldözöttekért. Szeptember 19. és 28. között a
budapesti Szent István-bazilika előtt egész
nap gyertyagyújtással és imádsággal emlékeztünk meg a mártírokról, akik életüket
adták hitükért, és emberek millióiról, akiket
hitükért üldöznek napjainkban. A szolidaritási akcióba országunk vezető politikusai
is bekapcsolódtak.

Október 12. és 19. között zajlott a Nemzetközi Karitász éhezés elleni akcióhete,
amelyet a Szentatya video üzenete nyitott
meg.

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

■ Adományozóinktól		 202 387 000 Ft
■ Központi költségvetésből		

27 590 000 Ft

■ Egyházi		

42 560 000 Ft

■ Különféle pályázatokból		 254 951 000 Ft

Segélyszállítmány
a Gázai övezetbe
Az iraki keresztényeket érő gyilkos támadások sorozatát, az iszlám szélsőségesek
miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő családok megpróbáltatásait, és a hitükért szenvedők életáldozatát figyelemmel követve a
Katolikus Egyház az imanapok és gyertyagyújtások mellett anyagi támogatással is
segítette a Gázai övezetben élőket, és 10
millió forint értékben állított össze gyógyszereket tartalmazó segélyszállítmányt.
62

A WestEnd City Center több éttermével
kötött megállapodásnak köszönhetően
szeptember óta minden nap segélyszervezetünk reggelente elhozza öt étteremből az
előző napon megmaradt ételeket. Az éttermek és egy pékség azzal a céllal ajánlották
fel az el nem adott, de még fogyasztható
ételeiket, hogy rászoruló családokon, hajléktalanokon segítsenek ezzel.
Hétfőtől péntekig a RÉV Szolgálat munkatársai osztják ki az ételeket, hétvégén
pedig két plébániai karitászcsoport adja
át a támogatott családonkak.
A több hónapja tartó együttműködés alatt
több ezer adag étellel tudtunk így segíteni
a rászorulóknak.

■ Helyi önkormányzattól		

7 541 000 Ft

■ Egyéb		

23 942 000 Ft

Bevételek összesen		 558 971 000 Ft

■ Adott támogatások		 170 675 000 Ft
■ Anyagjellegű ráfordítások

83 055 000 Ft

■ Személyi jellegű ráfordítások		 101 689 000 Ft
■ Értékcsökkenési leírás		

23 674 000 Ft

■ Egyéb		 294 390 000 Ft
Kiadások összesen		 673 483 000 Ft
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segítség
100% szeretet

Egyházmegyei címlista
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel./Fax: (42) 418-851
Vezető: Mészáros László igazgató
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
honlap: www.keletkaritasz.hu
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel./Fax: (36) 518-602
Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató
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
Vezető: Ft. Écsy Gábor igazgató
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
honlap: www.karitaszkozpont.hu
Győri Egyházmegyei Karitász
9025 Győr, Káptalandomb 5/b
Tel.: (96) 550-740/ 116 mellék
Vezető: Szabó György igazgató
e-mail: gyorcaritas@gmail.com
Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 5.
Vezető: Ft. Lukács Imre igazgató
e-mail: karitasz@gorogkatolikus.hu

Kérjük, adója 1%-ával
támogassa a Katolikus Karitász
szolgáló szeretetét.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei
Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Vezető: Szántó Ambrus igazgató
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
Vezető: Nagy Dorottya igazgató
Tel.: (30) 660 9592
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc Szeles u. 59.
Tel.: (48) 569-305
Vezető: Ft. Páll Miklós igazgató
e-mail: pal11miklos@t-online.hu
Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 570 100
Vezető: Ft. Lőrincz Pál OSB igazgató
e-mail: karitasz@osb.hu
Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel./Fax: (72) 532-207
Vezető: Besenczi Zsolt igazgató
e-mail: karitasz@pecs.egyhazmegye.hu
honlap: www.pecsi-karitasz.hu
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
Tel./Fax: (62) 425-548
Vezető: Kothencz János igazgató
e-mail: szegedikaritasz@gmail.com
honlap: www.szegedikaritasz.extra.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató
e-mail: albacaritas@gmail.com
honlap: www.albacaritas.communio.hu

Karitászt támogató alapítvány
www.karitasz.hu
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Adószám: 19666275-1-43
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Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 10-12.
Tel./Fax: (94) 318-560
Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató
e-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com
honlap: www.karitaszszombathely.hu

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638, Fax: (88) 428-638
Vezető: Zagyva Richárd igazgató
e-mail: veszpremkaritasz@yahoo.com
honlap: www.karitaszveszprem.hu

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

Karitászpont hálózat
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
Nyitva tartás:
keddtől péntekig: 10.00–18.00
szombat: 8.00–14.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban
lévő, használt tárgyak, ruhaneműk, játékok,
háztartási eszközök...stb), külföldi
adományok árusítása, szociális tanácsadás.
Adománybolt a törökbálinti Auchan
áruház üzletsorán
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.
Nyitva tartás:
csütörtök-péntek: 14.00–18.00
szombat-vasárnap: 10.00–18.00
Profil: a bolt csak adományokat fogad!
Hajdúdorogi Egyházmegye
Szent Lukács Karitász Bolt
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 17.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.00–16.00
szombat: 8.00–14.00
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Szombathelyi Egyházmegye
Karitász Bolt
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00
Profil: ruha, cipő, játék árusítása. A bolt
adományokat nem fogad.
Váci Egyházmegyei Karitász
Adománybolt
2600 Vác, Hattyú u. 1.
Nyitva tartás:
Kedd, szerda: 8.00–14.00
Csütörtök: 10.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Profil: külföldi adományok árusítása.
Adományokat a bolt nem fogad.

Veszprém–Főegyházmegyei Karitász
Karitászbolt
8200 Veszprém, Vár u. 25.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 8.00–16.00
kedd, csütörtök: 12.30–16.00
Profil: kiváló minőségű német és olasz
használt ruhanemű és egyéb használati
tárgyak árusítása.

Profil: használt ruhák gyűjtése, árusítása,
osztása
Telefonos elérhetőség: Szaplonczay
Mihály +36 (30) 993 4530
Pécsi Egyházmegye
Caritas Ruhabolt
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 9.00–16.00
Pénteken: 9:00–14.00
Profil: Kiváló minőségű külföldi adományok
árusítása. Adományok fogadása: jó állapotú
használt ruhaneműk, cipők, játékok,
könyvek, háztartási eszközök, bútorok, stb.)
Székesfehérvári Egyházmegye
Karitászház
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 10.00–16.30
Profil: jó állapotú, jó minőségű ruhák, cipők,
bőráruk árusítása kedvező áron
másodkézből.

adományvonal

Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak
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RÉV hálózat
Szenvedélybeteg-segítő hálózat
Budapesti központ:
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Intézményvezető: Márton Andrea
Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 96.
Tel/Fax: 06 (1) 466 4455
Telefon: 06 (1) 361 4252
Nyitvatartás: Hétfő: 10.00–17.00 óráig
K-Sz-Cs: 9.00–17.00 óráig
Péntek: 8.00–15.00 óráig
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Csóka utca 5.
Telefon: 06 (1) 248 0825
Fax: 06 (1) 248 0824
Nyitvatartás: Hétfő-Kedd: 12.00–18.00
óráigSz-Cs-P: 8.00–17.00 óráig
Szent Cirill és Methód Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9025 Győr, Kossuth u. 63.
Tel.: 06 (96) 529 551
Fax: 06 (96) 529 555
Mobil: 06 (70) 364 2852
e-mail: gyor.rev@freemail.hu
Nagy Gabriella és Budavári Szilvia
intézményvezetők
Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
Nappali intézmény:
8000 Székesfehérvár, Móri u. 20.
Közösségi ellátás:
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 14.
Tel.: 06 (22) 506 606
Fax: 06 (22) 506 608
Mobil: 06 (30) 443 8289
e-mail: szfvar.rev@gmail.com
www.albacaritas.communio.hu
Farnas István Géza intézményvezető
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Főplébánia Karitász Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Tel/Fax: 06 (76) 415 466
Zöldszám: 06 (80) 204 226
e-mail: revkmet@t-online.hu
Molnár Ferenc intézmény vezető
Szent Erzsébet Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
7100 Szekszárd Munkácsy u. 7/a
Tel.: 06 (74) 413 037
Fax: 06 (74) 511 586
e-mail: revszek@tolna.net
www.revkaritasz.hu
Kalóczi Andrea intézményvezető
Caritas Hungarica Eger Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u.49.
Tel.: 06 (36) 518 328
Fax: 06 (36) 518 329
e-mail: egerrev@t-online.hu
Siposné Kohári Szilvia intézményvezető
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 Szombathely, Wesselényi u. 24.
Tel.: 06 (94) 508 527
e-mail: revszh@t-online.hu
Tuczainé Régvári Marietta
intézményvezető
Ráczné Korom Krisztina szakmai vezető
Forrás Lelkisegítők Egyesülete RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Tel/Fax: 06 (52) 428 004
e-mail: iroda@forrasegyesulet.hu
Berényi András intézményvezető
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