Beszámoló
a Katolikus Karitász

2015-2016 évi
tevékenységéről

„Harctérre hívlak titeket, oda ahol a rémületes ínség tépi
ronggyá magyar testvéreitek ruháját, ahol a hideg ontja
magyar testvéreitekbe a pusztulás csíráit. Most a szeretet
harcára tüzellek benneteket az éhség és a hideg ellen.”
Mihalovics Zsigmond

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Panaszkodós világba csöppentünk.
Azt olvasom régi könyvekben, beszámolókban, hogy
a korábbi nemzedékek takargatták a hiányt, a bajokról nem beszéltek, ritkán és keveseknek panaszkodtak, inkább eredményeket kerestek, és arról próbáltak
beszámolni, ha nem is dicsekedve, de nem akartak
kevesebbnek látszani, mint a másik. Nem szerették
sajnáltatni magukat.

Talán volt ebben valami büszkeség is, de biztosan volt
benne emberi tartás is. A szegény is tartotta magát,
tudta a nincstelen is, hogy emberségben neki sincs
hiánya, pont annyi van benne is, mint abban, aki a világ szemében hatalmas és gazdag.
Ma mintha ezt elfelejtettük volna. A mai ember szeret
panaszkodni. Mintha szégyellni kellene, ha azt mondjuk, hogy jól vagyok, hogy a dolgaim egyre jobban
mennek, hogy van sok örömöm az életben, hogy bízom a jövőben, és hogy van reményem.
Aki pedig mindig sötét képet fest magáról és a környezetéről, az előbb-utóbb sötét világban is fogja
magát találni.
A dicsekvés nem szép dolog, különösen akkor, ha egy
hitben élő ember lesz dicsekvő. De az sem szép, ha
valaki nem tud örülni, nem veszi észre azt, ami jó őt
körül veszi, nem tud hálát adni, nem tesz tanúságot
arról, hogy az Isten tevékeny a világban, és sok áldásával találkozhatunk naponta akár a saját életünkben
is! A keresztény embernek az is hozzá tartozik a tanúságtételéhez, hogy erre is megnyitja a társak szemét,
hogy a kapott örömeiről is beszél, hogy hálás lelkülettel járja az élet útját, és a megtapasztalt szeretet örömét vissza is sugározza a világba.

Az, aki képes a hit szemével nézni önmagát, életét, a
világot, annak kell azt is látnia, hogy nem a rossz győz
mindig, hanem a jóval le lehet győzni a rosszat is. Azt
is észre veszi, hogy nem csak bajok és nehézségek
vannak az életben, hanem tapasztalunk áldást és sikert, jót és eredményt is.
A Karitász munkatársa különösen is ilyen lélekkel kell,
hogy élje az életét.
Hisz ő Isten szeretetét, vigaszát viszi annak, akinek
szüksége van rá. Isten ajándéka, hogy türelemmel
tudja meghallgatni a panaszkodót, Isten ajándéka,
hogy van szívének gazdagságában pár vigasztaló szava. Isten ajándéka, hogy talán tud segíteni a szükségben lévőn…
Isten eszköze a karitász munkatárs. Legyen a lelkében,
szívében mindig ezért öröm, béke és derű. Derűs lélekkel, a lélek erejével járja a szeretet útját. Lásson a
mélybe, vegye észre a másikban is jelen lévő Istent.
Engedje, hogy az ő lelkében is ott éljen az Úr. És mindig Jézus örök szeretetét sugározza mindenki felé. Legyen örömünk forrása, hogy Isten kezében eszközök
lehetünk, és legyünk is Isten szeretetének hírnökei a
mindennapokban.

A panaszkodó, elégedetlenkedő és ezért boldogtalan világot így formáljuk a jót meglátni tudó
és annak örülő világgá! Legyen örömünk, hogy mint Karitász tagok sok jót segíthetünk megvalósulni a világba, hogy jobbá tehetjük a világ egy kis részét. Legyen örömünk, hogy építhetjük
Isten Országát!
								Spányi Antal
							püspök, a Katolikus Karitász elnöke
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Kedves Adományozóink,
Munkatársaink, Önkénteseink!
2015 novemberében, Szent Erzsébet ünnepén indítottuk útjára jubileumi évünket, amely lehetőséget
nyitott számunkra arra, hogy közös szolgálatunk mellett az ünneplés örömét is megoszthassuk egymással. Az év során köszönthettük több egyházmegyénk
karitász szervezetét is fennállásuk 25. évfordulója alkalmából. A jubileumi egyházmegyei találkozókon és
Karitász napokon így több száz önkéntesünk, munkatársunk és támogatónk adhatott hálát a negyed évszázad kegyelmeiért.

De nem feledkeztünk el a 85 éves történelmünk
nagyjairól sem: alapítónk, Mihalovics Zsigmond szülőfalujában, Homokbödögén most már emléktábla
hirdeti a falu szülöttének munkáját, amelyből mai
szervezetünk nőtte ki magát.
Mihalovics óriási lelkesedéssel, elhivatottsággal indította útjára a szervezett szeretet szolgálatot hazánkban. Szociális intézményeket, egyházmegyei karitász
központokat alakított, és irányításával minden budapesti plébánián létrejött karitász csoport. Az önkéntesek elsőként felmérték a szegénységben élők helyzetét, a nyomortelepeket, országos segélyakciókat.
A Karitász így valódi karitatív hálózattá vált, amelyen
keresztül az Egyház és a társadalom tagjai hatékonyan segíthettek a nyomorban élőkön és szükséget
szenvedőkön.
Erre a szolgálatra vállalkozunk mi is nap, mint nap, és
ez a szeretetből fakadó gondoskodás határozza meg
önkénteseink munkáját a mai napig.
Az ünnepek, találkozók sora az év során mind megerősített minket abban, hogy szolgálatunkat folytassuk, szeretettel forduljunk az idős, beteg emberek felé,
segítő kezet nyújtsunk a bajba jutott családoknak.

Teendőnk pedig volt bőven. Tovább folytattuk és
bővítettük országos programjainkat. Az öngondoskodást segítő projektjeinkbe egyre több nehéz helyzetben lévő családot tudunk bevonni, hosszú távon
biztosítva számukra így a krízishelyzetből való kikerülést.
Élelmiszer- és ruha adományokkal egész évben segítjük a rászorulókat. A téli nagy hidegben kályhával és
tűzifával vittünk meleget az otthonokba. Figyelemmel kísérjük a határainkon túl élő családok életét is,
és folyamatosan támogatjuk őket mindennapjaikban.
Az elmúlt években hazánkat is érintő menekült válság arra indított minket, hogy az otthonukat elhagyni
kényszerülők számára is segítő kezet nyújtsunk, akár
rövid, akár hosszú távon.
Hiszen minden bajba jutottban – akár honnan érkezik
is – a szenvedő Krisztus arcát kell lássuk, s nyitott szívvel, segítő kézzel kell közelednünk feléjük.

Legyen az elkövetkező évben is nyitva a szívünk, hogy a mindennapokban megtaláljuk a szükséget
szenvedőket, és számukra Krisztus szeretetét közvetítve enyhítsük nehézségeiket!
								Écsy Gábor
							
országos igazgató

7

LAK6 program
A lakhatás
védelme

segítség 264
családnak

ORSZÁGOS PROGRAMOK
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több mint ezer
embernek tudtunk
segítséget
nyújtani

A program célja a krízis helyzetbe került családok lakhatásának egyszeri segítségnyújtás által történő, hosszú távú megmentésének biztosítása. A lakhatás védelme kiemelten fontos a
családok, gyermekek, idős és beteg személyek elszegényedésének csökkentése érdekében.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy sok család lakhatása menthető meg a program által az időszakos vagy a végleges villany, gáz szolgáltatás kikapcsolásától és egyéb közüzemi tartozások
felhalmozásától. Sok esetben a kilakoltatás veszélyét is sikerült elhárítanunk lakbérhátralékok
átvállalásával. Továbbá albérleti díj átvállalásával lehetőséget tudtunk biztosítani számos családnak, hogy fedél legyen a fejük felett.
Újdonság volt az előző évekhez képest, hogy még több olyan súlyos beteg embernek tudtunk a programnak köszönhetően segítséget nyújtani, akiknek anyagi helyzetük miatt reményük sem volt a lakásuk korszerűsítésére egészségi állapotuk javítása érdekében.
2016
A program által 264 családnak, megközelítőleg 800 személynek tudtunk segíteni lakhatásának megmentése érdekében. A támogatottak mintegy 60%-a kisgyermekes család
volt. A támogatások összértéke közel 30 millió forint volt.
• Rezsitámogatások: (villany, gáz, víz, csatornadíj, hulladékszállítási díj hátralékok) 156
eset – 59,1%
• Lakbér elmaradásban való támogatások: 43 eset –16,3%
• Szociális alapú lakóhely megtartó támogatások: pld. közműszolgáltatások visszakötése,
önkormányzati bérlakás esetén a bérleti jogviszony megmentése érdekében végzett állagmegóvási, renoválási munkálatok, saját tulajdonú ingatlan lakhatóvá tétele: 29 eset – 11%
• Közösköltség hátralék rendezésében nyújtott támogatás: 24 eset – 9,1%
• Albérleti díj, szállásdíj elmaradásban nyújtott segítség: 12 eset – 4,2%
• Speciális lakóhely megtartó támogatás: 1 eset volt, mely által súlyos beteg gyermek
ápolásához biztosítottunk steril körülményeket
2015
A LAK6 program által 250 esetben, több mint ezer embernek tudtunk segítséget nyújtani.
A lakhatás támogatásra több mint 29 millió forintot fordítottunk
• Közüzemi díjtartozások, hátralékok rendezésében való segítségnyújtás: 46,4%
• Közös költség hátralékok rendezése: 6,7%
• Albérleti díj, kaució, szállásdíj rendezésben nyújtott támogatás: 2,5%
• Lakbértámogatás: 17,1%
• Szociális alapú lakóhely megtartó támogatások: 18,2%
• Egyéb, speciális lakóhely megőrzési támogatások: 9,2%
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Kandalló program
Összesen
580 támogatott
család

A téli nagy hideg évről évre több száz családnak jelent komoly nehézséget. A Karitász országos program keretében segíti a családokat, az időseket és egyedülállókat a hideg elleni
védekezésben tűzifával és kályhával.
2016
Támogatott család: 300
Támogatás összértéke: 10 millió forint
2015
Támogatott család: 280
Támogatás összértéke: 10 millió forint

Együtt a babákért!
6500 csomag
pelenka

A dm drogerie markt és a Karitász közös kampánya minden évben a nehéz körülmények között élő családokat és gyermekeiket támogatja.
2016-ban ötödik alkalommal támogatott 260 dm üzlet – 260 kisgyermekes családot.
A 6500 csomag pelenka összértéke több mint 18.000.000,-Ft
A teljes program eddig összértéke: 100 millió forint.

Nagyböjti élelmiszer-gyűjtés
Hazánk 16 egyházmegyéjében mintegy 190 tonna élelmiszer gyűlt össze a nagyböjti felhívásra,
amelyből országosan több mint 25 ezer család részesült élelmiszer-támogatásban.
Az átlagosan 8 kg-os csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs, cukor, tészta, konzervek, tea, készétel
konzervek és édesség.

két év alatt
370 ezer tonna
élelmiszer gyűlt
össze a nagyböjti
felhívásra
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2016
Összegyűlt élelmiszer: 190 tonna
Támogatottak száma: 25 ezer család
2015
Összegyűlt élelmiszer: több mint 180 tonna
Támogatottak száma: 22 ezer család
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Akarom – Családtámogatási modellprogram
életvezetési
tanácsadás,
családgondozás,
takarékoskodás

Innovatív fejlesztési modellprogram, amelynek célja, hogy a nehéz anyagi helyzetben élő
gyermekes családoknak anyagi, szociális és mentális segítséget nyújtson olyan programok
által, amelyek rövidtávon segítik a család szociális helyzetét, hosszú távon pedig elősegítik a
rossz szociális helyzetből való kilábalást, az anyagi stabilitás elérését.
A modellprogramban 2016-ban a Somogy megyei Bőszénfa és a Nógrád megyei Vanyarc vett
részt.
A program része többek között egyfajta életvezetési tanácsadás, családgondozás, takarékoskodás és anyagi segítségnyújtás is. A program során 4 alkalommal vesznek részt a családok
ismeretterjesztő foglalkozásokon, amelyek elősegítik a tudatos és költséghatékony háztartás
vezetését és a takarékoskodást.
A program célja, hogy a résztvevő családok javítsanak élet és lakáskörülményeiken, tanulják
az öngondoskodás folyamatát és szociális helyzetük pozitív irányba változzon meg a program
során és azt követően.
2016
résztvevő települések: Bőszénfa (Somogy megye), Vanyarc (Nógrád megye)
családok száma: 70

két év alatt
170 családnak
sagítettünk

2015
résztvevő települések: Budapest, XIX. kerület, Kálló (Nógrád megye)
családok száma: 100
A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program

Több mint
3000 család
kapcsolódott be
a programba
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2016-ban több mint 3000 család kapcsolódott be a programba, amelynek célja, hogy a családok – főként munkanélküli szülők esetében – a kapott vetőmaggal, kertjeik művelésével
megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket. Az országos központ támogatásával
1500 család kapott 15 féle zöldségmagot.
Egyházmegyékben további mintegy 1500 család jutott támogatáshoz, így összesen 3000 családi kertet műveltek meg.
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15 féle vetőmag

2016
Országos központ támogatásában: 1500 család
15 féle vetőmag
Egyházmegyei támogatásban: 3000 család
palánták, vetőburgonya, dughagyma
2015
Országos központ támogatásában: 1500 család
15 féle vetőmag
Egyházmegyei támogatásban: 2000 család
gyümölcsfa, palánták, vetőburgonya, dughagyma
A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Vár a nyár! - Nyári táborok
10 hét alatt több
mint 5000 gyermek
nyaralt
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A Karitász országos központja Betűvető iskolakezdési
programja keretében 20 millió forint értékben 4000
gyermeket támogatott utalványokkal. A Karitász egyházmegyei központjai emellett mintegy 15 millió forint
értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, és egyéb eszközöket tartalmazó tanszerek formájában.
Segélyszervezetünk határon túli magyar településeken is támogatást nyújtott a diákoknak: 50 kárpátaljai
magyar gyermeket segített a Karitász iskolatáskákkal és
tanszerekkel.
Összesen 5500 diák kapott támogatást tanévkezdésre.
A támogatás összértéke: 35.000.000,- millió forint.

10 hét alatt több mint 5000 gyermek nyaralt egy-egy hétig az ország különböző pontjain.
A táborokra mintegy 30 millió forintot fordítottak a Karitász egyházmegyei központjai és
plébániai csoportjai. A Karitász országos központja 12 millió forint értékben támogatta utalványokkal a táborozó gyermekeket. A Karitász táboraiba a plébániai önkéntesek által ismert
nehéz helyzetben – sokszor mélyszegénységben – élő családok gyermekei és fogyatékkal élő
gyermekek, fiatalok vehetnek részt, akik közül sokaknak ez az egyetlen nyaralási lehetőség a
szünidőben. A Karitász önkéntesek minden táborban színes programot állítanak össze kirándulással, kézműves foglalkozással, játékos vetélkedőkkel, és ahol lehet strandolással.

2016
Támogatott diák: 5500
Határon túli támogatás: 50 iskolatáska és taneszközök
Országos központ támogatása: 20 millió forint, Erzsébet utalvány
Egyházmegyei támogatások: 15 millió forint, tanszerek, iskolatáskák
Támogatások összértéke: 35 millió forint

2016
Támogatott gyermek: több mint 5000
Országos központ támogatása: 12 millió forint
Egyházmegyei támogatások összesen: 18 millió forint

2015
Támogatott diák: 5350
Határon túli támogatás: 1,5 millió forint
Országos központ támogatása: 20 millió forint, Erzsébet utalvány
Egyházmegyei támogatások: 12 millió forint, tanszerek, iskolatáskák
Támogatások összértéke: 33 millió forint

2015
Támogatott gyermek: több mint 4500
Országos központ támogatása: 15 millió forint
4000 gyermeket
támogattunk
utalványokkal

Iskolakezdési támogatás

A program az EMMI támogatásával valósult meg.
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Élelmiszer segélyek
12 tonna alma
került kiosztásra

2016-ban segélyszervezetünk az országos
központ szervezésében mintegy 120 tonna
almát és 38 tonna burgonyát osztott ki rászorulók családok számára.
Együttműködés az Élelmiszerbankkal
2016-ban összesen 3090 kg élelmiszert
osztott ki a Karitász az együttműködés keretében.

két év alatt
több mint
11 000 000
forintnyi
élelmiszer
került kiosztásra

cukor
tészta
ciromlé
tea
keksz
üdítő ital
csokoládé
karamella
sajt
konzervek
(kukorica, borsó, tápszer)

400 kg
500 kg
500 l
504 doboz
500 kg
500 db
1126 db
510 db
450 kg
7871 kg

A termékek összértéke: 8.032.178,-Ft
2015-ben összesen 2693 kg élelmiszert osztott ki a Karitász, 3780 fő rászorulónak.
konzerv
joghurt
margarin
jégkrém

6980 db
3120 db
704 db
4320 db

A termékek összértéke: 3.308.000,-Ft
Fenti adományokon túl az egyházmegyei
központok egész évben segítették élelmiszer adományokkal a rászoruló családokat.
16
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Segítség a téli hidegben
15.000 gyermek
számára készült
karácsonyi
meglepetés
csomag

• Minden egyházmegyei Karitász központban gyűjtöttek jó állapotban lévő, használt játékokat, mesekönyveket, élelmiszereket, édességeket, amelyekből több mint 15.000 gyermek
számára készült karácsonyi meglepetés csomag
• Országszerte minden Karitász központban és több száz csoportban gyűjtöttek meleg ruhát, cipőt, takarókat, amelyeket folyamatosan juttattak el a rászorulókhoz.
• Egész télen meleg étel osztásokkal segítették számos helyen a hajléktalanoknak és a krízis
helyzetben élőknek.
• Számos településen a nagyobb bevásárló helyeken, üzletekben is gyűjtöttek adományokat, elsősorban tartósélelmiszert és ruhaneműt.
• Több vidéki városban indult hetente teajárat – meleg teát, szendvicset osztottak hajléktalanoknak, rászorulóknak.
• Tűzifa támogatást kapott több száz család.
• Több száz család kapott fenyőfát és szaloncukrot karácsony előtt.

Egymillió csillag a szegényekért

Az egyhetes szolidaritási akció keretében önkéntesek gyertyákkal, gyertyagyújtásokkal hívták fel a társadalom figyelmét a köztünk élő szegényekre. Az akció célja világszerte közös:
az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése, figyelemfelhívás a
társadalom peremére szorultak felé.
A gyertyákért kapott adományokból további élelmiszercsomagok készültek országszerte. Karácsonyi csomagok lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát, konzerveket és 1-1 kg szaloncukrot tartalmaztak.

Jótékonysági karácsonyi vásárok

Több száz településen rendeznek adventi jótékonysági vásárt a karitászcsoportok. Az alkotóműhelyekben, megváltozott munkaképességűek nappali ellátóiban, valamint a fogyatékkal
élőket gondozó intézményekben hetek óta készülnek az apró ajándéktárgyak. A vásárok teljes
bevételét a csoportok a rászorulók megsegítésére fordítják.

Gyermekek a gyermekekért

Tárjátok ki szíveteket

3000 iskolásnak
szerzünk örömet
évről évre

A program során gyermekek ajánlják fel használt, de jó állapotban lévő játékaikat szegény
gyermekeknek karácsonyi ajándéknak. Számos iskolában és templomban gyűltek a játékok,
amelyekből – édességgel, ruhaneművel kiegészülve – szép ajándékcsomagok készültek karácsonyra. A program keretében országszerte mintegy 3000 kisiskolásnak évről évre tudunk örömet okozni az ünnepen.
19

20

21

Kárpátalja

Határon túl
500 családnak
sagítettünk

2016
2015-ben a Karitász egy éven át tartó segélyprogramot indított, amely során havonta 116
kárpátaljai településen összesen 500 család részesült támogatásban. A program folyamán havonta rendszeresen 500, a háborúban közvetlenül is érintett család jutott támogatáshoz. Ennek keretében egy éven át havi rendszerességgel dologi segély: élelmiszer,
tisztítószer, tisztálkodó szer, különféle háztartási cikkek jutottak el a támogatottakhoz.
A program összértéke 85 millió forint volt
Segítség az ungvári gyermekkórháznak
• a fiziológiai osztály felújításának támogatásával
• oxigénkoncentrátorral
• műtőlámpával

A gyűjtést
kiegészítve
egy kisbuszt
vásárolhattunk
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Országos gyűjtés a nagy áruház-láncokban
A január 22-23-án megrendezett gyűjtés eredménye: 7,5 millió forint lett. A Karitász gyűjtést
kiegészítve egy kisbusz megvásárlásával segítette kárpátaljai társszervezeteit. Az autó jelentősen megkönnyíti a környéken az adományok beszerzését és kihordását, a betegek szállítását
és az idősek látogatását, segítve így a nehéz helyzetben élő családok folyamatos támogatását.
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VAJDASÁG
humanitárius
segélyezés

Évről évre közös programok keretében segíti a Karitász a határon túl élő magyarokat és nehéz helyzetben élő családokat. A vajdasági családok támogatásában is több együttműködő
partner segíti, hogy a az adományok valóban eljussanak a rászoruló családokhoz, idősekhez,
betegekhez.
A Karitász és társszervezetei számára fontos a folyamatos kapcsolattartás, és az együttműködések erősítése minden közös feladat során.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitásszal együttműködve 2015 novemberétől
egy éven át 50 iskolás gyermek kapott havonta élelmiszer-csomagot. Az adományokat úgy
állították össze, hogy a kollégiumban élő diákok számára is hathatós segítséget nyújtson.
2016 karácsonyán 250 nagycsaládban élő gyermek kapott ajándék- és élelmiszer-csomagot.
Az ünnepi átadóra a gyermekek betlehemessel készültek. Az átadón jelen volt Soltész Miklós
államtitkár is.

250
nagycsaládban
élő gyermek
kapott ajándékot
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2016-ban több alkalommal nagyobb szállítmány ivóvízzel, higiéniai felszereléssel támogatta
a segélyszervezet Szabadkai Karitász határmenti feladatai elvégzésében. (Bővebben lásd a Háborús menekültekért fejezetben.)
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Segítség migrációs krízis helyzetben
Folyamatos
menekültáradat

A hazánkat is érintő menekült válságban a Karitász állandó kapcsolatban állt és áll folyamatosan az állami szervekkel és a kapott kéréseknek megfelelően szállítja a szükséges segítséget a
táborokba, befog adóállomásokra.
Míg 2015-ben a krízis eseteket kellett főként ellátni, 2016-ban már kidolgozott programokkal
segítette a Karitász a Magyarországon tartózkodó menekülteket.
2015
Befogadó állomások
• Debrecenbe, Vámosszabadiba és Bicskére több alkalommal küldött adományok között volt gyermek- és felnőttruha – nadrág, pulóver, ing, póló, kabát, alsónem, cipő,
téli lábbeli – párnák, paplanok, törülközők, műanyagpoharak, polcos szekrények és
tárolódobozok, valamint tisztálkodási és tisztítószerek.
• A nagyfai és a kiskunhalasi táborokba összesen 10.000 palack szénsavmenetes ásványvizet adományozott a segélyszervezet.
• A befogadó állomásokon élő családok és gyermekek számára bébiételt, tápszert, vitaminokat, gyógyszereket szállított a segélyszervezet.
Károlyi István Gyermekközpont, Fót
• A Gyermekközponttal kötött együttműködési megállapodás alapján a Karitász több
száz darab párnát, paplant, ágyneműhuzatot, törölközőt, valamint tisztálkodási és
tisztítószereket tartalmazó adományokat szállított Fótra.
• Élelmiszert, higiéniai eszközöket, tisztító- és tisztálkodó szereket, ágyneműket, takarókat, törülközőket, egyéb tárgyi eszközöket adományozott a gyermekközpontnak,
valamint pszicho-szociális és szabadidős foglalkozások megtartásával is segíti az intézmény által ellátott kísérő nélküli kiskorú menekülteket.
• A Katolikus Karitász Váci Egyházmegyei szervezete egy a higiéniai ellátást segítő faházat, porszívókat, valamint további higiéniai eszközöket, tisztálkodási szereket adományozott a központnak.

Háborús menekültekért
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egy héten át
24 órás
szolgálat

Röszke
• 2015. szeptember 7-től egy héten át 24 órás szolgálat Röszkén
• orvosi ellátás: több mint 1000 beteg
• szociális ellátás: takaró, polifoam, sátor, víz, ruha, pelenka, bébiétel és élelmiszer.osztást
• Összesen több mint 100 önkéntes
Egyházmegyei Karitász szervezetek akciói Szentgotthárdon és környékén, Körmenden
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35 nap alatt
290 segítő

Dobova, Szlovénia
• 2015. október 24-től november 30-ig egészségügyi bázis kialakítása Dobován a Szlovén Karitásszal Együttműködve
• 24 órás szolgálat, 4 egészségügyi csoport
• összesen mintegy 4500 beteg ellátása – általános esetek: felsőlégúti megbetegedések, végtagsérülések, kismamák, cukorbetegek, vérnyomás problémák, szív- és érrendszeri problémák, dehidratáció
• 35 nap, 150 civil önkéntes, 40 orvos és 100 egyéb egészségügyi végzettségű szakember
2016
• Folyamatos tárgyi segítség a szerb határon: több mint 15.000 palack ásványvíz, higiéniai eszközök, takarók, ruha

több mint 15.000
palack ásványvíz
szétosztása

Károlyi István gyermekközpont, Fót
• A Karitász az otthonba kerülő fiatalok nyelvi integrációját és beilleszkedését segítő
programja keretében nyelvi és számítógépes labort rendezett be a fóti Gyermekközpontban, 10 db komplett számítógépet, valamint egyéb szükséges berendezési tárgyakat biztosítva a programhoz.
• Tornaterem felszerelése sporteszközökkel
• Karácsonyra egy, a megnövekedett higiéniai szükségletek ellátását szolgáló új szárítógépet és további higiéniai eszközöket, fejlesztő játékokat, szaloncukrot és további
ajándékokat adományozott a segélyszervezet a Gyermekközpontnak.
Menekült program:
1. Kiskorú menekültek integrációjának segítése
A fóti Károlyi István Gyermekközpontban, valamint a röszkei és a tompai tranzit zónákban szervezett foglalkozások, programok célja, hogy interaktív, játékos módon segítse a
fiatalok beilleszkedését a nyelvi és kulturális környezetbe. A foglalkozások témái között
főként a magyar nyelv és kultúra, a gasztronómia, a közlekedés, a viselkedési normák és
az eltérő kulturális, történelmi és neveltetési háttérből fakadó különbségek megismerése
és leküzdése szerepelnek.
2. A tranzit zónákban és határsávokban tartózkodók, valamint a menekült vagy oltalmazott
státuszt kapó, illetve menekültügyi eljárás alatt állók szociális támogatása
A Magyarország határához történő érkezésüket és Magyarországra történő belépésüket
követő első időszakban a Karitász segítséget nyújt az alapvető létfenntartási szükségletek megteremtésében. A humanitárius segélyezés és a szociális munka emellett lehetőséget nyújt a társadalmi beilleszkedéssel járó nehézségek leküzdésében is.
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3. A Magyarországon menekült vagy oltalmazott státuszt kapó személyek támogatása
A tevékenység célja, hogy az első időszakban segítséget nyújtson az alapvető létfenntartási feltételek megteremtésében és a társadalmi beilleszkedéssel együtt járó nehézségek
leküzdésében, az ügyintézések során és a lakhatási feltételek biztosításában.
Migrációs konferencia
A bevándorlás vallási és etnikai hatásai az európai társadalmakra címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2016. február 17-én. A tudományos fórumon előadást tartott többek között Fernando Filoni bíboros, a Népek Evangelizációjának Kongregációja prefektusa, Simicskó István honvédelmi miniszter, Végh
Zsuzsanna, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója. Részt vett Erdő Péter
bíboros, a tudományos tanácskozás védnöke, Alberto Bottari de Castello apotoli nuncius,
valamint Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. A konferencia társszervezője a Katolikus Karitász volt.

Menekültek segítése külföldön
együttműködési
megállapodás

2016. július 2-án együttműködési megállapodást írt alá a Karitász a Caritas Libanonnal, amelynek keretében a Katolikus Karitász vállalta, hogy egy libanoni menekültügyi program indításával segítséget nyújt a helyi karitásznak, egészségügyi és szociális biztonságot nyújtó szolgáltatásokkal, ideiglenes szállással és jótékonysági tevékenységekkel támogatva a szomszédos
országokból menekülőket. A projekt célja, hogy segítse az Irakból és Szíriából Libanonba
érkező háborús menekülteket, megteremtve így annak lehetőségét, hogy a konfliktusok csillapodásával visszatérhessenek otthonaikba.
Emellett bővíteni szeretnék a közel-keleti jelenlétet Szíriában, Irakban és Libanonban egészségügyi és oktatási intézmények létesítésével és működtetésével.
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kép: sajttaj2

AZ Országos központ gazdasági mutatói

■ Adományozóinktól

■
költségvetésből
■ Központi
Adományozóinktól
■
Egyházi
■ Központi költségvetésből
■
■ Különféle
Egyházi pályázatokból
■
önkormányzattól
■ Helyi
Különféle
pályázatokból
■
Egyéb
■ Helyi önkormányzattól
Bevételek
■ Egyéb összesen
Bevételek összesen
■ Adományozóinktól		
96 103 000 Ft
■ Központi költségvetésből		
222 516 000 Ft
■ Egyházi		
0 Ft
■ Különféle pályázatokból		
143 378 000 Ft
■ Helyi önkormányzattól		
9 655 000 Ft
■ Egyéb		
1 742 000 Ft
Bevételek összesen		 473 394 000 Ft

■ Adott támogatások

■
ráfordítások
■ Anyagjellegű
Adott támogatások
■
Személyi
jellegű
ráfordítás
■ Anyagjellegű ráfordítások
■
■ Értékcsökkenési
Személyi jellegű leírás
ráfordítá
■
■ Egyéb
Értékcsökkenési leírás
Kiadások
■ Egyéb összesen
Kiadások összesen
■ Adott támogatások		
251 430 000 Ft
■ Anyagjellegű ráfordítások
76 270 000 Ft
■ Személyi jellegű ráfordítások		
109 702 000 Ft
■ Értékcsökkenési leírás		
23 970 000 Ft
■ Egyéb		
1 120 000 Ft
Kiadások összesen		 462 492 000 Ft
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Egyházmegyei Karitász központok

Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 53
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1000 fő
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 51 fő
• Béres csepp: 249 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
100 fő
• Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 537 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 236 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 40 helyszínen
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 15 000 fő – 3 684 533 Ft
• Gyógyszertámogatás: 50 fő – 180 000 Ft
• Meleg ételosztás: 200 fő – 120 000 Ft
•
Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 20 fő – 532 904 Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 3 000 fő – 7 500 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 4 070 fő – 2 500 000 Ft
Egyéb segélyprogramok:
• Egyházmegyei Karitász Nap július 2-án, 250 fő részvételével
•
Közreműködés egyházmegyei iskoláink központi
tanévnyitóján - 15 Karitász csoport önkéntesei
•
Egyházmegyei iskoláinkban mindenütt lett karitász-felelős pedagógus, összesen 10 fő
• Iskoláinkban (20 intézmény) megindult a rászoruló
gyermekek segélyezése
• Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 40 önkéntes
• Beteglátogatói képzés: 30 fő
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Plébániai karitász csoportok eseményei
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok,
Batyus bál, Anyák napja, Idősek napja, Családi nap,
Betegek napja, Jubileumi házassági évfordulósok
napja, csoportok évfordulóinak megünneplése, Városi keresztút
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, jótékonysági focikupa,
csoportok összefogva Kárpátalja és Déva részére,
csoportok akciója tehetetlen, rokkant illetve krízisben élő emberek részére
•
Programok hajléktalanoknak: ételosztás, kulturális
rendezvényszervezés, karácsonyi vacsora
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek
meglátogatása és segítése az otthonaikban, bevásárlás és orvoshoz kísérésük, időnként nyugdíjas klubok működtetése csoportjaink önkéntesei által
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben
és otthon, Betegek kenetének kiszolgáltatásához
való kísérés
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben, iskolában;
roráté mise utáni reggeliztetés, Gyermeknapi rendezvény, nyáron rászoruló gyermekek fagyiztatása,
állatkerti látogatása
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok-Mátraverebély Szentkút, Mária Út, Csíksomlyó,
csoportok közös bográcsozása
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás (50 helyszínen)
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Egri Főegyházmegyei Karitász

Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyei Karitász

•K
 ontakt: 373.358 fő
•K
 rízissegély: 900 család – 40.453.478 Ft
• T ámogatások összértéke: 87.025.478 Ft
• Egyházmegyei forrásból: 40.453.478 Ft; Országos
Központ és egyéb természetbeni adományok:
46.572.000Ft
Családok támogatása:
• rezsi támogatás: 900 család
• vetőmag, palánta: 900 család
• Szép Otthonok Program: 10 család
• kályha: 30 család
• Fenyőfa osztás: 500 család
• Bútor, ruhanemű és egyéb tárgyi eszközök: 54t
• Élelmiszer támogatás: 231t
• Lakástűz: 6 család
Gyermekek támogatása, programok:
• DM pelenka támogatás: 84 család
• Gyermektáborok: 500 fő
• Gyermekprogramok: 4.920 fő
• Legyél Te is Mikulás: 10 iskola
• Iskolakezdési támogatás:375 család
• Caritas Junior és Young Caritas: 60 fő
Betegeknek:
• Gyógyszer támogatás: 542 fő
• Bérescsepp: 520 fő
• Steril szoba: 1 család
• Betegszállítás: 10 fő
• Beteglátogatás: 5.861 fő
• Fogyatékkal élők támogatása: 2.031 fő
Idősgondozás:
• Otthonaikban látogatás, segítés: 1.658 fő
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• A plébániai önkéntes csoportok száma: 115
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1250

Hajléktalanok támogatása: 9.891 fő
• Étkeztetés: 9.891 fő
• Téli Krízis-melegedő: 450fő
Karitász rendezvények 2016-ban: 10.520 fő
• Jubileumi Egyházmegyei Találkozó: 600 fő
• Karitász Csoportvezetők képzése: 450fő
• Caritas Junior és Young Caritas vezető képzés: 20 fő
• Lelkigyakorlat karitász önkénteseknek: 90 fő
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Eger
• 33.510 kontakt
• Nappali és közösségi ellátás: 8.810 fő
• Egészségmegőrző torna: 144 fő, 96 alkalom
• Egészségnap: 40 fő
• Dohányzás-leszoktató csoport:10 fő
• Informatikai klub: 120fő
• Nyári napközi: 15 fő
• Közösségi ellátásban: 20.514 fő
• Alacsonyküszöbű ellátásban: 2.604 fő
• Fogvatartottakkal csoportfoglalkozás: 3.844 fő
• Pedagógus képzés: 14 fő
• Party service képzés: 20fő
• Party Service: 250 kontakt
• Iskolai prevenció: 944 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 159fő/család
• Béres csepp: 985 üveg, 74 csoport, 635 fő/család
•
Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
120 csomag vetőmag támogatást 19 plébániai karitász csoporton keresztül osztottunk ki 120 családnak.
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 20 plébániai karitász
csoporton keresztül került felhasználásra 676 gyermek javára.
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 605 gyermek –
2.840.000 Ft
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 40 helyszínen
• Kandalló támogatás: 5 vidéki településen és Budapesten, összesen 15 család
• Alma támogatás: 2.700 láda összesen: 1.180 család és
14 intézmény
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 1210 csomag 573 család. Vásárolt élelmiszerek összege: 1.198.800 Ft + a
felajánlott élelmiszerek
• Gyógyszertámogatás: 330 fő – 14.783.305 Ft
• Meleg ételosztás: plébániákon saját szervezésben, ill.
helyi együttműködésben önkormányzattal közösen.
•
Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 52 fő/család – 1.665.321 Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 250 fő/család – 2 tonna
• Karácsonyi segélyprogram: 250 fő/család

Egyéb segélyprogramok:
• Élelmiszerbankkal között együttműködés keretében
pékáru, zöldség és egyéb termék átvétele, kiosztása.
A kiosztásban 6 plébániai karitász csoport, a Rév és a
Szent Erzsébet Karitász Központ vett részt. 2015. december 7-től 2016. május 1-ig, összesen 116 napon
6.900 kg élelmiszer.
• Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 75 önkéntes
•
Gyermekek a gyermekekért akció keretében 250
gyermek került megajándékozásra Budapesten a
Magyar Szentek Templomában
• Szállítások: felajánlások szállítása: 250 alkalom, kérések kiszállítása 320 alkalom (benne költöztetések is)

Fenntartott szociális Intézmény
Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő Lelki
Központ
• Ellátottak száma: 48 fő
• Feladatellátás (max. 2 mondat):
• Az intézmény által nyújtott szolgáltatások legfőbb
céljai:
•
Ösztönözni, támogatni a szenvedélybetegségtől
szenvedők szabadulását a függőbetegségtől, hogy
képesek legyenek nemcsak szermentes, de józan
életmódra, egészséges életvitelre.
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• A z önsegítő csoportok támogatása, újak létrehozá-

sa, találkozók szervezése, tapasztalatok megosztása, kapcsolattartás.
• Probléma elemzés, probléma megoldás segítése,
személyes célok meghatározásának támogatása
• Egyéni konzultáció, addiktológiai konzultáció, terápiás csoportok működtetése
• Közösségi programok szervezése
• A programok által közvetlenül elérni kívánt célcsoportok:
• Elsősorban saját otthonukban élő addiktív betegek,
akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett
egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek
segítséget.
• Hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön stabil hátteret és kontrollt
igényelnek.
•
Szenvedélybetegek hozzátartozói, családtagjai, a
szűkebb és tágabb környezetében élők, munkatársak, nevelők, tanárok, valamint a veszélyeztetett
helyzetű fiatalok
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: farsang, jótékonysági koncert, irgalmasság napja, Szent Anna napi és Szent Erzsébet
napi szeretetvendégség, Idősek napja, Betegek napja, Jóság kalács osztás, termelői piac szervezése
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, Gyermekek a gyermekért akció – katolikus iskolákban játék és édesség
gyűjtése, játék- és ruhabörze
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, karácsonyi
vacsora, Karácsony közös ünneplése műsorral
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása, valamint közös ünneplés húsvétkor és karácsonykor; Idősek napi rendezvény,
Idősek teadélutánja havonta, nyugdíjasklub, közös
színházlátogatás, idősek meglátogatása és segítése
az otthonaikban (szentmisére szállítás, van ahol pl.
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ástak, fát vágtak, bevásároltak), 75 vagy 80 évesek
szülinapját együtt ünneplik, zarándoklat
• Programok betegeknek: Betegek miséje, Betegek világnapi rendezvény; betegek kórházi látogatása
• Gyermek programok: nyári táborok/napközik, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben;
húsvéti játszóház, adventi koszorú késztés, korrepetálás gyermekotthonban
• Családi programok: Családi nap, kirándulások; zarándoklatok, nagyböjtben közös keresztút végzése a rászoruló családokkal, közös adventi gyertyagyújtással
a rászoruló családok bevonásával, filmvetítés
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér
– szentelés és osztás (a csoportok többsége végzi)

Győri Egyházmegyei Karitász
• Öngondoskodó háztartások: 140 család részére vetőmag csomag
• Vár a nyár – táborozási támogatás 660.000,- Ft értékben 18 táborban, összesen 700 gyermek részvételével
• Fonyód ligeti Erzsébet táborban 20 gyermek nyaraltatása
• Béres csepp – 300 db doboz
• „LAK6” program keretében 16 támogatott család –
1.348.676,-Ft
• 784 979.- Ft értékben helyi keretből támogattunk 27
főt, ill. családot.
• Országos Karitász segítségével 29 tonna almát

• Együtt a babákért programban 54 család
• Kandalló program: 20 kályha
• Betűvető iskolakezdési program: 112 család
–1.080.000,-Ft
• Két fő fogyatékos fiatalemberrel tavasszal, nyár végén pedig 4 fő mozgássérült, ill. rehabilitációs as�szonnyal megindult a foglalkoztatás, amely szükséges a megváltozott munkaképességű munkahely
kialakítás akkreditálásához. A Szintetika Kft. textil
nagykereskedés, részükre végfelezést és átmérést
végzünk. Az asszonyok pedig varrással foglalkoznak.
• 1%-os szja kampányból befolyt összegből egy kön�nyűszerkezetes családi ház fürdőszobájának felújítása valósult meg

Hajdúdorogi
Főegyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 15
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 105
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 13 család
• Béres csepp: 10 család
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program: 5
család
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): • Betűvető iskolakezdési támogatás: 65 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 500 db
gyertya 45.000 Ft.
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Meleg ételosztás: 250 fő részére, 1.000.000 Ft értékben
• Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 50 fő részére, 1.000.000 Ft értékben
• Húsvéti élelmiszersegély: 320 fő részére 8000 kg

Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajléktalan
szálló meglátogatás, kulturális rendezvény szervezés, karácsonyi vacsora
• 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, Máriapócsi gyermekbúcsú támogatása
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér és kalácsszentelés és osztás

Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 36
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 395
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 418 karton pelenka – 42 család
• Béres csepp: 320 db – 174 fő
• Öngondoskodó Háztartások program: 100 vetőmag
csomag – 100 család
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 141 gyermek –
705.000,-Ft
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• Betűvető iskolakezdési támogatás: 223 gyermek –
1.150.000,-Ft
• alma: 2840 család – 48050 kg
• burgonya: 60 család – 990 kg
• Erzsébet utalvány étkezésre: 4 család – 155.000,-Ft
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 3 helyszínen (Baja, Izsák, Kecskemét)
• Részvétel az országos karitász találkozón november
19-én Budapesten 76 fővel
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 30 fő részére, 75000 Ft
értékben
• Betűvető iskolakezdési támogatás (egyházmegyei):
10 gyermek 35.000,-Ft értékben
• Gyógyszertámogatás: 6 fő részére 42.000,-Ft értékben
• 
Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 27 fő – 683.000,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 30 fő – 60.000,-Ft
• Karácsonyi segélyprogram: 30 fő – 90.000,-Ft
• Nagyböjti templomi élelmiszergyűjtés: 1010 család
– 8.082 kg
• Élelmiszergyűjtési akció 6 TESCO-ban - november
25-27-ig: 6487 kg – 811 család
Egyéb egyházmegyei program:
• Egyházmegyei Karitász Találkozó – Kalocsa, november 12. – 125 karitász önkéntes részvételével
• Egyházmegyei karitász önkéntesképző tábor – Kárász, július 26-28. – 25 fő résztvevő
Fenntartott szociális Intézmény
• A Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában
működő kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat
• Ellátottak száma: 435 fő
• A Szolgálat elsősorban az alkohol-, és drogproblémákkal, játékszenvedéllyekl, gyógyszerfüggőséggel,
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étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak nyújt segítséget. Aktív szerepet tölt be az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális
ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdekképviselete területén is.
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok,
Anyák napja, Idősek napja, Családi nap, Betegek
napja, nagyszülők napja, kirándulások, zarándoklatok, tanulmányutak, keresztény könyvbemutató,
imanapok, lelki napok
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, Hozd-vidd vásár, ruha
és élelmiszer adomány behozatalok külföldről, ruha-turik, bolhapiacok, hurka-kolbász fesztivál, karitász bálok, adventi vásárok
• Programok hajléktalanoknak: hideg és meleg ételosztás télen 3 településen, hajléktalan szálló meglátogatás, hajléktalanok karácsonyi vacsorája Baján
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása 6 településen; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban minden csoportnál,
zarándoklatok szervezése az időseknek 8 csoportnál,
magányosok karácsonya ünnepség tartása 4 csoportnál, idősek klubja 4 csoportnál
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben;
beteg rendszeres látogatása a kórházban 5 településen, kórházi betegekkel beszélgetés és imádkozás,
betegek szállítása a betegek miséjére, zarándoklat
betegeknek és mozgáskorlátozottaknak 6 településen
• 
Gyermek programok: nyári napközis táborok,
gyermeknapi majális, gyermeknapi lángos- és palacsin-találkozó, kézműves foglalkozások és kirándulások szervezése, betlehemes játékok előadása
időseknek és betegeknek

• Családi programok: anyák napja, családi nap, nagyszülők napja, családi kirándulások és vetélkedők;
apa-fia, anya-lánya játékos foglalkozás, a jubiláló
házaspárok miséjének és ünnepségének megszervezése
• Lelki programok a karitászcsoport tagja részére: lelki
nap és imanap minden csoportnál, karitász zarándoklatok 9 csoportnál 225 fő résztvevővel
• egyházközség ünnepeken a karitászcsoport tagjai
szervezési és segítési feladatok végeznek, karácsony,
húsvét, elsőáldozás, úrnap és templom búcsúk ünnepein
• Szent Erzsébet napi programok: kenyér szentelés
minden csoportnál, kenyérosztás 10 csoportnál
(2950 kenyér), karitászcsoport kenyerének megszentelése és közös elfogyasztása, gyermekek műsora
Szent Erzsébetről
• Szent Erzsébet napi szentmise végén a helyi karitászcsoport beszámolójának felolvasása 10 településen
• Karitász önkéntesek szolgálatának összesítése: 395 fő
önkéntesünk 92200 óra szolgálatot végzett
• segélycsomagok: karácsonyi segélycsomag: 2150 db
–húsvéti segélycsomag: 1390 db – évközi segélycsomag: 812 db – évközi ajándékcsomag: 898 db, ruhasegélyek: 3680 db – a segély- és ajándékcsomagok
értéke: 18.313.000,-Ft
• karitászcsoportok által adott támogatások: gyógyszersegély, tűzifa segély, krízissegély, tanszersegély:
131 családnak 1.335.000,-Ft értékben.

Kaposvári
Egyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 30
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 300
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 45 fő
• Béres csepp: 206 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
100 fő + 100 fő egyházmegyei keretből
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 121 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 198 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 27 helyszínen
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 1200 tartósélelmiszer-csomag kiosztása az egyházmegyében
• Melegétel-osztás: 400 fő/nap részére két helyszínen
• 
Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 36 fő – 1.547.718,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 850 fő részére 8500 kg az
egyházmegye területén
• Karácsonyi segélyprogram: 670 fő – 2.010.000,-Ft
• Egyéb segélyprogram
• Használt ruha szétosztása: 5000 kg
Plébániai karitász csoportok eseményei
• Rendezvények: farsangi bálok, Anyák napja, Idősek
napja, Családi nap, Betegek napja, falunap
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, petákvásár
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, ruhaosztás,
kulturális rendezvényszervezés
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek
meglátogatása és segítése az otthonaikban, idősek
szállítása szentmisére; teaház
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• Meleg ételosztás: 502 fő – 260.000,-Ft
• Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 10 fő – 200.000,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 600 fő – 6.000 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 125 fő – 375.000,-Ft

• Programok betegeknek: fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben, betegek rendszeres látogatása
a kórházakban
• Gyermek programok: nyári táborok, kézműves foglalkozások; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, iskolában
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyérszentelés és -osztás

Miskolci
Egyházmegyei Karitász
•A
 plébániai önkéntes csoportok száma: 35
•Ö
 sszes nyilvántartott önkéntes száma: 140
Országos projektek helyi megszervezése:
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program: 100
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 53 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 47 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 1 helyszínen
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 9.000 fő – 900.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 3 fő – 85.000,-Ft
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Egyéb segélyprogram:
• Lelkinapok szervezése 350 fő
• „Szeretet Rózsája” és „Szeretet Bora” díj átadása: 130 fő
• Szent Miklós ünnepe: 3.700 fő
• Szent Erzsébet ünnepe: 1.500 fő
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: 12 Egyházközségi jótékonysági bál,
60 Anyák napja rendezvény
• Programok időseknek: 8 helyszínen idősotthonokban élők rendszeres látogatása; 5 Idősek napi rendezvény; 15 helyszínen idősek meglátogatása és
segítése az otthonaikban
• Gyermek programok: 6 helyszínen rendszeres nyári
napközis táborok
• Családi programok: 60 paróchiális zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: 1 helyszínen, általában Sárospatak
• Szent Orbán napi ünnepség: Lelki felkészítés Tolcsván

Nyíregyházi
Egyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 32
• Összes nyilvántartott önkéntes száma:250
Országos projektek helyi megszervezése:
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Kisvárda helyszínen

Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 150 fő – 400.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 25 fő – 50.000,-Ft
• Karácsonyi segélyprogram: 150 fő – 400.000,-Ft
Egyéb segélyprogram:
• E gyházmegyei Karitász Találkozó november 11-én,
150 fő részvételével
• K özreműködés egyházmegyei iskoláink központi
tanévnyitóján
• E gyházmegyei iskoláinkban mindenütt lett karitász-felelős pedagógus, összesen 8 fő
• E gyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 150 fő
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: jótékonysági bál Ajakon 250 fő részvételével,
• Gyűjtések: jótékonysági vásár /Nagykálló, Nyíregyháza Szent Miklós udvara/, katolikus iskolások édesség gyűjtése karácsony előtt,
•P
 rogramok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek
meglátogatása és segítése az otthonaikban
•G
 yermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; roráte mise
utáni reggeliztetés,
•C
 saládi programok: zarándoklatok /Máriapócs, Sajópálfala/

PANNONHALMA
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 7
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 92
Országos projektek helyi megszervezése:
• Öngondoskodó háztartások – vetőmag: 100 család
• Hozzájárulás elmaradt közmű számlák kifizetéséhez:
5 háztartás
• Gyermek, felnőtt ruházat, játék: – 235 család
• Almaosztás: 546 család és 23 intézmény (óvodák, iskolák, idősotthonok)
• Pelenka támogatás: 7 család
• Kályha: 5 háztartás
• Béres csepp: 25 fő
• Iskolakezdési támogatás: 18 család
• Babatápszer: 27 család
• Burgonya: 33 család
• Erzsébet-tábor: 10 gyerek
• üdülési támogatás: 20 gyerek
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• élelmiszergyűjtés (Erzsébet-nap, Advent, Nagyböjt):
471.000,-Ft
• Szent Márton asztala: naponta 15 fő vendégül látása
meleg étellel –4.550 000,-Ft
Plébániai karitász csoportok eseményei
• idősek, rászorulók látogatása és támogatása (havi
4-5 háztartás)
• idősotthonokban élők látogatása (havonta)
• folyamatos használtcikk és ruhagyűjtés – ingyenes
osztás rendszeres nyitva tartással, hetente átlag 8-10
család részvételével
• szabadidős programok: napközis táborok óvodástól kamaszig, 3 turnusban 43 gyereknek biztosított
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Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 1300 fő – 6.400.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 20 fő – 80.000,-Ft
• Meleg ételosztás: 900 fő – 720.000,-Ft
• Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 70 fő részére, 2.600.000.- Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 800 fő részére 8000 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 1700 fő részére
2.000.000.-Ft

hasznos időtöltést és felügyeletet melyben a bevont
ifjúsági segítők és a helyi családsegítők is közreműködtek.
• sportolási lehetőség biztosítása hátrányos helyzetű
fiatalok számára a plébánia saját sportpályáján
• Adventi jótékonysági vásár szervezése
• Csíksomlyói Árvácska együttes vendéglátása és jótékonysági koncert szervezése
• a kislétai karitászcsoport meghívása

Pécsi
Egyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 32 csoport
•Ö
 sszes nyilvántartott önkéntes száma: 396 fő
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 64 fő
• Béres csepp: 147 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
120 fő
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 500 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 192 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 5 helyszínen
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Egyéb segélyprogram:
• Téli krízisidőben selejt ruhából kesztyűk varrása 100 főnek
• Egyházmegyei Karitász Találkozó október 14-én 300
fő részvételével
• Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat és képzés október 15-én: 80 önkéntes
• Ingyenes pályaválasztási tanácsadás heti 1 alkalommal pedagógus önkéntessel :30 fő
• Gyalogos zarándoklat Homokbödögére 85km: 4 fő
részvételével
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: jótékonysági rendezvények 6 alkalom, Anyák napja, Idősek napja, Családi nap, Betegek
napja, Szenvedélybetegek 3 napos lelkigyakorlata
(Mohács)
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, cipős doboz ajándék
karácsonykor, katolikus iskolások édesség gyűjtése,
Helyi tárgyi adományok gyűjtése és osztása
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás 6 alkalommal, hajléktalan szálló meglátogatás, kulturális rendezvény szervezés, karácsonyi vacsora (Pécs-Remény Háza, Pécs-Kertvárosi csoport)
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek
meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Idősek látogatása, lelki támogatása, Szentséggel történő kiszolgálása (Dombóvár);
fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben;

• Gyermek programok: nyári táborok megszervezése
melyeket a plébániai csoportok tartanak meg 15
helyszínen; nyári napközi 4 héten keresztül 200 gyereknek (Alsószentmárton), kézműves tábor 20 gyereknek (Nagypall), rászoruló gyermekek támogatása
óvodában, napköziben; roráte mise utáni reggeliztetés, cigány gyerekekkel pedagógus önkéntes foglalkozik délutánonként (Pécs-Don Bosco csoport)
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás (5 helyszínen)

Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Karitász
• A plébániai önkéntes csoportok száma: 44
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 507
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 56 fő
• Béres csepp: 345 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
100 fő
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 175 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 248 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 13 helyszínen

Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 6600 fő – 26.400.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 80 fő – 700.000,-Ft
• Meleg ételosztás: 330 fő – 200.000,-Ft
• Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 200 fő – 4.680.000,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 1733 fő – 10.250 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 1100 fő – 3.367.000,-Ft
Egyéb segélyprogram:
• Egyházmegyei Karitász Találkozó november 5-én,
180 fő részvételével
• Betegek világnapja rendezvény 5 településen
• Tavaszi és őszi alkotóház 90 fővel Szegeden, valamint
3 vidéki csoportban
• Szent Erzsébet hajléktalan teajárat: 18 önkéntes –
1391 ellátott
• 
Karácsonyi vásár, Godspell musical és Szegedi
Egymillió csillag akció összes bevétele 253.255,-Ft,
amelyből 20 család kapott támogatást barnaszén
vagy fűtésszámla kifizetés formájában
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok,
Anyák napja, Idősek napja, Családi nap, Betegek
napja, testvérvárosi találkozó, jótékonysági koncert,
jubileumi ünnepségek, Klubdélután, Tavaszi és őszi
alkotóházak,
• Gyűjtések: jótékonysági vásár, anyaotthon számára
gyűjtés, gyermekotthon számára gyűjtés,
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás, karácsonyi
vacsora, heti ügyelet,
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek
meglátogatása és segítése az otthonaikban, nagyszülők napja, idősek karácsonya
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvények, betegek rendszeres látogatás kórházban és
otthonaikban
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• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a
plébániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, fogyatékos gyerekek
kirándulása, fogyatékos gyerekek rendszeres támogatása gyümölccsel
• Családi programok: zarándoklatok, kirándulások,
Hársfa fesztivál főzőversenye Gerendáson, Hagyma
fesztiválon főzés Makón, Öngondoskodó programok (befőzés, paradicsomlé készítés, „almásvarázs”
készítés, lekvárfőzés) családi nap, kerékpártúra, Reménység klub (volt állami gondozott gyerekekből lett
felnőtt családoknak), gyereknap, Baba-mama klub
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér és kalács szentelés és osztás (15 helyszínen)

Székesfehérvári
Egyházmegyei Karitász
•A
 plébániai önkéntes csoportok száma: 111
•Ö
 sszes nyilvántartott önkéntes száma: 1.137
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 56 család
• Béres csepp: 345 db, 222 család
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
120 család
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 152 gyerek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 249 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Székesfehérvár, Oroszlány,
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás:
• Székesfehérvár: 150 család – 400.000,-Ft
• Székesfehérvár-Öreghegy: 50 család
• Ráckeresztúr: 40 család – 120.000,- Ft/hó
• Gyógyszertámogatás: 7 fő – 61.405,-Ft
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• Meleg ételosztás: 250 fő – 75.000,-Ft (Érd)
• Krízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 28 család – 3.937.948,-Ft,
• Kályha: 33 család
• Tűzifa: 8 fő (Budajenő), 4 család – 120.000,- Ft (Ráckeresztúr)
• Húsvéti élelmiszersegély: 70 fő (Budajenő), 110 fő
(Szfvár-Öreghegy)
• Karácsonyi segélyprogramok:
• élelmiszercsomag 50 család – 150.000,-Ft (Székesfehérvár)
• zeretetebéd 100 fő (Bicske)
• 1 tonna élelmiszer – 182 család (Torbágy), 70 fő –
Budajenő,
• sérült gyerekek megajándékozása (Kecskéd)
• disznóvágás (160 kg-os malac) + 150.000,- Ft – 250
adag meleg étel (Ráckeresztúr)
•
élelmiszercsomag: 155 család (Szfvár-Öreghegy),
20 család (Martonvásár), 82 család (Környe), 60 család (Szfvár-Prohászka)
• gyerekeknek ajándékcsomag – 140 fő (Perkáta)
Egyéb segélyprogram:
• szemüvegkészítés: 3 fő – 99.620,-Ft
• helyi bérlet vásárlás: 2 fő – 20.940,-Ft
• tábori utaztatás: 47.680,-Ft, belépőjegy: 10.000,- Ft
• gyermekétkeztetés: 3 fő – 10.330,-Ft
• útlevél készítés fogyatékossági támogatás kéréséhez: 1 fő – 39.910,-Ft
• babaétel osztás: 320 doboz – 8 település
• gyerekeket támogató csomagok osztása (hátizsák,
cipő, írószer…): 146 gyerek – 511.000,-Ft
• Lea Otthon lakóinak látogatása, támogatása (Érd)
• népkonyha (Pusztaegres)
• Melegedő – mosási, fürdési lehetőség + meleg
ebéd, heti 1x (Ráckeresztúr)
• csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának támogatása: 40.000,-Ft (Szfvár-Öreghegy)
• temetési támogatás: 50.000,-Ft (Martonvásár)

Fenntartott szociális Intézmények
Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és Támogatott Lakhatás
• Ellátottak száma: 25 fő + 11 fő
• A Nappali Intézmény lehetőséget teremt az ellátottak számára a társadalomba történő be- és vis�szaintegrálódásra, közösségi együttlétre, önellátó
képesség fejlesztésére, biztosítja az egészségügyi,
szociális, mentális és munka rehabilitáció alapjait. A
Támogatott Lakhatás az ellátottak számára az önálló életvitel támogatásához nyújt segítséget (lakhatási szolgáltatás, mentálhigiénés kísérő támogatás,
komplex szükségletfelmérés alapján: étkezésben,
ápolás-gondozásban, fejlesztésben, társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatás).
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
• E llátottak száma: nappali ellátás: 25 fő, közösségi ellátás: 40 fő
• A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia elsősorban az alkohol-, drog, gyógyszerfüggők és a játékszenvedéllyel küzdők, valamint hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátására vállalkozik.
Szolgáltatásaink: nappali ellátás, közösségi ellátás,
elterelés, prevenció, alacsonyküszöbű ellátás.

4M Tanácsadó Iroda (2016. májusig)
• Ellátottak száma: 20 fő
• Célunk a megváltozott munkaképességű, illetve
fogyatékkal élő, aktív korú személyek megmaradt
képességeikre épülő, személyre szabott foglalkoztathatóságának elősegítése a nyílt munkaerőpiacon,
valamint az ezt elfogadó, befogadó jellegű társadalmi környezet és szemlélet alakítása.
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: szenvedélybeteg konferencia (dr.
Zacher Gáborral): kb. 500 diák, Irodalmi Teaház (Prohászka-Szfvár, havonta), Jótékonysági Est, karácsonyi
vásár (Prohászka-Szfvár)
• Gyűjtések: jótékonysági vásár
• Programok hajléktalanoknak: ételosztás
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása (Bicske, Csákvár); idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban, „Szeretet kosara”-élelmiszer 36 idős embernek (Bokod)
• Programok betegeknek: fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben (Summa Vitae, SILÓ Otthon-Piliscsaba); Őrangyal Klub (Bicske)-Nívó Díj 2016.
• Gyermek programok: nyári táborok (Öreghegy-Székesfehérvár, Páty, Budajenő), melyeket a plébániai
csoportok tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, napköziben; roráte mise utáni
reggeliztetés (Budajenő, Szfvár-Öreghegy kb.300
fő), játszóházas foglalkozás-50 gyerek (Perkáta),
„Szöszmötölő”: 28 gyerek (Bokod), hittan óra a Karitászról (Csepel 4 alk.)
• Iskolakezdési támogatás: 20 család, – 200.000,-Ft
(Szfvár-Öreghegy),
• Családi programok: túrák, kirándulások; Páty: mátraverebély-szentkúti zarándoklat, Érdi rózsafüzér
zarándoklat, Ráckeresztúr: Tordasra, Szfvár-Belváros:
zarándoklat Szombathely-Kőszegre, családi táborozás (15 család, Szfvár-Öreghegy), Családi délután 40
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család/162 fő (Szfvár-Öreghegy), krumpliebéd: 14 fő,
20.000,- /fő (Környe), Zarándoklatok: Bogner Mária
Margit Emlékmisén való részvétel szervezése és lebonyolítása, Szent Jobb Körmeneten való részvétel,
Pannonhalmi Egyházközségi zarándoklat, Szombathelyi Szent Márton zarándoklat, Mátraverebély
Szentkúti zarándoklat (Csepel)
• Szent Erzsébet napi programok: Páty: élelmiszergyűjtés (45 család – 150.000,-Ft), Szent Erzsébet kenyér osztás: Bicske 220 db, Martonvásár: 150 db

Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász
•A
 plébániai önkéntes csoportok száma: 88 plébániai önkéntes csoport
•Ö
 sszes nyilvántartott önkéntes száma: 800 fő
Országos projektek helyi megszervezése:
•D
 M Pelenka: 358 csomag
•B
 éres csepp: 295 db.
•Ö
 ngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
300 csomag
•V
 ár a nyár (nyári táboroztatás): 1100 gyermek
•B
 etűvető iskolakezdési támogatás: 213 gyermek
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 54.000 fő – 14.000.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 1200 fő – 3.000.000,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 6607 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 23.000.000,-Ft – „Váltsuk
meg Szent Márton köpenyét” segélyakció keretében
Egyéb segélyprogram
• naponta kenyér, péksütemény adomány – 22.000.000-,Ft
• Tesco élelmiszermentő program-Kőszeg, Körmend,
Sárvár-naponta
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• Magyar Élelmiszerbank élelmiszeradomány évente 5
alkalommal
• kórházi betegágy, segédeszközök kikölcsönzése családoknak
Fenntartott szociális Intézmény
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója és Közössgéi Gondozója –
Szombathely
• Ellátottak száma: nappali ellátóban 90 fő, közösségi
gondozóban 48 fő
• Pszichiátriai betegek nappali ellátása és közösségi
gondozása
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója és Közössgéi Gondozója – Szombathely
• Pszichiátriai betegek (90 fő) nappali ellátása és közösségi gondozása (48 fő)
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Szombathely
• Pszichiátriai- (60 fő) és szenvedélybetegek (20 fő)
nappali ellátása
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, Közösségi Gondozója és Nappali Ellátója –
Szombathely
• Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, közösségi (48
fő) és nappali ellátása (40 fő)
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Levendula-ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója –
Vásárosmiske
• Pszichiátriai betegek (55 fő) nappali ellátása

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Pál
Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali
Ellátója – Kemenespálfa
• Pszichiátriai betegek (45 fő) nappali ellátása
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Család Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója – Nagylengyel
• Pszichiátriai betegek (55 fő) nappali ellátása
Plébániai karitász csoportok eseményei
• lelkigyakorlatok (minden plébániai karitász csoport)
•
Anyák napi programok - Szentgotthárd, Kőszeg,
Gencsapáti, Jánosháza, Szombathely-Jézus Szíve
Plébániai karitász csoportok
• Idősek napja Szombathelyen minden plébániai karitász csoport
• Idősek karácsonya minden plébániai karitász csoport
• Szent Márton ládája gyűjtés-minden plébániai karitász csoport
• Tesco, Penny gyűjtés-Körmend, Kőszeg, Sárvár, Zalaegerszeg plébániai karitász csoportok
• Önkéntes „Szeretetláda” kihelyezése – Szombathely
- Szent Márton plébániai karitász csoportok
• Zarándoklatok idősekkel, betegekkel, cigány csalá-

dokkal – Vép, Gencsapáti, Jánosháza, Celldömölk
plébániai karitász csoportok
• Kórházi Beteglátogató Csoportok működése – Zalaegerszeg, Szombathely, Celldömölk, Gencsapáti,
Szentgotthárd plébániai karitász csoportok
• Katalin Bál-Vép, Szentgotthárd, Celldömölk plébániai
karitász csoportok
•
Erzsébet napi jótékonysági hangverseny-Kőszeg,
Balogunyom, Ják, Szombathely - Szent Kvirin, Olad,
Kertváros-Zalaegerszeg plébániai karitász csoportok
• Farsangi bál-Kőszeg, Páka, Szombathely-Jézus Szíve
Plébánia plébániai karitász csoportok
• Adventi koszorú készítés-minden plébániai karitász
csoport
• Betlehemes misztérium játék – Vasegerszegen, Bogáti Idősek Otthonában
• Nyári napközis tábor – Narda plébániai karitász csoport, Kárpátaljai gyerekek nyaraltatása-Őriszentpéter karitász csoport
• Családi hétvége – Páka, Szentgotthárd, Jánosháza,
Zalaegerszeg – Kertvárosi, Zalalövő, Bagod plébániai karitász csoportok
• Szent Erzsébet napi programok: kenyér szentelés és
osztás minden plébániai karitász csoport
• Cigánypasztoráció – Szombathely 500 fő részvételével
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Váci Egyházmegyei Karitász
•A
 plébániai önkéntes csoportok száma: 102
•Ö
 sszes nyilvántartott önkéntes száma: 959 fő
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 81 család
• Béres csepp: 210 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program:
200 család
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 29 helyszínen – 1398
gyermek
• Erzsébet tábor: 40 gyermek
• Betűvető iskolakezdési támogatás: 357 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 17 helyszínen
• L AK6 program: 30 család – 2.945.871,-Ft
•A
 lma program: 65.520 kg
•B
 urgonya program: 3.000 kg
• K andalló program: 30 db kályha
• S zent Jobb körmeneten több, mint 240 karitász önkéntes vett részt az egyházmegyéből
• J ubileumi év záró rendezvényén 170 karitász önkéntes vett részt az egyházmegyéből
•A
 KAROM program Vanyarcon és Kállón – 35 család
részvételével
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• É lelmiszertámogatás és szociális étkezési díj átvállalás: 87 család – 355.154,-Ft
•G
 yógyszertámogatás és kezelési költség átvállalás:
24 fő – 203.961,-Ft
• K rízis segély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás,
egyéb): 113 fő – 2.552.642,-Ft
• T áborok: 29 helyszínen szerveztek táborokat karitászcsoportjaink – az országos projekten felül ehhez
950.000,-Ft támogatást biztosítottunk csoportjainknak;
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Továbbá Kisinócon egy amerikai szervezésű angol
nyelvi táborban 50 gyermek vehetett részt
• Húsvéti élelmiszersegély: 4.200 fő részére 12.453 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 310 család – 600.000,-Ft
• A Váci Egyházmegyei Találkozón a karitász képviselete
Egyéb segélyprogram:
• Egyházmegyei Karitász Találkozó – február 13. – 200
fő részvételével
• Egyházmegyei Karitász lelki nap – október 15. – 100
önkéntes részvételével
• 1500 kg vetőburgonya adományt a diósjenői karitászcsoport kapta meg és ültette el rászorulókkal a
helyi önkormányzat földterületén
• A Nemzeti Agrárkamarától 3.500 kg liszt adomány –
kb. 700 rászoruló családnak
• 6 új karitászcsoport alakult – Dány, Kismaros, Csévharaszt, Mende, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: adventi bál, adventi vásár, „cipősdoboz” akció, „Mindenki karácsonya”; „Magányosok karácsonya” farsangi bálok, jótékonysági bálok, családi
nap, Betegek napja, zarándokok fogadása és vendégül látása; Szent Rita emléknap; Müzli Party, „Szerezz
örömet Napok”, jelmezes vándorbetlehem járás rászoruló gyermekekkel
• Gyűjtések: adventi adománygyűjtés, jótékonysági
vásárok

• Programok hajléktalanoknak: hajléktalan szállóval
való együttműködés keretében támogatás (ruha,
élelmiszer)
• Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása; Idősek szentmiséje, Idősek napi
rendezvények – idősek karácsonya; idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők napja
Kartalon, betegek és fogyatékkal élők rendszeres látogatása az intézményekben;
• Gyermek programok: könyv és tanszer osztás, játékdélutánok, gyereknap, nyári táborok, melyeket a
plébániai csoportok tartanak meg; roráte mise utáni
reggeliztetés, elsőáldozók megvendégelése; „Legyetek jók, ha tudtok” Tápiógyörgyén
• Családi programok: „Hájas és fánksütő verseny” bicikli túra, majális, májusi focikupa, Családi nap Kemencén, templom és temető takarítás, kirándulások; zarándoklatok; falunapok szervezésében való
részvétel; Szent Miklós futás; jubiláló házaspárok
megünneplésében való részvétel, Őrangyal program Dabason
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek 15
helyszínen Erzsébet kenyér és kalács osztás

Veszprém-Főegyházmegyei
Karitász

• Betűvető iskolakezdési támogatás: 245 gyermek
• Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 2 helyszínen
Egyházmegyei projektek, támogatások:
• Élelmiszersegély támogatás: 227 fő – 795.000,-Ft
• Gyógyszertámogatás: 38 fő – 376.000,-Ft
• Krízis segély tűzifa: 10 fő – 300.000,-Ft
• Rezsi, lakhatási-támogatás: 15 fő – 1.670.000,-Ft
• Húsvéti élelmiszersegély: 37 fő – 296 kg
• Karácsonyi segélyprogram: 127 fő – 508.000,-Ft
Egyéb segélyprogram:
• Alma program: 108 család
• Burgonya program: 33 család – 1000 kg
• Kandalló program: 15 család – 525.000,-Ft
• „Egy kis doboz szeretet”: 800 doboz ajándék
Plébániai karitász csoportok eseményei:
• Rendezvények: jótékonysági bálok, Homokbödöge
• Programok időseknek: idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban
• Programok betegeknek: fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben
• Gyermek programok: nyári táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak meg
• Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
• Szent Erzsébet napi programok: helyi ünnepek, kenyér szentelés és osztás (8 helyszínen)

• A plébániai önkéntes csoportok száma: 40
• Összes nyilvántartott önkéntes száma: 492
Országos projektek helyi megszervezése:
• DM Pelenka: 60 fő
• Béres csepp: 320 fő
• Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program: 110 fő
• Vár a nyár (nyári táboroztatás): 232 gyermek
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Rév Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat – Budapest
keresztény
eszmeiség

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 használatának 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.

SzenvedélybEtegEKÉRT
A részvétel
önkéntes
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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.

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);
• több 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.
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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
•
megelőző felvilágosító szolgáltatás működtetése
(„elterelés”)
• hálózati munka (a sikeres ellátás feltétele az önkormányzattal, egészségügyi, szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés)
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
• együttműködési projektek lebonyolítása
• prevenciós programok kidolgozása lebonyolítása
• álláskeresési, pályaválasztási tanácsadás
• relaxáció, autogén tréning biztosítása
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A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016-ban 1921 főnek nyújtottunk segítséget. Ebből 841 fő nő és 879 fő
férfi volt. A forgalmi napló szerint összesen 16.546 esetben történt ellátás.
Az alábbi grafikonok a Rév Szolgálat munkájáról mutatnak néhány érdekes adatot.
2016-ban a budapesti Rév Szolgálathoz fordult kliensek
probléma szerinti megoszlása (N=1921)
Prevenció
Egyéb legális tudatmódosítók
Nikotin
Egyéb probléma
Érdeklődő
Hozzátartozó
Élethelyzeti krízis
Viselkedési függőségek
Illegális kábítószer
Gyógyszer
Alkohol
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A Rév Szolgálattal 2016-ban személyes kontaktusba került kliensek
lakhely szerinti megosztásban (N=1921)

■ Budapest Főváros 79,5%
■ Budapest Főváros 79,5%
■ Budaörs Kistérség 15%
■ Budaörs Kistérség 15%
■ Érdi Kistérség
0,5%
■ Érdi Kistérség
0,5%
■ Egyéb térség
5%
■ Egyéb térség
5%
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A budapesti Rév Szolgálat 2016-os havi forgalom megoszlása
(N=16546)
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A Rév Szolgálatban személyesen segítséget kérők forgalmának alakulása
2016-ban szolgáltatásonkénti megoszlásban (N=8425)
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■ Budapes

■ Budaörs

■ Érdi Kisté

Egri Főegyházmegyei Karitász Központ
Rév Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
Egerben a RÉV
Szolgálat már
18 éve működik

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nappali, közösségi és alacsonyküszöbű ellátással, egyéni terápiával és utógondozással is segíti a közösségbe, társadalomba való vis�szaintegrálódást, illetve preventív jelleggel nyújt szolgáltatást mindazoknak, akik időben
meg akarnak állni a teljes kiilleszkedés útján. A Karitász fenntartásában, Egerben a RÉV
Szolgálat már 18 éve működik.
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Célcsoport: Azok a szenvedélybetegek, akiket korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, ill. rehabilitációs intézményben gondoztak, vagy akik az intézményi kezelés/gondozás
megelőzése miatt erre rászorulnak, továbbá hozzátartozóik, illetve mindazok, akik az ellátást
önként igénylik a változtatás szándékával.
A nappali ellátás céljai:
A saját otthonukban élő szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra.
Az intézmény célja, hogy a szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott legyen, hosszabb
távú ellátásokat kínáljon. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy
a gondozottat a szakember a saját sorsa feletti felelősségtudatának a kiépítésében támogassa.
Cél az ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, a magatartás és a kapcsolatok megváltoztatása, az erőforrások feltárása.
Fontos, hogy a szolgáltatásaink a gondozottak széles köre számára elérhetőek legyenek, és
mind közösségben, mind a szenvedélybetegségből adódó egyéni problémákra segítséget
tudjon az intézmény nyújtani.
Ellátottak száma 2016-ban: 75
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A nappali ellátás szolgáltatásait
igénybevevők számának alakulása
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A közösségi szenvedélybetegek gondozása kere- ■ Egyéb té
tében ellátottak köre:
• Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban
tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális
helyzetük javításában igényelnek segítséget;
• a tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés
alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása
szempontjából veszélyeztetett személyek;
• a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi
kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil háttért és kontrollt
igényelnek.
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140
■ ügyintézés

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes
jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.
Fontos, hogy a kliens a segítők közreműködésével a
mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa,
fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális
környezetét megtartva legyen képes rendezni.
A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre
alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít
az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a
természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és
támogatva. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg
otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási
helyén biztosítjuk.

2. negyedév

3. negyedév

Alkohol
Cannabis
Nyugtatók
Egyéb stimulálók
Hallucinogének
Dohányzás
Drogok és pszihchoaktív anyagok
Hozzátartozók
Ópiátok

4. negyedév
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Alkohol
Ópiátok
Nyugtatók
Cannabis
Hallucinogének
Dohányzás
Drogok és pszihchoaktív anyagok
Hozzátartozók
Játékszenvedély

52 520
1 530
15 450
2 400
2 280
4 530
28 620
15 590
1 530

A különböző szerekkel küzdő emberekkel töltött munkaidő megoszlása (perc)

Kezelési indikátorok a közösségi ellátásban
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Alkoho
Ópiáto
Nyugta
Canna
Halluci
Dohán
Drogo
Hozzát
Játéksz

Az intézmény által alkalmazott módszerek:
• pszichoedukáció (családterápia, vagy családgondozás keretében, egyéni és/vagy csoportos formában);
• stresszkezelés; hatékony kommunikációs készségek
javítása;
•
hatékony problémamegoldás-életviteli készségek
fejlesztése;
• relapszusprevenció (edukatív módon az érintettek
felkészítése a visszaesés felismerésére);
•
szorongás, agresszió, öngyilkosság kezelése, krízis-támogatás;
• társas és párkapcsolatok kezelése;
• rendszeres kapcsolattartásra és absztinenciára törekvés motivációs beszélgetésvezetéssel;
• családi konzultációk;
• környezet, támogató rendszer bevonása a változás
érdekében.
A nappali és közösségi ellátás keretében, az
egyéni segítői munka során az alábbi célokat, tevékenységeket tűztük ki:
• munkavállalás elősegítése,
• rendszeres kapcsolattartásra törekvés,
•
segítségnyújtás a szenvedélybetegek számára
egészségi, és pszichés állapotuk javításában,
• meglévő képességeik megtartásában, és fejlesztésében, történő változás,
• a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, a problémáik megoldásában,
• a szociális és mentális gondozás,
• az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban,
• motivációs beszélgetés,
• reintegráció folyamatának elősegítése,
• önsegítő csoportba delegálás („AA” anonim alkoholisták, AL-Anon hozzátartozók csoportja),
• segítő beszélgetések, a változás folyamatának elindítása,
• konzultáció, a hozzátartozókkal, szűkebb környezettel.
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Alacsonyküszöbű ellátás
Az alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátás célja, azon
problémás szerhasználók, kábítószer-fogyasztók, politoxikománok elérése, motiválása, kockázatészlelésük
fokozása és egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz
való hozzáférés segítése, akik még vagy már nem állnak
kapcsolatban sem szociális sem az egészségügyi ellátórendszer intézményeivel, azonban a szerhasználat és
viselkedési addikciók miatt erre szükségük lenne.

Több középiskolával és általános iskolával van
folyamatos kapcsolata az intézménynek.
A középiskolákban rendszeresen részt veszünk, az iskola által szervezett rendezvényeken, (egészséghét, diáknap), ahol prevenciós foglalkozásokat, játékos programokat bonyolítunk le. Ennek keretében lehetőség
nyílt a tanulók számára, hogy a témával kapcsolatos
kérdéseiket, feltegyék dilemmáikat, megosszák velünk
és társaikkal.

Ellátásunk az alábbi tevékenységekre terjed ki:
• Pszichoszociális intervenció,
• Információnyújtás,
• Felvilágosító előadások,
• Megkereső munka,
• Közösségi programok, előadások szervezése szenvedélybeteg témakörben,
• Party-service szolgáltatás (ártalomcsökkentés), szórakozóhelyeken szakmai jelenlét.
A megkereső munka
A megkereső munkánk helyszíneit hosszú évek tapasztalataiból kiindulva jelöltük ki. Ezek Eger város azon
frekventált területei, ahol feltételezhetően megfordulnak, akár életvitelszerűen tartózkodnak a szenvedélybetegek. A szolgáltatást igénybevevők többsége fiatal,
13-25 év közötti, de ezen kívül megfordulnak az idősebb korosztályból is kliensek.

Egyéb programok

Iskolai prevenció
A prevenciós fogalakozásokon keresztül interaktív beszélgetés formájában feldolgozásra kerülnek a droghasználat tüneti jelei, és a fiatalok új, hiteles információkhoz juthatnak.
Alkalmazott technikák:
• nemet mondás képességének fejlesztése,
• konfliktuskezelés,
• értékfeltárás,
• játékos foglalkozások,
• egyéb önismereti módszerek.

IFI Klub – középiskolás fiatalok számára:
A RÉV-ben mindig is fontosnak tartottuk, hogy megszólítsuk a fiatalokat közösségi programokkal, amelyek
jó lehetőséget biztosítanak az iskolán kívüli prevencióra, hiszen a résztvevők tudása és ismeretei bővülnek
a szerek kapcsán és egy védő, protektív közegben találnak kortársakra, barátokra, amely preventív hatással
lehet a mindennapjaikban.

Kortárssegítő képzés
Szolgálatunk minden ősszel kortárssegítő képzést indít
az egri középiskolások részére. A képzés nagy népszerűségnek örvend, hiszen minden évben nagy számban
jelentkeznek azok a fiatalok, akik tenni szeretnének
valamit a problémákkal küzdő kortársaikért. A képzés
legfőbb célja az, hogy olyan, más problémái iránt érzékeny fiatalokat képezzen, akik képesek a diáktársaik,
valamint a segítő szakemberek közt egyfajta összekötő
kapocsként működni.
Party Service Szolgáltatás
A party service elsősorban azokat a bulizó fiatalokat
célozza, akik valamilyen legális, vagy illegális szert fogyasztanak a hangulat fokozása céljából. A szakemberek célja minden esetben az, hogy csökkentsék a
túlzásba vitt alkohol, vagy kábítószer-fogyasztás következtében kialakuló pszichés és egészségügyi károkat. A
party service szolgáltatás név nélkül és ingyenesen vehető igénybe, ami vonzóvá teheti azok számára is, akik
félnek a drogokkal kapcsolatos kérdéseiket feltenni.
Megnevezés

Alkalom

Fő

Caritas Party Service

7

395

Iskolai drogprevenciós
foglalkozás

7

500

Kortárs segítő képzés

8

12/alkalom

Szórólapos megkeresés

35

732

Dohányzásról való
leszokást támogató
csoport

12

15/alkalom

Kihelyezett tanácsadás

30

150

Nyári napközi

1

13

IFI klub programjai

24

145

Az egyes tevékenységek alkalmainak és a résztvevők száma
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Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia, Székesfehérvár
elfogadáson
alapuló légkör

RÉV. Remény, Élet, Változás. Intézményünk 2016-ban is hű maradt elveihez, a keresztény
eszmeiségen nyugvó, igényes mentálhigiénés gondoskodás keretében, a szeretetteljes
elfogadáson alapuló légkörében törekedtünk arra, hogy a hozzánk segítségért fordulók
lelki, spirituális igényeire egyaránt tekintettel legyünk, a lelki életében felmerülő kérdésekre válaszokat szolgáltassunk, és segítséget nyújtsunk.
Kapcsolataink és együttműködéseink tovább erősödtek és bővültek az évek során mind az
egyház dolgozóival, szociális és oktatási intézményekkel, környező önkormányzatokkal egyaránt. A „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron és az ifjúságvédelem előtérbe helyezése”
című projekt keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, a Székesfehérvári
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felkérésére hatékony együttműködések jöttek létre.
Továbbá az Ambulancia végezte a „Székesfehérvár drogellenes stratégiájának és kidolgozott
cselekvési tervének aktualizálása, bemutatása” keretében a drogellenes stratégia felülvizsgálatát és kidolgozását.
A Fehér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel korábban megkötött együttműködés eredményeképpen 2016. februárjában megkezdtük a fogvatartottakkal való terápiás célú, megelőző és reszocializációt segítő edukációs csoportfoglalkozást és egyéni tanácsadást. A csoporttagok a csoportnak a „Kifelé! Ki felé?” címet adták, utalva arra, hogy szeretnének szabadulni az
előzetes házból, valamint arra, hogy nincs kivel megbeszéljék szerhasználattal kapcsolatos
gondolataikat.
2016. májusában meghívott vendégünk Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos tartott két
előadást „Droghelyzet 2016” címmel. Kiemelkedően fontos volt számunkra, hogy az előadás
során minél több fiatalt tudjunk megszólítani, ezért az egyik előadást kifejezetten számukra
szerveztük. Reményeink be is igazolódtak, hiszen a diákoknak tervezett előadás során közel
1.400 diákot sikerült elérnünk. Emellett, a lakosság számára szervezett előadás is nagy érdeklődéssel bírt, hiszen a 450 fő befogadóképességű terem mellett egy 100 fős termet is megnyitottunk a közönség kérésére, ahol kivetítő segítségével élvezhették az előadást.
Megelőzés szempontjából 2016-ban sem tétlenkedtünk. A korábbi évekhez hasonlóan megjelentünk olyan neves fesztiválokon, mint a FEZEN vagy az EFOTT; részt vettünk számos rendezvényen és programon, mint vendégelőadó; egészségnapot szerveztünk és bonyolítottunk le és sikerült az iskolák figyelmét is felhívni a probléma jelentőségére, és részt vehettünk
szülői értekezleteken is. Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok és a diákok elérését és megszólítását, és az iskolákkal való kiváló együttműködéseknek köszönhetően a város számtalan ta-
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nintézetében tartottunk megelőző interaktív-készségfejlesztő foglalkozásokat diákoknak, pedagógusoknak
és szülőknek egyaránt. Ezzel kapcsolatosan a környező
települések intézményi felkéréseinek is eleget tettünk,
valamint a helyi nyári táborokban folyamatosan és az
Egyházmegyei napon is jelen voltunk, ezáltal közel 600
gyermeket tudtunk megszólítani.
2016-ban jelentős szerepet kapott a fogyatékkal élőkkel és segítőikkel való közös munka. Az együttműködés sikeressége végett valós igényekre adtunk adekvát
válaszokat. Ennek keretében az Arany János Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban, a Szent Kristóf Ház
Nappali Intézményében, valamint a Viktória Rehabilitációs Központban került sor tematikus foglalkozások
megtartására, melynek keretében a fókusz az egészséges életmódra nevelésen, valamint a káros szenvedélyek megelőzésén volt. A szakemberek számára pedig
a kiégés felismerésére és megelőzésére célzott előadásokat tartottunk.
2016 egyik jelentős eseményének tekinthető, hogy a
Közösségi ellátást sikerült kiterjeszteni négy szomszédos járásra, ezáltal szolgáltatásaink szélesebb körben
váltak elérhetővé. Ezek: Gárdonyi járás, Móri járás, Székesfehérvári járás, Várpalotai járás.
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a lakosság számára
elérhetőek legyünk, halljanak terápiás lehetőségeinkről, programjainkról és előadásainkról egyaránt. Ennek érdekében a helyi és a környező járási médiában,
a különböző lapokban, televíziós műsorokban és a
rádiókban aktív részvételt vállaltunk 2016-ban is. Csoportjaink mind ellátottaink, mind a város számára elérhetőek. Legnépszerűbb csoportjaink közé tartozik a
Biblia csoport, Kiút Kereső Kör, valamint a Párkapcsolat
szerviz csoport.
Számunkra nagy jelentőséggel bír az Adventi időszak.
Az év ezen szakaszában klienseinkkel közösen készülünk fel és várakozunk, mélyülünk el a közelgő ünnep

fényében. A „Készüljünk együtt, alkossunk együtt” programsorozatunk mára már hagyománynak tekinthető
az intézményben. A sorozat népszerűségét bizonyítja,
hogy klienseink szívesen invitálják ismerőseiket is, ezért
a program iránti érdeklődés egyre nagyobb.
Ellátottaink száma:
Szer fajtája, igénybevevői
adatok 2016-ban

Férfi

Nő

29

12

1

Alkohol

2

Ópiátok

1

0

3

Cannabis

18

3

4

Nyugtató, altató

1

3

5

Pszichoaktív anyagok/ biofű -F 19

13

4

Kokain – F14

2

0

6

Stimulánsok – F15

13

0

7

Nikotin

6

6

8

Hallucinogének F16

2

0

9

A fentiekből intravénás
szerhasználó

1

0

10 Szerencsejáték

3

0

11 Hozzátartozó

5

18

12 Elterelés

27

1

Összesen férfi / nő

121

47

Összesen / év

168
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Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Szombathely
Nappali Ellátó
komplex biopszicho-szociális
rehabilitáció

A nappali ellátás célja a szenvedélybetegek komplex bio-pszicho-szociális rehabilitációjának segítése, önsegítő aktivitásuk támogatása, az integráció és reintegráció, valamint a
társadalmi kirekesztettség megakadályozása, a kliens környezetében élők - a társadalom
- negatív attitűdjének megváltoztatása. A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott,
hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős
részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére.
Az ellátásban résztvevők életkorát tekintve a korhatár 16. betöltött életév.
A Nappali Ellátásban résztvevők személyi tisztálkodási és a személyes ruházat mosási lehetőségével élhetnek. Hétköznapokon egyszeri meleg élelmet, valamint teát, kávét biztosítunk
számukra. Továbbá segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, szabadidős programok szervezésében, szakellátás hozzájutásához, munkavégzés lehetőségének szervezésében, életvitelre vonatkozó tanácsadásban, életvezetés segítésében, speciális önszerveződő
csoportok támogatásában.

Átmenetiség: a klienst motiválni kell minden lehetséges módon, hogy minél előbb visszatérhessen a munka világába, és az önálló életvitelbe.
Az elmúlt év során a nappali ellátásban résztvevő klienseink számára rehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget tudtunk biztosítani.
Statisztikai adatok 2016. január 1 – december 31.
2016. december 31-én összesen 40 fő vette igénybe
szolgáltatásainkat.
Életkor szerinti megoszlás
12
10
8
6

2016. január 1 – december 31-ig az új regisztrált ellátottak száma 22 fő. 2016 év során lezárásra
került ellátottak száma 11 fő. 2016. december hónap 31 napján ellátásban lévő, aktív megállapodással rendelkező ellátottak száma 40 fő.
Programjaink: orvosi program, szociális támogató program, terápiák – egyéni és csoportos,
szabadidős tevékenységek.
Munkaterápia keretében klienseink számára könnyen elsajátítható, akár otthon is végezhető
népi kismesterségek tanítására vállalkozunk, mint varrás, hajtogatás, gyöngyfűzés, szalma és
csuhétermékek készítése, gipszöntés, agyag használata stb., melyek elsajátítása javíthat a finom motorikus mozgás, a kreativitás, az anyagok viselkedésének megtapasztalása, valamint
a napi rendszerességű munka, elfoglaltság. A strukturált mindennapok megkönnyíthetik vis�szakerülésüket a munkaerőpiacra.
Alapelveink:
Önkéntesség: amely jelenti, hogy a házirend megismerése után eldöntheti a kliens részt kíván-e venni az általunk felkínált rehabilitációban.
Rendszeresség: amely jelenti, hogy a rehabilitációban, gyógyítási folyamatban a felek betartják a szerződésben foglaltakat, és rendszeresen tartják a kapcsolatot.
Fokozatosság: amely a rehabilitáció legfontosabb alapelve, kis lépésektől a nagyok felé.
Egyénre Szabottság: amely azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni tulajdonságokat, betegséget, képességeket, készségeket, jártasságot.
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Közösségi Gondozó
2016. évben a közösségi gondozó 3 főállású munkatárssal működött.
A közösségi ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak
a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.
A közösségi gondozás alapszolgáltatás, melynek keretében a klienseinknek biztosítani tudjuk, hogy számukra
lakókörnyezetükben nyújtsunk segítséget.
Egyéni terápiás kapcsolat 2016-ban 54 fővel valósult
meg. Heti, kétheti rendszerességgel (illetve az egyén aktuális állapotától függően, akár több alkalommal).
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Az ellátottak probléma szerinti megoszlását tekintve alkoholproblémának kezelésével, koffein- illetve dohányzás leküzdése miatt került ellátottaink körébe.
12

Függőség szerinti megoszlás 2016
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30

8

25

6

20

4

15

2
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Csoportfoglalkozásaink: szabadidős csoport, érintett
csoport, kultúr-klub, Biblia csoport, életmód csoport,
színjátszó csoport, ifi klub, hozzátartozói csoport, csoportfoglalkozás Bogáton.
A Rév Szolgálat elmúlt éves tapasztalata alapján általánosságban elmondható, hogy a legtöbb kliens
alkoholprobléma miatt kereste fel intézményünket.
2016-ban ez a szám 40 fő volt, azaz (74,07%), 8 fő hozzátartozóval (14,81%), 3 fő kábítószerfüggő (5,55%), 2
fő speciális függőséggel élő (polytoxikomán) egyénnel
(3,7%) és egy fő gyógyszerfüggővel (1,85%) tartottuk
rendszeresen kapcsolatot. A nők aránya valamelyest
csökkent a korábbi évekhez képest: férfi 32 fő (59,26%),
nő 22 fő (40,74%) kereste fel a Szolgálatot 2016-ban.

10
Alkohol Kávé Dohányzás Egyéb
■ férfi ■ nő

5
0

Alkohol Drog Gyógyszer Politoximán Hozzátartozók
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Rév Szenvedélybeteg Alacsonyküszöbű Szolgálat
Kliensek nemek szerinti megoszlása:

Nyújtott Szolgáltatások százalékos megoszlása:
Konzultáció, tanácsadás

639

45, 58 %

Férfi

Nő

Életvezetés segítése

554

39,51 %

77

45

Jogi információadás

1

0,07 %

Álláskeresési tanácsadás

-

-

109

7,77%

Kliensek életkori megoszlása:
Életkor

Klubszerű foglalkozás

Férfi

Nő

Szoc. Eü. Ellátás Szervezése

2

0,14%

12-13

2

2

Melegedő, pihenő funkció

1

0,07%

14-16

6

3

Józanodás

-

-

17-18

8

7

Elsősegély

-

-

19-24

11

6

Krízisintervenció

-

-

24-

50

27

Információnyújtás

96

6,86%

∑

77

45

Egyéb

-

-

1402

100%

Kliensforgalom:
Új

Régi

37

85

Összesen:

Szolgáltatás részeként nyújtott vagy begyűjtött
eszközök darabszáma
Nyújtott eszközök
plakát
ismertető füzet
szórólap
egyéb
Szolgáltatási napok száma: 254

66

285
519
ruha, cipő

Az alacsonyküszöbű ellátás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének
elérése és fogadása, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változáshoz vezető
úton való elindítás, annak segítése és az életvitelbeli
problémák kezelése.
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, a szerhasználat
nem kizáró ok, a jelentkezés a szolgálathoz önkéntesen
történik, az anonim módon történő szolgáltatás igénybevétel, biztosított klienseink számára. Célcsoportja az
addiktológiai problémával küzdő személyek és hozzátartozóik, illetve a deviáns életvitelű fiatalok közül kerül ki.
Nyújtott szolgáltatásaink: pszicho-szociális intervenciók, információs, valamint felvilágosító szolgáltatások,
telefonos, információs vonal fenntartása, megkereső
munka, Drop In klub

RÉV Szenvedélybeteg Alacsonyküszöbű Szolgálat
A szolgálatnál regisztrált és a régi ellátottak (122) statisztikai adatai
Életkor szerinti megosztás 2016

12-13

14-16

■ nő

Csoportfoglalkozást tartunk Kőszegen a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézményben. Szombathelyen a
Vasi TEGYESZ-ben, illetve Gencsapátiban az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény ellátottai számára.
A szolgálatunknál folyó egyéni terápiás munka mellett
a másik
mozzanat
■ legfontosabb
Budapest Főváros
79,5% a csoportokkal végzett szociális munka. A csoportok hatékonysága igen
■ Budaörs Kistérség 15%
sikeresnek
mondható, a kistérségi működési terület
■ is.
Érdi Kistérség
0,5%
ellenére
■ Egyéb térség

17-18

19 24

24-év

■ férfi

■
■
■
■
■

5%

Csoportfoglalkozásaink: Biblia csoport, életmód csoport, kórház csoport, Bogát, érintett csoport, hozzátartozói csoport, színjátszó csoport, IFI Klub, Gyermekotthon-csoportfoglalkozás
■
■
■
■
■

Alkohol
Drog
Játékszenvedély
Gyógyszer
Hozzátartozók

64%
24%
3%
2%
7%
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JUBILEUMI ÉV 2015-2016
Az esten mintegy
1000 fő vett részt

Jótékonysági bál – 2015. november 21.
Kárpátaljai gyermekekért rendezett jótékonysági bállal indult a jubileumi év, amelyben a Karitász megalakulásának 85. és újjászerveződésének 25. évfordulóját ünnepelte.
A bál fővédnökei: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Tarlós István főpolgármester voltak. A bál védnökei: budapesti és vidéki polgármesterek. Az esten mintegy 1000 fő
vett részt az ország minden pontjáról.
Jubileumi konferencia – 2016. január 14., Szeged
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász sajtótájékoztatón mutatta be az elmúlt negyedszázad során karitatív, szociális és gyermekvédelmi téren végzett szolgálatát.

több mint
1000 rajz

Embertől emberig – rajzpályázat kisiskolásoknak
A pályázat célja az volt, hogy a résztvevők bemutassák a körülöttük érzékelt, általuk megtapasztalt szegénységet, a segítés lehetőségeit, és a Karitász tevékenységét és a rajzolás művészi
eszközével kifejezzék a téma iránti érzékenységüket. A pályázatra több mint ezer rajz érkezett.
Karitász önkéntesek találkozója – 2016. május 21., Eger
Az Egri Főegyházmegyei Karitász jubileumi találkozóra hívta önkénteseit május 21-én az egri
bazilikában. A találkozón több mint 700 önkéntes vett részt. A főegyházmegye minden részéből érkező Karitász-csoportokat Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte. Az ünnepségen jelen
volt Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke, Böjte Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke, Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Soltész Miklós, az EMMI
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
25 éve „hivatalban”
1991. június 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként a Magyar Karitászt.
Jubileumi hálaadás – 2016. július 2., Napkor
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász önkéntesei és munkatársai ünnepi találkozó
keretében adtak hálát a szervezet működéséért. A jubileumi ünnepségen Palánki Ferenc megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be, amelyen Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök, több egyházközség plébánosa is részt vett.
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Szegénység (h)arcai – fotópályázat
A pályázat célja az volt, hogy a résztvevők a fényképezés művészi eszközével bemutassák a körülöttük
érzékelt, általuk megtapasztalt szegénységet, a szegénységben élő embereket, valamint megmutassák a
segítés lehetőségeit, a Katolikus Karitász karitatív tevékenységét és kifejezzék a téma iránti érzékenységüket.
„Megesett rajtuk a szíve…” – Karitász kiállítás –
2016. április 2., Veszprém
A Katolikus Karitász 85 évvel ezelőtti megalakulására és
a 25 éve történt újraalakulására emlékező, az Irgalmasság Szentévéhez illeszkedő interaktív kiállítást szeptember 8-ig lehetett megtekinteni a veszprémi Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban.
Jubileumi zarándoklat a Szent Jobb körmenetre
– 2016. augusztus 20., Budapest
Karitász kettős jubileumi évében mintegy 800 önkéntes zarándokolt Budapestre, hogy ünnepi szentmisében közösen adjanak hálát a Karitász megalapításának
85., és újjászerveződésének 25. évfordulója alkalmából
az elmúlt évtizedekben kapott kegyelmekért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be.

Caritas Hungarica Díjak átadása – 2016. október
8., Budapest
A jublieumi évben 53 önkéntes részesült Caritas Hungarica Díjban, amelyet október 8-án adott át Spányi
Atnal püspök és Écsy Gábor igazgató Budapesten, a
Magyar Szentek Templomában.
Karitász nap és gyalogos zarándoklat – 2016.
szeptember 24., Homokbödöge
A Karitász magyarországi megalapítójának Mihalovics
Zsigmondnak szülőfalujában családi nap keretében áldotta meg az alapító emléktábláját Erdő Péter bíboros.
Jubileum év lezárása, Karitász önkéntesek találkozója – 2016. november 19., Budapest
A karitász önkénteseinek országos találkozójával véget
ért a Katolikus Karitász kettős jubileumi éve Szent Erzsébet ünnepén a budapesti Szent István-bazilikában.
A lelki nappal egybekötött ünnepségre közel 1200
önkéntes érkezett az ország minden pontjáról, hogy
közösen adjanak hálát a jubileumi év minden kegyelméért.

Kárpát-medencei magyar ajkú Karitász igazgatók találkozója – 2016. szeptember 18-20., Mátraverebély-Szentkút
A Szegénygondozás régen és ma címmel tartott találkozón részt vettek a magyar egyházmegyei igazgatók
mellett a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről érkeztek igazgatók. Előadást tartott többek
között Jelenits István piarista szerzetes, Soltész Miklós
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár, Újházi Lóránd atya, a Karitász nemzetközi tanácsadója is.
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Egyházmegyei címlista
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel./Fax: (42) 950-475
Vezető: Mészáros László igazgató
e-mail: keletcaritas@gmail.com
honlap: www.keletkaritasz.hu
Egri Főegyházmegyei Karitász
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel./Fax: (36) 518-602
Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató
e-mail: eger.caritas@gmail.com
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász
Szent Erzsébet Karitász Központ
1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Tel.: (1) 351-1977, Fax: (1) 478-0896
Vezető: Ft. Écsy Gábor igazgató
e-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu
honlap: www.karitaszkozpont.hu
Győri Egyházmegyei Karitász
9025 Győr, Kandó Kálmán u. 10.
Tel.: (96) 283-038
Vezető: Szabó György igazgató
e-mail: gyorcaritas@gmail.com
Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász
Tel.: (30) 4485-328
Vezető: Ft. Jaczkó Dániel igazgató
e-mail: karitasz@gorogkatolikus.hu

Címlisták
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Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Vezető: Szántó Ambrus igazgató
e-mail: kalocaritas.kalocsai@gmail.com

Kaposvári Egyházmegyei Karitász
7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.
Vezető: Feketéné Szabó Márta igazgató
e-mail: kaposvarikaritasz@gmail.com
Miskolci Egyházmegyei Karitász
3526 Miskolc Szeles u. 59.
Tel.: (48) 569-305
Vezető: Ft. Pál Miklós igazgató
e-mail: pal11miklos@t-online.hu
Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
Vezető: Ft. Orosz István
e-mail: oroszatya@gmail.com
Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 348-048
Vezető: Ft. Lőrincz Pál OSB igazgató
e-mail: karitasz@osb.hu
Pécsi Egyházmegyei Karitász
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
Tel./Fax: (72) 532-207
Vezető: Besenczi Zsolt igazgató
e-mail: karitasz@pecs.egyhazmegye.hu
honlap: www.pecsi-karitasz.hu
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
6723 Szeged, Csongor tér 8.
Tel.: (20) 823 3779
Vezető: Kothencz János igazgató
e-mail: szegedikaritasz@gmail.com
honlap: www.szegedikaritasz.hu
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Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a
Tel.: (22) 506-828, Fax: (22) 506-829
Vezető: Nagy Lajosné Krisztina igazgató
e-mail: albacaritas2016@gmail.com
honlap: www.albacaritas.communio.hu

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Migazzi tér 6.
Tel./Fax: (27) 814-174
Vezető: Fieszl András igazgató
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
9700 Szombathely, Hollán E. u. 10-12.
Tel./Fax: (94) 318-560
Vezető: Tuczainé Régvári Marietta igazgató
e-mail: szombathelyikaritasz@gmail.com
honlap: www.karitaszszombathely.hu

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász
8200 Veszprém, Vár u 25.
Tel.: (88) 428-638
Vezető: Ft. Szíjártó László igazgató
e-mail: iroda@karitaszveszprem.hu
honlap: www.karitaszveszprem.hu

A Katolikus Karitász hálózatában működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat –
Budapest
E-mail: caritas.revbp@caritas.org.hu
Közösségi Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 96.
Tel/fax: 06 1 466 4455
Telefon: 06 1 361 4252
hétfő: 10.00–17.00
kedd-szerda-csütörtök: 9.00–17.00
péntek: 8.00–15.00
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, XI. ker. Csóka utca 5.
Telefon: 06 1 248 0825
Fax:(06 1 248 0824
hétfő-kedd: 11.00–17.00
szerda-csütörtök: 10.00–17.00
péntek 9.00–16.00

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat –
Kecskemét
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
tel/fax: 06 76 415 466
e-mail: revkmet@t-online.hu
Molnár Ferenc intézmény vezető
Egri Főegyházmegyei Karitász Központ
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u.49.
tel.: 06 36 518 328; 06 36 518 329
e-mail: egerrev@t-online.hu
Siposné Kohári Szilvia intézményvezető
www.egerrev.hu
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
9700 Szombathely, Wesselényi u. 24.
tel.: 06 94 508 528
e-mail: revszh@t-online.hu
Tuczainé Régvári Marietta intézményvezető
Lukács László szakmai vezető

Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia – Székesfehérvár
Nappali intézmény
8000 Székesfehérvár, Móri u. 18-20.
Mobil: 06 30 256 3422
Közösségi ellátás
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 14.
tel.: 06 22 506 606
fax: 06 22 506 608
Mobil: 06 30 443 8289
e-mai: szfvar.rev@gmail.com
www.karitaszszekesfehervar.hu
Farnas István Géza intézményvezető
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KaritászPONT adományboltok
Várjuk adományozóinkat és vásárlóinkat
a KaritászPONT hálózatunk boltjaiban!
KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
keddtől péntekig 10-18 óráig
(ebéd szünet 13-14 óra között)
szombat 8-14 óráig
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő,
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási
eszközök...stb), külföldi adományok árusítása, szociális
tanácsadás.
A törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
csütörtök-péntek 14-18 óráig
szombat 10-18 óráig
Profil: a bolt csak adományokat fogad!

VÁCI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE
Szent Lukács Karitász Bolt
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 17., Tel.: Szaplonczay
Mihály +3630 993 4530
hétfőtől péntekig 8.00-16.00
szombat 8.00–14.00
Profil: használt ruhák gyűjtése, árusítása, osztása
PÉCSI EGYHÁZMEGYE
Caritas Ruhabolt
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
hétfőtől péntekig 8.00-16.00
Profil: Kiváló minőségű külföldi adományok
árusítása. Adományok fogadása: jó állapotú használt
ruhaneműk, cipők, játékok, könyvek, háztartási
eszközök, bútorok, ...stb.

Adománybolt
2600 Vác, Hattyú u. 1.
kedd, szerda 8.00-14.00
csütörtök 10.00-18.00
péntek 8.00-12.00
Profil: külföldi adományok árusítása.
Adományokat a bolt nem fogad.
KaritászPont Csömörön
A Csömöri Szent Rita Karitászcsoport Adományhelye
2141 Csömör, Erzsébet u. 27., Telefon: 30/667-8407
csütörtökön
télen: 16.00-18.00 / nyáron: 17.00-20.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban levő,
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási
eszközök...stb) és árusítása.

KaritászPONT Miskolc
3530 Miskolc, Király u. 5/a
hétfőtől péntekig 10.00-18.00
Profil: adományok fogadása

Karitászház
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
hétfőtől péntekig 10.00-16.30
Profil: jó állapotú, jó minőségű ruhák, cipők, bőráruk
kedvező áron másodkézből.

Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítvány
Adományboltja
2151 Fót, Kossuth L. u. 28.
kedd 8.00-12.00
szerda 12.00-16.00
csütörtök 14.00-18.00
péntek 8.00-12.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő,
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási
eszközök...stb) és árusítása.

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE

SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE

VESZPRÉM–FŐEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ

KaritászPONT Adománybolt
2500 Esztergom, Arany János u. 5-7.
keddtől péntekig 8.00-16.00
szombat 8.00-12.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő,
használt tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási
eszközök...stb), külföldi adományok árusítása

Karitász Bolt
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.
hétfőtől péntekig 9.00-16.00
Profil: ruha, cipő, játék árusítása.
A bolt adományokat nem fogad.

Karitászbolt
8200 Veszprém, Vár u. 25.
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.

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
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SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

adományvonal
Hívjon,
hogy segíthessünk!

Hívása 500 Ft támogatás
a rászorulóknak
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