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UTAZÓ JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS 
ÉS MOBIL JELENLÉT PONTOK A SELLYEI JÁRÁSBAN EFOP-1.5.1-17-2017-00005 

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)
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VÉGTELEN 
LEHETŐSÉG 

PROJEKT
Sellyei Járás
Katolikus  
Karitász

Jelenlét Pontok
Kisszentmárton,  

Téseny  
(heti 6 napon át)

Utazó 
Jelenlét 

Szolgáltatás
sellyei járás,  

DE kiemelten 10  
településen
(hétköznap 

+igény szerint)

Mobil Jelenlét 
Pontok

Csányoszró, 
Majláthpuszta  

(heti 1 alk.)

Együttműködések 
erősítése

(szakmai műhely, 
kerekasztal, honlap,  

stb.)  
sellyei járás

Diagnózis 
alapú fejlesztő 
szolgáltatások  

(igény, szükséglet 
alapján) 

sellyei járás

FEJLESZTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

Véletlen Lehetőség Projekt

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
óvodáskorú gyermekek

Helyszín: óvodák: Baksa, 
Bogádmindszent, Magyarmecske

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
iskoláskorú gyermekek

Helyszín: Kisszentmárton JP, 
Téseny JP

További szolgáltatások:
logopédiai, addiktológiai, 

meseterapeuta, szupervízor, 
mediátor

UTAZÓ JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS ÉS MOBIL 
JELENLÉT PONTOK A SELLYEI JÁRÁSBAN

Kézfertőtlenítő szerek átadása

A Sellyei járásban korábban nem volt még az Utazó Jelenlét Szolgáltatásra ha-
sonló példa. A tevékenység bevezetését az indokolta, hogy a Végtelen lehetőség 
projekt területén, a sellyei járásban több tucat település van. A járásban összesen 
38 település található, melyek jellemzően szolgáltatáshiányos apró falvak. A Utazó 
Jelenlét Szolgáltatás célja az volt, hogy ne csak azok a települések részesüljenek 
a projekt által nyújtott szolgáltatásokból, ahol a Jelenlét pontok találhatóak. 
Természetesen az Utazó Jelenlét 4 fős csapata nem tudta a járás mind a 38 te-
lepülését rendszeresen felkeresni, de mindenhova eljutottunk. A nagyobb és jobb 
infrastruktúrájú településeket (Sellye, Vajszló) ritkábban kerestük fel. Ezek a foglal-
kozások nagyobb ünnepekhez, nyári táborokhoz kötődtek.
A járásban 10 településre koncentráltunk kiemelten. Ezek olyan települések, ahol 
helyben Jelenlét pont, vagy más felzárkóztatási fókuszú pályázat nem érhető el, 
azonban érezhető, hogy szükség van helyben a segítségükre. A települések ki-
választásának alapját a járási diagnózis adta, de azt, hogy melyik településekre 
koncentráltunk erősebben azt a helyi igények, szükségletek és a felmerülő prob-
lémák adták. 
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Besencei családi nap 2020-ban

Főbb tevékenységeink közé tartozott a családokkal történő szociális munka, kr-
ízis-prevenció, kríziskezelés, fejlesztő és kapcsolatteremtő játszóházak szervezé-
se, megvalósítása.  
Konkrét szolgáltatásokba is bekapcsolódtunk. Ilyenek voltak a járásban a „Szép 
Otthonok Program”, a „Zöldellő Kertek Program” és az „Akarom program” a DM 
pelenka program is. 

DM pelenkaadomány átadása

A COVID járvány időszakában kiemelt feladatunk volt a járásban élő családok 
körében mutatkozó krízishelyzetek elhárítása és feloldása. A szociális ügyintézés 
mellett, adományokkal is segítettük a helyi lakosságot, a rászorulókat. Tartós élel-
miszereket, higiéniai termékeket szállítottunk a karanténba kerülő családoknak, de 
szükség esetén kályhákkal segítettük a a hátrányos helyzetű embereket.

Tartós élelmiszeradományozás karanténban lévő családnak

Kályhaadomány Kisszentmártonban 2019 telén

Leggyakoribb tevékenységünk, hogy az aprófalvas településeken a prevenciós 
és közösségépítő programokkal voltunk jelen, melyek keretében fejlesztő vagy 
közösségi-, csoportos foglalkoztatásokat tartottunk. Játékfoglalkozásainkkal hoz-
zájárultunk a települések rendezvényeihez. A közösségi alkalmak jellemzően a 
hétvégi napokon valósultak meg. 
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Családi nap légvárral, trambulinnal, sportjátékokkal

Az Utazó Jelenlét fontos eleme a Játszóbusz Program, mely a helyi adottságo-
kat kihasználva, valós igényeket felmérve, a gyermekek és fiatalok kíváncsisá-
gára, fogékonyságára alapozva szocializál, játszva tanít, és normákat közvetít. A 
szervezett foglalkozások célja a gyermekek, fiatalok önállóságra nevelése, közös-
ségformálása, a lakóközösség kohéziójának erősítése. A Játszóbusz Program 
tevékenységeit közösségi térben (rossz idő esetén) tartott foglalkozásokra, és 
szabadban irányított játéktevékenységekre bonthatjuk. A következő programok 
valósulnak meg a fejlesztő és szabadidős játszóházakban: kézműves foglalkozás, 
ugrálóvár, trambulin, sportjátékok, fejlesztő foglalkozások, meseprogram, csopor-
tos fejlesztés. 

Csoportos fejlesztés Gilvánfán Mikulás ünnep Majlátpusztán

Kisiskolások tanulássegítése Légvárazás Drávasztárán

MOBIL JELENLÉT PONT CSÁNYOSZRÓN

A Végtelen Lehetőség Projekt Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársai, az „Uta-
zósok” csapata heti rendszerességgel nyújtott szolgáltatásokat a Mobil Jelenlét 
Pontokon. Ezek a Mobil Jelenlét Pontok Csányoszrón, illetve a Kisszentmártonhoz 
tartozó Mailáthpuszta szegregátumban találhatóak meg, ahol állandó helyszíne-
ken rendszeresen tartottunk foglalkozásokat, a helyben élő gyermekeknek, felnőt-
teknek egyaránt.

Szabadtéri játékok Csányoszrón
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Kézműves foglalkozások 
A csányoszrói mobil jelenlét ponton rendszeres időtöltésnek számít a kézműves 
foglalkozás. Ünnepek előtt remek lehetőség a hangolódásra, ha készítünk egy-egy 
díszt, képet, jelmezt, vagy ajándéktárgyat. Egyszerre élvezzük egymás társaságát, 
gazdagodunk egy általunk készített tárggyal, és tapasztalatot, tudást szerzünk a 
kézműves munka közben. Ezen foglalkozások, viszonylag nagy szabadságot biz-
tosítanak a résztvevő gyermekeknek, talán ezért is annyira közkedveltek a fiatalok 
körében. 

Színezés kicsiknek...

 ...adventi koszorúkészítés nagyoknak

Játékfoglalkozások 
Játszani mindenki szeret. A játékfoglalkozások teret nyitnak a kreativitás és ön-
kifejezés előtt, hozzásegítenek magunk és mások jobb megismeréséhez, és az 
egészséges versenyszellem felszabadulásához. Mindemellett a szabadtéri játé-
kos vetélkedők, a focizás, kosárlabdázás az egészséges életmódot is támogatják. 
A beltéri körjátékok, társasjátékok, kártyajátékok, fejlesztőjátékok bensőséges lég-
kört teremtenek, melyben a gyerekek biztonságos módon tanulhatnak meg nyerni, 
veszíteni, csapatban és egyénileg dolgozni, és persze elfogadni a szankciót, ha 
nem tartották be a szabályokat. 

Pingpong a csányoszrói Mobil Jelenlét Ponton az IKSZT épületében

Ügyességi játékok a szabadban
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Filmklub 
A filmek, mesék, történetek kiszakítanak minket a jelenből, és egy másik világba 
repítenek. Nagy szükség van ezekre a percekre, hisz ekkor, ha csak néhány pilla-
natra is, de megszabadulunk terheinktől, gondjainktól, problémáinktól. A filmvász-
non megjelent helyszínek, tárgyak, élmények a valóságban gyakran elérhetetlenek 
az átlagember számára, de így lehetőség nyílik megismerésükre. A filmklub nagy-
szerű közösségi élményt nyújt a gyermekeknek. Igyekszünk ilyen foglalkozások 
során a legmagasabb színvonal megteremtésére. A számunkra megvalósítható 
legnagyobb felületen vetítjük a filmet, készülünk pattogatott kukoricával és üdítővel, 
elsötétítünk, erős hangfal segítségével biztosítjuk a hangzás magas színvonalát. 
Így válik néhány órára a közösségi terünk igazi moziteremmé.   

A mozivá alakult csányoszrói könyvtár

MOBIL JELENLÉT PONT MAILÁTHPUSZTÁN

A Mobil Jelenlét Pont feladata és célja, hogy település lakóira irányuló meglévő fej-
lesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető 
módon biztosítsa. Emellett fontos célkitűzés, hogy a szolgáltatáshiányos települé-
sen a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra ke-
rüljenek a hiányzó szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való 
hozzáférést. Mailáthpusztán az orvosi rendelő épületében talált helyet a jelenlét 
pont. Az épületet övező zöldterület kiváló lehetőségeket biztosít jó idő esetén, sza-
badtári játékok megvalósítására, csapatépítő programok tartására.

A mailáthpusztai mobil jelenlét pontnak helyet adó épület 

Családi nap Mailáthpusztán 

A Kisszentmárton településhez tartozó Mailáthpuszta szegregátumnak tekinthető, 
mely néhány kilométer távolságra fekszik a település központjától. Ezért a mai-
láthpusztai mobil jelenlét pont sajátságos feladata, a szegregált helyzetből ere-
dő hátrányok csökkentése, és a kapcsolat erősítése a két településrész között. 
A szolgáltatások biztosítása, elérhetővé tétele, a közös hasznos szabadidőtöltés 
nagyszerű lehetőség a célok eléréséhez. A családi napok, gyerektáborok, közös 
ünnepek tartása mind elősegítik a közösségépítést.
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Családi nap Mailáthpusztán 

A mobil jelenlét pont szolgáltatásai 
•  Tanoda jellegű tevékenység: tanulást segítő felzárkóztatás
•  Gyermekjátszó klub: vezetett fejlesztő célú és szabad játékok 
•  Családi napok, tematikus táborok, közösségi rendezvények
•  Felnőtt lakosságot célzó tematikus, kreatív klub alkalmak
•  Információs pont: számítógép használat, tájékozódási lehetőség a járás szolgál-

tatásairól, szociális és életvezetési egyéni tanácsadás
•  Szociális és hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás
•  Prevenciós programok
•  Nyitott közösségi tér 
•  Lakossági fórumok 

A pandémia (járványügyi) időszak alatt jelentős szerepet vállalt a tanoda jellegű 
szolgáltatás a jelenlét pont életében. A gyerekeket egyeztetett, meghatározott idő-
beosztás alapján fogadták a jelenlét pont munkatársai, és segítették a napi iskolai 
feladatok elvégzésében. Emellett állandó ügyelet működésével tudták biztosítani 
a tantárgyi felkészítést és a hátránykompenzálást, továbbá szükség esetén a gyer-
mekfelügyeletet és foglalkoztatást iskola idő alatt. 

Társasjáték a jelenlét ponton

Kártyaparti a jelenlét ponton

A játékfoglalkozások mindig nagy népszerűségnek örvendenek. Számos társas-
játék, táblajáték, kártyajáték megismerésére van lehetőség a jelenlét ponton. Min-
den korosztály megtalálhatja a számára megfelelő játékot. A jókedv garantált!  
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