Beszámoló
a Katolikus Karitász
2013. évi tevékenységéről

„A szociális segítség megszervezésében nem lehet egy társadalom, vagy akár egy vállalkozói réteg határozatlanabb és ügyetlenebb, mint a saját cégeinek és üzleti tevékenységeinek a megszervezésében. Budapest az utóbbi száz esztendőben a katolikus
karitatív munkának is a fellegvára volt.”…
„Jézus tanítványai között a hitelesség jele, hogy mennyire szeretik egymást… Mutassuk meg ezt a szeretetet a rászorulók iránt!
Segítsük a plébániai, az egyházmegyei és az országos karitász
munkáját. Nézzünk körül a saját rokonságunkban, családunkban és környezetünkben! Vegyük észre azokat, akiknek anyagi vagy fizikai segítségre, jó szóra, szeretetre van szüksége. Így
törekedjünk arra, hogy az emberszerető Isten közelsége öröm
és erő forrása legyen mindannyiunk számára!”

Erdő Péter
bíboros
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Dicsértessék
a Jézus Krisztus!
Évről évre már hagyománnyá vált, hogy
összefoglaljuk az elmúlt évet és számot
adunk az Úrnak, de magunknak is, és a
társadalomnak is, mit végeztünk, kiken segítettünk, hogyan sáfárkodtunk azzal, amit
azért kaptunk, hogy mások javára fordítsuk,
mások életét könnyítsük.
Ezt nem önmagunk előtti tetszelgésből,
nem a világ előtti dicsekvésből tesszük, hanem mert tudjuk: kötelességünk elszámolnunk a végzett munkával nem csak lelkiismeretünk előtt, hanem a világ felé is!
És annak is tudatában vagyunk, hogy
munkánk olyan természetű, mely hitelesíti
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keresztény életünket. Tettek nélkül nincs
igaz hit. Önzetlen cselekedeteink, melyeket a másik javára, önzetlenül teszünk, tanúságtétel keresztényi hitünkről is. Olyan
tanúbizonyságtétel, melyet el kell, el tud fogadni a világ. Hisz a tettek számolhatók, lefényképezhetők, a segítségben részesülők
megkérdezhetők.
Így válik hitelessé az, amit a Katolikus
Karitász, mint jól működő segélyszervezet,
és amit a Karitász országosan megszervezett, kiterjedt önkéntes hálózatának tagjai
végeznek a maguk környezetében akkor,
amikor oda figyelnek a betegre, a magá-

nyosra, meghallgatják azt, aki talán már
nem nagyon „érdekes” a világ számára, de
akinek épp úgy szüksége van arra, hogy
valaki rá is odafigyeljen, mint bárki másnak,
aki a világ szemében sok befolyással bír…
Vagyis a Katolikus Karitász létével a szeretetet hirdeti, azt a szeretetet, mely figyel
a másikra, hogy senki ne maradjon segítség nélkül, ha rászorul. Azt a szeretetet,
mely önzetlenül áll oda a bajban lévő mellé. Azt a szeretetet, mely ad anélkül, hogy
vissza kérne. Azt a szeretetet, mely a minden emberben a felebarátot látja, és semmi különbséget nem tesz ember és ember
között, nem fogad el semmi hátrányos megkülönböztetést.
Hálásak vagyunk, hogy ebben a munkában részt vehetünk! Áldozat, munka és fáradtság ez, de mégis olyan nagy a jutalom
érte! A jutalom a jó érzés, lelkiismeretünk
békéje, hogy jót tettünk, hogy Isten eszköze
lehettünk, hogy valakinek segítettünk, hogy
egy családot támogattunk, hogy a bajba jutottak mellé állhattunk!
Volt erre sok alkalmunk az elmúlt évben is.
Pusztított az árvíz, fáradtunk a védekezésben, megpróbálta erőinket az újjáépítés munkája, figyeltünk a nehéz sorsúakra,
akiknek élelmiszert osztottunk, támogattuk
a családokat iskolakezdési nehézségeikben, segítettük a közüzemi számlákkal elmaradtakat, foglalkoztattuk a fogyatékkal
élőket… Segítetünk, ahol mód volt, ahol
lehetőség nyílt, ahol tudtunk.
Jó volt megtapasztalni, hogy ebben a
munkában nem maradtunk egyedül. Sokan álltak mellénk. Sokakkal együtt állhattunk a bajban lévőket felkarolók közé.
Együtt, közösen végezve a munkát, az nem
csak könnyebb és hatékonyabb lett, hanem

többeknek is tudtunk így segíteni. Az ös�szefogás Isten áldását is hozta munkánkra!
Örömmel tapasztaltuk, hogy jelenlétünkre, munkánkra számít az ország kormánya,
a katasztrófavédelem szakértői és munkatársai is. Partnernek fogadtak, és így is
kezeltek, és szakszerű munkájukban mint
munkatársra számítottak a mi helytállásunkra.
Jó volt azt is megtapasztalni, hogy men�nyien nem csak ismerik, de értékelik is
munkánkat. Ennek láttuk ékes bizonyságát abban, hogy a „Jónak lenni jó” akcióban
hányan és hányan ajánlottak fel segítséget,
támogatást, adták oda féltve őrzött tárgyaikat, hogy azzal segítsenek másokat! Segítettek, fontosnak érezték, hogy a segítők
közé kerüljenek tehetősek és szegények,
olyanok, akik sokat tudtak adni, de olyan
is, aki csak ötven forintot tudott felajánlani.
Mert valóban jónak lenni jó!
Köszönöm a Katolikus Karitász munkatársainak fáradozását, áldozatos munkáját!
Köszönöm az önkéntesek önzetlen szeretetét! Köszönöm a támogatók készségét és
áldozatát. Köszönöm azok nyitottságát is,
akik elfogadták a mi szeretetünket, lehetőségeinket, akik kinyújtott kezünket mint az
isteni jóság eszközét fogadták.
Köszönöm azt a fáradozást, mely Isten
dicsőségét, de az ember javát is szolgálta!
Isten segítségével folytassuk a munkát,
mert szüksége van a világnak szeretetünkre és tanúságtételünkre is!
Spányi Antal
püspök-elnök
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Kedves Adományozóink,
Önkénteseink,
Munkatársaink!
Ismét eltelt egy esztendő, úgy vélem,
ezért álljunk meg egy pillanatra és adjunk
hálát a nehézségek közt termett gyümölcsökért.
Az év során számos nehéz helyzettel kellett megküzdenünk, amely összefogás, egymás támogatása nélkül nem sikerült volna.
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik névvel vagy név nélkül,
pénzbeli, tárgyi adományokkal és nem
utolsó sorban kitartó imádságukkal segítik munkánkat, segítik mindazok életének
jobbá tételét, akiket a Karitász oltalmába
vesz. Hálásan köszönünk minden felajánlást, amely mindig újabb és újabb lehetőséget nyit számunkra Krisztus szeretetének
továbbadására.
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Köszönjük mindazok áldozatos munkáját,
akik nap mint nap a Karitász irodákban segítik segélyszervezetünket a feladatok elvégzésével járó koordinációs és adminisztrációs munkákkal.
Legfőképpen pedig szeretnénk megköszönni önkénteseink elhivatott és kitartó
munkáját, hiszen ők azok akik újra és újra
felkeresik a gondokkal küzdőket, hogy jó
szóval, szeretettel segítsék őket a hétköznapok nehézségei közt. Hogy megmutassák Isten végtelen szeretetét, reményt adjanak a reménytelenségben, segítő kezet
nyújtva a nehézségek, az elhagyatottság
közepette.
Szentatyánk, Ferenc pápa által is sokat
hangoztatott gondolatot követve, minden
egyes szenvedő ember arca mögött fölfedezhetjük a szenvedő Krisztus arcát. És
minél többet szemléljük Krisztus arcát, annál inkább érezzük, hogy jelen van minden
egyes tekintetben. Ahogy Krisztus néz, vigyáz bennünket és letörli a könnycseppjeinket, úgy kell nekünk is megtennünk ezt a

mindennapokban a tőlünk segítséget kérőkkel, újra és újra erőt merítve Isten végtelen szeretetéből.
Korunk nehézségei közepette jóleső érzés hírt kapni arról, hogy időről időre alakulnak új karitászcsoportok. Jószándékú
emberek fognak össze és elkötelezetten
vállalják e sokszor nem könnyű feladatot.
Nem könnyű, hisz a szenvedést látni és
azon segíteni próbálni is sokszor nehéz.
Nap mint nap válaszolni a kereszten függő Krisztus hívására, és kezünket nyújtani
egy rászorulónak, embert próbáló szolgálat, amelynek elismerését csak Krisztustól
kaphatjuk majd meg.
Hálás szívvel gondolunk mindazokra,
akik az elmúlt esztendőben tudtak erősek
és kitartóak lenni, akartak segíteni és szeretetükkel, támogatásukkal örömöt vittek
mások életébe.
„Jézus, eljőve közénk átalakítja életünket.
Őbenne látjuk, hogy Isten szeretet, hűség
és önmagát ajándékozó élet” – mondja Ferenc pápa.

„Legyünk gyengédek, amely által a szegényekre megértéssel és szeretettel, számítás
és félelmek nélkül tudunk tekinteni.”
Ferenc pápa

Ez adjon mindnyájunknak erőt a jó megtételére, hogy ebben az esztendőben is a
krisztusi öröm töltse be a lelkeket!
Écsy Gábor
országos igazgató
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krízis program 2013
A „Krízis 2013” programban egy több lépésből álló rendszert állítottunk fel, amely
elősegítette a segítségnyújtás zökkenőmentes előrehaladását, az esetek részletes kivizsgálását, a kapcsolattartást és információcserét, a visszaélések elkerülését,
valamint a folyamatos monitoringot.
A program indításakor egy alacsony támogatási összegű határértéket állapítottunk
meg, amely legfeljebb 50.000,-Ft lehetett.
A működés során ezt a határösszeget a kérelmezők helyzetét, hátterét, esetlegesen
gyermekek számát, illetve a kialakult krízishelyzet milyenségét figyelembe véve rugalmasan kezeltük. A segítségnyújtás menete
az alábbiak szerint zajlott.
Egyenesen a kérelmezőtől érkezett kérelmek
A tárgyi vonatkozású kérelmeket (ruha,
élelem, bútor, egyéb) egyenesen irányítottuk át az illetékes egyházmegyének, ahol
az egyházmegyei iroda a háttér kivizsgálása után lehetőségeihez mérten nyújtott
segítséget.
A kérelmező minden esetben egy iktatószámmal ellátott kríziskérelmi adatlapot kapott, amelyet kitöltve, aláírva, a megfelelő
számlamásolatokkal, ajánlásokkal és igazolásokkal kellett visszaküldenie. A beérkezett kérelmet nyilvántartásba véve, kríziskezelési javaslattal ellátva bírálatra készítettük
elő. Speciális eseteknél, amennyiben az
eset megkövetelte, az egyházmegyei irodáktól kértünk információt, segítséget a rá10

szorultság valódiságának kivizsgálását illetően.
Amennyiben ezek után a kérelem támogatást nyert, a kérelmező támogatási szerződést kapott egy bizonylatösszesítő melléklettel, amelynek aláírásával tudomásul
vette a támogatás összegszerű mértékét,
illetve célját. Az aláírt szerződés visszaérkezésével a támogatási összeg minden
esetben a támogatott szolgáltatás – eszköz – számlázójának bankszámlájára került utalásra.
Egyházmegyei Karitász központtól érkezett kérelem esetén
Az egyházmegyei iroda már előkészített,
kivizsgált kérelmet küldött, környezettanulmánnyal, amelyben feltüntette a kríziskezelési javaslatot is. A kérelem elbírálását,
jóváhagyását követően a támogatási szerződések az egyházmegyei irodák felé kerültek postázásra.
A támogatási összeg az illetékes egyházmegyei központok felé kerültek átutalásra, akik a megfelelő helyre juttatták el
a támogatást. Minderről a program indulásakor az egyházmegyei Karitász irodákkal
szerződéskötés történt, amelyben az irodák
elszámolási kötelezettséget vállaltak az országos központ felé.

A KRÍZIS 2013 program
támogatási jellegei
A program működése során, az igények
figyelembevételével nagyságrendileg 9 támogatási jelleg rajzolódott ki.
Tűzifára nyújtott támogatás
Általában a meghatározott 50.000,forintEzen támogatás az idei évben kevés
családot érintet, mivel állami szervezésben
szinte minden településen működött szociális tűzifa osztás. Így országos viszonylatban csak korlátozott számú családon segítettünk ilyen módon. Ez a második félévben
alig 5,2%-ot tett ki.
nyújtott segítséget mindig helyszíni szakember (mérnök, statikus, építész) által készült részletes és alapos vizsgálat előzte
meg. Az összes támogatás 4,4 %-át képezték.
Közmű számlák, tartozások kifizetésében való támogatás

Ház rendbetételre nyújtott támogatások
Általában a meghatározott 50.000,- Ftnál magasabb összegű támogatásokról van
szó ebben a csoportban. A támogatott családok önhibájukon kívül otthonukat tekintve kerültek olyan krízishelyzetbe, amely
veszélyeztette vagy egyáltalán nem tette
lehetővé a napi élet emberi körülményeit.
Az építőanyagokban vagy kivitelezésben

Az összes támogatás legnagyobb részét képezte. Fontos volt, hogy a közüzemi
számlák kifizetésében való segítségnyújtásnál is történjen meg a krízis megszűntetése. A „csepp a tengerben” jelenség esetén, amikor egy szolgáltató már kikapcsolta
magát a szolgáltatást több százezres, de
gyakran milliós nagyságrendű felhalmozódott tartozás miatt, és látható hogy pár tízezres támogatással ez az állapot nem szűnik meg, a támogatás értelmetlenné válik.
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Előforduló és tipikus jelenség, mikor a
kérelmező évek óta halmoz egy-egy tartozást nem fizetéssel, majd csak a legvégső esetben fordul segítségért, amikor a
helyzet szinte menthetetlen. Ilyenkor elvárássá válik, hogy a segélyszervezet egykét nap alatt teljes mértékben oldja meg
a problémát. A hatékony segítségnyújtás
elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező együttműködjön a segélyszervezettel
(részletfizetés kérvényezése a szolgáltató felé, amelyből induló részleteket vagy a
visszakapcsoláshoz szükséges összeget a
segélyszervezet biztosítani tudja).
A támogatás létrejöttét mindig megelőzte
a szolgáltatóval folytatott információegyeztetés, a tartozás okáról, mértékéről, és a további – szolgáltató által is javasolt – lehetőségekről. A közműtámogatások a teljes
támogatás 51,8%-át alkották.
Gyógyszer, gyógyászati eszköz, szemüveg kifizetése
Ezen a területen való segítségnyújtást receptek, illetve szükség esetén orvosi szakvélemény bekérése előzte meg. A kérelmek általában az egyházmegyei irodáktól
érkeztek. A támogatási összeg egyházmegyének való utalása után az egyházmegyei
kollegák, vagy Karitász önkéntesek váltották ki a szükséges terméket, majd átvételi
elismervénnyel, számlával igazolták annak
átadását. A teljes támogatás 3,4%-át képezték ezen támogatások.
Lakbér, albérlet támogatása
A támogatottak csoportjában több ok is
indokolhatta ezt a segítségnyújtást. Elő12

fordult váratlan esemény miatt (lakástűz)
a meglevő otthon lakhatatlanná válása,
ahol a lakás, vagy ház rendbetételében
való anyagi segítségnyújtás nem volt indokolt, ugyanis az ingatlan biztosítva volt,
és a biztosító kinyilvánította a károk megtérítésének szándékát. Az albérlet kifizetésében való segítségnyújtás az ilyen esetekben az átmeneti lakhatás biztosítására
szolgált, amennyiben a kárt szenvedett
családnak, kérelmezőnek egyéb lakhatási
megoldást nyújtó lehetőségei nem voltak.
Ide sorolhatók a kilakoltatás előtt álló kérelmezők, ahol látható volt, hogy a kérelmező rendelkezik stabil jövedelemmel, tehát
az albérlet és rezsiköltség jövőbeni kifizetése nem fog problémákba ütközni, de az
albérlethez szükséges kauciót, vagy esetlegesen az első hónapok bérleti díját, nem
tudják egy összegben kifizetni.

Ezeken kívül a támogatott kérelmek közül
egy harmadik részt képezték, ahol váratlan
munkahelymegszűnés, betegség, baleset,
haláleset miatti jövedelem-kiesés miatt alakult ki krízishelyzet, és a legnagyobb segítséget az albérleti díjak kifizetése jelentette.
Minden ilyen jellegű támogatás feltételét képezték az általánosan szükséges
dokumentumok mellett a főbérlőtől érkező
nyilatkozatok, amelyben hozzájárul, hogy
tulajdonában levő ingatlanában az albérlő
tartózkodjon. Az ilyen célra fordított támogatások a teljes támogatás 19,9%-át képezték.

Egyéb, a fentiekhez nem sorolható
támogatások
Figyelembe véve a krízishelyzet kialakulását és milyenségét olyan speciális támogatások, amelyek a hatékony segítségnyújtás szempontjából egyedi kivizsgálást,
elbírálást, és támogatási formát igényeltek.
A teljes támogatások 15,3 %-át alkották.

Kiemelten jól sikerült támogatási
projekt
Fontos kiemelnünk az év második felében egy olyan támogatási projektet, amely
a jövőben is követendő és példaértékű lehet. Állandóan visszatérő probléma, hogy
a krízishelyzetbe került családok fűtése a
tél közeledtével, gázszámlatartozások miatt
nehézségekbe ütközik. Bizonyos esetekben a gáztartozás kifizetésében való segítségnyújtás időszakos megoldást jelenthet ugyan, de néhány hónap elteltével a
probléma megújulásának veszélye fennáll.

A Pécs Egyházmegyei Karitász ezt kezelendő 15 családot választott ki, akiket
kályhák és tüzelő brikett vásárlásával támogattuk. Ez a megoldás hosszú távra is
hatékonynak bizonyul, a családokat nem
fenyegeti a fűtésnélküliség veszélye a gázszolgáltatás kikapcsolása miatt. A kályhákat a szükséges füstcsőtartozékokkal
együtt adta át szervezetünk.
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EU ÉLELMISZERSEGÉLY-PROGRAM

Segélyszervezetünk 2007. óta vesz részt
az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programban, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) koordinál. Az országos program keretében az uniós forrásból előállított élelmiszerek az MVH-val szerződött segélyszervezetek, illetve azok alvállalkozóinak
közreműködésével jutnak el a magyarországi rászorulókhoz, azaz a kisnyugdíjasok,
illetve a létminimum közelében élő, önhibájukon kívül létminimum közelében élő személyek részére, akik az élelmiszersegélyből
térítésmentesen részesülnek. A rászorultság megállapításánál kizárólag a személy
jövedelem viszonyait, életkörülményeit,
életmódját lehet figyelembe venni.
A 2013. évi program során az ország
658 településén élő, 223 685 fő rászorulónak tudtunk élelmiszer-adományt juttatni. 11 egyházmegye, 507 település helyi
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karitász csoportjainak, több ezer önkéntes
áldozatos munkájával, és 151 önkormányzat közreműködésével került a rászoruló
családokhoz az élelmiszersegély. Résztvevő egyházmegyék: Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász, Egri Főegyházmegyei Karitász, Esztergom–Budapesti
Főegyházmegyei Karitász, Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász, Kaposvári Egyházmegyei Karitász, Pécsi Egyházmegyei Karitász, Szeged–Csanádi
Egyházmegyei Karitász, Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász, Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász, Váci Egyházmegyei Karitász, Veszprém–Főegyházmegyei
Karitász
A programban való bekapcsolódásunk
óta az ÁTI DEPO Zrt.-vel kötünk raktározási
szerződést a segélyszállítmányok tárolására és mozgatására. Az alábbi telephelyeken lévő raktárakat vesszük igénybe: Győr,
Miskolc, Pécs, Szabadbattyán, és Szigetszentmiklós.

A 2013-as év I. fordulójában összesen
922 tonna élelmiszersegélyt osztottunk ki,
amelynek értéke 479 millió forint. A II. for-

dulóban 1152 tonna élelmiszert osztottunk
ki, ezek 512 millió forint.
A program során így összesen 2 074 tonna élelmiszert osztottunk ki több mint 223
ezer rászoruló között. Az élelmiszerek összértéke közel 1 milliárd forint volt.
A kezdeti évhez képest folyamatosan
nőtt a Katolikus Karitász által ellátott települések, valamint a rászorulók száma és a
kiosztott élelmiszersegély mennyisége is.

258 település ellátását vállaltuk 2007-ben,
2013-ra ez a szám több mint kétszeresére emelkedett. Az ellátott rászorulói szám
110 ezerről 223 ezer főre emelkedett. Az
évenkénti kiosztott élelmiszersegély men�nyisége 2007-hez képest, 2013-ra 44 %-kal
emelkedett. A program 7 éve alatt kiosztott
összesen élelmiszersegély: 10 780 tonna
volt, ez a mennyiség 449 db 24 tonnás kamionnyi árut jelent.

katasztrófák 2013-ban
Dunai árvíz
A Duna áradása miatt segélyszervezetünk országszerte mozgósította önkénteseit,
hogy segítsék a védekezést és a mentési
munkálatokat. A Duna mentén a helyi karitász csoportok mindenhol részt vettek a
védekezésben. Az áradás első napjaiban
– a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
döntésének értelmében – megnyitottuk katasztrófa alapunkat és 50 millió forintot szabadítottunk fel, hogy azonnal bekapcsolódhassunk az árvízi védekezési és mentési
munkálatokba.
Országos központunk katasztrófa különítménye Győr-Moson-Sopron megyében,
a Szigetközben Vámosszabadiban, majd
később Bács-Kiskun megyében, Fajszon
alakított ki koordinációs központot, hogy
a helyszínről irányíthassuk a szükséges
munkálatokat.

A Karitász a Katasztrófavédelem és a helyi önkormányzatok jelzése alapján nagy
mennyiségben szállított folyamatosan eszközöket több helyre is. Több száz lapátot és
mintegy 400 gumicsizmát, valamint 10.000
palack vizet, naptejet és szúnyogriasztót biztosítottunk a gátakon dolgozóknak.
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A Duna mentén a kitelepített családok számára több száz matracot, katonai ágyat és
ágyneműt tartottunk készenlétben, amelyekre több alkalommal szükség is volt.
Győrbe a Püspökvárba szállítottunk önkénteseket, lapátokat, gumicsizmát és ivóvizet. A Szigetközbe nagy mennyiségben
szállítottunk ivóvizet, szendvicseket, naptejet és szúnyogriasztót.
A Duna más szakaszain is bekapcsolódtunk a munkálatokba. Vác környékén folyamatosan főztek és szendvicset készítettek
az önkéntesek. Esztergomban és környékén ivóvizet hordtunk, és szükség szerint
segítettük a kitelepített családokat tartós
élelmiszer-csomagokkal.
Szentendrén a Karitász ifjúsági és felnőtt önkéntesei is folyamatosan dolgoztak
a gátakon.
Egy önkéntes szerveződésnek köszönhetően 4000 darab szendvicset szállítot16

tunk Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor,
Pócsmegyer és Dunabogdány településeken és környékükön dolgozóknak.
Az ár vonulását követve később Fajszról
segítettük a gátakon dolgozók ellátását, és
igény szerint bekapcsolódtunk a Katasztrófavédelem munkájába. Új bázisunkon a
hét során mintegy 5200 adag poharas levest osztottunk szét.
A Pécsi Egyházmegyei Karitász közreműködésével naponta 2000 db szendvicset,
1000 adag kávét és teát, több száz liter ivóvizet, valamint gyümölcsöt és édességet
vittünk a gátakra.
Mohácson mintegy 40 ház károsult az árvíz során és az ár elvonultával a talajvíz is
komoly gondot okozott. Ebben a térségben
több mint 100 családnak vittünk tisztítószer
csomagot, amelyek hypot, fertőtlenítőszert,
súrolószert, általános tisztítószert, mosoga-

tószert, gumikesztyűt és egyéb szükséges
vegyszereket tartalmaztak.
Az ár elvonultával segélyszervezetünk folyó több szakaszán vett részt takarításban,
a kárfelmérésben, valamint a helyreállítási
munkák előkészítésében. A felméréseket
követően olyan családok házainak helyreállítását vállaltuk, akik életvitelszerűen élnek a házukban és nem rendelkeztek biztosítással.
A Szigetközben – Véneken, Kisbajcson,
Mecséren, Dunaszegen, Koppánymonostoron –a mezőgazdasági károk enyhítésében
segítettünk: 116 károsult családnak adományoztunk étkezési burgonyát, hagymát
és almát, amely tavaszig megfelelő ellátást
biztosított számukra. Családonként 100 kg
burgonyát, 20 kg hagymát és 5 kg almát
osztottunk. Ez adományok összértéke 10
millió forint volt.
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Mohácson 26 kárpátaljai önkéntessel
végeztük el a töltés melletti sétány teljes
takarítását: a virágos részek földcseréjét,
gazolását, a padok, lámpaoszlopok és szemetesek csiszolását és festését. A mintegy
2,5 km-es szakaszon több napig dolgoztak
az önkéntesek.
Baja-Dunafürdő összesen 60 házat újítottunk fel – vakolás, villanyszerelés, burkolatcserék, nyílászárók javítása és egyéb
felújítási munkák – amelyek összértéke
több mint 60 millió forint volt. Folyamatosan biztosítottuk az építési anyagokat: sódert, cementet, homokot, építési fém- és
faanyagokat, kerítés anyagokat. Emellett
szervezetünk igény szerint segített az ingóságok pótlásában is.
A Duna több szakaszán összesen több
mint 100 ház helyreállítási munkáit vállalta
a szervezetünk. Ezek összköltsége mintegy
110 millió forint volt.
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Tavaszi ár– és belvizek
A heteken át tartó ár- és belvízi helyzet
folyamatos készültséget igényelt országszerte.
A hosszú tél alatt esett óriási mennyiségű csapadék is komoly gondot jelentett
országszerte, így a munkatársaink és önkénteseink állandó készültségben várták a
riasztást.
Raktárainkban nagy mennyiségben állt
készenlétben több száz matrac és ágynemű, emellett tartós élelmiszert, ivóvizet és
melegruha-csomagokat, valamint a mentéshez szükséges eszközöket is vittünk az
érintett területekre.

– tetőoszloppal, lécekkel –, tetőcseréppel,
kéménytéglával és horganyzott lemezzel,
amelyeket adományként biztosíttunk a csaA tenki földrengés okozta károk helyreál- ládok számára.
lításában mintegy száz családnak nyújtottunk segítséget. 82 család kapott összesen
3500 liter festéket adományként, akik vállalták, hogy maguk végzik el a munkálatokat. A festéken kívül glettet, faljavító hálót,
a festéshez szükséges eszközöket, valaOktóber 7-én szerves oldószerek kerülmint szükség szerint szakmai segítséget tek az Abasár vízellátását biztosító kutakba,
is biztosítottunk a károsultaknak.
ezért felfüggesztették a vezetékes ivóvíz
ellátást a Heves megyei településen. A lakosság ivóvíz ellátásának segítésére 5800
palack ásványvizet szállítottunk Abasárra.
A település önkormányzatának nagy segítség volt az adomány, amelyből hetekig tudták biztosítani az ivóvizet az érintetteknek.

Földrengés Tenken

Ivóvíz Abasárnak

Viharkárok Vaján
A májusi viharos erejű szél és jégeső kíséretében érkezett vihar mintegy 40 ház
tetőzetében jelentős és további 20 házban kisebb károkat okozott Vaján. A felméréseket követően 6 családi ház helyreállítási munkálatait segítettük faanyaggal
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országos programok
Több száz mázsa
szeretet

ménnyel zárul, a családok mintegy 85%-a
kitartóan gondozta kertjét, így bő termést
takaríthatott be. hogy minél nagyobb termést tudjanak majd betakarítani a támogatott családok.

A 2013-as nagyböjti élelmiszer-gyűjtési
akció során ismét óriási mennyiségű adomány gyűlt össze hazánk templomaiban,
mintegy 150 tonna élelmiszer. Ebből mintegy 15 ezer családnak tudtunk élelmiszercsomagot összeállítani. Az átlagosan 10 kgos csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs, cukor,
tészta, konzervek, tea, készétel konzervek
és édesség. Az ajándékcsomagokat több
helyen kiegészítették húsvéti apróságokkal
a gyermekek számára.

Vetőmag osztás
2013-ban több mint 1500 családnak osztottunk vetőmagot országszerte, ezzel is segítve őket, hogy megtermelhessék a mindennapi élethez szükséges zöldségeket
kertjeikben. A vetőmagcsomagokban ös�szesen 15 féle zöldségmag található: sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó, velőborsó,
fehér bab, szárazbab, dughagyma, uborka,
spárga, kukorica, karalábé, spenót, saláta,
sütőtök, cékla. A családok minden településen előkészített kertekkel várták a vetőmagot.
A növények gondozásához szervezetünk
igény esetén eszközöket és szakmai segítséget is biztosított. A program szép ered20

Harmadik éve
együtt a babákért
2013-ban immár harmadik alkalommal
indította el a dm drogerie markt Együtt
a babákért kampányát, amelynek célja a
nehéz körülmények között élő családok és
gyermekeik támogatása. A dm, a Procter &
Gamble és a Karitász közös kampányába
az ország összes dm üzlete bekapcsoló-

dott. Az akció eredményeként 260 kisgyermekes család kapott egyenként 25 csomag
pelenkát, amely mintegy fél évre elegendő
mennyiség.

nem csupán az, hogy munka mellett nehéz megoldani a gyermekek felügyeletét,
hanem az is, hogy szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudnak nyaralni menni gyermekeikkel. Segélyszervezetünk bekapcsolódott az Erzsébet-tábor programba is 250
gyermek balatoni nyaraltatásával.

„SZUPERNAGYI”
rajzpályázat
Így összesen 6500 csomag pelenkával
tudtuk segíteni a családokat, amelynek
összértéke meghaladja a 18 millió forintot.

Négyezer vidám
gyermek
Országszerte összesen 4000 gyermek
nyaral Karitász táborokban idén. Az egyhetes táborok a gyermekek számára ingyenesek. A nyár minden iskolás gyermek számára a felhőtlen szórakozásról kellene, hogy
szóljon. Ám sok családnak gondot jelent,

A Karitászt Támogató Alapítvány előző
évben „2012 az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás Európai Éve” alkalmából rajzpályázatot hirdetett, amelynek
témája ez volt: „Szupernagyi” avagy mit jelentenek számodra a nagyszüleid. 2013 elején mintegy 1000 pályamű érkezett az ország minden pontjáról, és a határon túlról is.
A két korcsoportban – 6-9 éves korig
és 10-14 éves korig – érkezett rajzokat az
egyházmegyei központok bírálták el először, majd a legjobb rajzokat egy országos zsűri értékelte. Az ünnepélyes díjátadóra a Karitászt Támogató Alapítvány által
szervezett „Tegyünk együtt egymásért” című konferencián került sor március 14-én
Esztergomban.
A közönségdíjat Farkas Anna Katalin, 6.
osztályos tanuló nyerte el. (Egri Főegyházmegye)
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Iskolakezdés a
Karitásszal
Hány színes ceruza kerüljön a tolltartóba? Mi kell a tornazsákba? Mennyibe
kerül az iskolatáska, vagy a tempera? A
kérdéseket sorolhatnánk vég nélkül, ami
ilyenkor foglalkoztatja a családokat. De a
legnagyobb kérdés, hogy a szerény anyagi lehetőségek között élő családok miből
tudják mindezeket finanszírozni. Felismerve
ezt a nehézséget a Karitász minden évben
kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdésre, különösen azokra a családokra, amelyek számára nehézséget jelent gyermekeik
alapfelszerelésének beszerzése. Évről évre
segíti szervezetünk országszerte a rászoruló családokat utalványokkal, illetve tárgyi
adományokkal egyaránt.
22

2013-ban országszerte közel 15 millió forinttal támogattuk az iskolás gyermekeket,
összesen mintegy 3000 diák részesül támogatásban, amelyet utalvány formájában
kaptak meg a családok.
Emellett az egyházmegyei központok
tanszereket, (tolltartó, ceruza), kötelező
szépirodalmi műveket egyaránt adományoztak a rászorulóknak.

Társak vagyunk!
Első alkalommal rendezték meg Budapesten a Katolikus Társadalmi Napokat
(KatTárs) szeptember 20. és 22. között a
Múzeumkertben.
A Karitász „utcájában” 11 sátorban lehetett megismerkedni segélyszervezetünk számos tevékenységével. A veszpré-

mi munkatársak a Karitász több mint 80
éves történelmét mutatták be egy kiállítással, valamint kisfilmekkel. Náluk lehetett megforgatni a Karitász szerencse kerekét is, és a jó válaszokért ajándéktárgyakat
lehetett nyerni.
A Karitász katasztrófák során végzett tevékenységét az egri karitász munkatársai
jelenítették meg. Volt kiállítás a devecseri
iszapárról, katasztrófa-totó és megtudhattuk, hogy mit kell tenni különböző katasztrófa helyzetekben. Ehhez kapcsolódott a
hajdúdorogi Legott mentőcsapat, akik szintén nagy gyakorlattal rendelkeznek a katasztrófa helyzetekben végzett munkáról.
A váci karitász a gyermekeknek biztosított vidám időtöltést színes játékokkal: volt
kézműves foglalkozás, arcfestés, gyöngyfűzés. A pécsi munkatársak a szervezet cigányok körében végzett munkáját mutatták
be tablókon, beszélgetésekkel.

Külön sátorban ismerhettük meg a városi
és vidéki karitászcsoportok. Az esztergom–
budapesti munkatársak kvízekkel, totóval
és sok finom sütemény melletti beszélgetéssel várták az érdeklődőket.

A székesfehérvári karitász és az általuk
működtetett Szent Kristóf Ház munkatársai a fogyatékkal élőkért végzett munkánkat mutatták be.
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A nehéz helyzetben lévő családok öngondoskodásának elősegítéséért végzett karitász tevékenységet a szeged–csanádi karitászosok szemléltették színes tablókon. A
sátorban megismerkedhettek a papírbrikett
készítéssel, amelynek segítségével hulladék papírból készíthetnek tüzelőt a családok.
A látogatók megismerhették a szombathelyi karitász Kríziskamra projektjét, valamint színes ízelítőt adtak a gyógynövényekből készült termékeikből.
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai az ország több pontjáról
érkezve mutatták be tevékenységüket. A
drog-totó, a különböző játékos foglalkozások mind a fiatalokat ma komolyan érintő
problémákra hívták fel a figyelmet.

Szent Erzsébet
kenyere

Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva
az egyház hagyományosan kenyeret szentel, és ezzel kínálja híveit, emlékeztetve arra, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei
mindannyiunk kötelessége.
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A karitászcsoportok országszerte több
tízezer kenyeret készíttetnek az ünnepre,
amelyeket a szentmiséken megáldanak. A
megáldott kenyereket a családok és a karitász önkéntesek elviszik otthonaikba, vagy
megajándékoznak vele egy-egy rászorulót,
akinek szüksége van a gondoskodó szeretet megtapasztalására.
A Szent Erzsébet kenyerekért kapott adományokból a karitászcsoportok ajándékcsomagokat állítanak össze a nehéz helyzetben lévő családok, idősek, betegek és
egyedülállók karácsonyára.

Egymillió csillag
a szegényekért
December 8-án Budapesten Erdő Péter
bíboros indította útjára a szeretet lángjait.
Az akció vidéki megnyitóján Veszprémben
pedig Márfi Gyula érsek az adventi gyertyagyújtással egybekötve nyitotta meg az
adománygyűjtési hetet.
Az akció keretében a Karitász önkéntesei és munkatársai adományért gyertyákat
adtak a járókelőknek, s minden átadott mé-

cses egy-egy rászorulót jelképez. A program során felajánlott adományból származó
összeget a Karitász minden országban a
hátrányos helyzetűek megsegítésére fordítja.

Béres csepp
A Béres Alapítvány évről-évre segíti
segélyszervezetünket Béres cseppekkel,
amelyek a beteg és idős gondozottjainknak nagy segítséget jelentenek a téli hideg
hónapokban.
Az immunrendszer fokozott védelmét biztosító gyógyszeradomány minden év elején
jut el a rászorulókhoz.
A z a l a pít vá ny n a k kö s zö n h e t ő e n
2013-ban 4000 üveg Béres Csepp Extrával tudtunk segíteni beteg és idős támogatottainkat.

Téli akcióink

osztottak meleg ruhát, cipőt, takarót a rászorulók számára a Karitász önkéntesek.
Hazánk számos pontján több hónapon
át rendszeresen osztottak meleg ételt, élelmiszercsomagokat és meleg ruhát. Egyházmegyei központjaink és a plébánia karitászcsoportok folyamatosan várták az
adományokat is: ruhát, cipőt, ételt. Az ünnep közeledtével édességet és süteményt
is.

Karácsonykor több száz családnak osztottunk élelmiszercsomagokat és fenyőfát,
és több ezer gyermeket ajándékoztunk meg
az ünnepre.

A hideg beálltával országszerte számos
helyen kezdődtek meg az ételosztások,
megindultak a teajáratok és folyamatosan
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Jónak lenni jó!
Az MTVA december 15-én egész napos
adománygyűjtéssel egybekötött műsorfolyamban mutatta be a Katolikus Karitász
működését, szervezetét, támogatottjait és
önkénteseit riportokkal, budapesti és vidéki
élő kapcsolásokkal, kisfilmekkel és stúdióbeszélgetésekkel.
A Jónak lenni jó adománygyűjtési kampány előkészítése október közepén kezdődött. A mintegy másfél hónap alatt számos
lehetőséget kaptunk, amelyekben széles
körben mutathattuk be a rászorulók megsegítéséért végzett tevékenységünket. Az első
pillanattól tudtuk, hogy komoly munka vár
ránk mind a műsorok készítése, mind pedig
az ezt követő megnövekvő kérések terén.
A közös munka során a közszolgálati média minden munkatársa különös figyelemmel és érzékenységgel kapcsolódott be
– akár csak egy-egy alkalommal is – mindennapjainkba és támogatottjaink sokszor
igen nehéz körülmények közt zajló életébe.
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Több kisfilm készült támogatott családjainkról, amelyeken keresztül kirajzolódott,
hogy munkánk során milyen komoly nehézségekkel küzdőkön igyekszünk segíteni nap
mint nap.
Számos rászoruló gyermek nagy álmát
sikerült az MTVA munkatársainak köszönhetően valóra váltani! Jövendő mikrobiológusok, sakkmesterek és sportolók kíván-

ságai teljesülhettek, de fogyatékkal élő
gyermekek számára is emlékezetes órákat
szerezhettünk, amelyekről csillogó szemmel számoltak be a műsorban.
A műsor közeledtével megsokszorozódtak a segélykérések is, éppen ezért minden
egyházmegyei karitász központ fél millió
forintos keretet kapott, amelyből élelmiszer
csomagokat állítottak össze. Így az adást
követően több mint 1500 családnak tudtunk
azonnali segítséget nyújtani.

A Jónak lenni jó kampány igen szép
eredménnyel zárult. A Szent Erzsébet napi gyűjtésből közel 80 millió forint gyűlt ös�sze, amelyet a plébánia karitászcsoportok
közvetlenül kaptak meg. A műsort követően az adományokból, valamint a 1356-os
adományvonalra érkező hívásokból további
46 millió forint gyűlt össze.
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták akár anyagiakkal, akár tárgyi vagy
egyéb felajánlásokkal segélyszervezetünket.
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Önkéntesség
Tanuljunk egymástól!
– Időskorú önkéntes
program
Tovább erősítve a két szervezet közötti jó kapcsolatot, a Gyulafehérvári Caritas
együttműködésével az idei évben is megvalósítottuk a kölcsönös tanuláson és tapasztalatcserén alapuló programunkat. A
„Tanuljunk egymástól!” elnevezésű projekt
célja az volt, hogy olyan időskorú önkénteseknek, akik szeretnének szociális tevékenységekbe bekapcsolódni, lehetőséget
adjunk jó gyakorlatok elsajátítására, és a
küldő szervezeten belül egy–egy olyan tevékenység elindítására, amelyek a szomszédos országban léteznek, de saját országukban még nem.

Szervezetünknél nagyon eredményesen működnek az egyházközségi karitász
önkéntes csoportok, melyeket a romániai
partner szeretne megvalósítani saját területén és megtanulni az ilyen csoportok létrehozását és fenntartását. Romániában
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2006-ban indult el az Őrangyal program,
amely különböző tematikus foglalkozásokat, találkozókat, táborokat szervez sérült
és egészséges gyerekeknek és fiataloknak.
Hasonló szolgáltatásra eddig kevés példa
volt Magyarországon, ezért szeretnénk ezt
meghonosítani.

A program keretében 6-6 önkéntest küldtünk és fogadtunk, akik speciális kiválasztás és felkészítés után kezdhették meg
önkéntes munkájukat. Az önkéntesek a
3 hetes időszak alatt számos szociális és
kulturális tevékenységbe bekapcsolódtak:
rendezvényeket szerveztek, részt vettek
fogyatékkal élő és egészséges gyerekek,
fiataloknak tartott tematikus foglalkozásokon, aktív részesei voltak az idősekkel, hajléktalanokkal való munkáknak. Mindezek
mellett az önkéntesek számára lehetőség
nyílt fakultatív turisztikai programokon való részvételre is.
Az Erdély különböző településeiről érkező, 50 év feletti önkénteseket a Debrecen–
Nyíregyházi, a Székesfehérvári és a Váci
Egyházmegyék látták vendégül.

„Nagy érdeklődéssel, és elszántan indultunk a 3 hetes útnak, hisz nem tudtuk,
hogy pontosan mi lesz a feladatunk, de eltökéltük, hogy bármit bíznak ránk, mindent
maximálisan elvégzünk, legjobb tudásunk
szerint.” (N.L., B.Gy.)
„Tartalmas három hetet éltünk meg, nagyon sok ismeretre tettem szert, amit a legjobb tudásom szerint szeretnék hasznosítani.” (S.F.)

Ifjúsági közösségi
szolgálat
2013-ban már megkezdődött az 50 órás
közösségi szolgálat a középiskolákban. Segélyszervezetünk minden egyházmegyében bekapcsolódott a programba, számos
önkéntes lehetőséget biztosítva a diákok
számára. Több egyházmegyében valósultak már meg konkrét programok.

A Veszprém–Főegyházmegyei Karitásznál a tanév során közel száz diák vett
részt különböző tevékenységekben, rendezvényeken, segélyakciókon segítve a
rászorulókét végzett munkát. A közösségi
szolgálatban történő foglalkoztatást segélyszervezetünk folyamatosan fejleszti, bővíti, hogy ilyen módon minél hatékonyabban

kapcsolódhassunk be a középiskolások
nevelésébe.

Karitász önkéntesek
tábora
„Azt hittem, mindent tudok. Most magyarázatot is kaptam. Szerettem itt!” – ilyen, és
ehhez hasonló véleményekkel zárult a Katolikus Karitász önkénteseinek nyári tábora.
Rendhagyó módon, idén is a Szeged
melletti település lelkigyakorlatos háza
adott otthont a Katolikus Karitász nyári táborának. A polgárok európai évében megrendezésre kerülő tábor célja kettős: az
önkéntesek bővíthessék ismereteiket, valamint megismerkedjenek és ezáltal tapasztalatokat cseréljenek az ország különböző
településein élő és tevékenykedő önkéntes társaikkal.
A résztvevők örömmel vették, hogy
több – az egri, esztergom–budapesti, pécsi, szeged–csanádi, székesfehérvári, váci és veszprémi –, egyházmegyei karitász
igazgató is jelen volt a táborban, ezáltal
közvetlenebb kapcsolatba kerülhettek velük,
és megtapasztalhatták azt is, hogy velük
együtt alkotnak egy egyházi szervezetet.
A tábor első napján először Écsy Gábor
atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója mutatta be az országos –, és az
egyházmegyei karitász központok felépítését, majd Zagyva Richárd, a VeszprémFőegyházmegyei Karitász igazgatója mesélt a karitász 80 éves történetéről, végül
pedig Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója mutatta be
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a Karitász szerepét katasztrófa helyzetekben. A második napot Zöldy Pállal töltöttük, aki különböző élethelyzetek és szituációk segítségével mutatta be a hétköznapi
kommunikáció fontosságát. Másnap pedig
Klesitz Angela tartott előadást A szükséges
szeretetről. Csütörtökön Pálmainé Lakatos
Enikő ismertette saját, plébániai karitász
csoport (át)alakítása során szerzett tapasztalatait, majd pedig vendégeink voltak az
idei Grundtvig program önkéntesei is, Fél
Terézia és Fojta Péterné, akik 3 hetes erdélyi élményeikről meséltek.
A tábor során lehetőség nyílt az önkéntesek számára, hogy a vezetőség felé kérdé-
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seket intézzenek, vagy akár négyszemközti
beszélgetésben osszák meg kérdéseiket,
problémáikat.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is volt
lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére: volt kézműves foglalkozás, torna, társasjáték, filmvetítés, karaoke, kirándulás
Szegeden, fürdés Mórahalmon. Az utolsó
este pedig a tábor során együtt dolgozó
csoportok adtak elő a tábor témáihoz, vagy
épp a karitász mindennapjaiból vett vicces
jeleneteket.
Az ünnepi záró szentmise után, melyet
Kiss-Rigó László püspök atya mutatott be,
mosolygós arcú, feltöltődött önkéntesek indultak haza, hogy tovább folytassák munkájukat, küldetésüket.
„Szorongó belsővel kezdek összecsomagolni. Ebben a pár napban olyan védőburokban éreztem magam, mint már
régen. Gazdagodtam tudásban, lélekben.
Reményt és erőt kaptam ahhoz, hogy félelmeimet legyőzzem, hiszen még sok jó
ember van a földön.”

Caritas Hungarica-díj
2013-ban 36 önkéntes munkatársunk vehette át a Caritas Hungarica- díjat ok tóber
5-én a Magyar Szentek Templomában.Az
ünnepi hálaadó szentmisében Spányi Antal
püspök atya szentbeszédében kiemelte: a
karitászmunkatársak
ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy Isten és ember kapcsolata rendbe jöjjön, s így a rászorultakban tudatosulhat az is, hogy „Krisztussal együtt hordják
a keresztet”. Rámutatott: a Karitász munkatársainak nyitottnak kell lenniük Isten felé, úgy kell imádkozniuk, hogy mindig meghallják Isten akaratát.
A díjazottak egyházmegyénként:
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye
Kéninger András, Kéninger Andrásné,
Makó Ibolya
Egri Főegyházmegye
Mező Józsefné, Szalontai Lászlóné,
Bessenyeiné Saáry Márta,
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
Fülöp Katalin, Sóti Dezsőné,
Vígh Károlyné
Győri Egyházmegye
Halász Károlyné, Horváth Glória,
Dr. Somogyi Tivadarné
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
B. Szabó Lászlóné, Marton Ferenc,
Dr. Szigetváriné Tóth Erzsébet

Kaposvári Egyházmegye
Sávoly Andrea, Panyi Antalné,
Balogh Erzsébet
Miskolci Apostoli Exarchátus
Kozma Lászlóné
Pécsi Egyházmegye
Fellinger Károlyné, Zoltai Jánosné,
Dr. B. Tóth Mihályné Dr. Pasztarak Erzsébet
Szeged–Csanádi Egyházmegye
Bujdosó Imréné
Székesfehérvári Egyházmegye
Bernáth Károlyné, Toldi Róza Hajnal,
Tóth Borbála
Szombathelyi Egyházmegye
Béry Géza, Györke Gyuláné,
Sárközi Antalné
Váci Egyházmegye
Fojta Péterné, Dr. Tóth Kálmán,
Poszpisel Gyuláné
Veszprémi Főegyházmegye
Molnár Gáborné, Szakonyi Jánosné,
Takács Istvánné
Katolikus Karitász Országos Központ
Klaus Höhn
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Egyéb programok
Fajátékok a
tiszadadai óvodának
Szervezetünk évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a családok és a kisgyermekek támogatására. A nehézségekkel küzdő családok segítése mellett igyekszünk
olyan intézményeket is támogatni, amelyek
gyermekek nevelését, oktatását végzik. A
tiszadadai Nyitnikék Óvoda négy csoportjában jelenleg 96 gyermek jár, akik közül
15 gyermek hátrányos helyzetű és további
52 halmozottan hátrányos helyzetű.
A Karitász az óvodának adományozott
egy kétszintes fa játszóházat, valamint több
egyéb gyermekbútort és fajátékokat, például kis konyhát, bölcsőt, bábszínházat. A
bútorokat az óvoda munkatársai és a szülői
közösség építette be a termekbe.

„2880 óra” projekt!
A Katolikus Karitász „2880 óra” – Karitász önkéntes program Budapest legnépesebb kerületében címmel indított több éves
projektet a XI. kerületben. A projekt célja
az önkéntesség terjesztése és népszerűsítése, az önkéntes tevékenység általános
társadalmi megbecsültségének emelése és
a lakosság érzékenyítése az önkéntes munka iránt.

A „2880 óra” projekt egyik célja az volt,
hogy tovább növeljük önkéntes bázisunkat, és bővítsük foglalkoztatási kapacitásunkat. Célunk volt továbbá, hogy a projekt
folyamán az együttműködő fogadóhelyek
felismerjék az önkéntes munka értékét és
nyitottak maradjanak jövőbeni együttműködésre. Céljaink között szerepelt továbbá, hogy a projektben foglalkoztatott önkéntesek – kiemelten a hátrányos helyzetű
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munkavállalók – felismerjék az önkéntes
munka fontosságát, hasznosnak érezzék
saját magukat.
A projekt során 3 önkéntes pont működtetésével mintegy 120 önkéntes kiközvetítését vállaltuk az együttműködő intézmények segítségével, amelyekben összesen
2880 munkaórát töltenek el az önkéntesek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy ezeket
a vállalásokat nemcsak, hogy teljesíteni
tudtuk, de meg is haladtuk. A december
végén rögzített adatok alapján 140 fő önkéntest tudtunk bevonni az önkéntes munkákba, akik összesen 4117 munkaórát teljesítettek.
A program alatt az önkénteseket személyre szabott tanácsadással, felkészítéssel segítettük a megfelelő feladatok ellátásában. Mint például: mozgássérültek
segítése, betegkísérés, házi ellátás , intézmény karbantartás (kerítésfestés, kertrendezés), drogprevenciós programba bekapcsolódás, iskolás gyerekek segítése
(korrepetálás), szabadidős klubok, kreatív
foglalkozások vezetése.
Partnereink Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola, Katolikus Karitász Rév

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali
és Közösségi Ellátó Részlege, Napraforgó
Óvoda, Magyar Szentek Temploma , Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Szent Ferenc Kórház, Szent Lujza Szeretetotthon

Több mint egy könyv
Mese- és ifjúsági könyvgyűjtési akciót szervezett a Petőfi Irodalmi Múzeum a
Karitásszal együttműködve.
A PMI egy hónapon át várta a feleslegessé vált, „kinőtt” mese- és ifjúsági könyveket,
amelyekre otthon már nincs szükség. A beérkezett könyveket a Gyermekek a gyermekekért akció keretén belül rászoruló, illetve
hátrányos térségben élő gyerekeknek és e
térségek iskolai könyvtárainak juttattuk el.

Újabb inkubátor
Egy nagylelkű adományozónak köszönhetően újabb inkubátort adtunk át a Szent
János Kórháznak. 2012-ben 14 kórház újszülött osztályának adományozott inkubátort segélyszervezetünk, hogy elősegítse
a koraszülött, vagy valamilyen egészségi
problémával küzdő újszülöttek minél magasabb színvonalú ellátását. Az országos akcióról értesülve egy nagylelkű adományozó
újabb inkubátort ajánlott fel a Szent János
Kórház Gyermek-, koraszülött és csecsemőosztálya számára.
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képzési tevékenység
Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet önkéntesei fejlesztésére – ezzel is elősegítve minél hatékonyabb munkájukat –, így a
2013-as évben is folytattuk képzési tevékenységünket, mely során az alábbi képzések valósultak meg:

Karitász önkéntesek
általános
alapképzése
A 90 órás képzés segítségével átfogó,
megalapozó ismeretekhez juthatnak az önkéntesek. A 6 modulból álló képzés célja, hogy a résztvevők a program során a
munkájukhoz kapcsolódó alapvető ismereteket sajátítsanak el, ill. a feladatok ellátásához szükséges készségek fejlesztéséhez, önismerethez, segítő motivációjának
tisztázásához kapjanak segítséget. Megismerkedjenek az önkéntes csoportok működtetéséhez kapcsolódó különféle technikákkal, hogy ezáltal szolgálatuk színvonala
és hatékonysága növekedjék.
A teljes alapképzésből az alábbi modulok valósultak meg:
• Kommunikációs tréning
• Önismereti tréning
• Segítő beszélgetés tréning
• Szociálisprojekt-menedzsment tréning
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Krízis intervenciós
alapképzés
A 15 órás képzésünk célja, hogy az önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz, hogy
ember által okozott vagy természeti katasztrófa következtében krízishelyzetbe került
embertársainak pszichoszociális segítséget
nyújtson. A képzés egy alkalommal, Vácott
került megvalósításra, ahol összesen 19 fő
szerzett igazolást.

Beteglátogatás
tréning
Beteglátogatás tréningünk 5 különböző
helyszínen – Máriapócson, Beregszászon,
Veszprémben, Tolcsván és Pécsett – került
megrendezésre.

A 8 órás képzés célja, hogy a képzésben gőségi problémákkal kapcsolatban, valarésztvevők megismerkedjenek az intézmé- mint sajátítsák el az egészségpromóciós
nyi beteglátogatás alapvető szabályaival, a szemléletet – tájékozódjanak az prevenbetegekkel folytatott kommunikáció alapel- ció és egészségpromóció szakterületén
veivel. A képzés eredményeképpen a részt- – ismerjék meg a kapcsolódó intézményvevők képessé válnak arra, hogy egész- rendszert. A képzés további célja, hogy a
ségügyi és/vagy szociális intézményekben résztvevők képessé váljanak arra, hogy
szakszerű beteglátogatást végezzenek. A egészségpromóciós hangsúlyú foglalkoBeteglátogatás tréningeken összesen 67 zásokat tervezzenek és tartsanak meg.
Egyre népszerűbb tréningünk Egerben,
fő szerzett igazolást.
Kecskeméten, Egyeken és Kókán került
megrendezésre. A képzés elvégzéséről
48 fő szerzett tanúsítványt, 1 fő pedig igazolást.

Egészségpromóciós
szemléletű,
drogprevenciós
tréning pedagógusok
részére
Akkreditált (100 004/322/25011.), 40 órás
képzésünk célja, hogy a résztvevő pedagógusok a szerhasználattal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismereteiket
bővítsék, esetleges tévhiteiket pontosítsák; ismerjék fel a serdülő korosztály veszélyeztetettségének jeleit, és az ezzel
kapcsolatos kockázati tényezőket. Tisztázzák saját pedagógusi szerepüket és
kompetenciájukat a szerhasználati és füg-

Drogprevenció és
egészség-promóció
tréning szociális
szakemberek részére
A szintén 40 órás, akkreditált (T-05092/2012) képzés során a résztvevők
megismerik a szerhasználat/függőség kialakulásának folyamatát a rendszerszemlélet szempontjából, pontosítják és mélyítik
a szerhasználattal/függőségekkel kapcsolatos ismereteiket a serdülő korosztályra
koncentrálva, tudatosítják szakmai lehetőségeiket, elsajátítják az egészség-promóciós szemléletet, miközben saját élményeket
szerezve megalapozhatják egészség-promóciós hangsúlyú prevenciós foglalkozásaikat és alternatívákban gondolkodhatnak.
A tréning Budapesten és Egerben is
megvalósult, melynek elvégzéséről ös�szesen 27 fő szerzett tanúsítványt.
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RÉV szenvedélybeteg-segítő
szolgálat – Budapest
A tevékenység középpontjában nem egy
megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó, szakmailag
igényes mentálhigiénés gondolkodás áll.
A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
szenvedélybetegek (az alkohol-, a drog-, a
gyógyszerfüggők, étkezési zavarral küzdők,
játékszenvedély-betegek) és hozzátartozóik
alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátására vállalkozik.

Szemléleti keret
A szenvedélybetegség soha nem csak az
egyént, a függőt érinti, hanem hatással van
a családtagokkal való kapcsolatra, a munkavégzésre, társadalmi életben való részvételre. A függőséget okozó szerek használa36

tának velejárója a betegségtudat hiánya, a
kontrollvesztés, a kapcsolatok beszűkülése,
marginalizálódás és szeparálódás. Mindezek közvetlenül érintik a családtagokat. A
család rendszert alkot, amelynek működésében előállhatnak különböző zavarok, nehézségek, problémák, melyek megoldásához önkéntesen külső segítséget vehetnek
igénybe. Ezen holisztikus szemlélet keretében nemcsak a szenvedélybetegek, hanem
a családtagok elérése, segítése, megerősítése is feladatot jelent. A szenvedélybetegek hatékony, szakmai segítéséhez nélkülözhetetlen a bio-pszichoszociális szemlélet,
amely a kliens számára egyszerre biztosítja
a szolgáltatások komplex körének igénybevehetőséget és a differenciált, egyénre
szabott ellátást.
A pszichoszociális szemléletű ellátás jellemzői:
• a segítő programban való részvétel mindenki számára önkéntes alapon történik;
• a segítés, gondozás célja az absztinencia elérése és megtartása, de a folyamatban való részvételnek nem feltétele;
• a kliens állapotához és helyzetéhez
igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják
a változást;
• a professzionális segítők mellett épít az
önkéntesek tevékenységére is;
• a pszichoszociális szemléletű ellátás, a megelőző munkát és a segítést
az egyén, a családok és a csoportok

szemszögéből értelmezi (rendszerszemléletű);
t

• öbb személy bevonásával működik az
érintett környezetéből;
• problémaorientált szemléletű;
• központban a jelen és a jövő áll;
• multidiszciplináris team bevonásával valósul meg;
• a segítő tevékenységet és a segítőket
folyamatos szupervízió támogatja.

A „Rév” szolgálat
feladatai,
szolgáltatásai
Alapfeladatok:
• segítségnyújtás (telefonon, információk,
tanácsadás)
• szenvedélybetegek és hozzátartozóik
közösségi ellátása (problémafeltárás,
pszichoedukáció, stb.)

• nappali ellátás (klubszerű tevékenységek, személyi tisztálkodás, személyes
ruházat tisztántartása)
• krízisintervenció
• szociális munka (segítő beszélgetés,
egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka, családkonzultáció)
• csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok)
• prevenció
• orvosi konzultáció
• szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés
• utógondozás
• pasztorálkonzultáció
• megkereső programok: utcai megkereső munka
m

• egelőző felvilágosító szolgáltatás működtetése („elterelés”)
• hálózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi,
szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés)
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Kiegészítő feladatok:
• felmérések, elemzések, javaslatok készítése. A szenvedélybetegek szociális
és mentálhigiénés állapotának felmérése és a körükben tapasztalható szociális
feszültségek okainak feltárása,
• képzés, továbbképzés, előadások, szakmai műhelyek szervezése
e

• gyüttműködési projektek lebonyolítása
• prevenciós programok kidolgozása lebonyolítása
• álláskeresési, pályaválasztási tanácsadás
• r elaxáció, autogén tréning biztosítása
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A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013-ban 1623 főnek nyújtott segítséget
749 fő nő, és 874 fő férfi. A forgalmi napló szerint összesen 12.543 esetben történt
ellátás.
Az összes forgalom 14%-a történt kihelyezett tanácsadásformájában, 6%-a volt
telefonos, és 80%-a történt személyesen az
intézményen belül. Látható, hogy az intézményünk szemléletéhez tartozó személyes
ellátás így összesen 86%-ban valósult meg.
Az alábbi grafikonok a Rév Szolgálat munkájáról mutatnak néhány érdekes
adatot.
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Határtalan szív alapítvány
Projektünk általános célja, hogy elősegítsük a mélyszegénységben élő, kiemelten a
cigány gyermekek, fiatalok és szüleik társadalmi integrációját. Erősítsük a társadalmi
kohéziót, valamint, hogy munkánkkal hozzájáruljunk az előítéletek csökkentéséhez,
a diszkrimináció megelőzéséhez.
Konkrét célunk, hogy egy komplex oktatási-nevelési programmal hozzájáruljuk
a gyermekek és fiatalok egészséges fejlődéséhez, szocializációjához, óvodai, majd
iskolai sikerességéhez, illetőleg az ifjúsági csoportunkban a munkahelykereséshez,
szemléletformáláshoz. Ennek elemei többek között a felzárkóztató oktatás, a vallási, erkölcsi nevelés, az egészséges és
környezettudatos életmódra nevelés, a
személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő alternatívák kidolgozása.

Tevékenységünk fő elemei a következők:
nevelési program (Baba-Mama foglalkozás,
Nyitott Ház, Külső Osztály) szociális program, szabadidő szervezés, horizontális
programok.
A gyermekek, fiatalok szükségleteire,
problémáira Nevelési programunk által
kívánunk választ adni. Kornak megfelelő
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csoportokban végezzük a nevelési-oktatási tevékenységet. Jelenleg 6 csoportot
működtetünk (baba, óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, és ifjúsági korosztály
számára, valamint a külső osztály program
résztvevői). 2013-as évben a beiratkozottak száma 96 fő, a közösségi ház átlagos
látogatottsága pedig 75 fő volt.

Baba-Mama
foglalkozás
A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a kompetenciák figyelembe vételével harmonikus fejlődést
biztosítunk a csoportba járó kisgyermekek
számára, elősegítvén ezzel a családi nevelést. Hétfőtől péntekig tartunk foglalkozásokat a csecsemők és kisgyermekek számára,
elősegítve ezzel a gyermekek szocializálódását, az óvodába való beilleszkedését, a
helyes beszédfejlődését.

2013-ban 8 gyermeket írattak be a programba, minden gyermekeknek biztosítottunk naponta étkezést (reggeli, tízórai,
ebéd). 3 gyermek sikeresen beiratkozott
óvodába, 25 foglalkozást tartottunk az
anyukáknak, 5 anyukával eljutottunk nőgyógyászati szűrővizsgálatra és 2013 őszétől 3 alkalommal tartott foglalkozást külső
szakember az anyukáknak.

Nyitott Ház
A Nyitott Ház olyan program, amely
szociálpedagógiai tevékenységet végez a
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok
számára. E tevékenységek az oktatási intézményeken kívül eltöltött időben történnek. A célja, hogy erősítse a gyermekekben
és fiatalokban meglévő értékeiket, fejles�sze készségeiket, képességeiket, továbbá
előmozdítsa személyiségük fejlődését. A
Nyitott Ház hozzájárul a fiatalok szocializációjához, ellensúlyozza a hiányosságaikat,
mindezt problémamegoldó és preventív céllal. Tevékenységének elemei a felzárkóztató oktatás, a megfelelő érzelmi nevelés
biztosítása, vallási, erkölcsi nevelés az integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, valamint alternatívák biztosítása
a szabadidő hasznos eltöltésére..
• 85 gyerekkel foglalkoztunk naponta, különböző életkor szerinti csoportokban
• Heti rendszerességgel tartottunk hittan
órákat és kéthetente imaórákat
 0.500 db uzsonnát biztosítottunk,
•1
• 40 alkalommal vittünk kirándulni különböző helyekre a csoportokat (mozi, állatkert, cirkusz, erdő, stb.),

• Éves szinten 360 órát tartottuk külső
szakember segítségével (Pszichológus, logopédus matematika tanár, stb.)

Külső osztály
A „Külső osztály”, a nyolc általános iskoláról szóló bizonyítvány megszerzését
célzó, kis létszámú, személyre szabott
nevelő-oktató munkát megvalósító; a tantervi minimum elsajátítását lehetővé tevő
projekt, nem sérült gyermekek és felnőttek számára. Az osztály azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik az általános iskola
oktató-nevelő munka hatásköréből kikerültek, vagy annak hatékonysága számukra kívánni valót hagy maga után, de vizsgálati
eredményeik alapján vagy életkoruk miatt
nem kerülnek speciális iskolába.
 013-ban 13 fő járt az iskolába
•2
 1-en végezték el a nyolc osztályt
•1
 önkéntes segítette az oktatást.
•4

Szociális programunk
A szociális programban a hátrányos helyzetű családoknak nyújtunk segítséget. Támogatjuk a családokat társadalmi beilleszkedésben, a szociális hátrányokból adódó
41

problémák kezelésében, az egészség megőrzésében.
A családsegítés területei: Életvezetési tanácsadás, életviteli tanácsadás, szociális
ügyintézés, álláskeresés, adományosztás,
szűrővizsgálatok szervezése lebonyolítása.
Főbb feladatai: Családgondozás (életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás az
ügyintézésekben, krízishelyzet elkerülésére való törekvés), segítségnyújtás az
álláskeresésben, az otthonteremtésben,
adományosztás szervezése, egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése.
• 9 5 családdal tartottunk kapcsolatot,
ezek a családok rendszeresen felkerestek bennünket
• 30 alkalommal osztottunk adományt, ebből 20 alkalommal élelmiszert, 10 alkalommal ruhát
• 3 alkalommal szerveztünk egészségnapot, ahol 90-en jelentek meg /ezeken
a napokon vércukormérés, koleszterinmérés, vérnyomás ellenőrzés történt,
emellett az egészséges táplálkozásra
is felhívtuk a figyelmet, illetve gyakorlati
ételkészítési tanácsot is adtunk/

Szabadidős
tevékenységek
Programok a szabadidő hasznos eltöltésére, kézműves foglalkozások, kulturális
programok, sport, kirándulások, táborozás,
nyári napközi tervezése.
47 gyerek és fiatal vett részt az általunk
szervezett teremfoci bajnokságon. A nyári szünetben 4 hetes napközis táborra volt
42

lehetőségünk. A tábort az eddigi évekhez
képest új elemmel gazdagíthattuk. 11 fiatal,
2 felnőtt kíséretével egy nemzetközi táborban vett részt, ahol önkéntes munkát végeztek. Tavasszal, a környező települések
bevonásával foci tornán vett részt „A Mi
Házunk” csapata.

Horizontális
programok
„Ébresztő program”, melynek keretében
helyi óvodákba és iskolákba szállítjuk az
arra rászoruló gyermekeket.
Egészséges életmód és higiénia program, melynek keretében mosási, fürdési
lehetőséget biztosítunk, egészségnapokat szervezünk, preventív jellegű foglalkozásokat tartunk.
• ébresztő programunk során reggel 24
gyermeket vittünk óvodába-, iskolába
d

• élután, a ház programjaira Kertvárosból busszal hoztuk a gyerekeket, este
pedig haza szállítottuk őket
• naponta 8-10 fő vette igénybe a fürdési
lehetőséget
• naponta 2-3 családnak biztosítottunk
mosási lehetőséget

segítség
100% szeretet

Kérjük, adója 1%-ával
támogassa a Katolikus Karitász
szolgáló szeretetét.
Karitászt támogató alapítvány
www.karitasz.hu

Adószám: 19666275-1-4343

EGYHÁZMEGYEI PROGRAMok
DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE
• 250 hóviharkárt szenvedett családnak élelmiszeradomány a nagyböjti egyházmegyei élelmiszergyűjtés eredményeként. Ibrány 100, Kemecse 100, Bököny 50 család
• 2860 hóviharkárt szenvedett család támogatása 4000 Ft-os Erzsébet utalvánnyal a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 11,164 milliós támogatásával.
• Segélykoncert a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megsegítésére.
• 41 Dévai gyermek és 4 kísérőjének fogadása, üdültetése Nyíregyházán, Nagykállóban, Kisvárdán, Ajakon családoknál 1 hétig, majd 1 hét üdülés a Tisza-parton.
• Osztrák ruha és játékadomány kiosztása a Karitászcsoportokon keresztül.
• Továbbképzést és lelkigyakorlatot tartottunk 40 önkéntes munkatársunknak Máriapócson, Szegedi Kálmán atya vezetésével.
• Megünnepeltük a 20 éves évfordulónkat 275 fő részvételével Debrecenben.
• Dévai gyermekek meglátogatása, élelmiszer adományozása. 300 dévai gyermeknek
Mikulás csomag készítése.
• 2000 gyermek karácsonyi megajándékozása a Gyermekek a gyermekekért
program keretében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatásával.
• 200 személynek naponta meleg ebéd
biztosítása a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinálásával a Bige holding anyagi támogatásával december 15-31. között.

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
• 24.614 rászorulóval kerültünk kapcsolatba
• Segélyezésre 29,6 millió forintot fordítottunk
• 745 család keresett meg krízissegély ügyben
• 11.433 fő kapott természetbeni juttatást
• 76 tonna élelmiszert osztottunk szét
• 5.429 betegen segítettünk
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• 1 sterilszobát építettünk súlyos beteg gyermeknek
• 25 alkalommal szállítottunk kezelésre betegeket
• 263 alkalommal adtunk gyógyszertámogatást
• 2.204 időst és fogyatékkal élőt látogattunk meg szociális otthonokban
• 1.414 időst kerestünk fel otthonában
• 2.064 gyermeket segítettünk (táborok, élelem, iskolakezdési támogatás, cipő, stb)
• 929 családot támogattunk segélyek formájában
• 117 családnak segítettünk katasztrófa
után (földrengés, lakástüzek)
• 2.970 adag ételt osztottunk hajléktalanoknak
• 1.090 családnak adtunk vetőmagot
• 5.708 fő vett részt a Karitász rendezvényein
• 2.608 fő vett részt a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat programjain
Plébániai programjaink
• Rendezvények: Farsangi bálok, Jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek
napja, Családi nap, Betegek napja
• Gyűjtések: Jótékonysági vásár, Borárverés, Jótékonysági focikupa, Palacsintaparty, Katolikus iskolások édesség gyűjtése,
• Hajléktalanokkal kapcsolatosan: ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás, kulturális rendezvény szervezés, karácsonyi vacsora
• Idősekkel kapcsolatos: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; Idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Betegekkel kapcsolatos programok: Betegek világnapi rendezvény; Fogyatékkal élők
meglátogatása az intézetben;
• Gyermek programok: Nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg; Rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; Roráte mise utáni reggeliztetés,
• Családi programok: túrák, kirándulások; Zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás (40 helyszínen)
• Országos karitász programokon való részvétel
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Főegyházmegyei programjaink
• Központi Karitász Táborok nyáron
• Katolikus Iskoláinkban (31 intézmény rászoruló gyermekek segélyezése
• Szociális segélyhez szükséges 30 napos önkéntes munkaprogram az évben
• Tenk: földrengés kárelhárítás
• Egyházmegyei Iskoláinkban karitász-felelős pedagógus
• Karitász Junior az iskoláinkban
Programok a RÉV-ben
• 20 éves az Egri RÉV: ünnepi konferencia 150 fő
• RÉV: Alkohol és drogfogyasztás megelőző foglalkozás (5 alkalommal) 100 fő
• RÉV/Egészségügyi állapotfelmérés: 25 fő (vérnyomás, anyajegyszűrés, vércukormérés, testzsír)
• RÉV/Életvezetési kompetencia Csoportfoglalkozás (5 alkalommal) 75fő
• RÉV/ Egészséghét: (3 napos rendezvény: melanóma szűrés, diabetes, pszichológiai szűrés, allergia stb) 285 fő
• RÉV/ Stressz kezelő Csoport (5 alkalommal) 70 fő
• RÉV/ Családi Sportnap: 38fő
• RÉV/ Dohányzás Leszoktató csoport: 30 fő
• RÉV/Kortárssegítő Képzés (15 alkalommal) 42fő
• RÉV/Interaktív Prevenció Dohányzás Megelőzése:200fő
• RÉV/Konfliktuskezelő Tréning: 50 fő
• RÉV/Álláskereső és hasznos információ: 50fő

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE
• Kétszáz karitász önkéntes ünnepelt
együtt augusztus 20-án a Szent Istvánnapi ünnepi szentmisén és a Szent Jobb
körmeneten.
• A segítségnyújtás fontos alapköve egyéb
bel-és külföldi egyházi intézményekkel,
hasonló szociális, civil (egyházmegyei,
és egyházmegyén kívüli) szervezetekkel,
továbbá állami, önkormányzati hivatalokkal, családsegítőkkel az évek folyamán
kialakított kölcsönös együttműködés.
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Főbb segélyprogramok
• Nehéz szociális helyzetben élők folyamatos tárgyi támogatása: mint pl. lakberendezési cikkek beszállításával, továbbajándékozásával, amely által a tavalyi évben 300
család kapott segítséget. Ide tartozik a hiányos bútorzatú lakások felszerelése, vagy
például megpályázott, kiutalt lakások teljes berendezése, esetenként családok költöztetése. Az adományok szállítását a Szent Erzsébet Karitász saját gépjárművel végzi.
• Ruhaosztások a központi raktárból havi 4 alkalommal 160 család, évente 1900 család számára jelentettek támogatást.
• Élelmiszer ellátásban 1100 család részesült.
• A tárgyi adományok természetesen térítésmentesek, a lakberendezési cikkek,
bútorok be-és kiszállítása is ingyenes.
• A gyógyászati segédeszközök kölcsönzése is térítésmentes, sok esetben nehezen beszerezhető ápolási eszközöket
bocsátottunk a hozzátartozóikat saját
otthonaikban gondozók rendelkezésére.
• A gyógyszer-támogatási program keretében plébániai ajánlással 311-en juthattak betegségük kezeléséhez szükséges gyógyszerekhez ingyenesen. A
gyógyszertámogatás 2009-ben került
bevezetésre, és azóta folyamatosan a
Főegyházmegye biztosítja az anyagi fedezetet. A kifizetett támogatás összesen 14,5
millió forint
• A tavalyi évben is táboroztattunk rászoruló gyermekeket: ez 30 fős heti turnusokban
júniustól augusztus végéig karitász munkatársak ajánlásával, és kíséretével valósult
meg. 400 nehéz körülmények között nevelkedő gyermek számára nyújthattunk ingyenes üdülési lehetőséget a Balatonnál, és a miskolctapolcai Szent József Otthonban.
A gyermekek szállítását, valamint a tábor rezsi költségét a Karitász Központ fedezte.
• A nyári táboroztatásban 1,5 millió forint értékben a Karitász Központ a plébániákat is
segítette tartós élelmiszerrel.
• Új lehetőség volt az Erzsébet programban részt vennünk: a fonyódi táborba 40 rászoruló gyermeket küldhettünk.
• Egész évben kiemelt feladat a betegek látogatása, gondozása, de különösen karácsonykor fontos az ünnep meghittségét „elvinni” a kórházak falai közé is. Pl. a budapesti Péterfy Kórház rehabilitációs részlegének idős betegei számára ünnepi műsor
keretében 110 csomagot adtak át a Karitász Központ kórházi beteglátogatást végző
önkéntesei.
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• A hagyományos „Gyermekek a gyermekekért” karácsonyi akcióban a Karitász Központ szegény családokban nevelkedő 260 gyermeket ajándékozott meg névre szóló
ajándékcsomaggal. Cél a szolidaritás-érzés felébresztése gyermekekben ismeretlen,
nehéz anyagi helyzetű kortársaik iránt. A meglepetéseket Erdő Péter bíboros, a Főegyházmegye érseke és Mádl Dalma asszony közösen adták át.
• A Szent Erzsébet Karitászon belül működő Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ
elsősorban alkoholbetegek gyógyításával, lelki utókezelésével foglalkozik, 2013-ban
250 ellátottjuk volt.
• Az országos központ, a Katolikus Karitász támogatási lehetőségei közül a következő
segélyprogramokba kapcsolódtunk be: iskolakezdésnél a beiskolázási utalványok kiosztásánál, a krízis segélyezésbe, a dm, a Procter and Gamble és a Karitász közös
pelenka akciójába, gyógyhatású Béres csepp, továbbá vámkobzott, és EU élelmiszersegélyek elosztásába az adott segítséget igénylő családok helyzetének felderítésével, ajánlásával, és a kiosztásban.

Győri EGYHÁZMEGYE
• 2013-ban 545 fő fordult segítségért hozzánk, akik összesen 1436 alkalommal
kaptak élelmiszer és/vagy ruha adományt. Anyagi támogatással 125 krízis
helyzetben levő családnak tudtunk segíteni.
• A helyi keretből összesen 2.228.024,forintot adtunk, az alábbi megosztás
szerint:
Élelem: 312.000,-ft, gáz 68.581,-ft, gyógyszer 176.717,-ft, hitel 240.000,-ft, lakbér
180.000,-ft, fűtés 174.000,-ft, útiköltség 65.898,-ft, villany 113.000,-ft, víz
21.650,-ft, építkezés 40.000,-ft, tüzelő
500.000,-ft, egyéb 336.178,-ft.
További munkáink
• Részvétel az árvízi védekezésben, önkéntesek szervezése (összesen 447 fő önkéntes segített)
• Az adventi és nagyböjti gyűjtés befogadása, rendszerezése, szétosztása.
• Részt vettünk a Budapesten megrendezett 2 napos KATTÁRS fesztiválon.
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• Az adventi időben részt vettünk a Széchenyi téren megrendezésre kerülő SEGÍTŐ VÁSÁRBAN.
• Karácsonykor 2 napon keresztül élelmiszer csomagokat osztottunk (150 csomag), az osztás ideje alatt zsíros kenyeret és teát kaptak a rászoruló családok.
A csomagok összeállításában és szétosztásában kb. 40 önkéntes segített.
• Középiskolások szociális munkaként végeztek önkéntes munkát, amiről igazolást
kaptak.

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei programjaink
• Részvétel és bekapcsolódás a Katolikus
Karitász segélyprogramjaiba
• karitász börtönmisszió és kórházmisszió
önkénteseinek segítése
• Együttműködés az Élelmiszerbank Egyesülettel, adományok átvétele és osztása,
karácsonyi adománygyűjtés 6 TESCO
áruházban és az adományok kiosztása
• karitászcsoportok munkájának segítése, részvétel a karitászcsoportok értekezletein
és ünnepségein,
• Új karitászcsoportok megalakulásának segítése, három új csoport alakult: Kunbaja,
Szeremle és Városföld
• Egyházmegyei Karitásznap (Mélykút nov. 23.) eseményei: 120 fő önkéntes vett részt,
előadók erőt, biztatást és útmutatót adtak a szeretet szolgálat végzéséhez, nagy sikert aratott Szent Erzsébet életének színpadi bemutatása. Hálaadó szentmisét Bábel
Balázs érsek mutatta be a mélykúti Szent Erzsébet templomban a Rómából érkezett
Szent Erzsébet ereklyénél.
• Szent Erzsébet Rózsája kitüntetést kapott Mészáros Gézáné, aki a kalocsai kórházban végzi 20 év óta a karitász beteglátogató szolgálatot.
Plébániai karitász események
• Az egész plébániát átfogó programok: farsangi bálok, jótékonysági bálok, anyák napja, idősek napja, , nagyszülők napja, magányosok karácsonya,
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• helyi adománygyűjtések: jótékonysági vásárok, ruhagyűjtések, szeretet misszionáriusainak havi élelmiszer felajánlásai, gyűjtések a helyi boltokban és TESCO áruházakban
• a hajléktalanok segítése:ruhasegélyek osztása, ételosztás, hajléktalan szálló meglátogatás,
• mindenütt kiemelt feladat idősek segítése: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; idősek napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban,
nagyszülők köszöntése, zarándokaltok szervezése időseknek, ügyintézések segítése, tanácsadás
• a betegeknek segítése: betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben; kórházi beteglátogatások, zarándoklatok szervezése betegeknek,
gyógyszer segélyek, betegápoló tanfolyamok szervezése
• családok segítése: több hetes napközis táborok szervezése, nyári táborok, melyeket
a plébániai csoportok tartanak meg,tanszersegélyek tanév kezdetén, játékos rendezvények és vetélkedők rendezése, „palacsin-találkozó” tartása ,
• Szent Erzsébet napi programok: Erzsébet kenyér megáldása és osztása, a Szent
Erzsébet napi ünnepi szentmise végen ismertetik a karitászcsoportok az évi munkájukat a szentmise résztvevőivel
• karácsonyi adománygyűjtések és osztások, részvétel a települések adventi és karácsonyi segélyezési programjaiban

KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE
A Kaposvári Egyházmegyében legfontosabb a plébániai Karitász csoportok szeretetszolgálata, amelyben az irgalmasság testi-lelki jócselekedeteit végezzük.
• Az önkéntesek segítő munkája az emberszereteten alapszik. Istentől kapott
időt együttérzéssel fordítjuk elesett embertársainkra.
• Kiemelt figyelemmel fordulunk a gyermekes családokhoz, egyedülálló, beteg
és idős emberekhez.
• Krízishelyzetekben fontos a felismerés,
mivel és hogyan tudunk a legjobban a rászorulók mellé állni.
• Kórházi betegeket rendszeresen látogatjuk.
• Az idős otthonok is mindig számíthatnak önkénteseink látogatásaira.
• Ünnepeinken fontos, hogy az elesettek, magányosok is érezzék a felkaroló szeretetet, a figyelmet, amivel feléjük közeledünk.
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• Különböző jótékonysági rendezvények
szervezése a Karitász javára, hogy élelmiszer és egyéb adományokkal tudjunk
segíteni.
Az év során csatlakoztunk az Országos
Központ koordinálásában zajló minden
programhoz.

Miskolci exarchátus
Egyházmegyei programjaink
• Borászok lelki napja Sajópálfalán: 15 Tokaj-hegyaljai bortermelő jött össze Szent
Vince napján, hogy megáldják az előző
évi termést és megszenteljék a tolcsvai
határban gyűjtött vesszőket, kérve Isten áldását
• Téli tüzelő kiosztása, a Sajó menti településeken
• Fakitermelés a Hernád partján önkéntesekkel
• Keresztény nevelőszülő képzés Tolcsván, 30 fő szerzett tanúsítványt
• Tanévzáró hittanos nap Sajópálfalán
• Mikulás csomagok készítése: 3.500 db
• Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény megalapítása, megszervezése

PécsI EGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei programjaink
• Hajléktalanok reggeliztetése krízisidőszakban (ingyenes ruhaosztással és melegedővel)
• Egyházmegyei karitászosok részére szervezett képzések, lelkigyakorlat (50 fő)
• Karitász Gyermeknapközi Pécsett
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• Rendszeres szociális segélyezés (élelmiszercsomagok; ruhaadományozás: napi 20
fő Pécsett, valamint vidéki szervezetekhez)
• Árvízi segélyakció, bátai elhárítási munkákban résztvevők ellátása (9 nap 24 órás
szolgálatban)
• 50 órás iskolai közösségi szolgálat beindítása
• Tartós munkanélküliek és fogyatékosok(42 fő) TÁMOP támogatással történő foglalkoztatása
• Egészségprogram megszervezése és beindítása TÁMOP támogatással
• NOBOMA és Cartraining úniós projektekben való részvétel
• Gyermekek kulturális programjainak támogatása (cirkuszlátogatás)
• Gyermekek szünidei napközije- (országos karitász támogatással) 3 hét teljes ellátással
• Karácsonyi étel- és csomagosztás (200 hajléktalan) TESCO támogatással
• Élelmiszergyűjtés és osztás nagycsaládosoknak karácsonyra (200 csomag)
• Roráte utáni reggeliztetés támogatása Pécsett a Székesegyházban
• Karácsonyi akció rászoruló gyerekeknek játékosztás pécsi óvodások gyűjtéséből
• Gyógyászati segédeszközök adományozása (rolátor, kerekesszék), elektromos ápoló
ágy kölcsönzése.
Plébániai karitász események
• Jótékonysági vásárok, ruhaosztás, húsvéti, karácsonyi élelmiszergyűjtések és
osztások
• Programok időseknek: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézeteikben, betegek látogatása kórházakban
• Gyermekprogramok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben,
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok(közös zarándoklat Máriagyűdre)
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyérszentelés és osztás (40 helyszínen)
• RÉV Hálózat keretében végzett munka Szekszárdon
• Gyermeknapközi (Don Bosco) működtetése és napközisek nyaraltatása
• Komlói felzárkóztató cigány óvoda működtetése, családok megsegítése élelmiszerrel, ruhával
• EU-s élelmiszerprogramban való tevékeny részvétel
• Templomtakarítás és díszítés
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SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei programjaink
• Öngondoskodó háztartásokért: vetőmagvak adományozása, papírbrikettáló gép kölcsönbeadása – érintett 190 család
• Régiós Karitász napok (Békéscsaba, Gyula, Szeged-Tarjánváros)
• Karitász Csoportvezető Találkozó 19 csoportvezetővel – Szeged
• Nyári napközis tábor Szegeden 20 gyerekkel
• Lelkigyakorlat karitász önkéntesek számára 22 fő számára
• Karitász önkéntesek képzési táborában részvétel
• Caritas Hungarica díjátadón 1 önkéntes díjazott
• Szent Erzsébet napi kenyérosztás
Szent Gellért Karitász Alapítvány programjai
• Öngondoskodó háztartásokért – tésztakészítő, befőző program 5 plébániai karitász
csoportok bevonásával
• Betegek világnapja alkalmából egy délután elmélkedéssel, szentmisével
• Beteglátogatások a Szegedi Klinika Krónikus Belgyógyászati Osztályán fő ünnepekkor műsor, ajándékozás
• Beteglátogatók képzése Szegeden 13 önkéntes részére
• Karitász alkotóházi alkalmak október, november hónapokban kb. 173 önkéntessel
• 20. Karácsonyi Karitász Vásár
Plébániai karitász események
• Egy millió csillag a szegényekért akció
14 településen
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, ajándékkészítés kézműves vásárra,
• Programok időseknek: idősotthonokban
élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban, gondozási központokban, magányosok, idősek karácsonya
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény, látogatások kórházban, ünnepekkor műsor, ajándékozás
• Gyermek programok: nyári táborok, gyerekek farsangja
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér megáldás és osztás
• Családi nap, kerékpártúra
• Ruhaosztások, ruhavásár
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SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE
Egyházmegyei karitász programjaink
• 20 téli héten át heti rendszerességgel
közreműködés a hajléktalanok étkeztetésében
• Részvétel az önkéntesek nyári központi táborában
• 15 család részvétele a DM pelenka programban
• 20 gyermek üdültetése Erzsébet táborban
• 250 gyermek iskolakezdési támogatása
Erzsébet utalvány segítségével
• Öngondoskodó háztartásokért- vetőmag
programban 70 család részvétele
• Szociális segítségnyújtás 3685 esetben
rászoruló családok
• Közüzemi hátralékokkal küzdő családoknak segítségnyújtás
• Szociális segélyhez szükséges 30 napos önkéntes munkaprogram folyamatos az évben
• EU által finanszírozott élelmiszer segélyprogram koordinálása
• Iskolai önkéntesek szolgálatának koordinálása, fogadása
• Részvétel a nemzetközi Grundtvig programban nagymama korú önkéntesek részvétele nemzetközi szociális projektekben.
• Tárgyi adományok szétosztásában koordinálás a plébániai csoportok között
Plébániai karitász események
• „Őrangyal klub” – fogyatékkal élő és egészséges fiatalokkal való rendszeres klubszerű működtetése
• Rendezvények: jótékonysági „krumpli ebéd” rendezése, Betegek napja program rendezés
• Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek, felzárkóztató nyelvi tábor szervezése a
nyári szünidőben
• Programok hajléktalanoknak plébániai szinten: ételfőzés és osztás, hajléktalan szálló
meglátogatás, karácsonyi vacsora rendezés számukra
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• Programok időseknek: Idősek teadélutánja, idősek rendszeres látogatása és segítése otthon
• Iskolába járó fogyatékkal élő fiatalok számára heti rendszerességgel klubfoglalkozás délutánonként
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok szerveznek és
tartanak meg;
• Rászoruló családok, apa, anya, gyerekek együttes nyaraltatása, ezen kívül családi
délutánok és különféle programok szervezése számukra a téli időszakban
• 105 önkéntes csoport részvétele az EU által finanszírozott élelmiszersegély programban, mintegy 45000 fő/család részére 466 tonna élelmiszer eljuttatása az önkéntesek segítségével
• Iskolai önkéntesek számára az un. önkéntes szolgálat lehetősége plébániai programoknál

Szombathelyi egyházmegyei karitász
• Pszichiátriai Kongresszuson való részvétel Győrben
• NRSZH-ban kiállítás megrendezése intézményeink kézműves termékeiből
• A bázakerettyei és a vásárosmiskei Önkéntes Pontokon folyamatosan történtek az
önkéntesek felkészítése a különféle feladatokra: idős emberek látogatása, segítése,
élelmiszergyűjtés – annak eljuttatása rászorulókhoz, közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel
• Szombathelyen öt plébánián minden héten hétfőtől szombatig kenyér, péksütemény
adása rászorulóknak önkéntesek segítségével
• Farsangi mulatság szervezése intézményeinkben
• Keresztút Kőszegen, lelkigyakorlat (50 fő részvételével)
• Stációs miséken való részvétel
• Húsvéti vásárokon való részvétel
• A Szociális Hét rendezvénysorozatán
való részvétel-előadások szervezése
szenvedélybetegség és drogprevenció
témakörökben: „Felelősséggel önmagunkért és egymásért”címmel a Weöres Sándor Színházban kiállítás és szakmai kerekasztal beszélgetés
• Önkéntes tapasztalatcsere Székesfehérváron a Karitász intézményeiben
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• Szombathely Megyei Jogú Város Pálos Károly díj: Kalmár Ferencé nyugdíjasunk, volt
Hársfa-ház vezető kapta, Győrváry Edith díj: Béry Géza Főplébániai önkéntes kapta
• Herényi Virágút-vásáron való részvétel
• Egyházmegyés zarándoklat Máriaremetére (40 fő részvételével)
• Stuttgarti Zarándokok fogadása (400 fő zarándok érkezett Egyházmegyénkbe) és az
ehhez kapcsolódó Szent Márton programok megszervezésében, lebonyolításában
való részvétel 69 fő önkéntessel
• Szent György napi vásáron való részvétel
• Egyházmegyés Kórházi Beteglátogatók találkozója negyedévente
• Gyógynövényes képzés záróvizsga (8 munkatársunk szerzett szakképesítést)
• Táboroztatás Nardán (8 héten át közel 515 gyermek részvételével, több, mint 29 felnőtt és 15 IKSZ-es fiatal bevonásával)
• Jubiláló házaspárok találkozója a szombathelyi Székesegyházban: szervezésben,
lebonyolításban aktív résvétel
• Családok nyaraltatása Döbörhegyen a Szent Erzsébet Pihenőházban
• Savaria Történelmi Karneválon való részvétel, vásár
• K ATTÁRS rendezvényén való részvétel
• Karitász intézményeinek bemutatkozása a Stuttgarti Egyházmegyében
• Hársfa-ház Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátójának (80 férőhely) ünnepélyes átadója
• Tökfesztiválon való részvétel, vásár az Őrségben
• „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét” – adománygyűjtés karácsonyig akció megszervezése a plébániákon
•S
 zent Márton napi vásáron való részvétel
• Erzsébet napi kenyérosztás az oladi plébánián, Erzsébet napi díjkiosztó ünnepség
a Jézus Szíve Plébánián, a „Karitászt támogató vállalkozó díjat”: Rácz Elemér az
Interalp Kft. vezetője kapta
• Szentgotthárdi plébániai Karitász Szent
Erzsébet jótékonysági rendezvényének
megszervezése
• Kőszeg-Jézus Szíve Templomban jótékonysági hangversenye a kőszegi Plébániai Karitász szervezésében
• Élelmiszergyűjtés Egyházmegyénkben
a Pennyben, TESCO-ban (nyolc helyszínen), több mint 5 tonna élelmiszer
gyűlt össze
• Adventi vásárokon való részvétel
• Bajánsenyei, Őriszentpéteri vásárokon való részvétel
• Idősek karácsonya a Családokat Segítő Szolgálat szervezésében 70 fő részvételével
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• Betlehemi játékok bemutatása a Szikla Szolgálat klienseinek közreműködésével a
vasegerszegi Szent Miklós Idősek Otthona, valamint a Bogáti úti Idősek Otthona lakói számára
• A Hétszínvirág Önkéntes pályázat záró rendezvényei: Bázakerettye, Vásárosmiske
• Gyógynövényes bemutatók az Egyházmegye 15 településén
• Havi rendszerességgel Biblia csoport a Karitász dolgozók számára
• Karitász önkéntesek találkozója

VÁCI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
• A Váci Egyházmegyei Karitász fő tevékenysége a Váci Egyházmegye területén élő
rászoruló családok folyamatos mentális, tárgyi- és anyagi támogatása karitászcsoportjai segítségével. Igyekeztünk segíteni: életvezetési tanácsokkal, lakbér, közös
költség, közüzemi díjhátralék rendezésében, hivatalos ügyintézésben, iskolakezdésben, iskolába járáshoz buszbérlet megvásárlásában, gyógyszerkiváltásban, speciális
élelmiszercsomagok (gluténmentes élelmiszerek) beszerzésében és eljuttatásában;
tűzifa beszerzésében; speciális kórházi ágy beszerzésében és eljuttatásában, gyermekek szemüvegének kiváltásában.
• Az Egyházmegyei Karitász Találkozót 2013. február 23-án 42 karitászcsoport részvételével tartottuk meg.
• A 2013. júniusi dunai árvíz idején a védekezési munkában dolgozó önkéntesek ellátásában vettünk részt 3 héten keresztül.
• Részt vettünk az Iskolai Közösségi Szolgálat szervezésében és egyházi iskolákban való népszerűsítésében
• Képviseltük a Karitászt a Vácon 2013.
május 10-12. között megrendezésre került Eucharisztikus Kongresszuson
• Együttműködtünk és támogattuk a váci
Tabán utcai Fogyatékos Intézet és Napközi Otthon szervezésében 2013. szeptember 27-én lebonyolított Esélynapot.
• Két képzési kurzust szerveztünk önkénteseink részére a Katolikus Karitász segítségével: Vácon szeptember 27-29-ig
kommunikációs alapképzést; Dabason október 18-22-ig krízisintervenciós képzést
• A Fővárosi Nagycirkusz együttműködésével több száz rászoruló gyermek számára
tettük lehetővé egy-egy cirkuszi előadáson való részvételt
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• Megszerveztük és lebonyolítottuk 2013. november 17-én a sárospataki Erzsébet napot 670 fő részvételével. Az Egyházmegyei Karitász történetében először - itt adtuk
át 7 önkéntes karitászcsoporttagnak az Erzsébet díjat önzetlen segítő munkájuk elismeréseként.
• Támogattuk a pilinyi és a váci Fogyatékos Intézet és Napközi Otthon karácsonyi ünnepségét
• A beérkező kérelmek alapján élelmiszercsomagok folyamatos küldése azokra a településekre, ahol nem működik karitászcsoport.
• A Váci Egyházmegye területén 12 új karitászcsoport megalakításában nyújtottunk
segítséget.
• Az egyházmegyei Karitásztábor megszervezése és lebonyolítása Drégelypalánkon
a helyi karitászcsoport aktív részvételével, illetve a Cházár András Speciális Iskola
táborának támogatása.
• Együttműködő szervezeteket tárgyi adományokkal segítettük, hogy rászoruló családoknak el tudják juttatni.
Plébániai karitász események
• Rendezvények szervezése: farsangi és szüreti jótékonysági bálok; koncert a rászorulókért, melynek bevételéből élelmiszercsomagokat vásároltak a csoportok.
• Gyűjtések: nagyböjti és adventi élelmiszergyűjtés; ruha, bútor és egyéb adományok
fogadása és kiosztása.
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása, illetve otthonaikban a mindennapok segítése; időseknek előadott karácsonyi ünnepség szervezése; imádság és első pénteki rendszeres öregotthon látogatás
• Programok családoknak: családi nap szervezése, rászoruló gyermekek megajándékozása, szegények szentmiséje
• Programok betegeknek: betegek rendszeres látogatása; beszélgetés és mindennapi
életükben való kétkezi segítségnyújtás
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg;
rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; roráte mise utáni reggeliztetés; állami gondozott gyermekek látogatása és rendszeres kapcsolattartás

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE
• 2 bentlakásos és 6 napközis tábor lebonyolítása, a plébániai karitászcsoportok szervezésével
•2
 új karitászcsoport megalakulása
•N
 apközis tábor fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek részére
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•4
 fő részvétele a szegedi önkéntes táborban (08.12-16.)
•M
 agyar Katolikus Társadalmi napokon való aktív részvétel (09.20-21.)
•E
 gyházmegyei Karitász zarándoklat, Vácon, 50 fő részvételével (10.11.)
• Családsegítő ügyfélfogadás keretében személyes találkozás során, több mint 300
család anyagi, mentális és természetbeni támogatása
•K
 aritászbolt működtetése
•B
 eiskolázási támogatás 1.400.000 Ft értékben
•F
 oglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz szükséges 30 napos közmunka 1 fővel
• J ótékonysági gála a Padányi B. Márton Katolikus Gyakorlóiskolában
•Ö
 nkéntesek 2 napos képzése 10 fő részvételével Devecserben (10.26-27.)
• Önkéntesek 1 napos betegtátogató képzése 12 fő részvételével Veszprémben (11.09.)
• Élelmiszerbank együttműködésével szervezett tartós élelmiszer gyűjtésében való
részvétel Penny Market és Tesco Áruházakban, Veszprémben, Sümegen és Tapolcán
• „ Jónak lenni jó” – országos jótékonysági programban való aktív részvétel, ahol a veszprémi egyházmegye a székesfehérvári egyházmegyével együttműködve élő közvetítési
helyszínként és adománygyűjtő pontként szolgált egész napos, színes programokkal.
• Tűzifa osztása 22 család részére (12.16-17.)
• A veszprémi Érsekség épületében 10 család ünnepi ebéddel való vendégül látása a
Karitász szervezésével
• Krízistámogatások (gyógykezelések, lakhatási támogatások, élelmiszersegélyek)
4 millió Ft értékben
Plébániai karitász események
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, Anyák napja, Idősek napja,
Családi nap, Betegek napja
• Jótékonysági vásárok
• 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, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg;
rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyérszentelés és osztás
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elismeréseink
Elismerés a
Karitásznak

vezték a gyógyszerszállítmányokat, orvosi
és víztisztító berendezésekkel láttak el minket, olyan eszközökkel, amelyekre azonnal
szükségünk volt.”
A 2004. december 26-ai szökőár következtében a régióban 168 ezer, az Indiától
délre fekvő, 18 milliós szigetországban pedig 31 ezer ember halt meg.

Pro Voluntarius díj
Pro Voluntarius díjat kapott Vadász Bálint segélyszervezetünk katasztrófa és krízis koordinátora az önkéntesség és a közjó érdekében végzett kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként.

Emlékplakettek átadásával köszönte meg
Srí Lanka tiszteletbeli konzulja a 2004-es
pusztító szökőár után a mentésben és az
újjáépítésben segítséget nyújtó magyar
szervezetek, köztük a Karitász munkáját
a Parlamentben.
Rohan Nanayakkara, Magyarország Srí
Lanka-i tiszteletbeli konzul beszédében kifejezte a Srí Lanka-iak háláját a magyaroknak, Magyarországnak. „A jelenlévő
szervezetek képviselői azonnal a legszükségesebb segítséget nyújtották, megszer60

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az
önkéntes tevékenység társadalmi elismerésére alapította a Pro Voluntarius díjat, amelyet szervezetek, illetve magánszemélyek
kaphatnak a közösségért végzett önkéntes munkájukért, a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő
szakmai teljesítményükért és az önkéntesség népszerűsítéséért.

termeket, valamennyi betegnek lehetőséget
nyújtva a beszélgetésre. Személyes odafordulással és törődéssel ajánlja fel számukra
az imádságot és Jézus Krisztus szeretetét
a szentségekben.

Szer Üzenete-díj
Ópusztaszeren, a szeri monostor romjainál, püspöki szentmisén emlékeztek Árpádra és honfoglaló elődeinkre. A monostor
romjai között bemutatott szentmisén adják
át évről évre a Szer Üzenete-díjat, olyan
magyar embereknek, akik életükkel, munkájukkal Szer üzenetét – hit, megmaradás,
hűség, hazaszeretet – juttatják el embertársainkhoz.
Idén Mádl Dalma asszony, segélyszervezetünk jószolgálati nagykövete vehette
át a díjat.

Szent Erzsébet
rózsája-díj
Tizennegyedik alkalommal nyújtotta át az
MKPK a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A kitüntetést idén Mészáros Gézánét vehette
át. A díjazott a kilencvenes évek eleje óta
végez folyamatosan kórházi beteglátogató
szolgálatot. A kalocsai kórházban hetente
három-négy alkalommal járja végig a kór61

Külföld
Asha Jyothi Központ
támogatása Indiában
Az Asha Jyothi Központ olyan gondozó
és segítő központ HIV/AIDS betegek számára, ahol teljes körű orvosi ellátást biztosítanak és segítséget nyújtanak HIV-fertőzött
embereknek, pszichológiai, lelki és erkölcsi
támogatást nyújtanak, tájékoztatást adnak
a HIV/AIDS-ről és a védekezés eszközeiről,
figyelmezetik és megtanítják az embereket,
hogy a betegség további terjedését hogy
lehet megakadályozni, élelmiszert biztosítanak a betegek és gyermekeik számára,
iskoláztatják a gyermekeket, valamint segítenek felkészülni a betegeknek a békés
és méltóságteljes halálra.
A központot segélyszervezetünk 18.000
euróval támogatta, amelyet az AIDS terjedésének megelőzésére, az érintett családok és gyermekeik étkeztetésére és az
árván maradt gyermekek ellátására fordítanak.
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Caritas Senta
A zentai Karitász évek óta üzemeltet ingyen konyhát, ahol mintagy 500 adag meleg ételt készítenek minden nap. A konyhán
étkezők közül sokan csak itt jutnak főtt, meleg ételhez. A konyha működtetésére szervezetünk 3000 eurós támogatást folyósított
a zentai Karitásznak.

Karitász a Fülöpszigetek áldozataiért
Pusztító erejű tájfun csapott le a Fülöpszigetekre novemberben. Több mint tízezer ember halt meg és legalább 630 ezren
váltak otthontalanná. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia katasztrófa alapjából 40.000,- USD segélyt küldött a Haiyan
tájfun által sújtott területek lakosságának
megsegítésére.
A Katolikus Karitász az Osztrák Karitásszal együttműködve is bekapcsolódott
a Caritas Internationalis munkájába. Két
osztrák munkatársunk a helyszínről irányították a szükségletek beszerzését és
szétosztását.

Gazdasági beszámoló

■ Adományozóinktól		 240 589 000 Ft
■ Központi költségvetésből		 155 514 000 Ft
■ Különféle pályázatokból		

56 525 000 Ft

■ Helyi önkormányzattól		

7 329 000 Ft

■ Egyéb		

48 270 000 Ft

Bevételek összesen		 508 227 000 Ft

■ Adott támogatások		 191 513 000 Ft
■ Anyagjellegű ráfordítások

120 294 000 Ft

■ Személyi jellegű ráfordítások		 101 844 000 Ft
■ Értékcsökkenési leírás		

22 708 000 Ft

■ Egyéb		

11 789 000 Ft

Kiadások összesen		 448 148 000 Ft
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Karitászpont hálózat
KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
Nyitva tartás:
keddtől péntekig: 10.00 - 18.00
szombat: 8.00 - 14.00
Profil: adományok fogadása (jó
állapotban lévő, használt tárgyak,
ruhaneműk, játékok, háztartási
eszközök...stb), külföldi adományok
árusítása, szociális tanácsadás.
Adománybolt a törökbálinti Auchan
áruház üzletsorán
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.
Nyitva tartás:
csütörtök-péntek: 14.00 - 18.00
szombat-vasárnap: 10.00 - 18.00
Profil: a bolt csak adományokat fogad!
Hajdúdorogi Egyházmegye
Szent Lukács Karitász Bolt
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 17.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00
szombat: 8.00 - 14.00
Telefonos elérhetőség:
Szaplonczay Mihály 06 30 993 4530
Profil: használt ruhák gyűjtése, árusítása,
osztása
Pécsi Egyházmegye
Caritas Ruhabolt
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 9.00 - 15.45
Pénteken: 9.00 - 13.45
Profil: külföldi adományok árusítása.
Adományokat a bolt nem fogad.
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Székesfehérvári Egyházmegye
Karitászház
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 10.00 - 16.30
Profil: jó állapotú, jó minőségű ruhák,
cipők, bőráruk árusítása kedvező áron
másodkézből.
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.
Veszprém–Főegyházmegyei Karitász
Karitászbolt
8200 Veszprém, Vár u. 25.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 8.00 - 16.00
kedd, csütörtök: 12.30 - 16.00
Profil: kiváló minőségű német és olasz
használt ruhanemű és egyéb használati
tárgyak árusítása.

RÉV hálózat
Szenvedélybeteg-segítő hálózat
Budapesti központ:
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Intézményvezető: Márton Andrea
Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 96.
Tel/Fax: 06 1 466 4455
Telefon: 06 1 361 4252
Nyitvatartás: Hétfő: 10.00 - 18.00
Kedd-szerda-csütörtök: 9.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 16.00
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Csóka utca 5.
Telefon: 06 1 248 0825
Fax: 06 1 248 0824
Nyitvatartás: Hétfő-kedd: 12.00 - 18.00
Szerda-csütörtök-péntek: 9.00 - 18.00
Szent Cirill és Methód Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9025 Győr Kossuth u. 63.
Tel.: 06 96 529 551
Fax: 06 96 529 555
Mobil: 06 70 364 2852
e-mail: gyor.rev@freemail.hu
Nagy Gabriella és Budavári Szilvia
intézményvezetők
Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
Nappali intézmény:
8000 Székesfehérvár, Móri u. 20.
Közösségi ellátás:
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 14.
Tel.: 06 22 506 606
Fax: 06 22 506 608
Mobil: 06 30 443 8289
e-mail: szfvar.rev@gmail.com
www.albacaritas.communio.hu
Farnas István Géza intézményvezető

Főplébánia Karitász Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Tel/Fax: 06 76 415 466
Zöldszám: 06 80 204 226
e-mail: revkmet@t-online.hu
Molnár Ferenc intézmény vezető
Szent Erzsébet Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
7100 Szekszárd Munkácsy u. 7/a
Tel.: 06 74 413 037
Fax: 06 74 511 586
e-mail: revszek@tolna.net
www.revkaritasz.hu
Kalóczi Andrea intézményvezető
Caritas Hungarica Eger Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u.49.
Tel.: 06 36 518 328
Fax: 06 36 518 329
e-mail: egerrev@t-online.hu
Siposné Kohári Szilvia intézményvezető
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 Szombathely, Wesselényi u. 24.
Tel.: 06 94 508 527
e-mail: revszh@t-online.hu
Tuczainé Régvári Marietta
intézményvezető
Ráczné Korom Krisztina szakmai vezető
Forrás Lelkisegítők Egyesülete RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Tel/Fax: 06 52 428 004
e-mail: iroda@forrasegyesulet.hu
Berényi András intézményvezető
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Egyházmegyei címlista
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel./Fax: (42) 418-851
Igazgató: Gégény Béla
e-mail: keletcaritas@t-online.hu
www.keletkaritasz.hu
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel./Fax: (36) 518-602
Igazgató: Ft. Árvai Ferenc
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei
Karitász
Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896
Igazgató: Ft. Écsy Gábor
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
www.karitaszkozpont.hu
Győri Egyházmegyei Karitász
9025 Győr Káptalandomb 5/b
Tel.: 96/513-177, 96/550-740/ 116 mellék
Igazgató: Ft. Tóth András
e-mail: atoth@gyor.egyhazmegye.hu
Hajdúdorogi Egyházmegyei Karitász
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 5.
Igazgató: Ft. Lukács Imre
e-mail: karitasz@gorogkatolikus.hu
Kalocsa–Kecskeméti
Főegyházmegyei Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Igazgató: Szántó Ambrus
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com
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Kaposvári Egyházmegyei Karitász
8700 Marcali, Hősök tere 5.
Igazgató: Jáki Zoltánné
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Miskolci Apostoli Exarchatus
Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc Szeles u. 59.
Tel.: (48) 569-305
Igazgató: Ft. Pál Miklós
e-mail: pal11miklos@t-online.hu
Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 348-70-48
Igazgató: Lőrinc Pál OSB
e-mail: karitasz@osb.hu
Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel./Fax: (72) 532-207
Igazgató: Besenczi Zsolt
e-mail: caritasp@pecsi-caritas.hu
www.pecsi-caritas.hu
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
6722 Szeged, Jósika u. 34/b.
Tel./Fax: (62) 425-548
Igazgató: Kothencz János
e-mail: szegedikaritasz@gmail.com
www.szegedikaritasz.extra.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Igazgató: Nagy Lajosné Krisztina
e-mail: albacaritas@gmail.com
www.albacaritas.communio.hu

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 10-12.
Tel./Fax: (94) 318-560
Igazgató: Tuczainé Régvári Marietta
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