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„A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz,  
még a legigazságosabb társadalomban is.”

XVI. Benedek – Deus Caritas Est



DICSÉRTESSÉK  
A JÉZUS KRISZTUS!
Jézus parancsba adta, hogy éljünk szeretetben, hogy 
mindenki felé szeretettel legyünk.
Ez azonban korántsem olyan könnyű, mint elsőre 
gondolnánk, hiszen, ahogy Szent Pál írja: „A szeretet 
türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem kere-
si a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója 
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győ-
zelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent 
remél, mindent elvisel.” (1Kor 13, 4-7)

A szeretet nagy parancsát csak az Úr kegyelmével tud-
juk teljesíteni. Ahhoz, hogy minden helyzetben képesek 
legyünk a türelmes, a tudatos, a gondoskodó, jóságos 
szeretetre, hogy a legnehezebb élethelyzetekben is 
megtaláljuk a módját a szolgáló szeretet formáinak, 
szükségünk van arra, hogy Jézussal éljünk, hogy vele és 
benne legyünk, hogy hozzá kötődjünk, mint szőlővesz-
sző a szőlőtőkéhez.
A Karitász történetében az 1991-es újjáalakulást köve-
tően is találkoztunk már kihívásokkal, olyan katasztrófa-
helyzetekkel, amelyek próbára tettek bennünket, hogy 
tudunk e feladataink mellett egy rendkívüli helyzetben 
még többet tenni másokért. Többet és több szeretettel, 
mert abban a helyzetben, amikor valaki megtapasztalja 
az életveszélyt, amikor elveszti hozzátartozóját, értékeit, 
amikor emberileg kilátástalan helyzetbe kerül, amikor 
egyedül van a gondjaival, akkor a fizikai segítség mellett 
vigasztalásra, reményre és szeretetre is szüksége van, 
hogy talpra tudjon állni.

KRISZTUS A MI ERŐNK
Karitász munkatársaknak  
az Eucharisztikus Kongresszus elé
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A nagy árvizek, a megyéken végig söprő, felmérhetet-
len károkat okozó viharok, a vörösiszapkatasztrófa, a 
földrengések, a menekült krízis, mind olyan helyezetek 
voltak az elmúlt évtizedekben, ami a vállalt szociális és 
karitatív feladatok mellett arra szólítottak minket, hogy 
többet végezzünk, mint amit terveztünk, hogy mindezt 
a szeretet erejével, türelmével és gondosságával tegyük.
Amikor 2020 tavaszán a koronavírus okozta krízishelyzet 
előállt, tudtuk, hogy ismét egy ilyen időszak következ-
het. Tudtuk, hogy lehetőségünk és kötelességünk lesz 
erőnk felett tenni másokért, amikor tanúságot tehetünk, 
amikor az Oltáriszentségben velünk maradt Úr szerete-
téből erőt merítve fényt vihetünk oda, ahol eddig nem 
látták meg a Szentlélek ragyogását.
A koronavírus olyan környezetet teremtett, amely mind-
annyiunk számára új volt, kihívásokkal kellett szembe-
néznünk mint magánember, mint családtag, mint mun-
katárs, mint barát. Megoldandó feladatokkal néztünk 
szembe, döntési helyzeteket kellett megélnünk, alkal-
mazkodnunk kellett a váratlan veszélyekhez, a felmerülő 
nehézségekhez.
Ilyen különleges volt a vírushelyzet hatása a karitász 
munkában is. A ránk bízottakat, az önkénteseket, a be-
tegeket, időseket védve kellett megszervezni a szociális 
feladatainkat, az adományok eljuttatását, amelyek fer-
tőtlenítőszerek, maszkok, vitaminok formájában jelen-
tettek valódi segítséget és reményt. A találkozásainkat 
csökkentve kellett mindezt hatékonyan és szeretettel 
tennünk, amelyek új utakat nyitottak a másik ember felé, 
rá kellett jönnünk, hogy a szeretetük, gondoskodásunk 
kifejezésének olyan módjai is lehetnek, amelyekkel ed-
dig kevésbé éltünk. 
Különleges volt ebben az évben a minden évben ren-
dezvények és csoportos események kíséretében meg-
rendezésre kerülő „Tárjátok ki a szívetek” adventi se-
gélyprogram megszervezése. Az adományok gyűjtése 
online térben, az ajándékok válogatása, csomagolása, 

készítése és az átadások is a személyes találkozásokat 
csökkentve valósultak meg országszerte, de sehol nem 
maradtak el és különös szeretettel jutottak el a rászoruló 
családokhoz és idősekhez, a szükséget szenvedőkhöz. 
2020 fejlődést  hozott a Karitász számára. A karitász infra-
strukturális fejlődését raktárak átadása, új, alkalmas szék-
ház kialakítása, intézmények, programok fejlesztése és 
bővítése jelentette, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy ebben a nehéz esztendőben is helyt tudjunk állni 
és emberek tízezreihez jussunk el és a jövőben még ha-
tékonyabb segítséget adhassunk.

A magunk mögött hagyott év is megerősít ben-
nünket, hogy az Úr általunk is építi országát, 
hogy szeretetünk változtathat sorsokon és re-
ményt adhat a reménytelenségben.

Köszönjük, hogy eszközök lehetünk az Úr 
kezében!

   Spányi Antal 
  püspök, a Katolikus Karitász elnöke
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2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
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EMBERTŐL EMBERIG
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A Karitász az Egyházzal egyidős, a keresztény segítő emberek közössége. A világ minden 
táján az evangélium szellemében teszi a jót, segít a rászorulókon. A Karitász nem egy 
segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az Egyház tanítását, melyre a keresztségben 
mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni! A 
Karitász korra, nemre, nemzetiségi, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segít a 
bajba jutott embereken, rászorulókon.
A Katolikus Karitász egyszerre mozgalom és intézményrendszer. Az intézményrendszer 
jellegét az Országos Karitász szervezet, az egyházmegyei Karitász központok és az általuk 
működtetett intézmények adják, a mozgalmi jellegét pedig a plébániai csoportok és a 
benne tevékenykedő önkéntesek adják. 2020-ban Magyarország 799 csoportban 8491 
állandó önkéntes segítette a Karitász munkáját. Az alkalmi önkéntesekkel együtt több, 
mint 10000 fő dolgozott azért, hogy a bajba jutottak hatékony segítséget kapjanak. 

VÍRUSHELYZET ALATTI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A 2020-as év sok szempontból megkövetelte a Karitász munkájának átgondolását. A Sars-
Cov-2 (Covid 19) járvány miatt már márciusban szükséges volt a segítségnyújtás módjainak és 
az önkéntesek részvételének felülvizsgálata. 
A szervezet munkáját segítette, hogy a Karitatív Tanácson belül összefogás alakult ki az or-
szágban működő hat legnagyobb karitatív szervezet között. A védőeszközök és az adomá-
nyok elosztása összehangoltan zajlott, így váratlan feladatokat is el tudtak látni. 
A Karitász szociális intézményei, egyházmegyei központjai, plébániai csoportjai, a hátrányos 
helyzetű településeken végzett hosszú távú programjai és segélyprogramjai megváltozott 
módszerekkel, fokozott egészségügyi védelem mellett működtek tovább. A Katolikus Karitász 
hálózatában 16 egyházmegyei Karitász központban, 18 szociális intézményben, közel 800 te-
lepülésen valósult meg koronavírushelyzettel kapcsolatos tevékenység. A járvány ideje alatti 
feladatellátás az éves működéshez képest nagyobb és intenzívebb volt.

A Karitász munkatársai és önkéntesei az alábbi területeken dolgoztak:
• intézmények, szociális programok működtetése megváltozott munkarend szerint 
• személyes ügyelet 
• egyéni esetkezelés
• online és telefonos konzultáció
• krízistámogatás 
• adományszállítás 

ÖSSZEFOGÁS 
ALAKULT KI  

AZ ORSZÁG HAT LEG-
NAGYOBB KARITATÍV 
SZERVEZET KÖZÖTT

AZ ALKALMI ÖNKÉN-
TESEKKEL EGYÜTT 

TÖBB, MINT 10 000  
FŐ DOLGOZOTT A 

BAJBA JUTOTTAKÉRT



10



11

Megváltozott az önkéntes segítő tevékenység jellege is, a veszélyhelyzetben elsősorban a 
18-60 év közötti segítőkre hárult több feladat. Családokat és időseket kerestek fel, hogy őket 
támogassák a mindennapi teendőkben: vásárlás, gyógyszerkiváltás és postai ügyintézés. Az 
idősebb önkéntesek otthonukból telefonos kapcsolattartással segítették a lakásaikban mara-
dó magányos időseket, napi lelki segítségnyújtást végeztek és sokan vállalkoztak védőmaszk 
varrására is.
A Katolikus Karitász megkülönböztetett figyelmet fordított a vírushelyzet miatt nehéz szociális 
helyzetbe került családok támogatására és az idősek egészségének védelmére. Az időseket, 
fogyatékkel élőket ellátó szociális intézmények védekezési eszközökkel, fertőtlenítőszerekkel 
támogatta. 
A vészhelyzeti időszakban közel 30.000 családról gondoskodott a segélyszervezet. Naponta 
több száz család számára osztottak meleg ételt, emellett digitális eszközökkel több mint száz 
gyermek tanulását segítették. Az ország több pontján gyógyászati segédeszközöket és kór-
házi betegágyat adtak ki idősek és betegek otthoni ápolására. A nagyböjti élelmiszergyűjtés 
és saját forrásból történő élelmiszerbeszerzés eredményeként összesen közel 100 tonna élel-
miszert adományoztak a nehéz helyzetbe került családoknak. 
36 bentlakásos szociális és egészségügyi intézményt támogattak fertőtlenítőszerekkel, masz-
kokkal, gumikesztyűkkel és immunerősítőkkel. 
Összesen megközelítőleg 7.000 liter felületfertőtlenítő és alkoholos kézfertőtlenítő, 500 db 
arcvédőpajzs, 80 db érintésmentes lázmérő, 200.000 db szájmaszk, 100.000 pár gumikesztyű, 
3.000 doboz Béres csepp, valamint 2000 doboz vitamin és immunerősítő készítmény került 
támogatásként rászoruló családokhoz, idősekhez és szociális intézményekbe. A koronavírus 
második hullámában 2020. november 4-től élelmiszersegéllyel támogatta a Karitász a rászo-
ruló családokat és időseket. Év végéig országszerte közel 3100, egyenként 9-10 kg súlyú, meg-
közelítőleg 9.000 forint értékű doboz került kiosztásra az önkéntesek segítségével. 

Béres csepp
2020-ban a Béres Alapítvány az immunrendszer fokozott védelmét biztosító gyógyszerado-
mánnyal, 5020 üveg Béres cseppel segítette a Karitász idősekért, betegekért végzett munkáját. 
Adományukkal 300 településen tudtuk támogatni az időseket.

A VÉSZHELYZETI 
IDŐSZAKBAN KÖZEL 
30.000 CSALÁDRÓL 
GONDOSKODOTT A 
SEGÉLYSZERVEZET

5020 ÜVEG BÉRES 
CSEPPEL SEGÍTETT
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IDŐSEK ÉS BETEGEK LÁTOGATÁSA, TÁMOGATÁSA
Az idősekért, és betegekért végzett tevékenységünk során önkénteseink otthonukban látogat-
ják a magányos, beteg időseket, segítenek a házi munkákban vagy a bevásárlásban. De éppúgy 
felkeresik az idősotthonokban, kórházakban fekvőket is.
2020-ban a Covid-19 megnehezítette az idősekkel végzett munkánkat. A beteglátogatások 
azonban lehetőség szerint nem maradtak el, sok esetben kiegészültek a bevásárlással is. Min-
den egyházmegyei központ lehetőséget biztosít havi rendszerességgel gyógyszertámogatásra.

RÁSZORULÓ, KRÍZISHELYZETBEN LÉVŐ CSALÁDOK
A Katolikus Karitász kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű és rászoruló családok segí-
tését a plébániai, az egyházmegyei, és az országos segélyprogramok és intézmények keretében. 
A krízishelyzetbe került családokat több módon segítjük, mint például ruha, élelmiszer, és egyéb 
tárgyi eszköz.
Az öngondoskodást segítő programjaink hosszútávon biztosítanak lehetőséget a mélyszegény-
ségben élő családoknak, hogy segítséggel, de a maguk erejéből változtassanak életükön, javít-
sanak életkörülményeiken.
A nehéz sorsú családokat számos segélyprogrammal segítjük évközben, és gyermekeik-
nek nyáron táborokat szervezünk. Időszakos programjaink egy-egy ünnepkörhöz vagy élet-
helyzethez adnak segítő kezet mind a családoknak, mind az időseknek.

A BETEGLÁTOGATÁ-
SOK  KIEGÉSZÜLTEK 

A BEVÁSÁRLÁSSAL IS

A KRÍZISHELYZETBE 
KERÜLT CSALÁDOKAT 

TÖBB MÓDON 
SEGÍTJÜK
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Lak6
2020-ban a program keretében biztosított támogatások a lakhatás megmentésére, megtartá-
sára irányultak. A támogatottak jelentős része betegségekkel küzdő, vagy tartósan beteg, fo-
gyatékos gyermekét, hozzátartozóját ápoló személy volt. Ők a társadalom legjobban rászoruló, 
legkiszolgáltatottabbjai, akiknek a munkavállalása is rendkívül nehezített.
A „Lak6 2020” programban egy több lépésből álló rendszert állítottunk fel, mely elősegítette a 
segítségnyújtás előrehaladását, az esetek részletes kivizsgálását, a kapcsolattartást és informá-
ciócserét, a visszaélések elkerülését, valamint a folyamatos monitoring és utólagos ellenőrzés 
lehetőségét. A programot az egyházmegyei Karitász központokkal együttműködve tudtuk le-
bonyolítani. 
A program által 2020-ban 208 esetben, több, mint 800 személynek tudtunk segítséget nyújtani, 
összesen több mint 33,3 millió forint értékben.

Öngondoskodó Háztartások

Zöldellő kertek
Az idei évben a Katolikus Karitász országos központja több, mint 200 településen összesen 2600 
családnak biztosított vetőmagot országszerte. A program célja, hogy a családok – főként munka-
nélküli szülők esetében – a kapott vetőmaggal, kertjeik művelésével megtermeljék maguk számá-
ra a szükséges zöldségeket. Emellett az egyházmegyei Karitász szervezetek saját forrásból további 
családokat vontak be a programba. Így további közel 300 család kapcsolódhatott be a programba.
A vetőmagcsomagok 20 féle zöldségmagot tartalmaztak, mint például: sárgarépa, zöldborsó, 
bab, dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, karalábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, cukkini, 
karalábé, retek.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

2020-BAN 
208 ESETBEN, 

TÖBB, MINT 800 
SZEMÉLYNEK 

TUDTUNK SEGÍTENI

TÖBB MUNT 200 
TELEPÜLÉSEN 

2600 CSALÁDNAK 
BIZTOSÍTOTTUNK 

VETŐMAGOT

TÁMOGATÁSI TÍPUSOK MEGOSZLÁSA

  Rezsi, közüzemi díjtartozások rendezése
  Közös költség 
  Albérlet, szállásdíj
  Lakbértámogatás
  Szociális alapú lakóhely megtartás 
  Egyéb speciális lakóhely megőrzési támogatás
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Szép otthonok
2020-ban negyedik alkalommal indítottuk el Szép Otthonok elnevezésű programunkat orszá-
gos szervezésben. A program céljának a rászoruló családok élet- és lakhatási körülményeinek 
javítását tűztük ki, amelyben lakóhelyük komfortjának, higiéniájának, tisztaságának, rendjének 
növelése valósul meg. Ezáltal az öngondoskodást is elősegítjük, sőt a családok aktív, tevőleges 
közreműködése mások számára is például szolgál.
2020-ban 8 egyházmegye koordinálásában, az ország 28 településén, 102 család bevonásával 
zajlott a program.
A résztvevőknek – mintegy 400 embernek – meghatározott feladatokat kellett teljesíteniük, me-
lyekhez természetbeni segítséget kaptak, amivel javítani tudtak életkörülményeiken. Az elvég-
zendő feladatok mind a lakhatási körülmények javítását, és ezáltal a családok életminőségének 
változását szolgálták.
A program során a tárgyi, természetbeni támogatás mellett az önkéntesek segítsége, a települé-
sen fellelhető egyéb források bevonása mellett, kiemelt jelentősége volt a család változást célzó 
hozzáállásának.
A program többszintű támogatásból állt, melyek egymás után következnek: udvar rendberaká-
sa, belső festés, bútorok pótlása, egyéb, alapvető életkörülményeket biztosító feladatok elvég-
zése (pld. téli időszakra való felkészülés, tüzelő, ruházat biztosítása, gyermekek tanulási körülmé-
nyeinek megteremtése, családi költségvetés ésszerűsítése stb.).
Utolsó lépésként személyre szóló lakhatási körülmények javítását célzó támogatással segítettük 
a háztartásokat. Így olyan támogatások is megvalósultak, amelyek a szennyvíz elvezetését, abla-
kok cseréjét, falak vakolását tették lehetővé.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

28 TELEPÜLÉSEN 
102 CSALÁD CSALÁD 

BEVONÁSÁVAL 
ZAJLOTT A PROGRAM
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Együtt a babákért!
Tizedik alkalommal szervezte meg a dm Magyarország Kft. a Karitásszal közös kampányát, 
amelynek célja, hogy kisgyermekes családokat támogassanak pelenkával. Örömteli, hogy a 
2020-as koronavírus járvány ellenére is biztos, stabil partner a drogériai cég. 
A közös kampány most is 260 nehéz körülmények között élő családot és gyermekeiket támo-
gatta. A kampány eredményeként mintegy 20 millió forint értékben több mint félmillió darab 
pelenkával tudta segíteni a családokat a két szervezet.

Nyári táborok
2020 nyara nem hasonlítható a korábbi évekhez. Sokáig bizonytalan volt a bentlakásos táborok 
szervezése a koronavírus miatt, a bentlakásos táborok feltételei pedig igen komoly kihívások elé 
állították a szervezőket országszerte. Ugyanakkor ez a nyár sem telt el Karitász táborok nélkül. 
A megváltozott körülményekhez alkalmazkodva azonban a táborok szinte kivétel nélkül csak 
napközis formában valósulhattak meg. 
Nardán immár 25 éve, egész nyáron egyhetes turnusokban váltották egymást a táborozók. 
Számos egyházmegyei központ szervezésében várták színes programok a gyerekeket, például 
Csopakon vagy Orondpusztán.
A táborokba, a plébániai önkéntesek által ismert nehéz helyzetben – sokszor mélyszegénység-
ben – élő családok gyermekei, valamint fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok vehettek részt. A Ka-
ritász önkéntesek minden táborban gazdag programot állítottak össze kirándulással, kézműves 
foglalkozással, játékos vetélkedőkkel és, ahol lehetett, strandolással.

20 MILLIÓ FORINT 
ÉRTÉKBEN TÖBB 
MINT FÉLMILLIÓ 
DARAB PELENKA

A MEGVÁLTOZOTT 
KÖRÜLMÉNYEKHEZ 
ALKALMAZKODVA A 

TÁBOROK CSAK NAP-
KÖZIS FORMÁBAN 

VALÓSULHATTAK MEG
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Legyen öröm az iskolakezdés
A Karitász országos központja 20 millió forint értékben, a Karitász egyházmegyei központjai 
több mint 10 millió forint értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást utalvány formájában. 
2020-ban, a tizedik alkalommal meghirdetett akcióban az volt a célkitűzés, hogy 10000 diákot 
támogasson a Karitász az iskolakezdési program keretében. Az augusztusban indult segélyakció 
során Budapesten, vidéken, de Kárpátalján és Délvidéken is több száz kisdiák kapott támogatást. 
A támogatottak száma összesen 9078 fő, a jó szándékú adományozók segítségével iskolatáskát, 
tolltartót, füzeteket, illetve akár ruhát, komplett számítógépet is tartalmazott a részükre eljuta-
tott adomány.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Kandalló program
A téli hideg időben a Karitász országos program keretében több száz családnak nyújt segítsé-
get. 2020-ban mintegy 200 családnak biztosított kályhát és igény szerint tűzifát a segélyszerve-
zet nem csak hazánkban, hanem határon túl is.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

30 MILLIÓ FORINT 
ISKOLAKEZDÉSI 

TÁMOGATÁS

TÖBB SZÁZ 
TÁMOGATOTT CSALÁD
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
Nappali ellátó intézményeink és nyári táboraink színes programokkal segítik a fogyatékkal élőket 
és megváltozott munkaképességűeket a mindennapok feladatainak elsajátításában, és a kikap-
csolódásban.
A fogyatékkal élőket önkéntes csoportjaink segítik fejlesztő programokkal, családi napokkal, tá-
borokkal, a mindennapokban nyújtott segítséggel.
Az Őrangyal klubok fogyatékkal élő fiatalok és az őket támogató egészséges társaik közös prog-
ramjainak, kézműves foglalkozásaiknak biztosít lehetőséget egész évben.
A székesfehérvári Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 25 halmozottan sérült 
ember számára jelent mindennapos segítséget. Közülük 11, többségében értelmileg akadályo-
zott fiatal számára támogatott lakhatást is biztosít az intézmény.
A Győri Egyházmegyei Karitásznál a Kandó Műhely – Megváltozott munkaképességűek akkre-
ditált munkahelyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös működtetésben 2020-ban 12 fő 
dolgozott. 
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász intézményeiben 420 megváltozott munkaképességű 
dolgozó kapott munkát 2020-ban az elsődleges munkaerőpiac valamely területén. A foglalkoz-
tatottak különféle cégnél: autómechatronikai, lámpagyártási, villanykapcsoló gyártási, környe-
zetvédelmi, újrahasznosítási területeken dolgoznak. 

MINDENNAPOS 
SEGÍTSÉG HALMO-

ZOTTAN SÉRÜLT 
EMBEREKNEK



18

SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTÉS
A Katolikus Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata 1992-ben jött létre a német karitász tá-
mogatásával. 
Célja: a szenvedélybetegek, hozzátartozóik és környezetük megsegítése, prevenció.
Hazánkban nyolc városban működik RÉV Szolgálat: Budapest, Szombathely, Székesfehérvár, 
Eger, Debrecen, Győr, Kecskemét és Szekszárd.

A RÉV 
• segít az érintetteknek a függőségtől való megszabadulásban
• segít a hozzátartozóknak támogatni a szenvedélybeteget a gyógyulás folyamatában
• prevenciós tevékenységet végez
•  multidiszciplináris team-ben dolgozik: szociális munkás, szociálpedagógus, pszichiáter, pszi-

chológus, teológus, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, pár- és családkonzulens, pár- 
és családterapeuta, pszicho- és bibliodramatista 

A budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál 2020-ban is várták szakembereink a szen-
vedélybetegségekben érintetteket és hozzátartozóikat, hogy egyéni és csoportos foglalkozá-
sokon segítsék őket egy új élet kezdetén. Az érintettek és hozzátartozóik segítésén túl nagy 
hangsúlyt fektetünk az iskolai prevenciós foglalkozásokra, hogy a tanulók minél fiatalabban tájé-
kozódjanak a veszélyforrásokról, és képesek legyenek felismerni, ha a környezetükben valaki már 
érintetté válik egy szenvedélybetegségben.
A budapesti RÉV Szolgálatnál 2020-ban 5.260 esetben történt ellátás.

Játék függőség nélkül 
Magyarországon mintegy 200 ezer játékfüggő ember él. A Karitász 2020-ban a Karitászt Támo-
gató Alapítványnak köszönhetően folytatta a „Játék függőség nélkül” című programot, melynek 
keretében egyéni- és csoportos konzultációt, hozzátartozói csoportot biztosított játékfüggőség-
ben érintettek és hozzátartozóik részére; prevenciós tevékenységet végzett 18 év alatti és feletti 
játékfüggőséggel veszélyeztetett személyek és hozzátartozóik számára oktatási és szociális intéz-
ményekben. Ismeretterjesztő, figyelemfelhívó céllal több szemléltető eszköz került kidolgozásra. 
A Budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat prevenciós alkalmai 2020-ban leggyakrab-
ban külső helyszíneken, a szabadban kerültek megszervezésre. A cél elsősorban a figyelemfel-
hívás, ismeretek átadása, a megelőzés lehetőségeinek ismertetése volt. Amikor a járványügyi 
helyzet azt megengedte, foglalkozásokat szerveztek oktatási intézményekben, anyaotthonok-
ban, munkás- és hajléktalan szállókon. 

SZENVEDÉLYBETEGEK 
SEGÍTÉSE

FOLYTATTUK A 
„JÁTÉK FÜGGŐSÉG 

NÉLKÜL” CÍMŰ 
PROGRAMOT
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Emellett segítséget nyújtottak játékfüggőségben szenvedőknek a felismeréshez, az elindulás-
hoz a változás útján. Az egyéni segítő kapcsolatokban a változás folyamatának is tanúi lehettünk 
a segítségkérők életében, hiszen több alkalmas találkozások kezdődtek el, és néhány terápiás 
kapcsolat még jelenleg is tart.
Mivel a szakma meggyőződése szerint minden a családban kezdődik, a szenvedélybetegség és 
a gyógyulás is, a projekt keretében sok családnak, ill. párnak biztosítottak konzultációs, terápiás 
lehetőséget. Ezek az esetek többségénél igen hatékonynak bizonyultak.

HAJLÉKTALANOK
A hajléktalanok ellátásába alkalmi jelleggel, krízis időszakokban kapcsolódunk be. Télen ta-
karóval, meleg ruhával, ételosztással segítjük az utcán élőket. Szükség esetén melegedőket, 
éjjeli menedékeket biztosítunk számukra.
2020-ban hagyományosan folytatódott a kaposvári hajléktalan teajárat, országosan pedig 
több mint húsz helyszínen meleg étellel segítettük a hajléktalanokat a téli hidegben. A jár-
ványhelyzeti előírásokat betartva az ételeket előre csomagolt formában adtuk át számukra. 

A HAJLÉKTALANOK 
ELLÁTÁSÁBA KRÍZIS 

IDŐSZAKOKBAN 
KAPCSOLÓDUNK BE
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISEBBSÉGEK

Hátrányos helyzetű kisebbségek hazánkban
A Katolikus Karitász az alábbi, település- és járási szintű, diagnózison alapuló, felzárkóztatási célú, 
hátrányos helyzetű közösségeket, személyeket támogató komplex programokat valósította 
meg 2020-ban.

Végtelen lehetőség
A projekt 2018 óta működik, ennek keretében a projektmunkatársak a Sellyei járás 38 települési 
önkormányzatával, több kisebbségi önkormányzattal, a területen működő Család és Gyermek-
jóléti Szolgálatok munkatársaival, védőnőkkel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Járásban mű-
ködő programjaival, több térségi oktatási és köznevelési intézménnyel, valamint egészségügyi 
és szociális feladatokat végző civil szervezetekkel egyeztetve valósítják meg a tevékenységeket, 
programokat.

FELZÁRKÓZTATÁST 
SEGÍTŐ PROGRAMOK
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A Téseny és Kisszentmárton településeken működtetett Jelenlét Pontok folyamatosan nyitva 
tartottak a mindenkori járványügyi szabályozások betartásával, ehhez kapcsolódóan az év 
során több alkalommal megváltozott szolgáltatási palettával: a Jelenlét Pontok mindennapi 
munkájában nagyobb hangsúly helyeződött a digitális oktatás segítésére és az egyéni szoci-
ális segítő tevékenységekre.
A Jelenlét Pontok rendszeres szolgáltatásai: szakmai műhely, lakossági fórum, tanoda jellegű 
tevékenység, tanulást segítő felzárkóztatás, -felkészítés, gyermekjátszó klub, szülő klub, me-
seklub, kézművesek órája, közösségi programok a gyermekek és szülők bevonásával, tudatos 
háztartás ismeretterjesztő klub a családoknak, kölcsönzési szolgáltatások, info pont, higiénés 
pont. A 2020. évben a tésenyi Jelenlét Pont az önkormányzattól bérelt helyiségből - a Karitász 
a Felzárkózó települések program keretében vásárolt - saját tulajdonú ingatlanjába költözött. 
A projekt két Mobil Jelenlét Pont heti rendszerességű működtetését is megvalósította Csá-
nyoszró és a Kisszentmártonhoz tartozó Mailáthpuszta településrészen.
Utazó Jelenléttel a járás többi településén további gyermek- és szociális segítő programokat 
valósított meg a Karitász:
Szép Otthonok (lakhatási körülmények javítását célzó öngondoskodási) modellprogram 25 
család bevonásával, gyermek- és ifjúsági programok (pl. mobil játszóbusz szolgáltatás, kézmű-
ves foglalkozások, ifiklub), 101 család bevonása a Zöldellő kertek programba. 
A járás 3 óvodájában egyéni és kicsoportos fejlesztőpedagógiai foglalkozások gyógypedagó-
gus szakember bevonásával, nyáron a rászoruló gyermekek táboroztatása napközis- és bent-
lakásos formában valósult meg.
 

Felzárkózó települések program
A 2019. július 1-jén indult „Felzárkózó települések” hosszú távú program célzott programmal és 
beavatkozásokkal segíti az ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését. A Katolikus Karitász 
2020-ban folytatta a programban megkezdett munkáját Kisszentmárton és Téseny településen, 
valamint 2020. július 1-től újabb 5 ormánsági helységben, Piskó-Lúzsok-Vejti és Drávaiványi-Só-
vertike településbokrokon kezdte meg a felzárkóztatási munkát. 
A Felzárkózó települések programban Kisszentmárton és Téseny településeken a szakmai mun-
ka fő fókusza – a települési diagnózisokkal összhangban - a családokra irányuló szociális- és 
krízishelyzeti segítségnyújtásra, a lakhatási körülmények javítására és a háztáji gazdálkodás fej-
lesztésére irányult. A programok megvalósításához a szervezet 2020 tavaszán mind Tésenyben, 
mind Kisszentmárton településen Jelenlét Pont kialakítására alkalmas ingatlant vásárolt, 2020. 
őszére Tésenyben befejeződött az ingatlan felújítása, Kisszentmártonban az új ingatlan átalakí-
tására 2021-ben kerül majd sor.  

SEGÍTJÜK  
AZ ORSZÁG 300 

LEGHÁTRÁNYOSABB 
HELYZETŰ TELEPÜLÉSÉT
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A program keretében 2020-ben megvalósult főbb tevékenységek és szolgáltatások: 
•  Folyamatosan biztosított szociáliás ügyintézési lehetőség, csoportos és egyéni segítő be-

szélgetések, ügyfelek szakellátásokhoz való eljutásának segítése, együttműködés az állami 
ellátórendszer szereplőivel, krízishelyzeti segítségnyújtás (tűzifával, fertőtlenítő szerekkel, 
élelmiszerrel, szaktanácsadással)

•  Védőnőkkel való folyamatos együttműködés és konzultáció a várandós- és kisgyermekes 
édesanyákról, babákról. A kisszentmártoni védőnő segítése elektromos bicikli- és gyógyá-
szati segédeszköz adományokkal. 

•  Folyamatos, intenzív kapcsolattartás minden várandós- és kisgyermekes édesanyával, szülés 
előtt álló kismamáknak kezdő babacsomag biztosítása, egyéni igényekre, szükséghelyzetek-
re reagáló adományok pl. pelenka, babakocsi, kiságy

•  18 fő részvételével 5 napos élmény- és alkotótábor szervezése a kisszentmártoni rászoruló 
gyermekeknek

•  27 fő részvételével hit- és élménytábor tésenyi gyermekeknek Miskolctapolcán 
•  Jelenlét Pontokra mozgásfejlődést segítő, sport- és szabadidős eszközök beszerzése
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A Földműves Szent Izidor program keretében Tésenyben 22, Kisszentmártonban 11 család be-
vonásával valósul meg az öngondoskodási képesség és a háztáji gazdálkodás fejlesztése a Fel-
zárkózó településeken. A családok a Karitász munkatársaival együtt 3 éves egyéni gazdálkodási 
tervet dolgoznak ki, melyben meghatározzák, hogyan szeretnék bővíteni, fejleszteni kiskerti 
növénytermesztésüket és állattartó tevékenységüket, s a karitatív szervezet ehhez célzott segít-
séget ad különböző adományok formájában, pl. építőanyag ólak újjáépítéséhez, szemestakar-
mány, süldőtáp, hízótáp, gyümölcsfa-csemeték.
A lakhatási krízishelyzetek elhárítása és lakhatási körülmények javítása érdekében az lakosok ak-
tív részvételével a Felzárkózó települések programban 2020-ban segített a Karitász csótányoso-
dás kezelésében, több alkalommal gyermekes családok téli fűtési krízishelyzetének kezelésében, 
szennyvíz-elvezetés kiépítéshez, esővíz-elvezetéshez szükséges előkészítő munkálatokban, az 
elektromos hálózati gerincvezeték és kötődoboz cseréjében, biztonságos áramvételi pont ki-
építésében. 
Piskó-Lúzsok-Vejti és Drávaiványi-Sóvertike településbokrokon ideiglenes Jelenlét Pontokon 
elkezdődött a program központi elemét adó, családokkal végzett folyamatos szociális munka 
és családsegítés folyamata. Ezen belül krízishelyzetbe került családoknak segítségnyújtás élel-
miszer- és fertőtlenítőszer adományokkal, téli krízishelyzetekben kályha- és tüzelő adományok 
juttatása, rászoruló családok iskolakezdésének segítése utalványokkal, kisbabát váró rászoruló 
édesanyáknak babacsomagok juttatásával. 

A CSALÁDOK A KARI-
TÁSZ SEGÍTSÉGÉVEL  

3 ÉVES GAZDÁL-
KODÁSI TERVET 
DOLGOZNAK KI
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Hátrányos helyzetű magyar kisebbségek a határon túl 

Orvosmisszió
A határon túli magyarság támogatására 2020-ban több lehetőségünk is nyílt. A vírushelyzet mi-
att orvosaink 2020-ban, a tervezett 18-20 szűrés helyett csak 5 alkalommal végezhettek preven-
ciós vizsgálatokat a korábban is gondozott településeken (Szabadkán-Hajdújárásban, Muzslyán, 
Beregszászban, Munkácson és Visken). A járvány ideje alatt az Orvosmisszió az óvodásoknak, 
iskolásoknak és a magyar közösségek tagjainak elsősorban egészségügyi segítséget kívánt nyúj-
tani védőeszközök, fertőtlenítőszerek és egészségmegőrző adományok eljuttatásával. A teljes-
ség igénye nélkül a következőket sikerült a nagyon nehéz helyzetben élőknek átadni: több mint 
2500 liter kézfertőtlenítő, 2500 db gumikesztyű, több mint 3000 db maszk, közel 250 doboz élel-
miszercsomag, 500 doboz antibiotikum, 300 doboz fájdalomcsillapító, 600 doboz C-vitamin, 250 
doboz multivitamin, több tucat digitális hőmérő, speciális mentősruhák, egy UH berendezés, 5 
db vérnyomásmérő, EKG berendezés, 4 db vaskályha, 40 doboz háztartási felszerelés, 30 doboz 
ágynemű, 20 doboz köntös, pizsama, törölköző, 1 doboz kórházi orvosi ruha, több mint 50 zsák 
ruha adomány, 30 doboz cipő adomány, mosógép, több db járókeret és kerekesszék. 

A HATÁRON TÚLI 
MAGYARSÁG 
TÁMOGATÁSA
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2020-ban, a történelmi Magyarországot szétszakító trianoni békediktátum 100. évfordulóján, az 
Orvosmisszió által gondozott településeken elindult a Karitász „babacsomag” kezdeményezé-
se, mellyel 100 várandós és csecsemős magyar édesanyának kívánt segítséget nyújtani. Ezek 
a babacsomagok a korábban is biztosított tájékoztató füzetek mellett a születést követő első 
egy-két hónapra elegendő legfontosabb csecsemőápolási eszközöket (digitális hőmérő, vízhő-
mérő, kamillás törlőkendő, popsikenőcs, fürdetőkenőcs), nadrágpelenkát, valamint babaruhát 
tartalmaznak. Ilyen babacsomagokat vehettek át elsőként a délvidéki Muzslyán majd Erdélyben 
Gyimesbükkön, végül Kárpátalján több településen, Kőrösmezőn, Rahón, Nagybocskón, Gyer-
tyánligeten és Terebesfejérpatakon. A mindennapokban használatos babaápolási termékeken 
túl az ajándék jelképes köszönet is azoknak a családoknak, akik töretlenül őrzik magyarságukat 
és magyarnak kívánják nevelni gyermekeiket. 
A trianoni döntés 100. évfordulóján kiemelt cél volt az is, hogy 2020 szeptemberében támoga-
tást kapjanak azok a szórványban élő nagyobb gyermekek, akik magyar nyelvű osztályban vagy 
iskolában kezdik meg tanulmányaikat. Így többszáz magyarnyelvű tankönyvet és több mint 300, 
összesen 2 millió forint értékű iskolakezdési csomagot sikerült eljuttatni délvidéki és kárpátaljai 
elsősöknek és tanítóiknak.
Az év zárásaként november végén, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Nagyszőlősi Egy-
házközsége felkérésére elindult egy teljeskörű ózonfertőtlenítési program a Katolikus Karitász 
és a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület összefogásával. December végéig 6 település 
(Nagyszőlős, Huszt, Bustyaháza, Visk, Beregszász, Gyertyánliget) 17 korona vírussal fertőzött épü-
letében végzett ózonos mentesítést a Karitász Orvosmissziója, több száz gyermeknek teremtve 
ezzel vírusmentes környezetet.
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ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK ÉS MENEKÜLTEK
A Katolikus Karitász világszerte felelősséget érez a menekülni kényszerült emberek közössége 
iránt. Krízishelyzet esetén az úton lévők számára egészségügyi és szociális krízistámogatást 
biztosítunk. A hazánkban menekült vagy oltalmazott státusszal rendelkező menekülteknek is 
segítséget nyújtunk krízishelyzetben és a beilleszkedésben. De fontosnak tartjuk az üldözött 
keresztények támogatását is, és azt az elvet, hogy próbáljunk meg helyben segíteni nekik, hogy 
ne kelljen elhagyni otthonaikat.

Sri Lanka
2019 húsvétvasárnapján Sri Lanka három katolikus templomát és három szállodáját egyidejű 
robbantásos merénylet érte, amelynek következtében 259-en életüket vesztették és 500-nál is 
többen megsebesültek. A magyar kormány 2020-ban 9.000.000 forint támogatást ajánlott fel a 
Hungary Helps Program keretében a merényletek súlyosan sérült túlélőinek és az árván maradt 
gyerekek megsegítésére. A Karitász felajánlotta, hogy a Caritas Internationalis nemzetközi szer-
vezet tagjaként közvetít a nemzetközi katolikus segélyszervezet helyben tevékenykedő tagszer-
vezete felé a felajánlás eljuttatásában. 

HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFÁK ÁLDOZATAI
2020-ban hazánkat elkerülték a nagyobb természeti katasztrófák. Ebben az évben nagymér-
tékű infrastrukturális fejlesztést fejezett be a Karitász, hogy természeti vagy humanitárius ka-
tasztrófák esetén jól felszerelt logisztikai központokkal és felkészült önkéntes bázissal végez-
hesse feladatát.
A „Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóz-
tatása érdekében” elnevezésű projekt keretében 3 helyszínen 1 meglévő épület felújítása és 
a szolgáltatások - a rászoruló célcsoportok igényeit figyelembe vevő - bővítése, valamint 2 új 
logisztikai, koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális 
célú eszközök, járművek beszerzése történt meg.
A fejlesztések során a Katolikus Karitász által épített új épületek Felsőzsolcán a keleti, Székesfe-
hérváron a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központjai és a helyi és környékbeli 
szociális feladatellátás, valamint az önkéntesek bázisai is lesznek.
Az új központokban a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök beszerzésével katasztró-
fa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is 
lehetővé válik, így a Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd.

AZ ÜLDÖZÖTT 
KERESZTÉNYEK 
TÁMOGATÁSA

JÓL FELSZERELT 
LOGISZTIKAI 
KÖZPONTOK
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Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és ön-
kéntes központ került kialakításra meglévő épület felújításával.
A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető szociális- 
és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások biztosítása, az ellátás színvonalának növelése 
várható az infrastrukturális fejlesztés következtében. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával  
650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósult meg 2017. október 1. – 2020. április 30. között.

Libanon
Augusztusban Bejrútban egy erős robbanás több mint százharminc személy halálát okozta, kö-
zel ötezren megsérültek, továbbá jelentős anyagi kár érte Libanon fővárosát.
A Libanoni Karitász székházát is elérte a robbanás ereje és az épület is károsodott, ennek elle-
nére a karitász munkatársak és önkéntesek teljes erővel vettek részt a helyi károsultak, sérültek 
ellátásában. A detonációt követően nem sokkal elindult a helyi segítő munka megszervezése. 
A segítők élelmiszerosztással, egészségügyi és pszichoszociális ellátással, ideiglenes szállások ki-
alakításával és az önkéntesek folyamatos bevonásával sietettek a bajba jutottak megsegítésére.
A Katolikus Karitász a detonáció után 2 nappal gyorssegéllyel sietett a libanoniak segítségére, s 
az ottani Karitászon keresztül 10 millió forintot juttatott el Bejrútba. 

A DETONÁCIÓT KÖVE-
TŐEN NEM SOKKAL 
ELINDULT A HELYI 
SEGÍTŐ MUNKA



28

ÖNKÉNTESSÉG
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10 000 ÖNKÉNTES

ÚJ TUDÁSELEMEKKEL 
VALÓ GAZDAGODÁS

A Karitász munka önzetlen és sokszor áldozatokkal járó elköteleződést kívánó feladat. Nem 
csupán intézmény, hanem mozgalom is, a plébániai csoportok és a benne tevékenykedő 
önkénteseknek köszönhetően.
16 egyházmegyei központunkban 2020-ban 799 csoportban közel 8500 állandó önkén-
tes végez karitatív szolgálatot. A több mint 1500 alkalmi segítővel országszerte több mint 
10000 önkéntes segíti szervezetünk munkáját.

ÖNKÉNTES KÉPZÉSEK
A Karitász „Segíts jól” elnevezéssel 2020-ban pályázat keretében 3 egynapos tréninget tudott 
megvalósítani a szervezet önkénteseinek azzal a céllal, hogy az önkéntes segítők általános szo-
ciális-karitatív, család- és időslátogató tevékenysége minél szakszerűbb és hatékonyabb módon 
valósuljon meg a rászoruló célcsoportok támogatására. 
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Szociális-karitatív önkéntes tréning 1. 
Az szociális-karitatív önkéntes tréningen résztvevő önkéntesek Székesfehérváron előadások és 
gyakorlati feladatok segítségével jobban megismerhették a Katolikus Karitász alapjait (küldeté-
se, története, lelkiség), a 8 rászorulói csoporttal (családok, idősek és betegek, fogyatékkal élők, 
szenvedélybetegek, hajléktalanok, hátrányos helyzetű kisebbségek, menekültek, katasztrófák ál-
dozatai) végzett karitatív munkájának szakmai irányelveit, valamint a saját segítő motivációikat, 
a csoportműködés sajátosságait. A résztvevők segítséget kaptak ahhoz, hogy képesek legyenek 
önkéntes csoportjuk céljait meghatározni, programjait megtervezni, azokhoz forrásokat keresni 
és mindezt a segítő szeretet lelkiségében, közösségben megvalósítani. 
Az önkéntesek az új tudáselemekkel való gazdagodás mellett fő értékként emelték ki azt, hogy 
megerősítést kaptak további önkéntes munkájukhoz, valamint ismereteiket szakmai rendszerbe 
foglaltan, összegezve és más önkéntesek jó gyakorlataival bővíthették.

Szociális-karitatív önkéntes tréning 2. 
Tolna és Dombóvár városában a már továbbfejlesztett képzésen a Karitász hálózatában műkö-
dő, jelentős szerepet betöltő önkéntesek, csoportvezetők támogatást kaptak a karitász csoport 
működéséhez, hogy képesek legyenek hatékonyan szervezni közösségük karitatív életét és a rá-
szorulóknak nyújtott segítséget. Így a Katolikus Karitász 8 súlyponti területe közül, azon feladatok 
mélyebb megismerésére nyílt lehetőség, amelyekkel a plébániai karitász csoportok rendszerint 
foglalkoznak, ez a családokkal és az idősekkel végzett munka. Valamint a segítségnyújtás folya-
matának elmélyítésére is sor került elméleti- és gyakorlati foglalkozásokon keresztül. 
Ezáltal a Karitász szeretetszolgálata fejlődik, a plébániai karitász csoportok tevékenysége spe-
ciálisan a célcsoportra igazítva, a célzott segítségnyújtást biztosítva eredményesebbé válik. A 
résztvevők visszajelzéseikben külön kiemelték a megismert szemléletet és a munkájukhoz ka-
pott megerősítést.

ÖNKÉNTES 
TRÉNINGEK 

SZAKMAI 
FELKÉSZÍTÉS 
A KARITATÍV 
MUNKÁHOZ
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ELISMERÉSEK

Caritas Hungarica Díj
A Katolikus Karitász Caritas Hungarica Díjjal ismeri el azon önkéntesek 
munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magá-
nyos, beteg embertársaikat. Önkénteseink odaadó munkájának elisme-
réseként 2020-ban 37 önkéntes vehette át a Caritas Hungarica Díjat.

Állami kitüntetések
Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetést ka-
pott 2020-ban több Karitász munkatárs is. 
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésében részesült Ár-
vai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója a hátrányos 
helyzetű személyek és a magyarországi katasztrófahelyzetek károsultjai-
nak támogatása területén végzett kiemelkedő munkája, valamint közös-
ségépítő és szervezetfejlesztő tevékenysége elismeréseként.
Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést vehetett át mások mellett a 
nehéz helyzetben lévő emberek, szegények, idősek és betegek támoga-
tása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Csorba 
Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász 
Központjának igazgatója, állandó diakónus.
Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést vehetett át több évtizedes 
gyógyító munkája, a Katolikus Karitász Orvosmissziójának megszervezé-
sében vállalt szerepe, valamint a határon túli magyarság körében vég-
zett egészségügyi ellátó és prevenciós tevékenysége elismeréseként Dr. 
Vojcek László Batthyány-Strattmann László-díjas orvos.  

Szent Erzsébet rózsája-díj
2020-ban huszonegyedik alkalommal ítélte oda a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A kitüntetésre javasoltak 
közül Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ajánlása alapján, Dr. Szar-
ka Miklósnét, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász sükösdi 
önkéntesét választották ki a testület tagjai.  
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KAMPÁNYSZERŰ PROGRAMOK
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TARTÓS SZERETET
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által körlevélben meghirdetett március 15–22 közötti 
tartósélelmiszer-gyűjtés az egészségügyi helyzet, a korlátozások és az MKPK szentmiséket érintő 
rendelkezései miatt átalakult, főként pénzadománygyűjtés formájában zajlott.
A nagyböjti élelmiszergyűjtés eredményeként és saját forrásból történő élelmiszerbeszerzés 
eredményeként közel száz tonna élelmiszer került kiadásra a nehéz helyzetbe került családoknak.

TÁRJÁTOK KI A SZÍVETEKET!
Karácsony közeledtével a Tárjátok ki a szíveteket! segélyprogram-sorozat keretében számos 
programmal segítettük a nehézségekkel küzdőket. 2020-ban a koronavírus okozta második hul-
lám nem tette lehetővé sok esetben a programok személyes jelentléttel való megvalósítását.  
Már novembertől tilos volt nagyobb rendezvényeket szervezni, ezért sok esetben az online tér-
be került át egy-egy találkozás. A nélkülözőkért indított összefogásnak ugyanakkor továbbra is 
kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit.
200 kályhával, téli ruhával és szükség szerint tüzelővel segítettünk meleg otthont biztosítani 
a hideg időben.

Meleg étellel számos helyen várták a nélkülözőket. A beérkezett adatok alapján, több mint 
9000 adag étellel segíthettünk a családoknak.
Angyalbatyu néven meghirdetett országos ajándékgyűjtő akciónk alatt több mint 10 ezer 
ajándékcsomaggal tudtunk meglepetést szerezni gyermekeknek. A járványhelyzetre való te-
kintettel önkénteseink személyesen vitték el a családoknak az ajándékokat. Az akcióhoz csat-
lakozott Kiss Gergely, többszörös olimpiai bajnok vízilabdázó is. 
A téli programjaink során több mint 60 ezer emberhez juttattunk el valamilyen módon segít-
séget országszerte és határainkon túl.

December 9. és 13. között az – immár tizenharmadik alkalommal megrendezett – „Egymillió 
csillag a szegényekért” szolidaritási akcióban idén a színes programok, jótékonysági koncertek 
helyett online gyertyagyújtásokra várták az érdeklődőket, a segíteni szándékozókat. Az online 
videókban fiatal önkéntesünk és Lackfi János költő is a kezdeményezés mellé állt. 
A határon túli magyar családokat is kályhával, tűzifával és élelmiszer-csomaggal, édességek-
kel, egyéb ajándékokkal segítettük az ünnepek előtt. Kárpátaljára 900 angyalbatyu, bejgli, tisz-
títószerek, 2 mázsa szaloncukor jutott el a karácsonyi ünnepekig.

ÜNNEPÉ TENNI  
A KARÁCSONYT

KÖZEL SZÁZ TONNA 
ÉLELMISZER KERÜLT 

KIADÁSRA
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GAZDASÁGI ADATOK
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KATOLIKUS KARITÁSZ ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK PÉNZÜGYI 
ADATAI 2020-BAN

■  Adományok 155 377 000 Ft
■  Központi költségvetési támogatások  274 558 000 Ft
■  Egyházi támogatások  15 000 000 Ft
■  Pályázati források  504 605 000 Ft
■  Helyi önkormányzat támogatásai  11 663 000 Ft
■  Egyéb támogatások, bevételek  21 360 000 Ft
Bevételek összesen 982 563 000 Ft

■  Támogatások  281 698 000 Ft
■  Anyagjellegű ráfordítások  127 293 000 Ft
■  Személyi jellegű ráfordítások  230 281 000 Ft
■  Értékcsökkenési leírás  66 062 000 Ft
Kiadások összesen  705 334 000 Ft
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EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KÖZPONTOK
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DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI  
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 44
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1000

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 38 fő
•  Béres csepp: 296 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 300 fő
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 227 gyermek
•  Élelmiszeradomány (5 kg-os doboz): 292 család
•  Szép Otthonok Program: 15 család
•  LAK6 Program: 18 család, 2.497.962 Ft értékben
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

15 helyszínen

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 15.525 fő részére,  

14 millió Ft értékben
•  Gyógyszertámogatás: 600 fő részére, 1,8 millió Ft 

értékben
•  Meleg ételosztás: 800 fő részére, 1,6 millió Ft 

értékben, amely ebédfelajánlásokat is magába foglal 
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 265 fő részére, 4.306.200 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 5940 fő részére 23.760 kg
•  Karácsonyi segélyprogram: 6600 fő részére 3 millió Ft 

értékben

Egyéb segélyprogram:
•  közösségi szolgálat keretében segítő fiatalok: 30 fő
•  Tűzifa segélyprogram: 60 család

Plébániai karitász csoportok eseményei
•  Rendezvények: vírushelyzet idején segítő önkéntesek 

részére Oklevelek ünnepélyes átadása
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, katolikus 

iskolások édesség gyűjtése, Angyalbatyu, 
Alfi-Ker és Coop Élelmiszerüzletekben való 
gyűjtések, Hipermarketekben történő gyűjtések, 
élelmiszergyűjtések

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás
•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 

rendszeres látogatása; idősek meglátogatása és 
segítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők 
meglátogatása az intézetben, részükre Mikulás 
ajándékok átadása

•  Gyermek programok: napközis nyári táborok, 
rászoruló gyermekek támogatása óvodában, 
napköziben,

•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér és kalács szentelés és osztás (30 helyszínen)
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ESZTERGOM-BUDAPESTI  
FŐEGYHÁZMEGYE SZENT 
ERZSÉBET KARITÁSZ KÖZPONT
A plébániai önkéntes csoportok száma: 100
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1379

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka:104 fő
•  Béres csepp: 388 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 120 család
•  Vár a nyár (nyári táboroztatás): 242 gyermek
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás 321 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

13 helyszínen
•  Kályha program: 9 család részére 555.498 Ft
•  LAK6 57 támogatott, 6.804.382 Ft értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 6.273 fő részére, 

15.357.517 Ft értékben
•  Gyógyszertámogatás: 3.406.639 Ft értékben
•  Melegétel 2.893 fő részére, 312.639 Ft értékben
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 26.544.532 Ft értékben
•  Élelmiszersegély támogatás (Magyar Élelmiszerbank 

pályázati révén): 1550 fő részére, 6705 kg  
•  Édes Száj Pályázat - Magyar Élelmiszerbank által 200 

gyermeknek édesség 301.597 Ft értékben 
•  Gyógyszertámogatás: 231 fő részére, 14.500.000 

Ft értékben Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-
támogatás, egyéb): 82 fő részére, 216.000 Ft értékben 

•  Kályha: 1 család 61.722 Ft értékben 

•  Vár a nyár – Vonyarcvashegyi üdülőt igénybe vevők 
száma: 98 fő 

•  Vár a nyár - Miskolctapolcai nyaralót igénybe vevők 
száma: 225 fő 

•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 
vetőmag) program: 10 család

•  Covid 19-es járvány elleni védekező szerek - 
fertőtlenítőszerek 82 kg 955.618 Ft értékben és 1548 
maszk 182.900 Ft értékben. 

•  adventi élelmiszersegély támogatás:  
430 fő részére/3.870 kg 2.150.00Ft értékben 

•  húsvéti élelmiszersegély támogatás: 495 fő részére / 
3.696 kg 2.475.000 értékben 

•  100 doboz diabetikus élelmiszer 450.000 Ft.  
•  Angyalbatyu: 550 gyermek részére és értékben 46 

plébánián keresztül
•  Krízis segély: 35 fő részére, 2.002.601 Ft 
•  Ruha támogatás 852 fő / 1.221 kg 
•  Iskolakezdési támogatás: 22 gyermek kapott 

támogatás 300.000 Ft értékben.  
•  Informatikai képzést szerveztünk a Főegyházmegye 

önkéntesei számára 2020. március és június 
hónapokban: 18 fő. Képzés értéke: 317.500 Ft.
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Egyéb segélyprogram 
•  Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 

Fogyatékosokat Befogadó Otthonok dolgozóinak 
támogatása 120 doboz (kb. 1200 kg) élelmiszerrel a 
járvány két hullámában

•  Reménykörrel együttműködés, projekttámogatás: 
98.000 Ft 

•  Mozgássérült rámpa, speciális elektromos 
kerekesszék beszerzése 2 fő részére: 700.000 Ft 

•  Közösségi szolgálatot a Plébániák 
karitászcsoportjainál 4 fő végezett  

•  Bútorszállítás: 17 alkalommal  
•  40 család részére biztosítottunk Bajóton vitamint a 

tavaszi karantén időszak alatt
•  Felnőttek részére biztosítottunk pelenkát, összesen 

15 dobozzal 30 fő részére

Fenntartott szociális Intézmény
•  Név: Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő 

Lelkiközpont
•  Ellátottak száma: 49 fő
•  Feladatellátás: Szenvedélybetegek közösségi alapellátás

Plébániai karitász csoportok eseményei  
•  Rendezvények: 

-  Farsangi- jótékonysági bál (3 helyszín),  
-  Idősek napja (9 helyszín), 
-  Családi nap (5 helyszín),  
-  Nyugdíjas klub (5 helyszín) 

•  Gyűjtések: 
-  Jótékonysági vásár (adventi vásár 10 helyszínen 

•  Programok hajléktalanoknak:
-  ételosztás 18 helyszín (heti, havi vagy éves szinten)

•  Programok időseknek:  
-  idősotthonokban élők rendszeres látogatása  

26 helyszín
-  Idősek napi rendezvény: 41 helyszín

•  Programok betegeknek:  
-  Betegek világnapi rendezvény 5 helyszín 
-  fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben 1 

helyszín
•  Gyermek programok:  

-  nyári tábor 13 helyszínen 
•  Családi programok:  

-  kirándulások; zarándoklatok 8 helyszínen
•  Szent Erzsébet napi programok: 

-  helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás: 
69 helyszínen

•  A Covid 19 járvány első és második hulláma alatt 11 
plébánia szervezte meg a bevásárlást az időseknek, 
rászorulóknak.

FŐEGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ KÖZPONT EGER
A plébániai önkéntes csoportok száma: 65
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 847

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 62 fő
•  Béres csepp: 489 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 300 fő
•  Vár a nyár (nyári táboroztatás): 0 fő
•  Kályha: 17 család
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 375 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

4 helyszínen, 330.835 Ft
•  LAK6: 45 család; 7.305.969 Ft
•  Szép Otthonok Program: 30 család
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Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 17.140 fő részére, 

21.429.154 Ft értékben (4.285 család)
•  Élelmiszer mentés: 26.936 fő, 51.808 kg
•  Gyógyszertámogatás: 66 fő részére, 657.228 Ft 

értékben
•  Meleg ételosztás: 11.250 fő részére, 4.116.316 Ft értékben
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 442 család részére, 14.152.151 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 12.832 fő részére 109.072 kg 

5.520.000 Ft
•  Karácsonyi segélyprogram: 8.901 fő részére  

3.284.096 Ft értékben
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek – 

vetőmag + palánta) program: 888 család 18.160 tő 
palánta

•  Bútor adomány:180 család

Plébániai projektek, támogatások
•  Iskolakezdési támogatás: 69 gyermek
•  Beteglátogatás: 9.672 alkalom
•  Idősek segítése COVID-19 alatt (bevásárlás, stb.): 494 fő
•  Gyógyszer támogatás: 48 fő részére, 685.891 Ft 

értékben

•  Új télikabát: 30 fő
•  Fenyőfa: 7 család részére
•  Kályha: 10 család
•  Tűzifa: 2 család
•  Karácsonyi élelmiszer csomag: 4234 család;
•  Angyal batyu: 566 gyermek
•  Legyél Te is Mikulás: 725 gyermek
•  Karácsonyi ételosztás hajléktalanoknak: 130 fő,  

3 helyszín
•  Tesco élelmiszermentés: 26.936kg; 10.904 fő

Egyéb segélyprogram 
•  Ideiglenes krízismelegedő februárban egy hétig: 5 fő
•  Heti 5 nap szegények étkeztetése (COVID alatt is 

elvitelre): 30-50 fő/nap

Fenntartott szociális Intézmény
•  Név: Nagyiványi Szent József Idősek Otthona
•  Ellátottak száma: 82 fő

Feladatellátás: Idősgondozás
•  Név: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
•  Ellátottak száma: 158 fő
•  Feladatellátás: Nappali, közösségi és alacsonyküszöbű 

ellátással, egyéni terápiával és utógondozással 
segíti a szenvedélybetegek és családjaik felépülését, 
valamint a szolgálat kiemelt figyelmet fordít a 
prevenciós tevékenységek megvalósítására, annak 
érdekében, hogy a lakosság információi bővüljenek 
és több ismerethez jussanak a szerhasználati 
szokások és a különböző szenvedélykeltő szerek és 
viselkedési formák kapcsán. A RÉV legfontosabb 
feladata és célja produktív, szermentes élet 
kialakítása, amelyben a felépülők és családjaik teljes 
életet élhetnek.
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Plébániai karitász csoportok eseményei
•  Rendezvények: Jótékonysági bál (4 helyszín); idősek 

napja, (8 helyszín)
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, (3 helyszín) Legyél 

Te is Mikulás, (katolikus ált. iskolákban); kupak és 
papírgyűjtés 2 beteg gyermek részére

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás karácsony 
előtt (130 fő)

•  Programok időseknek, betegeknek: 
idősotthonokban élők látogatása (amikor lehetett); 
Idősek napi rendezvény (8 helyszín); idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban, 
telefonos kapcsolattartás; idősek szállítása

•  COVID-19: maszk varrás, -osztás; fertőtlenítők osztása; 
bevásárlás karanténban lévő családoknak; telefonos 
kapcsolattartás; online korrepetálás gyerekeknek

•  Gyermek programok: nyári táborok, (5 helyszínen, 
111 fő); egy napos kirándulás (9 helyszínen 365 fő)

•  Családi programok: zarándoklatok 3 plébánia
•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér és kalács szentelés és osztás (17 helyszínen)

GYŐRI EGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 33
Összes nyilvántartott önkéntes száma: kb. 200 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM Pelenka: 360 db pelenka 49 család részére
•  Béres csepp: 282 db 282 fő részére
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek – 

vetőmag) program: 160 csomag kiosztása
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 216 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

16 helyszínen
•  Szép Otthonok program: 10 támogatott

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Egész éves tartósélelmiszer támogatás: Katolikus 

Karitásztól: 288 db tartósélelmiszer-csomag, saját 
forrásból 400 db tartósélelmiszer-csomag,  
2.587.420 Ft értékben 

•  helyi gyűjtések járvány miatti kiesésének 
kompenzálására

•  Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-támogatás: 
336.337 Ft értékben

•  Rezsi-támogatás: 239.409 Ft, lakhatási támogatás: 
602.763 Ft értékben

•  Egyedi támogatások (vetőmag, üzemanyagköltség, 
szállás): 456.466 Ft értékben

•  Adventi élelmiszersegély: 1372 kg (Élelmiszerbankkal 
közösen), 129 csomag kiosztása

Egyéb segélyprogram
•  2020. április-december: együttműködés a magyar 

Kerékpáros Klub győri szervezetével – 61 fő
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•  2020. november-december: antimikrobiális 
fertőtlenítő-használat (Győri Egyházmegyei Papi 
Otthon, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – Győr, 
Család- és Gyermekjóléti Központ – Győr, Kistérségi 
Egyesített Szociális Intézmény – Mosonmagyaróvár, 
valamint oktatási intézmények)

Fenntartott szociális Intézmény
•  Név: Kandó Műhely – Megváltozott 

munkaképességűek akkreditált munkahelye
•  Dolgozók száma: 12
•  Feladatellátás: akkreditált munkahely a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal közös működtetésben.

Plébániai karitász csoportok eseményei 
•  Rendezvények:
•  2020. május 22., június 22. – KaranTénykedés 

önkéntes akció (Győr): kb. 20 fő
•  2020. július 9. Játszóbusz projekt (Harka) –egész 

napos gyermekfoglalkozás 72 fő  
•  2020. október 19. Uzsalyné Pécsi Rita előadása  

(Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola)
•  Gyűjtések: kisebb helyi gyűjtések a járványügyi 

előírások betartásával
•  Programok hajléktalanoknak, betegeknek: néhány 

helyen
•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 

látogatása, idősek otthoni látogatása, nyugdíjastorna 
– a járvány miatt megritkult

•  Gyermek programok: nyári táborok 4 helyszínen
•  Szent Erzsébet napi programok: kenyér-szentelés és 

osztás (2660 db, 19 helyszín)

HAJDÚDOROGI 
FŐEGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 26
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 145

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 108 doboz / 11 család
•  Béres csepp: 85 üveg / 25 fő, család
•  Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:  

100 csomag
•  Iskolakezdési támogatás: 65 gyermek, 325.000 Ft 

értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 150 fő részére,  

600.000 Ft értékben
•  Gyógyszertámogatás: 50 fő részére, 150.000 Ft 

értékben
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•  Meleg ételosztás: 600 fő részére, 300.000 Ft értékben
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 3 fő részére, 150.000 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 50 fő részére 500 kg
•  Karácsonyi segélyprogram: 100 fő részére  

300.000 Ft értékben

Egyéb segélyprogram 
•  Együttműködés egyházmegyei iskoláinkkal, 

óvodáinkkal, gyermekvédelmi központtal, idősek 
otthonával

•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok

Plébániai karitász csoportok eseményei 
•  Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, 

Anyák napja, Idősek napja, Családi nap, Betegek 
napja

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajléktalan 

szálló meglátogatás, 
•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 

rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; 
idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi 
rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az 
intézetben;

•  Gyermek programok: nyári táborok
•  Családi programok: túrák, kirándulások; 

zarándoklatok
•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér és kalácsszentelés és osztás
•  Zarándoklatok, lelkinapok, lelkigyakorlatok

KALOCSA-KECSKEMÉTI 
FŐEGYHÁZMEGYEI 
KATOLIKUS KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 31 csoport
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 318 fő

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 38 fő
•  Béres csepp: 212 fő (301 db)
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 120 fő
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 200 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció - közel 

20 településen
•  Kályha program: 16 család
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Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: kb. 4300 csomag 
•  Gyógyszertámogatás: kb. 858 ezer Ft értékben
•  Meleg ételosztás: kb. 805 fő részére
•  Krízis segély: tűzifa (111q), karácsonyfa (60 db),  

2 db szén-monoxid mérő, kb. 800.000 Ft értékben, 
•  Egyéb támogatás: utalvány, gyógyszer-, vitamin-, 

beiskolázási segély 260.000 Ft értékben
•  Élelmiszer segély 700.000 Ft értékben
•  Karácsonyi segélyprogram: 1850 család 

Plébániai karitász csoportok eseményei
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár Baja adventben
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztások
•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény;
•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 

kenyérszentelés és -osztás

KAPOSVÁRI 
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 28
Összes nyilvántartott önkéntes száma:291

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 33 fő
•  Béres csepp: 217 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 200 fő
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 198 gyermek
•  Kandalló program: 4 fő
•  Herbal Natural Drink ital: 120 fő
•  Központi élelmiszer csomag: 192 fő
•  Lak6 program: 10 pályázat 2.557.504 Ft értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 439 fő részére,  

2.362.000 Ft értékben
•  Gyógyszertámogatás: 6 fő részére, 77.836 Ft értékben
•  Meleg ételosztás: 500 fő részére ingyenes meleg étel 

minden munkanap
•  Krízis segély: 27 fő részére, 647.734 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 80 fő részére 800 kg
•  Karácsonyi segélyprogram: 140 fő részére  

560.000 Ft értékben
•  Absolute Fit Kid vitaminital: 3240 db, 
•  Gyerektábor: 15 fő részvételével
•  Kométa 99 Zrt., húskészítmény adomány: 100 fő, 

200 kg
•  Magyar Cukor Zrt., cukor adomány: 439 fő, 1100 kg
•  Desedai Halgazdaság, élő hal adomány: 20 fő, 300 kg
•  Magyaregresi Vadásztársaság, vadhús adomány: 20 

fő, 80 kg
•  Pojtner Pékség, Csányi Pékség, kalács adomány:  

100 fő, 100 kg
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Egyéb segélyprogram
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó szeptember 26-án, 

30 fő részvételével
•  Imaháló működtetése: 140 fő részvételével
•  Szent Lázár Ház működtetése: maximum 7 fő 

részvételével egy időben
•  Mosási lehetőség, értékmegőrzés
•  Utcai hajléktalan látogató szolgálat: alkalmanként
•  Teaház időseknek: 20 fő részvételével, a 

vírushelyzetre tekintettel alkalmanként
•  Filmklub: 10 fő részvételével, a vírushelyzetre 

tekintettel alkalmanként

Plébániai karitász csoportok eseményei:
•  Gyűjtések: tartósélelmiszer gyűjtés
•  Programok hajléktalanoknak, rászorulóknak: 

ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás, utcai 
szolgálat

•  Gyermek programok: nyári táborok; rászoruló 
gyermekek támogatása óvodában, napköziben, 
kerékpártúra, kézműves foglalkozások

•  Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér- és kalácsszentelés és -osztás

MISKOLCI EGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 30
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 330

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 30 fő
•  Béres csepp: 25 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 150 fő
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 40 gyermek
Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 500 fő részére,  

2.000.000 Ft értékben
•  Gyógyszertámogatás: 15 fő részére, 150.000 Ft 

értékben
•  Iskolakezdési támogatás: 50 fő részére 250.000 Ft 

értékben
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 60 fő részére, 1.200.000 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 200 fő részére 2000 kg
•  Karácsonyi segélyprogram: 100 fő részére  

400.000 Ft értékben

Egyéb segélyprogram
•  Mikuláscsomagok a gyerekek részére 2000 db
•  Vitamincsomagok időseknek 50 db
•  MOL kézfertőtlenítő, egyéb védőeszközök 1500 db

Plébániai karitász csoportok eseményei 
•  Programok időseknek és betegeknek: 

idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek 
napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése 
az otthonaikban élőknek
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NYÍREGYHÁZI 
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 16

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM Pelenka: 13 fő
•  Béres csepp: 33 fő 
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 80 család
•  Élelmiszeradomány (5 kg-os doboz): 64 család
•  Lak6 program: 4 pályázat 567.991 Ft értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Karitász Pont a lehetőségekhez mérten folyamatosan 

működött: ruha adományokkal láttuk el a 
rászorulókat

•  Húsvéti segélyezés: 59 db élelmiszercsomag 
kb. 200.000 Ft értékben. A gyermekes családok 
kifestőket és oktatási segédanyagokat is kaptak

•  50 esetben ruha és tartós élelmiszer és/vagy 
bútor adományt célzottan krízishelyzetbe került 
családoknak és egyedülállóknak

PANNONHALMI  
FŐAPÁTSÁG KARITÁSZ 
SZERVEZETE
A plébániai önkéntes csoportok száma: 8
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 47 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM Pelenka: 3 család, 31 doboz pelenka
•  Béres csepp: 12 fő (24 db ó)
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 80 család  
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 18 család, utalvány 90.000 Ft értékben
•  Lak6 támogatás: 1 család, 95.347 Ft értékben
•  „Szép Otthonok Program” – 7 család. 430.000 Ft 

értékű egyéni céltámogatás + családonként tárgyi 
eszközcsomag támogatás, összesen 546.000 Ft 
értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: Szent Márton asztala: 

Pannonhalmán havonta 5 nagycsalád 1 hónapra 
elegendő tartós élelmiszercsomaggal történő 
ellátása, munkanapokon 5 adag meleg ebéddel 
ágyban fekvő, magát ellátni nem tudó vagy 
krízishelyzetben lévő rászoruló ellátása – 3.337.753 
Ft értékben. 48 doboz tartós élelmiszercsomag 
kiosztása, összesen 151.200Ft értékben

•  Karácsonyi segélyprogram - TESCO tartós 
élelmiszergyűjtés: összesen 1588 kg élelmiszer, kb. 
800.000 Ft értékben

•  Krízis segély: 
•  Krízisszállás-nyújtás a plébánián (megállapodás 

szerint egy évre)
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•  Karitász Alapítvány – egyszeri támogatás 4 családnak, 
összesen 90.000 Ft értékben

•  5 család részére összesen 75.000 Ft értékben 
gyorssegély

•  Kályha adomány: 1 fő, 37.500 Ft értékben

Egyéb segélyprogram (rövid megnevezés + ellátottak 
száma)

•  Herbál drink 1940 doboz  - intézményeknek, 
rászorulóknak

•  Adományosztások: januártól március közepéig 
havonta kb. össz. 1,5 tonna ruhanemű

•  Családok a családokért kezdeményezés keretében 
285.000 Ft értékű támogatás

Plébániai karitász csoportok eseményei
•  Gyermek programok: nyári táborok hátrányos 

helyzetű gyerekeknek 
•  A táborban a gyerekek Élelmiszerbankos „Édes Száj” 

pályázaton nyert édességadományban is részesültek 
57.944 Ft értékben.

•  2020.08.19-20. Pálos busz – interaktív rendtörténeti 
vándorkiállítás – a busz nyitvatartási felügyeletét a 
Karitász önkéntesei vállalták.

•  Rendezvények: Jutalomkirándulás a Karitász 
önkénteseinek 2020.09.14-15. Pécs és – 2020.10.23-24-
25. Gyöngyös – EFOP pályázati forrásból.

•  Gyűjtések: Élelmiszerbank szervezésében TESCO 
áruházi tartós élelmiszer gyűjtés 11.27-28-29-én 
önkénteseinkkel: 1588 kg, kb. 800.000 Ft értékben.

•  Család támogató program: Kisgyermekesek, 
nagycsaládos anyukáknak sütő-, főző- befőzőprogram 
a Karitász önkéntes asszonyaival a Magyar Falu 
Program keretében a közösségi házban. (02. 06. 07. 08. 
09. és 12. hónapban, havi egy alkalommal)

•  Az elkészült termékekből adományként a rászoruló 
családok részesültek. (A támogatás nyersanyagértéke: 
kb. 250.000 Ft)

PÉCSI EGYHÁZMEGYEI 
KATOLIKUS KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 38 csoport 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 496 fő 

Országos projektek helyi megszervezése 
•  DM Pelenka: 59 fő 
•  Béres csepp: 371 fő 
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 
vetőmag) program: 250 család 

•  Vár a nyár (nyári táboroztatás): 20 gyermek 
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési támogatás: 
302 gyermek 

•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 1 
helyszínen 

•  Szép Otthonok Program: 5 család
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Egyházmegyei projektek, támogatások: 
•  Élelmiszersegély támogatás: 5.216 fő részére, 

11.932.000 Ft értékben 
•  Gyógyszertámogatás: 12 fő részére, 72.000 Ft 

értékben 
•  Krízis segély: 249 fő részére, 8.181.000 Ft értékben 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 200 fő részére 1000 kg  
•  Karácsonyi segélyprogram: 2.000 fő részére  

1.600.000 Ft értékben 

Egyéb segélyprogram (rövid megnevezés +ellátottak 
száma): 

•  Egyházmegyei Karitász Találkozó november 7-én, 100 
fő részvételével 

•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok: 150 fő 
•  Tanulófesztivál és Teremtés hete Élelmiszermentés 

kiállítás 100 fő 
•  Nyuszibatyu adománygyűjtés 20 család 
•  Otthoni tanuláshoz számítógép és laptop 

adományok: 25 fő (1.500.000 Ft értékben) 
•  1000 db könyv adomány kiosztása 320 fő 
•  Maszk adomány felajánlás cégektől és országos kp-

ból: 6.000 db 
•  Kórházi ágyak otthoni betegápoláshoz: 15 db 
•  Egyéb tárgyi adományok otthoni ápoláshoz (szoba 

wc, kerekesszék, járókeret): 20 fő 
•  Egyéb tárgyi adományok (bútor, konyhai eszközök): 50 fő 
•  Ruha adomány: kb. 10.000 kg, 2000 fő 

•  Jótékonysági vásárok: 2 alkalom 
•  15 db füstérzékelő adomány: 15 fő 
•  Konfliktuskezelő tréning 25 fő/ 3 alkalom 
•  Készségfejlesztő tréning 28 fő/ 3 alkalom 

Plébániai karitász csoportok eseményei 
•  Rendezvények: Anyák napja, Idősek napja, Családi 

nap, Betegek napja 
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár katolikus iskolások 

édesség gyűjtése,  
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajléktalan 

szálló meglátogatás 
•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 

rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; 
idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban 

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi 
rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az 
intézetben; 

•  Gyermek programok: nyári táborok, rászoruló 
gyermekek támogatása óvodában, napköziben, 

•  Családi programok: túrák, kirándulások; 
zarándoklatok 

•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér és kalács szentelés és osztás 40 helyszínen

SZEGED-CSANÁDI 
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 43
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 428

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 52fő 
•  Béres csepp: 324 fő 
•  Vár a nyár (nyári táboroztatás): 15 gyermek 
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•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 
támogatás: 248 gyermek 

•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  
7 helyszínen 

Egyházmegyei projektek, támogatások 
•  Élelmiszersegély támogatás: kb. 500 fő részére, kb. 
3.500.000Ft értékben 

•  Gyógyszertámogatás: 50 fő részére, 500.000 Ft 
értékben 

•  Meleg ételosztás: 400 fő részére, 400.000 Ft értékben 
•  Krízis segély: 300 fő részére, 8.500.000 Ft értékben 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 500 fő részére 1.055 kg  
•  Karácsonyi segélyprogram: 1.200 fő részére  
8.000.000 Ft értékben 

Egyéb segélyprogram
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok kb. 50 fő 
•  Egyéni ill. plébániai kiscsoportos munkák (karácsonyi 
vásári előkészület): 50 fő 

Plébániai karitász csoportok eseményei
•  Rendezvények: Idősek napja alkalmából egyéni 
adomány átadások. 

•  Műhelymunkák: karácsonyi adománygyűjtő 
vásárokra előkészület egyénileg, ill. kisebb 
csoportokban, és részvétel vásáron 2 helyszínen. 

•  Gyűjtések: Nagyböjti, húsvéti gyűjtés és -osztás. 
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás 1 helyszínen, 

hajléktalan teajárat. 
•  Programok időseknek: idősek meglátogatása és 

segítése (bevásárlás) az otthonaikban. 
•  Programok betegeknek: Betegek világnapi 

rendezvény 
•  Gyermek programok: 1 nyári napközis tábor, hittan 

táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak 
meg 

•  Családi programok: zarándoklatok 
•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér osztás néhány helyszínen.

SZÉKESFEHÉRVÁRI 
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 94 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 810 

Országos projektek helyi megszervezése
•  DM Pelenka: 41 fő 
•  Béres csepp: 193 fő, 22 település 
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 100 fő, 347.000 Ft értékben
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 1.245.000Ft, 25 település, 157 gyermek 
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

13 helyszínen 
•  Szép Otthonok: 7 család, 222.388 Ft értékben 
•  LAK6: 11 család, 3.100.986 Ft értékben

Egyházmegyei projektek, támogatások
•  Élelmiszersegély támogatás: 223 fő részére,  

350.660 Ft értékben 
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•  Gyógyszertámogatás: 8 fő részére, 46.185 Ft értékben 
•  Krízis segély: kályha: 5 fő részére, 277.602 Ft értékben, 

lakbér: 1 fő, 10.250 Ft, tartozás-átvállalás: 1 fő:  
34.775 Ft, Karácsonyi segélyprogram: 30 fő részére,  
317.150 Ft értékben 

•  KFC adomány: 146 kg, 17 fő 

Egyéb segélyprogram 
•  Pintér Béla koncert- lelki töltekezés-361 fő 

Fenntartott szociális Intézmény 
•  Név: Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali 

Intézménye és támogatott Lakhatás 
•  Ellátottak száma: 25+11 
•  Feladatellátás: A Nappali Intézmény lehetőséget 

teremt az ellátottak számára a társadalomba 
történő be- és visszaintegrálódásra, közösségi 
együttlétre, önellátó képesség fejlesztésére, biztosítja 
az egészségügyi, szociális, mentális és munka 
rehabilitáció alapjait. A Támogatott Lakhatás az 
ellátottak számára az önálló életvitel támogatásához 
nyújt segítséget (lakhatási szolgáltatás, 
mentálhigiénés kísérő támogatás, komplex 
szükségletfelmérés alapján: étkezésben, ápolás-
gondozásban, fejlesztésben, társadalmi életben való 
részvételt segítő szolgáltatás).

•  Név: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia 
•  Ellátottak száma: nappali ellátás: 25 fő, közösségi 

ellátás: 40 fő 
•  Feladatellátás: A RÉV Szenvedélybeteg-segítő 

Ambulancia elsősorban az alkohol-, drog, 
gyógyszerfüggők és a játékszenvedéllyel küzdők, 
valamint hozzátartozóik alacsonyküszöbű, 
pszichoszociális ellátására vállalkozik. 
Szolgáltatásaink: nappali ellátás, közösségi ellátás, 
elterelés, prevenció, alacsonyküszöbű ellátás. 

Plébániai karitász csoportok eseményei (rövid 
megnevezés): 

•  Rendezvények: Idősek napja 
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár 
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, meleg étel 
osztás, hajléktalanok megvendégelése télen 

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 
rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; 
idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban 

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők 
meglátogatása az intézetben; 

•  Gyermek programok: nyári táborok, rászoruló 
gyermekek támogatása óvodában, napköziben, 
roráte misék utáni reggeliztetés 

•  Családi programok: túrák, kirándulások; 
zarándoklatok 

•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér osztás 

•  Magyar Élelmiszerbankkal együttműködve: 
élelmiszermentés. Aldi: 6.204 kg, Auchan: 2.128 kg
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SZOMBATHELYI 
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 91 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 800 fő 

Országos projektek helyi megszervezése 
•  DM Pelenka: 355 doboz Béres csepp: 277 db  
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek) 

program: 200 család számára (+ önerőből 200 család 
számára) 

•  Iskolakezdési támogatás: 1.065.000 Ft értékben
•  Karácsonyi „Élelmiszerdoboz” 192 db

Egyházmegyei projektek, támogatások 
•  Élelmiszersegély támogatás: 60.000 fő részére, 

18.000.000 Ft értékben 
•  Gyógyszertámogatás: 570 fő részére, 1.470.000 Ft 

értékben 

•  Húsvéti élelmiszersegély: 2400 kg   
•  Karácsonyi segélyprogram: 1.085.000 Ft értékben 

„Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” segélyakció 
keretében 

•  Nardai Gyermektábor 1200 gyermek részvételével 
•  Burgonya adomány - Zalaegerszeg, Szombathely 

800 zsák (16.000kg) 
•  Alma adomány - 600 doboz 
•  Tészta adomány - 242 kg
•  Liszt adomány („Magyarok Kenyere” segélyprogram) 

3360 kg 
•  Narancs adomány - 200 kg 
•  Bejgli adomány 400 db

Egyéb segélyprogram
•  naponta kenyér, péksütemény adomány kb. 

20.000.000 Ft értékben 
•  Tesco- és Aldi élelmiszermentő program naponta a két 

áruházból, összesen: 65.747 kg, 47.152.383 Ft értékben 
•  kórházi betegágy, segédeszközök kikölcsönzése 

családoknak 
•  „Tesco Non-Food” adomány 280 kg  

Fenntartott szociális Intézmény  
•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla 

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója (90 fő) 
és Közösségi Gondozója (48 fő) - pszichiátriai 
betegek nappali ellátása és közösségi gondozása - 
Szombathely 

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház 
Pszichiátriai (60 fő) és Szenvedélybetegek (20 fő) 
Nappali Ellátója- pszichiátriai- és szenvedélybetegek 
nappali ellátása - Szombathely 

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév 
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, 
Közösségi Gondozója (48 fő) és Nappali Ellátója (40 
fő) - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, közösségi 
és nappali ellátása-Szombathely 



53

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Levendula 
- ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója (55 fő) - 
pszichiátriai betegek nappali ellátása-Vásárosmiske 

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Pál 
Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali 
Ellátója (45 fő) - pszichiátriai betegek nappali ellátása-
Kemenespálfa 

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Család 
Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali 
Ellátója (55 fő) - pszichiátriai betegek nappali ellátása-
Nagylengyel 

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Jakab 
Szociális Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 
Közösségi Gondozója (40 fő pszichiátriai és 40 fő 
szenvedélybeteg ellátása-Egyházashetye

VÁCI EGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 113 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 950 

Országos projektek helyi megszervezése 
•  DM Pelenka: 72 család 
•  Béres csepp: 195 fő 
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 150 család  
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 357 gyermek 
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció:  

1 helyszínen  
•  388 db élelmiszercsomag 
•  Szép Otthonok Program: 3 család

Egyházmegyei projektek, támogatások: 
•  Élelmiszersegély támogatás: 627 család részére, 

2.687.784 Ft értékben 
  + karitászcsoportok részére: 24.903.823 Ft értékben 
•  Gyógyszertámogatás: 5 fő részére, 34.320 Ft értékben 

+ 50.000 Ft értékben gyógykezelésre támogatás 1 fő 
részére 

•  Étkezési díj átvállalás: 2 fő részére 44.830 Ft értékben 
•  Krízis segély: 

-  Tűzifa: 29 család részére, 999.745 Ft értékben 
-  Lakbér hátralék átvállalás: 4 fő, 124.357 Ft értékben 
-  Közüzemi díjhátralék-átvállalás: 12 család részére, 

312.944 Ft értékben  
-  Egyéb – szemüvegkiváltás: 7 gyermek részére, 

176.900 Ft értékben 
•  Húsvéti élelmiszergyűjtés 47 karitászcsoport 

részvételével: 750 család és 99 egyedülálló részére 
3.134 kg élelmiszer 

•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 
vetőmag) program: 60 család saját forrásból 

•  Karácsonyi segélyprogram: 117 család részére 
1.276.546 Ft értékben 
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•  Táboroztatás: 10 helyszínen - 390 gyermek  
•  Iskolakezdési TESCO utalvány - 699 gyermek – 

3.825.000 Ft értékben 

Egyéb segélyprogram 
•  Ideiglenes krízismelegedő februárban
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok: 10 fő 
•  Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 2020. október 

17-n on-line lelkigyakorlat 

Plébániai karitász csoportok eseményei
•  2020-ban a COVID19 járványhelyzet miatt több 

karitászcsoport varrt maszkokat 
•  Gyűjtések: Csömörön online jótékonysági 

karitászbál; Szilasligeten – „Ingyen kapjuk, ingyen is 
adjuk” akció;  

•  Programok hajléktalanoknak: A Fóti Karitászcsoport 
rendszeresen élelmiszerrel, ruhával támogatja a 
helyi hajléktalanokat

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 
rendszeres látogatása; több karitászcsoport 
szervezte meg az idősek rendszeres otthoni 
látogatását, a segítését; idősek találkozója 
Veresegyházán 

•  Programok betegeknek: Kartali karitászcsoport 
megszervezte a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal 
élők napját; 

•  Gyermek programok: 9 napközis tábor rászoruló 
gyerekeknek 

•  Családi és lelki programok: zarándoklatok, közös 
szentségimádás, filmvetítés, szentségimádás 
iskolája; templomtakarítás, közös rózsafűzér; 
egyházközségi farsang Csépán;  

•  Szent Erzsébet napi programok: 22 karitászcsoport 
tartott Erzsébet napon kenyérszentelést és osztást 

•  Több karitászcsoport tudott segíteni tűzifával is 
nehéz helyzetben lévő családoknak

VESZPRÉM-
FŐEGYHÁZMEGYEI 
KARITÁSZ
A plébániai önkéntes csoportok száma: 39 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 450 

Országos projektek helyi megszervezése: 
•  DM Pelenka: 72 család
•  Béres csepp: 301 fő 
•  Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek - 

vetőmag) program: 170 fő 
•  Vár a nyár (nyári táboroztatás): 150 gyermek 
•  Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési 

támogatás: 230 gyermek 
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 8 

helyszínen 

Egyházmegyei projektek, támogatások: 
•  Élelmiszersegély támogatás: 738 fő részére, 3.321.00 

Ft értékben 
•  Gyógyszertámogatás: 61 fő részére, 764.885 Ft 

értékben 
•  Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 54 fő részére, 4.406.128 Ft értékben 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 55 fő részére 600 kg  
•  Nyári tábor
•  Karácsonyi segélyprogram: 400 fő részére 

1.800.000Ft értékben 
•  Egyéb segélyprogram Angyalbatyu: 1.700 db 
•  Füst- és szén-monoxid érzékelő: 29 db 
•  Kandalló program: 7 család 
•  Magyarok kenyere: 1470 kg, 819 fő, 292.530 Ft értékben 
•  Henkel Kft.: tisztító- és tisztálkodó szerek, 450 család  
•  Hipp Kft.: 3400 db bébiétel 
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Plébániai karitász csoportok eseményei 
•  Rendezvények: Sümegen és Veszprém-

Gyulafirátóton 2020. év elején farsang. Lelki nap 
a dabronci csoportnál. Keszthelyen szabadtéri 
Karitász-napot tartottak, valamint december 6-án 
Mikulás ünnepséget. 

•  Gyűjtések: Angyalbatyu ajándékgyűjtési akció 
az egyházmegyében Programok időseknek: 
idősotthonokban élők rendszeres látogatása, idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban 

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők, betegek 
meglátogatása kórházakban, az intézetekben; 

•  Gyermek programok: több helyen nyári napközis 
tábor   

•  Családi programok: Dabronci karitász csoport lelki 
nap keretében Zirc-Csesznek-Herend kirándulást 
szervezett. Kislődön szabadtéri mise-családi nap. 

•  Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér és kalács szentelés és osztás 12 helyszínen 
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CÍMLISTÁK
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Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász 
Szervezete:
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 
4405 Nyíregyháza, Tábor utca 1/E
Tel: +36 42 950-475
Vezető: Ft. Csordás Gábor igazgató
E-mail: karitasz@dnyem.hu
Web: http://www.keletkaritasz.hu

Egri Főegyházmegye Karitász Szervezete:
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 Főegyházmegye Karitász 
Szervezete:
Szent Erzsébet Karitász Központ 
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896
Vezető: Csorba Gábor igazgató
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu 
honlap: www.karitaszkozpont.hu

Győri Egyházmegye Karitász Szervezete:
Győri Egyházmegyei Karitász
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.
Tel.: 96/283-038
Vezető: Lőrincz Attila igazgató
e-mail: gyorcaritas@gmail.com

Hajdúdorogi Főegyházmegye Karitász 
Szervezete:
Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász
Tel: (30) 448 5328
Vezető: Ft. Jaczkó Dániel igazgató
e-mail: karitasz@gorogkatolikus.hu

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitász 
Szervezete:
Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász 
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Vezető: Cselik Beatrix igazgató
e-mail: karitasz@asztrik.hu
honlap: http://www.kalocsakaritasz.hu/ 

Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezete:
Kaposvári Egyházmegyei Karitász
7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.ű
Tel.: (30) 487 5596
Vezető: Feketéné Szabó Márta igazgató
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
honlap: http://www.kaposvarikaritasz.hu/ 

Miskolci Egyházmegye Karitász Szervezete:
Miskolci Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Tel.: (47) 384 469
Vezető: Ft. Csejoszki Szabolcs igazgató
Mobil: (30) 437 9364
e-mail: karitasz@mi.gorogkatolikus.hu

EGYHÁZMEGYEI  
KARITÁSZ KÖZPONTOK
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Nyíregyházi Egyházmegye  
Karitász Szervezete:
Egyházmegyei Karitász 
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
Vezető: Dr. Oláh Tamás igazgató
e-mail: kairtasz@nyirgorkat.hu 

Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete:
Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 570 100
Vezető: Ft. Lőrincz Pál osb 
e-mail: karitasz@osb.hu

Pécsi Egyházmegye Karitász Szervezete:
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 Egyházmegye Karitász 
Szervezete:
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 
6723 Szeged, Csongor tér 8.
Tel: (20) 823 3779
Vezető: Kothencz János igazgató
e-mail: szegedikaritasz@gmail.com 
honlap: www.szegedcsanadikaritasz.hu

Székesfehérvári Egyházmegye Karitász 
Szervezete:
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató
e-mail: albacaritas2016@gmail.com 
honlap: karitaszszekesfehervar.hu

Szombathelyi Egyházmegye Karitász 
Szervezete:
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
9700 Szombathely, Hollán E. u. 2.
Tel./Fax: (94) 318-560
Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató
e-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com 
honlap: www.karitaszszombathely.hu 

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

Veszprémi Főegyházmegye Karitász  
Szervezete:
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász 
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638
Vezető: Ft. Szijártó László igazgató
e-mail: iroda@karitaszveszprem.hu
honlap: www.karitaszveszprem.hu
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KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
nyitva tartása:
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10-18 óráig
Ebéd szünet 13-14 óra között 
SZOMBAT 8-14 óráig
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő, 
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási 
eszközök...stb), külföldi adományok árusítása,  
szociális tanácsadás.

A törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
nyitva tartása:
CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK 14-18 óráig
SZOMBAT 10-18 óráig
Profil: a bolt csak adományokat fogad!

Egri Főegyházmegye 
KaritászPONT Miskolc
3530 Miskolc, Király u. 5/a
Nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00 
Profil: adományok fogadása

Nyíregyházi Egyházmegye
Szent Lukács Karitász Bolt
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 17.
vezetője: Ragány Károly 
Nyitva tartás:
KEDD – SZOMBAT
9.00–13.00
Profil: adományok gyűjtése (jó állapotú használt ruhák, 
játékok, háztartási eszközök stb.), osztása

Pécsi Egyházmegye
Caritas Ruhabolt
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8.00–16.00
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 10.00–16.00
Profil: jó állapotú, jó minőségű ruhák, cipők,  
bőráruk kedvező áron másodkézből.

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.

KARITÁSZPONT ADOMÁNYBOLTOK
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Kiadja: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
1115 Budapest, Bartók Béla út 104. 

Levélcím: 1519 Bp., Pf. 239. 
Tel.: (1) 372-0910 • Fax: (1) 372-0914 

Raiffeisen Bank: 12011148-00124534-00100008 
www.karitasz.hu 

Nyomda: VIRTUÓZ Kiadó és Nyomdaipari Kft. 
Design, tördelés, nyomdai előkészítés: Kohán József, www.estercom.hu

KaritászPont Csömörön
A Csömöri Szent Rita Karitászcsoport  
Adományhelye
2141 Csömör, Erzsébet u. 27.
Telefon: 30/667-8407
Nyitva tartás:
CSÜTÖRTÖKÖN 
Télen: 16.00-18.00
Nyáron: 17.00-20.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban levő, 
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási 
eszközök...stb) és árusítása.
 
Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítvány  
Adományboltja
2151 Fót, Kossuth L. u. 40.
Nyitva tartás:
KEDD 8.00-12.00
SZERDA 8.00-12.00
CSÜTÖRTÖK 14.00-18.00
PÉNTEK 8.00-12.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő, 
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási 
eszközök...stb) és árusítása.

Veszprém–Főegyházmegyei Karitász
KaritászPONT
8200 Veszprém, Vár u. 25.
Nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8.00–16.00
Profil: új vagy jó állapotban lévő, használt tárgyak, 
ruhaneműk, játékok, háztartási eszközök...stb. 
adományok átvétele. (Nagy méretű bútorok 
felajánlásáról előzetesen egyeztetni kell  
a Karitász irodában.)

Minden adományozót és vásárlót  
várunk szeretettel!



ADOMÁNYVONAL
Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak



www.karitasz.hu Karitászt Támogató Alapítvány • Adószám: 19666275-1-43

Kérjük, ADÓJA 1 %-ával támogassa  
a Katolikus Karitász munkáját.

SZEMÉLYES SZERETETTEL MÁSOKÉRT

VÉSZHELYZETI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

GYERMEKEK SEGÍTÉSE
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IDŐSEK TÁMOGATÁSA
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