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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)
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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

KÉPZÉSEK A SELLYEI JÁRÁSBAN 

A Katolikus Karitász - Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség – Komplex fel-
zárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban c. projekt keretében több képzési 
program is megvalósult.

A projekt keretében igyekeztünk a lehető legnagyobb hangsúlyt fektetni mind a 
munkavállalók, mind pedig a járás lakosainak különböző képzéseken való rész-
vételére. 

A szociális segítők, jelenlét pont munkatársak és a járásban dolgozó helyi szak-
emberek többek között részt vehettek a „Peremhelyzetű és kirekesztett csopor-
tokkal végzett közösségi és szociális munka”, a „Közösségi munka” és az „Értsük 
egymást jól!” című képzéseken. A célcsoport, helyi lakosság számára, tovább a 
szakembereknek együtt ECDL Basic tanfolyamot is szerveztünk, ezáltal piacké-
pes tudáshoz jutattuk a résztvevőket. 

A „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett közösségi és szociális 
munka”, valamint a „Közösségi munka” című képzéseket a Közösségfejlesztők 
Egyesületének közreműködésével és előadásával volt szerencsénk megszer-
vezni, melyekre 2021 szeptemberében került sor, két-két meghatározott időpont-
ban. A Közösségi munka c. képzésben a legalább nyolc általános iskolai osztály-
lyal rendelkező segítő szakemberek tudtak részt venni. A képzések gyakorlati 
és elméleti részekre oszlottak, mindkettő nagyban segítette a terepen dolgozó 
munkatársak szakmai fejlődését és tapasztalatinak bővülését, valamint alapvető 
módszereket, technikákat ismertetett meg a résztvevőkkel. A résztvevők lehe-
tőséget kaptak arra, hogy ismereteiket bővítsék, és a mindennapi munka során 
használható gyakorlatokat ismerjenek meg. Az előadók által betekintést nyerhet-
tek más szervezetek, és más területek munkájába, működésébe. Információkat 
kaptak a szegregátumokban élőkkel és a különböző függőséget okozó szereket 
használókkal való szociális munka tapasztalataiból, mindennapjaiból. Amely ki-
fejezetten hasznos tudásnak bizonyul egy olyan terepen, ahol a szociális mun-
kások, segítő szakemberek csak aprófalvas településeken dolgoznak, illetve 
szerencsés esetben csak elvétve találkoznak a függősek bármilyen formáival.

Mindkét képzés esetében interaktív és kreatív feladatok segítségével tanulhattak 
a munkatársak, számos, a mindennapokban is felmerülő probléma megoldását 
kellett a feladatok keretében csoportosan és hatékonyan megoldani. 
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2021 novemberében sor került az „Értsük egymást jól!” című képzésre a Végte-
len lehetőség projekt keretein belül, a Nemzetiségi Roma Módszertani Oktatá-
si és Kulturális Központ együttműködésével valósult meg. A 40 órás képzésen 
részt vehettek a Katolikus Karitász munkatársai, illetve a sellyei járás területén 
dolgozó szociális szakemberek, a nemzetiségi önkormányzat képviselői, továb-
bá a helyi lakosság érdeklődő tagjai. Ez a képzés elsősorban a cigány/roma 
kultúra megismerésére, elfogadására és megőrzésére fektette a hangsúlyt. A 
résztvevők olyan hasznos és fontos tudással gazdagodtak a cigány/roma kul-
túrával kapcsolatban, amely elengedhetetlen az ezzel a kisebbségi csoporttal 
végzett szociális munka során. A képzés elméleti része mellett két nap terep-
gyakorlatra is sor került. Az egyik napot Alsószentmártonban töltöttük, a másikat 
pedig Gilvánfán. Mindkét település esetében megismertük a helyi problémákat, 
adottságokat, illetve betekintést nyerhettünk az ott dolgozó szociális szakem-
berek, pedagógusok munkájába. Megismertük az ott lezajlott fejlesztéseket és 
törekvéseket arra, hogy az ott élő emberek életét jobbá tegyék. 

Az elméleti napok során ízelítőt kaphattunk a cigány kultúra egészéből, a cigány 
csoportok származási és nyelvi hátteréről, valamint megismerkedhettünk a Gand-
hi Gimnázium és pedagógusai által végzett munkával. A színvonalas előadás ke-
retében még a népviseletek, nyelvi érdekességek bemutatására is jutott idő. 
A képzések végén a kitartó résztvevők tanúsítvánnyal a kezükben és hasznos 
tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza.

A Végtelen lehetőség projekt keretében lehetőségük volt azoknak a szociális 
segítő szakembereknek, akik ezt igényelték, részt venni egy ECDL Basic tanfo-
lyamon is. A tanfolyam 2021 novemberétől, 2022 februárjáig zajlott, összesen 
108 órában, 28 alkalommal. A tanfolyam online zajlott, és résztvevők alapvető 
számítástechnikai ismeretekkel, táblázatkezelési és szövegszerkesztési, vala-
mint online alapismeretekkel gazdagodtak. Segítő szakemberek közül nyolc fő 
vett részt a tanfolyamon, de a helyi lakosok közül is két fő vállalta és becsatlako-
zott a képzésbe. A tanfolyam egy ECDL vizsgával zárult, amelyet a résztvevők 
sikerrel teljesítettek. 

A képzések mellett sor került egy kétnapos szakmai tanulmányútra, tapasztalat-
cserére is 2021. szeptember 9. és 10. között. Ennek keretében a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által megvalósított Végtelen lehetőség, kunhegyesi járásban 
dolgozó munkatársaival találkoztak a sellyei járás Végtelen lehetőség Projekt 
munkatársai. 

A két nap alatt Tiszabő, Tiszagyenda és Tiszabura településeket látogattuk meg. 
A tanulmányúton 19, a sellyei járásban dolgozó Karitász kolléga vett részt. Ér-
dekes volt látni a hosszúideje működő felzárkóztató projektek működését, és az 
abban dolgozó szakemberek mindennapi munkáját. 
 

Tiszabőn megtekinthettük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott 
általános iskolát, ahol egy nagyon hangulatos előadással vártak minket, az is-
kola cigány származású fiatalokból álló zenekara egy nagyon szép előadással 
kedveskedett a közönségnek. Utunk második napján Tiszagyenda és Tiszabura 
településeket látogattuk meg, ahol bemutatták nekünk a helyi jelenlét pontok 
működését, mindennapjait. 
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Tiszagyendán egy nagyon aktív nap részesei lehettünk, éppen zajlott a tudatos 
háztartás klub foglalkozása, illetve egy szociális ruhaosztást is szerveztek.
 
A sellyei járás területén több intézményben is megrendezésre kerültek a lakoso-
kat célzó képzéseink, előadásaink az INDIT Közalapítvánnyal együttműködve. 
Munkahelyi egészségfejlesztés, stressz-addiktológiai témakörben részt vehet-
tek az érdeklődők az „Egészségesebb munkahelyi közösségek program” előa-
dásain, melyre négy helyszínen került sor, Tésenyben, Kisszentmártonban, Bak-
sán és Baranyahídvégen. Minden helyszínen két alkalommal gyűltek össze a 
jelentkezők, egy előadás hatvan percet vett igénybe. Tésenyi és kisszentmártoni 
jelenlét pontunkon két-két csoportot is sikerült toborozni a programra. 
 

A program alkalmaira 2022 januárjában, illetve 2022 februárjában került sor, a 
szervezési és a helyszínbiztosítással kapcsolatos feladatok az Katolikus Kari-
tász Végtelen lehetőség projekt Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársainak volt 
a feladata.

A foglalkozások edukatív információátadással, közös megbeszéléssel és kiscso-
portos témafeldolgozással zajlottak. Az első előadás bevezetőjeként az érdeklő-
dők megismerkedhettek bizonyos alapfogalmakkal: mi a stressz, a stresszegyen-
súly, a pozitív és negatív stresszállapot, mik a stresszel járó testi változások. 
Szóba került, hogy milyen stresszorokkal, stresszt kiváltó okokkal találkozhat-
nak a mindennapi életben. Interaktív, kiscsoportos formában összegyűjtötték a 
stressz testi, viselkedésbeli, gondolati, érzelmi jeleit. Megismerkedhettek pozitív 
és negatív stresszkezelési technikákkal, ezen belül pedig a negatív gondolatok 
megkérdőjelezéséről esett szó. Hasznos stressz- és haragkezelési tanácsokkal 
gazdagodhattak a résztvevők. A foglalkozás végén a résztvevők az időbeosz-
tásról és az indulatkezelésről szóló információs kiadvánnyal is gazdagodtak.
 
A második előadás már addiktológiai témában folyt. Az érdeklődők hallhattak a 
függőséget okozó szerekről, hatásaikról, illetve a szerhasználat jeleiről. Informá-
ciókat kaphattak a függőséget okozó szerek élettani hatásairól, következményei-
ről, ennek keretében pedig egy interaktív játékban is részt vehettek. Szó esett az 
alkoholbetegség családra és a szenvedélybeteg felnőtt, gyermekeire gyakorolt 
hatásairól, majd hallhattak a dohányzás témaköréről is. Itt is fontos tényező volt 
a dohányzás élettani hatása, illetve a leszokás pozitív következményei.
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A lakosok visszajelzései alapján az előadások hasznosak és érdekesek voltak, 
egyes településeken sikerült elérni olyan családokat, illetve olyan személyek 
hozzátartozóit, ahol megjelenik a különböző pszichoaktív szerek használata. Az 
előadásoknak köszönhetően megismerkedtek olyan technikákkal, lehetőségek-
kel, amelyekkel a problémát hatékonyabban, célzottabban tudják kezelni. 

A sellyei járás bizonyos általános iskoláiban került megrendezésre, szintén az 
INDIT Közalapítvány közreműködésében, az „Egészségesebb, biztonságosabb 
iskolaközösségek program”, mely a kortárs erőszak, zaklatás prevenciójával fog-
lalkozott. A foglalkozások tanórákhoz igazodtak, így háromszor 45 percet vet-
tek igénybe. A programot a Bogádmindszenti és a Baksai Általános Iskolákban, 
valamint Sellyén a Kiss Géza Általános Iskolában bonyolítottuk le. A program 
alkalmaira 2021 decemberében, illetve 2022 januárjában került sor, a szervezési 
és a helyszínbiztosítással kapcsolatos feladatok az Katolikus Karitász Végtelen 
lehetőség projekt Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársainak feladata volt.
 

A gyerekek egy iskolai bántalmazás témájával foglalkozó kérdőív kitöltésével 
kezdték a foglalkozásokat, a program játékos ismerkedéssel kezdődött. Ezután 
lehetőséget kaptak a különböző, iskolában felmerülő konfliktushelyzetek megbe-
szélésére, tisztázására. Nagy hangsúly került arra, hogy a gyerekek a konfliktu-
saikat ne fizikai erőszak útján próbálják megoldani, hanem képet kapjanak arról, 
hogyan is tudják nézeteltéréseiket békés úton rendezni. A gyerekek csapatépítő 
játékokon keresztül ismerkedhettek a különböző stressz kezelési technikákkal, 
önállóan feltérképezhették, kihez fordulnának egy esetleges iskolai konfliktus, 
probléma esetén. A gyermekcsoportok nagy része örömmel vett részt a foglal-
kozásokon, odafigyelt és aktív résztvevője volt a feladatoknak, a közösségnek. 
Emellett persze akadtak olyan esetek, amikor a gyerekeknek nehezükre esett 
társukra odafigyelni, ezeket a helyzeteket a szakemberek sikerrel kezelni tudták. 
Minden megvalósult képzésről elmondható, hogy nagyban hozzájárultak a sely-
lyei járásban dolgozó szakemberek és a helyi lakosok ismereteinek bővítéséhez, 
tudásmegosztással és tapasztalatcserével, élményalapú tanulás formájában is 
fejlesztettük a kompetenciákat. 



14 15

EFOP-1.5.1-17-2017-00005 KÉPZÉSEK A SELLYEI JÁRÁSBAN

Szerkesztette: 
Kulcsár Viktória, dr. Boros Julianna, Zagyva Richárd 

Kiadja: 
Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

Grafikai terv, nyomdai előkészítés:
eSCom.hu 

Nyomda:
Premier Nyomda

Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram  
a Sellyei járásban 

EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt

JEGYZETEK



www.karitasz.hu


