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KATOLIKUS KARITÁSZ –  
CARITAS HUNGARICA 

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Egy-
házi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként korra, nemre, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények 
fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

A Karitász annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a világ 165 országá-
ban van jelen és ugyanazon küldetéstudatból fakadóan valósítja meg a felebaráti 
szeretet és rászorulók segítésének krisztusi parancsát.  A segélyszervezet hazai 
hálózatának részei: az országos központ (Katolikus Karitász – Caritas Hungarica), 
a 16 egyházmegyei központ, az általuk fenntartott intézmények és a több mint 800 
plébániai csoport, melyekben közel 10.000 önkéntes tevékenykedik rendszeresen.
A szervezet munkáját 8 fő tevékenységi terület mentén végzi: családok segíté-
se, idősgondozás, szenvedélybetegek segítése, fogyatékkal élők és megváltozott 
munkaképességűek támogatása, hajléktalanoknak ellátása, hátrányos helyzetű 
kisebbségek segítése, menekültek és üldözött keresztények támogatása és ka-
tasztrófahelyzeti segítségnyújtás.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként hosszú 
évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő 
programok kidolgozásában és megvalósításában. A Sellyei járás 38 településén 
2018. eleje óta van jelen a segélyszervezet a Végtelen lehetőség – Komplex fel-
zárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 
azonosító számú projekt keretében szociális-, oktatási- és közösségfejlesztést 
célzó szolgáltatásaival. A Karitász 2018 nyarán Kisszentmártonban, a hozzá tar-
tozó Majláthpuszta szegregátumban és Tésenyben hozott létre Jelenlét Pontokat, 
melyek a települési problémákra és hiányokra reagálva komplex közösségi térként 
funkcionálnak. 2020. nyarától további öt ormánsági kistelepülésen, Drávaiványi, 
Sósvertike, Lúzsok, Piskó és Vejti falvaiban kezdték meg feladatukat a szervezet 
munkatársai mindennapi szociális segítői jelenléttel.

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓJA: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei  
járásban EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt
 
PROJEKT IDŐTARTAMA: 
2018.03.01.-2022.05.29.

PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE: 
A projekt célterülete a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, amelyek-
ben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a leg-
nagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség 
aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A fejlesztés célja az érin-
tett járás településeinek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson 
belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a 
lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobi-
lizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a 
kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti 
pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 
Járási diagnózis készítése során a feltárt problémákra modell programok, szolgál-
tatások kipróbálása, működtetése a komplex felzárkóztatás eszközeivel a jelenlét 
alapú szociális munka keretében.
A sellyei járásban összesen 38 település található. A Végtelen Lehetőség projekt 
során kiemelten 12 településen (Téseny, Kisszentmárton+Mailáthpuszta, Csá-
nyoszró, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyar-
mecske, Markóc, Okorág, Ózdfalu) nyújtjuk szolgáltatásainkat. Melyek közül 2 
településen (Kisszentmárton, Téseny) Jelenlét Pont (napi rendszerességgel), 2 
településen (Csányoszró, Mailáthpuszta) Mobil Jelenlét Pont (heti rendszeresség-
gel). Utazó Jelenlét Szolgáltatással kiemelten 10 településen (Baksa, Baranya-
hídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Markóc, Okorág, 
Ózdfalu) (heti, havi rendszerességgel) vagyunk jelen a közösségek életében. A 
további 26 településen pedig a felmerülő igények, szükségletekre reagálva, az 
együttműködő partnerek által jelzett nehézségekre reflektálva nyújtjuk a szolgálta-
tásainkat a célcsoport számára.

EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK:
Jelenlét Pontok: Tésenyben és Kisszentmártonban működtettünk jelenlét ponto-
kat, közösségi tereket, ahol különböző szolgáltatásokat nyújtunk a helyi lakosok 
számára. 

Mobil Jelenlét Pontok: Csányoszrón az IKSZT-vel együttműködve heti rendsze-
rességgel tartunk fejlesztő és tanulás segítő foglalkozásokat, foglalkozunk szo-
ciális ügyintézéssel. Igény és szükséglet jelzése esetén keressük a családokat. 
Mailáthpusztán heti rendszerességgel nyújtunk szolgáltatásokat, a közösségépí-
tést helyeztük fókuszba, ez a település alapvetően egy szegreált településrész, 
ahol a szociális problémák halmozódnak a családokban. A gyerekek és a felnőttek 
számára különböző szabadidős programokat szerveztünk, a tanulás segítő mód-
szerek fókuszban vannak, továbbá az egyéni szociális ügyintézés is folyamatos.
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Utazó Jelenlét Szolgáltatás: A járás összes településén nyújtanak szolgáltatást, 
de kiemelten 10(+2) települést látogatnak heti-havi rendszerességgel. A szolgál-
tatások elsősorban a településen élők igényeitől függ, de vannak szolgáltatások, 
amit mindenhol biztosítunk. Pl. játszóbusz, kézműves foglalkozás, szociális ügyin-
tézés, kríziskezelés, családi rendezvények. A problémák jelzése direkt és indirekt 
módon történik a célcsoport részéről ezen programokon való részvételük során. A 
szolgáltatással kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok.

TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN: 
Járási szinten: Helyzetfelmérés, diagnózis, Együttműködések erősítése, Járási 
Szolgáltatói Kerekasztal, Járási Fejlesztési Fórum, Szakmai Konferencia, Sellye 
Járási Információs és szolgáltatási honlap aloldal és online tudástár

Jelenlét Pontokon: Szakmai műhely, lakossági fórum, Tanoda jellegű tevékeny-
ség, tanulást segítő felzárkóztatás, felkészítés, gyermekjátszó klub (vezetett fe-
jelsztő célú és szabad játék, bábozás, stb.), szülő klub (mesélés, gyermekápolás, 
nevelés, stb.), „Mese délután”, „Kézművesek órája” - tematikus gyermekfoglalko-
zás. Családi nap - zenés, közösségi programok a gyermekek és szülők bevonásá-
val, műsoraival, „Tudatos háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak (olcsó 
háztartásvezetés, takarékoskodás, praktikus vásárlási, főzési tanácsok, pénzbe-
osztás, közösségi segítés, stb.).
Kölcsönző: gyermekápoláshoz szükséges eszközök (babaápolási eszközök, gyó-
gyászati segédeszközök) továbbá kályha. 
Közösségi mosási lehetőség, tetvességet megelőző és megszüntető program mű-
ködtetése.
Felnőtt klubok, prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek), nyári 
napközis és bentlakásos táborok, rendezvények.

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: Játszóház programok,játszóbuszos szolgáltatás, 
Mobil Jelenlét Pont működtetés (kézműves fogl; ifi klub, játékok, filmklub, stb), csa-
ládi-,gyermek rendezvények, ügyintézés, kríziskezelés.

Fejlesztő szolgáltatások:
·  gyógypedagógus, 
·  fejlesztőpedagógus a Jelenlét Pontokon (heti 20 óra)
·  fejlesztőpedagógus az óvodákba (heti 20 óra) 
·  logopédus a Jelenlét Pontokon 
·  meseterapeuta
·  szupervízor
·  addiktológiai konzultáció
·  mediáció

Képzések szakembereknek és célcsoportnak:
·  Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett közösségi és szociális munka 
·  Közösségi munka 
·  ECDL tanfolyam
·  Értsük egymást jól! 
·  Egészségesebb munkahelyi közösségek program (munkahelyi egészségfej-

lesztés, stressz-addiktológiai témakör)
·  Egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségek program (kortárs erőszak, 

zaklatás prevenciója)
·  Elsősegély előadások édesanyáknak a sellyei Egészségfejlesztési Irodával 

együttműködve

Szakmai tapasztalatcsere, tanulmányút: Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
megvalósított Végtelen lehetőség munkatársaival a kunhegyesi járásban (Tisza-
bő, Tiszagyenda, Tiszabura) találkoztak a sellyei járás Végtelen lehetőség Projekt 
munkatársai

Szakmai rendezvények járási szinten:
·  Járási Szolgáltatói Kerekasztal (9 alkalommal)
·  Járási Fejlesztési Fórum (16 alkalommal)
·  Szakmai konferenciák (6 alkalommal)

Célcsoport támogatása, aktivizálása innovatív programokkal a Katolikus 
Karitász Végtelen projektjében:
·  Akarom Program (öngondoskodást elősegítő program családoknak)
·  Szép Otthon Program (lakhatási életkörülményeket segítő program)
·  Zöldellő Kertek Program (háztáji gazdálkodást és kiskert program az öngon-

doskodás támogatása)
·  Példakép Program (mintaadók szerepe a járásban, iskolai sikerességet, pálya-

választást támogató program köznevelési intézményben és a jelenlét pontokon)
·  Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program)

A projektről további tájékoztatást nyújt:
dr. Boros Julianna szakmai vezető
Katolikus Karitász - Caritas Hungarica
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt
Mobil: 06/70/601-5329, E-mail: boros.julianna@caritas.org.hu 

További információk elérhetők a projekt honlapján: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt online elérhetősége: 
www.karitasz.hu, Végtelen lehetőség - Katolikus Karitász (karitasz.hu)
Kisszentmártoni Jelenlét Pont címe: 7841 Kisszentmárton, Kossuth Lajos utca 47.
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KISSZENTMÁRTON JELENLÉT PONT 
A Jelenlét Pontok feladata és célja, hogy település lakóira irányuló meglévő fej-
lesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető 
módon biztosítsa. Célja, hogy a szolgáltatáshiányos településeken a szükségle-
teknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó 
szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférés. Min-
denki számára nyitott, folyamatosan a hét 6 napján nyitva tartó komplex közösségi 
szolgáltató tér.

Tésenyi Jelenlét Pont épülete

Szolgáltatások a Jelenlét pontokon:
•  Tanoda jellegű tevékenység
•  Gyermekjátszó klub 
•  „Gyermeknevelés szépségei” - szülő klub
•  „Mese délután”
•  „Kézművesek” órája - tematikus gyermek foglakozás
•  Családi nap, - zenés közösségi programok
•  „Tudatos háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak
•  Kölcsönző: gyermek és babaápolási eszközök, felszerelések, gyógyászati se-

gédeszközök térítésmentes kölcsönzése
•  Felnőtt klubok
•  Prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek is)
•  Nyári napközis és bentlakásos táborok, rendezvények programjainak biztosítá-

sa hátrányos helyzetű gyermekek számára
•  Információs pont: számítógép használat, tájékozódási lehetőség a járás szolgál-

tatásiról, szociális és életvezetési egyéni tanácsadás, mentálhigiénés beszélge-
tés, valamint szociális és hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás

•  Higiénés pont: mosási lehetőség
•  Tetű program: irtás és prevenció
•  Nyitott közösségi tér
•  Lakossági fórumok helyszíne
•  Szakmai műhelyek helyszíne
•  A Jelenlét Ponton fellelhető egy fejlesztő sarok és mobil fejlesztő eszközpark is, 

amely hátrányos helyzetű csoportok (értelmi sérültek, megváltozott munkaké-
pességűek, sajátos nevelési igényű gyermekek, fejlesztésre szoruló gyermekek, 
nehéz szociális körülmények között élő családok) fejlesztését, oktatási célú támo-
gatását segíti a helyszínen tartott foglalkozások során. A foglalkozásokat fejlesztő 
pedagógus és speciális szakember tartja: korai fejlesztés, mozgásfejlesztés hát-
rányos helyzetű kisgyermekek részére, képesség és tanulás fejlesztés, korrepe-
tálás tanulási nehézségekkel küzdő és hátrányos helyzetű gyermekek számára.1

 

ÉLETKÉPEK A KISSZENTMÁRTONI JELENLÉT PONTRÓL 

Családi nap
2021-ben a Dráva folyó árteréhez tartozó tó partján, jó hangulatú főzéssel egybe-
kötött családi napot tartottunk. A gyermekek és szülők aktív részvételével szalon-
nát sütöttünk, játszottunk, zenés műsort hallgattunk, pihentünk, a gyerekek még 
légvárban is ugrálhattak. Minden korosztály megtalálta a számára kedves időtöl-
tést.

„Nagyon jól éreztem magam. Mindig is szerettem a szalonnasütést,  
mert saját magam készíthettem el.” (Dorina)

1 Végtelen lehetőség – Komplex Felzárkóztatási Modellprogram A Sellyei Járásban Szakmai Terv 
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„Az előadás nagyon vicces volt, az előadók bevonták a nézőket  
és nagyon tetszett, hogy a Katolikus Karitász dolgozója Árvay Boglárka  

a fellépő művészekkel együtt főzött a műsor folyamán.” (Petra)

„Légvárazni nagyon szeretek, mondtam is anyukámnak hogy vegyenek apával 
otthonra egyet, mert minden nap szeretnék légvárban ugrálni.” (Míra)

Március 15.-ei ünnepség 
Nemzeti ünnepünkre készülve nem csupán megemlékeztünk a szabadságharc 
eseményeiről, hanem egy kézműves foglalkozás keretében magyar zászlót, és 
kokárdát készítettünk a gyerekekkel. Mindezek után még játékos vetélkedőre is 
maradt idő. A tudás és ismeret átadásán kívül, közösen készítettünk nemzeti szín-
ben pompázó ételeket is.

„Az ünnepségre készülve nagyon sok nemzeti színű dekorációt csináltunk.  
Készítettünk nemzeti színekkel díszített süteményt, a lányoknak magyaros  
fejdíszt papírból, hajtogattunk kokárdát és március 15.-éhez kapcsolódó  

vetélkedőt szerveztünk.” (Liliána)
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Farsang
A farsangi népszokások felelevenítését saját, egyedi készítésű jelmezekben ün-
nepeltük. Mindenki kreatív ötletekkel állt elő. Felszabadító érzés volt valaki/valami 
más bőrébe bújni. Néha nem árt megfeledkezni a mindennapi gondokról, és csak 
lenni valakinek, aki igazából nem vagyok.

„A farsangi mulatságon katonának öltöztem, de nagyon tetszett,  
ahogy a többi gyerek is beöltözött különböző jelmezekbe.” (Attila)

Gyereknap
Gyereknap alkalmával egy különleges helyre kirándultunk a Kisszentmártoni gye-
rekekkel. A Duna-Dráva Nemzeti Park ornitológusának, a madár gyűrűzés fogá-
sait bemutató ismeretterjesztő előadását hallgattuk meg. Ámulatba ejtő volt a ma-
dárfajok sokszínűsége. A kirándulás nem lett volna teljes, ha nem jutott volna idő a 
közös főzésre. Nem vártunk rá, hogy a „sült galamb a szánkba repüljön.”

„Mindig is szerettem a madarakat, ezért nagyon nagy örömmel vettem részt  
a kiránduláson, ahol olyan érdekes dolgokat tudtam meg,  

amit máshol nem tudtam volna meg.” (Jázmin)
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„A kiránduláson pörköltet főztünk, ami közös főzés volt mivel az előkészítésben 
mindenki részt vett.” (Nikoletta)

Karácsony 
A karácsonyi készülődés egyik meghatározó mozzanata, az ajándékok elkészíté-
se. Tudjuk, hogy az az igazán értékes ajándék, ami a saját munkánk gyümölcse. 
Ezért a gyerekek önálló műsorral készültek a karácsonyi ünnepre. A szülők és a 
többi gyerek előtt mutatták be produkcióikat.

„Az ünnepségre készülve egy karácsonyi verssel készültem.  
A többi gyermekkel együtt karácsonyi dalokat énekeltünk.” (Kevin)
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Adventi kézműves sarok
Gyerekek és szülők közösen készültek az adventi időszakra. Koszorút, és hógöm-
böt készítettek. Így a közösség élményét élvezve, sikerült elkészíteni néhány deko-
rációs elemet, melyek segítenek ráhangolódni az ünnepekre.

„A karácsonyi dekorációhoz nagyon sokféle anyaggal dolgoztunk,  
amit a Jelenlét Pont dekorálásához használtunk fel. Számomra az egész este 

rendkívül bensőséges hangulatú volt.” (Marika)

Ifi klub
Kisszentmárton környéki erdős területen rendeztünk egy különleges ifi klubot, 
melynek célja a természet megismerése volt. Növények és állatok nyomai után 
kutatva, sok érdekességre bukkantunk. A gyerekek egy játékos vetélkedőben bi-
zonyíthatták, mennyi új ismerettel gazdagodtak.

„Az előkészített rejtvények engem igazi nyomkereső indiánná avattak,  
és amit megtapasztaltam a keresés során az az,  

hogy minden apró jel fontos a sikerhez.”  
(Zoltán)
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Bohóc érkezett hozzánk - foglalkozás és játék
Nagy érdeklődés, és vidám hangulat jellemezte bohóc barátunk látogatását a Kisz-
szentmártoni Jelenlét Ponton. A gyerekek számos különleges programon vehettek 
részt. Volt kézműves foglalkozás, lufihajtogatás, arcfestés, és játékos vetélkedő. 
Olykor jólesik a ”bohóckodás!”

„A kézműves foglalkozáson sok szép tárgyat készítettem, amelyeket ajándékként 
anyukámnak oda tudtam adni. A leges-legjobban az arcfestés tetszett, ahol  
szerintem a nekem készített delfin kép volt mind közül a legszebb.” (Zsófia)

Mikulás
Ajándékot szeretünk adni és kapni. A Mikulás érkezésekor tudjuk, hogy mindkettő-
ben részünk lesz. Így történt ez a Kisszentmártoni Jelenlét Ponton is. A gyerekek 
szívesen daloltak, és szavaltak a Mikulásnak, a sok finomságért cserébe. A termet 
megtöltötte az ajándékozás örömének légköre. 

„Nagyon vártam a Mikulás ünnepséget, ahol ajándékcsomagot kaptam.  
Persze előtte egy kis verset azért el kellett mondanom a Mikulásnak.”

(Szeréna)
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