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„Szent vallásunk tanítása, nem vasúti jegy a mennyországba, hanem az 
iránytű a földi életünk számára. Nem elég megtölteni a templomokat. 
Meg kell teremteni a lelki embert, hogy csapjon ki belőle Jézus Krisztus.”

Mihalovics Zsigmond



DICSÉRTESSÉK  
A JÉZUS KRISZTUS!
Olyan szép a mi hitünk tanítása! 
Megparancsolja, hogy éljünk szeretetben.
Szeressük a hozzánk tartozókat, de szeressük saját ma-
gunkat is. Mindez még nem elég, szeretettel kell len-
nünk minden ember felé is: „Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat!” (Mk 12,30-31) 
Ez a főparancs, amit meg kell tartanunk. Ha minden 
más előírásnak engedelmeskedünk is, de ezt elhanya-
goljuk, akkor Szent Pál tanítása szerint semmi vagyunk, 
„mit sem érünk!” (1Kor 13,2).
De hát olykor nehéz még önmagamat is elviselni! 
Sokszor terhére vagyok saját magamnak is. Megta-
pasztalom saját gyengeségeimet, visszatérő hibáimat. 
Látom a bűnöket, melyek ellen már olyan régóta küz-
dök, és amiket nem tudok magamtól végleg elűzni. 
Tapasztalom a sok tehetetlenséget, erőm fogyatkozá-
sát, sokszor, hogy „a lélek ugyan kész, de a test erőtlen”  
(Mt 26,41).
És hiába fogadkozom, hogy a szeretetet, mint életem 
legfőbb parancsát megtartom, mégis hányszor lesz va-
lahogy számomra is érthetetlen módon teher még az 
is, akit a legjobban szeretek! Még családom tagjait is 
nehéz elfogadni, elviselni olykor.
És persze nem könnyű szeretni azokat a sokakat, akik-
hez távoli, laza kapcsolat fűz csak! Az idegeneket, akik 
másként viselkednek, akik nem ismernek el engem, 
akiktől nem kapunk megbecsülést, vagy akik éppen ki 
akarnak használni, minket.

KRISZTUS A MI ERŐNK
Karitász munkatársaknak  
az Eucharisztikus Kongresszus elé
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Megesik a szívünk a távoli katasztrófák áldozatain, a be-
teg gyerekek látványán, a tehetetlenül szenvedőkön. 
De akik rám várnak, hogy segítsek rajtuk, itt és most, 
a találkozás pillanatában, azokat sokszor nehéz elfo-
gadni, olykor igazán zavarnak, jobb nem is észre venni 
őket, meg sem hallani a hangjukat!
De hát így Krisztus parancsát áruljuk el! Így csak látszatra 
vagyunk keresztények, akik talán elmennek a templom-
ba, de hol van a tanúságtétel ereje az életünkből? Hol 
a hit, amit csak a tettek tudnak bizonyítani a világnak?
Gyengék vagyunk, nincs erőnk! És azt a kicsit, amiről azt 
hisszük, még meg van, ami a hitből ered, azt gyengesé-
günk sokszor eltakarja, megbénítja.
Látnunk kell, magunktól semmire sem megyünk!
Gyenge volt önmagában Péter is, Pál is, és a szentek mind. 
Isten kegyelme ad nekünk erőt! „Ezt a kincset cserépe-
dényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne 
magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.” (2Kor 4,7.)
A mi erőnk az Úrban van, aki velünk maradt az Oltári-
szentségben, az idők végezetéig!

Azt, amit Jézus nekünk parancsba adott, a szeretet 
nagy parancsában, azt csak az Úr kegyelmével tudjuk 
teljesíteni. Szükségünk van arra, hogy Jézussal éljünk, 
hogy vele és benne legyünk, hogy hozzá kötődjünk.
Ahogy az apostolok is vele éltek, ahogy a tanítványok 
is keresték a közelségét, ahogy a későbbi tanúk élete is 
Jézus életéhez kötődött. Őt kell hallgatnunk az imád-
ságban! Hozzá kell vinnünk minden gyengeséget és 
minden bánatot, bajt. Neki kell hálát adni, ha valami jót 
tudtunk tenni, ha a jónak győzelmét tudjuk segíteni, 
vagy csak látjuk is azt a világban.
Neki kell kitárni szívünket, amikor a Szentírásban sza-
vait, tanítását, cselekedeteit olvassuk. Lelkünkbe és szí-
vünkbe kell fogadni minden kinyilatkoztatott szót!

Őt kell, mint életünket lelkünkbe fogadni, amikor a 
szentáldozásban vele találkozunk, és neki kell otthont 
adni a szívünkben.
Őt kell keresnünk a szentségimádások, adorációk csön-
des perceiben, rá kell ismernünk annak az embernek a 
tekintetében, aki tőlünk vár segítséget, de talán még 
inkább egy kis figyelmet, önzetlen tiszta szeretetet.
Kell, hogy a szent ének szavai valóra váljanak bennünk: 
„Édes Jézus neked élek, édes Jézus neked halok, életem-
ben halálomban édes Jézus tied vagyok!”
És akkor lesz erőnk nem csak a parancsot megtartani, 
szellemében élni, hanem arra is, hogy szeretetünk által, 
amit az Úr adott, megváltoztassuk a világ egy kis zugát, 
hogy fényt vigyünk oda, ahol eddig nem látták meg a 
Szentlélek ragyogását, hogy szeretetünk melegét ad-
junk a kihűlt szíveknek.

Így lehetünk alkalmas eszközei annak az Úrnak, aki ál-
talunk is építeni akarja az Ő országát, a szeretet és béke 
világát nekünk. 

Így leszünk Jézus akarata szerint  
igazi karitász munkatársak!

   Spányi Antal 
  püspök, a Katolikus Karitász elnöke



SZERETET ÉS HÁLA
Minden év elején átgondoljuk, milyen kegyel-
mekkel gazdagodtunk az elmúlt esztendőben. 
Szándékosan emelem ki a kegyelmeket, mert 
az év során kapott feladatok, megoldásra váró 
nehéz helyzetek, ekkor már más fényt kapnak. 
Már láthatjuk, mit kaptunk általuk, mire tanítot-
tak minket, hogyan erősödött elköteleződésünk 
a szeretetszolgálatban.
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Sokszor csak utólag döbbenünk rá, hogy a Karitász át-
szövi mindennapjainkat. Olyan sokrétű tevékenységet 
végzünk, amely az élet minden szakaszában ad vala-
mi új feladatot, új ismeretet, új élményt. Bár nyolc te-
vékenységi kört nevezünk meg munkánk során, de ha 
egy lépéssel hátrább lépünk, láthatjuk, mit is jelent ez. 
A születéstől az időskor végéig, a rossz szociális helyzet-
be születettektől a váratlan krízishelyzetbe kerültekig, a 
magányosoktól a nagycsaládosokig, a katasztrófasújtot-
taktól az üldözöttekig, minden területen jelen vagyunk. 
Önkénteseink a környezetükben élő rászorulókért nem 
csak alkalmanként, hanem egész évben sokat tesznek. 
Szabadidejüket arra áldozzák, hogy Krisztus szeretetét 
közvetítve egy jó szóval, meghallgatással vagy akár a 
napi feladatokban való segítségnyújtással támaszaik, 
társaik legyenek a szükséget szenvedőknek. 

Kedves Önkéntesek! A ti áldozatos jelenlétetek a sze-
retetszolgálat legfontosabb alapja. Ti vagytok, akik osz-
toztok a családokkal, idősekkel a nehézségekben, akik 
magatokra vállaljátok egy-egy helyzet azonnali vagy 
hosszú távú megoldását. Érezzétek meg annak kegyel-
mét, hogy Krisztus követeként, az ő szeretetét hordozva 
váltok képessé e szolgálatra.

Kedves Adományozóink! Az önkéntesek személyes je-
lenléte a bajba jutottak életében a kapocs, amely ösz-
szeköti az adakozót és a rászorulót. A jószívvel adott 
adomány, bármilyen formában érkezzen is, erőt ad az 
önkénteseknek is, amely által konkrét segítséggé tud 
válni a krízishelyzetben lévőknek. Ez a kapcsolat kétirá-
nyú: az adományozó szeretetére a megsegített hálája 
a válasz! Ezt a szeretetet és hálát tapasztaljuk meg nap 
mint nap a szolgálatunk során! 

Ezúton köszönöm meg a támogatottak nevében is min-
denkinek a 2018-as esztendőben nyújtott segítségét. 

Isten tegye teljessé a jót,  
amit megkezdett Bennünk!

                 Écsy Gábor 
                                országos igazgató
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EMBERTŐL EMBERIG
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A Karitász az Egyházzal egyidős, a keresztény segítő emberek közössége. A világ minden 
táján az evangélium szellemében teszi a jót, segít a rászorulókon. A Karitász nem egy 
segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az Egyház tanítását, melyre a keresztségben 
mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni! A 
Karitász korra, nemre, nemzetiségi, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segít a 
bajba jutott embereken, rászorulókon.
A Katolikus Karitász egyszerre mozgalom és intézményrendszer. Az intézményrendszer 
jellegét az Országos Karitász szervezet, az egyházmegyei Karitász központok és az általuk 
működtetett intézmények adják, a mozgalmi jellegét pedig a plébániai csoportok és a 
benne tevékenykedő önkéntesek adják. 

IDŐSEK ÉS BETEGEK LÁTOGATÁSA, TÁMOGATÁSA
Az idősekért, és betegekért végzett tevékenységünk során önkénteseink otthonukban láto-
gatják a magányos, beteg időseket, segítenek a házi munkákban vagy a bevásárlásban. De 
éppúgy felkeresik az idősotthonokban, kórházakban fekvőket is.
2018-ban 826 csoportból 984 önkéntes összesen 5233 idős embert látogatott otthonában az 
év során. Intézményekben 527 önkéntes 5925 idős embert látogatott rendszeresen. Beteglá-
togatást 1511 önkéntes vállalt összesen 11158 főnél.
Minden egyházmegyei központ lehetőséget biztosít havi rendszerességgel gyógyszertámo-
gatásra.

Béres csepp
2018-ban a 25 éves jubileumát köszöntő Béres 
Alapítvány az immunrendszer fokozott védel-
mét biztosító gyógyszeradománnyal, 2850 
üveg Béres cseppel segítette a Karitász időse-
kért, betegekért végzett munkáját. 

TEVA
A Teva Gyógyszergyár Zrt. gyógyászati se-
gédeszközökkel, köztük több mint 2300 női 
és férfi gyógycipővel, 1886 db talpbetéttel 
támogatta a Karitászt. 

948 ÖNKÉNTES 
 5233 IDŐS EMBERT 

IDŐS EMBERT 
LÁTOGATOTT MEG AZ 

OTTHONÁBAN



10

RÁSZORULÓ, KRÍZISHELYZETBEN LÉVŐ CSALÁDOK 
A Katolikus Karitász kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű és rászoruló családok se-
gítését a plébániai, az egyházmegyei, és az országos segélyprogramok és intézmények kere-
tében. A krízishelyzetbe került családokat több módon segítjük, mint például ruha, élelmiszer, 
és egyéb tárgyi eszköz formájában. 
Az öngondoskodást segítő programjaink hosszútávon biztosítanak lehetőséget a mélysze-
génységben élő családoknak, hogy segítséggel, de a maguk erejéből változtassanak életü-
kön, javítsanak életkörülményeiken.
A nehéz sorsú családokat számos segélyprogrammal segítjük évközben, és gyermekeiknek 
nyáron táborokat szervezünk. Időszakos programjaink egy-egy ünnepkörhöz vagy élethely-
zethez adnak segítő kezet mind a családoknak, mind az időseknek.

ÖNGONDOSKODÓ 
HÁZTARTÁSOK

TÁBOROZÁS, 
NYARALÁS 
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Lak6
2018-ban a program keretében biztosított támogatások a lakhatás megmentésére, megtar-
tására irányultak. A támogatottak jelentős része betegségekkel küzdő, vagy tartósan beteg, 
fogyatékos gyermekét, hozzátartozóját ápoló személy volt. Ők a társadalom legjobban rászo-
ruló, legkiszolgáltatottabbjai, akiknek a munkavállalása is rendkívül nehezített.
A „Lak6 2018” programban egy több lépésből álló rendszert állítottunk fel, mely elősegítette a 
segítségnyújtás előrehaladását, az esetek részletes kivizsgálását, a kapcsolattartást és informá-
ciócserét, a visszaélések elkerülését, valamint a folyamatos monitoring és utólagos ellenőrzés 
lehetőségét. A programot az egyházmegyei Karitász központokkal együttműködve tudtuk 
lebonyolítani. A hat fő támogatási terület:

1.  Közüzemi díjtartozások, hátralékok rendezésében való segítségnyújtás, közműszol-
gáltatások visszakötése (Rezsiköltség)

2.  Közösköltség-hátralék
3.  Albérleti díj, szállásdíj és kaució rendezése
4.  Lakbértámogatások
5.  Szociális alapú lakóhely megtartó támogatások (ingatlan lakhatóvó tétele,)
6.  Egyéb, speciális lakóhely megőrzési támogatások (beteg részére steril körülmények 

kialakítása, épület akadálymentesítése)
A program által 2018-ban 202 esetben, közel 1000 személynek tudtunk segítséget nyújtani, 
összesen több mint 30 millió forint értékben. 

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

A LAKHATÁS 
VÉDELME

63%8%

6%

17%

5%

1%

Esetek megoszlása támogatási típusonként

Rezsitámogatások

Közös költség

Albérlet, szállásdíj

Lakbér

Szociális alapú lakóhely megtartás

Egyéb speciális lakásmegtartó
támogatás
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Öngondoskodó Háztartások

Zöldellő kertek
Az idei évben a Katolikus Karitász országos központja közel 300 településen összesen 3000 
családnak biztosított vetőmagot, országszerte. Emellett az egyházmegyei Karitász szerveze-
tek saját forrásból további családokat vontak be a programba. Így további közel 1500 család 
kapcsolódhatott be a programba.
A program célja, hogy a családok – főként munkanélküli szülők esetében – a kapott vetőmag-
gal, kertjeik művelésével megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket.
A vetőmagcsomagok 20 féle zöldségmagot tartalmaztak, mint például: sárgarépa, zöldborsó, 
bab, dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, karalábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, cukkini, 
karalábé, retek. 

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Szép otthonok
2018-ban második alkalommal indítottuk el Szép Otthonok elnevezésű programunkat or-
szágos szervezésben. A program céljának a rászoruló családok élet- és lakhatási körülmé-
nyeinek javítását tűztük ki, amelyben lakóhelyük komfortjának, higiéniájának, tisztaságának, 
rendjének növelése valósul meg. Ezáltal az öngondoskodást is elősegítjük, sőt a családok 
aktív, tevőleges közreműködése mások számára is például szolgál. 
2018-ban már 8 egyházmegye koordinálásában, az ország 27 településén, 110 család bevo-
násával zajlott a program. 
A résztvevőknek – mintegy 500 embernek – meghatározott feladatokat kellett teljesíteniük, 
melyekhez természetbeni segítséget kaptak, amivel javítani tudtak életkörülményeiken. Az 
elvégzendő feladatok mind a lakhatási körülmények javítását és ezáltal a családok életmi-
nőségének változását szolgálták.
A program során a tárgyi, természetbeni támogatás mellett az önkéntesek segítsége, a 
településen fellelhető egyéb források bevonása mellett, kiemelt jelentősége volt a család 
változást célzó hozzáállásának. 
A program több szintű támogatásból állt, melyek egymás után következnek: udvar rendbe-
rakása, belső festés, bútorok pótlása, lakhatást javító egyéb támogatás. 
Utolsó lépésként személyre szóló lakhatási körülmények javítását célzó támogatással segí-
tettük a háztartásokat. Így olyan támogatások is megvalósultak, amelyek a szennyvíz elve-
zetését, ablakok cseréjét, falak vakolását tették lehetővé.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

300 TELEPÜLÉSEN 
3000 CSALÁDNAK 

VETŐMAG

27 TELEPÜLÉSEN 
110 CSALÁD 

RÉSZVÉTELÉVEL
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Akarom
2015 óta indítja el a Karitász innovatív fejlesztési modellprogramját. 2018-ban Budapesten, 
Kispesten valósult mega a program 31 család részvételével. A programban résztvevő családok 
közül valamennyi nehéz anyagi és szociális háttérrel rendelkezett, sokakat banki hitel, egyéb 
kölcsön törlesztés, közüzemi díjhátralék vagy saját lakás elvesztése miatti magas albérleti díjak 
terheltek, s szinte valamennyi családnál alacsony volt az egy főre eső jövedelem értéke. A csa-
ládok nagy része egyszülős család (15) és a védelembe vett családok száma is magas (7) volt.
A program komplex életvezetési szolgáltatásokkal, támogató jelenléttel, ismeretterjesztő fog-
lalkozásokkal és anyagi támogatási formákkal segítette a családokat annak érdekében, hogy 
a program eredményeként a résztvevők pénzügyi tudatossága növekedjen, költségvetésük 
kiegyensúlyozottabbá váljon, megtakarítást érjenek el. 

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Akarom tovább
A Katolikus Karitász „AKAROM” komplex családtámoga-
tási modellprogramjának folytatásaként létrejött „AKA-
ROM TOVÁBB” programot 2018-ban 2 helyszínen, Mező-
csát és Ároktő településeken valósította meg összesen 
35 rászoruló család részvételével. A program célja az volt, 
hogy az anyagi nehézségekkel küzdő gyermekes csalá-
dokat tovább segítse az öngondoskodás útja felé, és arra 
ösztönözze, hogy felismerjék azt, hogy ha ők maguk is 
akarják, lehetséges a szociális helyzetükben bekövetke-
ző pozitív változás.
A program komplex életvezetési szolgáltatásokkal, tá-
mogató jelenléttel, további ismeretterjesztő foglalkozá-
sokkal és egyszeri anyagi támogatással segítette a csa-
ládokat.
A programidőszak 8 hónap volt, az első hónapban a 
felkészülés, a családok anyagi helyzetének, háztartási 
szokásainak felmérése, a családgondozás kezdete, a kö-
vetkező 6 hónapban a program fő szakmai elemei (családgondozás, ismeretterjesztő foglal-
kozások, tudatos háztartásvezetés, takarékoskodás) valósultak meg, az utolsó hónapban pe-
dig a családgondozás lezárása, a háztartás-vezetés értékelése, a támogatás átadása, valamint 
a záró rendezvény megtartása történt meg. 

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

SEGÍTSÉG 35 
CSALÁDNAK

ÉLETVEZETÉSI 
TANÁCSADÁS, 

CSALÁDGONDOZÁS, 
TAKARÉKOSKODÁS
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Együtt a babákért!
Hatodik alkalommal szervezte meg a dm drogerie markt a Karitásszal közös kampányát, 
amelynek célja, hogy kisgyermekes családokat támogassanak pelenkával.
A közös kampánya most is 260 nehéz körülmények között élő családot és gyermekeiket támo-
gatta. A kampány eredményeként mintegy 20 millió forint értékben több mint félmillió darab 
pelenkával tudta segíteni a családokat a két szervezet.

Nyári táborok
A nyár sem telt el Karitász táborok nélkül. Országszerte több ezer gyermek élvezhette egy-egy 
hétre gondtalanul a szünidőt a Karitász önkéntesei által szervezett táborokban.
Miskolctapolcán és Nardán egész nyáron egyhetes turnusokban váltották egymást a táboro-
zók. Számos egyházmegyei központ szervezésében várták színes programok a gyerekeket, 
például Drégelypalánkon, Csopakon vagy Vörsön.
A táborokba, a plébániai önkéntesek által ismert nehéz helyzetben – sokszor mélyszegény-
ségben – élő családok gyermekei, valamint fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok vehettek részt. 
A Karitász önkéntesek minden táborban színes programot állítottak össze kirándulással, kéz-
műves foglalkozással, játékos vetélkedőkkel és, ahol lehet, strandolással. 
A Balaton mellett 300 gyermek nyaralt az Erzsébet-táborban. 
Idén nem csupán a gyermekek, hanem a nehéz helyzetben élő családok számára is tudott a 
Kariátsz pár napos nyaralási lehetőséget biztosítani az Erzsébet-program keretében Zánkán. 
Ide a nyár alatt több száz család jutott el egy-egy hosszú hétvégére, amely alatt teljes ellátást 
és változatos programok gazdag választékát kapták díjmentesen. Így nem csak a gyermekek, 
hanem szüleik is új élményekkel gazdagodhattak.

20 MILLIÓ FORINT 
ÉRTÉKBEN TÖBB 
MINT FÉLMILLIÓ 
DARAB PELENKA

300 GYERMEK 
NYARALT  

AZ ERZSÉBET-
TÁBORBAN
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Legyen öröm az iskolakezdés
Augusztusban meghirdetett felhívásunkra több száz iskolatáska, több ezer írószer és tanszer, 
tolltartók és tornazsákok, tisztasági felszerelés, és megszámlálhatatlan gyermekruha érkezett 
be az egyházmegyei központokba. Az országos központ koordinálásában 20 millió forint ér-
tékben utalványokkal is támogattuk a családokat, gyermekenként min. 5.000,- forint értékben.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Kandalló program
A téli hideg időben a Karitász országos program keretében több száz családnak nyújt segítsé-
get. 2018-ban mintegy 250 családnak biztosított kályhát és igény szerint tűzifát a segélyszer-
vezet nem csak hazánkban, hanem határon túl is.

A program az EMMI támogatásával valósult meg.   

FOGYATÉKKAL ÉLŐK, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
Nappali ellátó intézményeink és nyári táboraink színes programokkal segítik a fogyatékkal élő-
ket és megváltozott munkaképességűeket a mindennapok feladatainak elsajátításában, és a 
kikapcsolódásban. 
A fogyatékkal élőket önkéntes csoportjaink segítik fejlesztő programokkal, családi napokkal, 
táborokkal, a mindennapokban nyújtott segítséggel.
Az Őrangyal klubok fogyatékkal élő fiatalok és az őket támogató egészséges társaik közös 
programjainak, kézműves foglalkozásaiknak biztosít lehetőséget egész évben.
A székesfehérvári Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 40 halmozottan 
sérült ember számára jelent mindennapos segítséget. Közülük 12, többségében értelmileg 
akadályozott fiatal számára támogatott lakhatást is biztosít az intézmény. A Szombathelyi 
Egyházmegyei Karitász fenntartásában összesen hat intézményben biztosítják pszichiátria 
és szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátását. 2018-ban Szombathelyen, Vásárosmis-
kében, Kemenespálfán és Nagylengyelben az intézményekben összesen több mint 470 fő 
ellátottal foglalkoztak.

TEVA
A Teva Gyógyszergyár Zrt. gyógyászati segédeszközökkel, köztük 100 db elektromos 
mopeddel, 29 kerekesszékkel, valamint több ezer gyógycipővel és talpbetéttel támogatta 
a Karitászt. 

20 MILLIÓ FORINT 
ISKOLAKEZDÉSI 

TÁMOGATÁS

250 TÁMOGATOTT 
CSALÁD

MINDENNAPOS 
SEGÍTSÉG 

HALMOZOTTAN 
SÉRÜLT 

EMBEREKNEK
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RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál szakembereink várják a szenvedélybe-
tegségekben érintetteket és hozzátartozóikat, hogy egyéni és csoportos foglalkozásokon se-
gítsék őket egy új élet kezdetén. Az érintettek és hozzátartozóik segítésén túl nagy hangsúlyt 
fektetünk az iskolai prevenciós foglalkozásokra, hogy a tanulók minél fiatalabban tájékozód-
janak a veszélyforrásokról, és képesek legyenek felismerni, ha a környezetükben valaki már 
érintetté válik egy szenvedélybetegségben.
A RÉV hálózatban országszerte több egyházmegyében is elérhetők a szolgáltatások.
A budapesti RÉV Szolgálatnál 2018-ban 9.407 esetben történt ellátás.

Játék függőség nélkül
Magyarországon mintegy 200 ezer játékfüggő ember él. A Karitász 2018-ban Játékfüggőség 
nélkül címmel programot indított, amely során két ismeretterjesztő, köznevelési célú és a 
játékszenvedély területén nyújtott szolgáltatásokat összegző könyvet és két prevenciós ok-
tatófilmet készített el. Budapest mellett Eger és Székesfehérvár RÉV Szolgálatai szerveztek 
prevenciós foglalkozásokat, valamint egyéni konzultációkat 18 év feletti játékfüggőséggel 
veszélyeztetett személyek és hozzátartozóik számára oktatási és szociális intézményekben. 
Ismeretterjesztő, figyelemfelhívó céllal több szemléltető eszköz került kidolgozásra.

SZENVEDÉLYBETEGEK 
SEGÍTÉSE

200 EZER 
JÁTÉKFÜGGŐ EMBER
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A Budapesti RÉV prevenciós alkalmai külső helyszíneken, illetve a szolgálat Nappali Ellátó 
Részlegében kerültek megszervezésre. A cél elsősorban a figyelem felhívás, ismeretek átadá-
sa, a megelőzés lehetőségeinek az eljuttatása volt az érdeklődők számára. Emellett segítséget 
nyújtottak játékfüggőségben szenvedőknek a felismeréshez, az elinduláshoz a változás útján. 
Foglalkozásokat szerveztek anyaotthonokban, munkás- és hajléktalan szállókon. A csoportok 
mellett az egyéni terápiás folyamat is részét képezte a kampánynak. Az egyéni segítő kapcso-
latokban a változás folyamatának is tanúi lehettünk a segítségkérők életében, hiszen többal-
kalmas találkozások kezdődtek el, és néhány terápiás kapcsolat még jelenleg is tart. A fél éves 
ciklus alatt 12 csoportos foglalkozást tartottak a RÉV munkatársai. 

HAJLÉKTALANOK
A hajléktalanok ellátásába alkalmi jelleggel, krízis időszakok-
ban kapcsolódunk be. Télen takaróval, meleg ruhával, ételosz-
tással segítjük az utcán élőket. Szükség esetén melegedőket, 
éjjeli menedékeket biztosítunk számukra.
2018-ban több mint 7000 adag meleg étellel segítettük a haj-
léktalanokat a téli hidegben.
A karácsonyi élelmiszergyűjtések során összegyűlt több mint 
114 tonna tartósélelmiszerből számukra is készültek csomagok 
hidegen és melegen fogyasztható konzervekkel, édességgel.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISEBBSÉGEK

Hátrányos helyzetű kisebbségek hazánkban
Hazánkban a hátrányos helyzetű kisebbségek, főként a cigány közösségek számára is felzár-
kóztatási lehetőséget biztosítanak öngondoskodást segítő programjaink.

Végtelen lehetőség
Az EFOP-1.5.1-17 számú „Végtelen lehetőség kísérleti program” öt járásban öt egyházi és ci-
vil szervezet együttműködésével valósul meg négy éven át, projektenként közel 400 millió 
forintból. A Karitász a Sellyei járásban indított kísérleti projektet 38 településen. 2018-ban az 
alábbitelepülésekről kapcsolódtak be családok a programokba: Sellye, Kisszentmárton, Maj-
látpuszta, Téseny, Csányoszró, Baksa, Besence, Hirics, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Magyarte-
lek, Marócsa.

7000 ADAG 
MELEG ÉTELLEL 
SEGÍTETTÜNK

FELZÁRKÓZTATÁST 
SEGÍTŐ PROGRAMOK
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A fejlesztés célja az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson 
belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével. A program 
lényege az állandó segítő jelenlét biztosítása a telepen lakók részére. Több szakterületre – szo-
ciális ellátás, oktatás/képzés, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, egészségügy, kultúra – együt-
tesen koncentrál. Alapvető feladat a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének 
kialakítása, valamint a diagnózis alapú, célzott segítségnyújtás.
2018-ban 2 állandó és 2 mobil Jelenlét Pont üzemelt folyamatosan. A Jelenlét Pontokon és az 
onnan, mint lokális bázisról induló, más településeken végzett munka során összesen 529, a 
járásban élő személyt vontunk be a projektbe, akik közül 18 év alatti személy 205 fő, 18 éves 
vagy idősebb személy 324 fő.
Szociális helyzetfelmérésen 430 személy vett részt, összesen 442 alkalommal. 
A Jelenlét Pontokon naponta átlagosan 15-20 fő vett részt a programokon. 
Más helyszíneken megrendezett programokon több mint 120 alkalommal mintegy 400 fő 
vett részt.

Hátrányos helyzetű magyar kisebbségek határon túl
A határon túli magyarság támogatására 2018-ban több lehetőségünk is nyílt. Szociális segít-
ségnyújtás keretében német támogatással 55 kerékpárral segítettük a diákok Kárpátalján.
Az iskolakezdéskor 440 db iskolatáskát adományoztunk kis- és középiskolásoknak, tanszerek-
kel, iskolai eszközökkel.
Kórházmissziós programunk keretében egy teljes fogorvosi kezelőegységgel – szék, sterilizá-
ló, eszközök – támogattuk a beregszászi kórházat.
A téli hidegben 36 db kályhával és szükség szerint tűzifával segítettük a családokat. 
500 család számára készítettünk élelmiszercsomagot adventben.
Ezek mellett a szolyvai gyermekotthont, valamint mélyszegénységben élő családok támoga-
tására is nyílt lehetőségünk alkalomszerűen.

Orvosmisszió
Orvosmissziónk 12 kárpátaljai település – Kőrösmező, Rahó, Terebesfejérpatak, Gyertyánliget, 
Nagybocskó, Aknaszlatina, Técső, Bustyaháza, Visk, Nagyszőlős, Huszt, Munkács – óvodáiba és 
iskoláiba látogatott el. Több mint 1600 óvodás és kisiskolás szemészeti, fogászati és ortopédiai, 
valamint csaknem 600 felnőtt EKG, vércukor és vérnyomás vizsgálatát végezte el az orvoscsa-
pat. A vizsgálatok eredményeképpen közel 250 szemüveget és 500 lúdtalpbetétet juttatott el a 
gyermekeknek. 
A Karitász helyi munkatársai által 12 gyermek munkácsi és budapesti gyógyítását szervezte és 
támogatta.

440 DB 
ISKOLATÁSKÁT 

ADOMÁNYOZTUNK
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2018 tavaszán 4., 5. és 6. éves orvostanhallgatókból megalakult a Medikusmisszió is, amely a 
szűrővizsgálatokon hatékonyan segíti a szakorvosok munkáját. Így az önkéntes orvoscsapat a 
kezdeti 8 főről 2018 végére 51 főre nőtt, benne 17 orvos, 17 orvostanhallgató, 3 nővér és asszisz-
tens és 14 segítő. 
Elkezdődött a gyermeket váró kismamák segítése és a csecsemős édesanyák támogatása is. 
2018 tavaszától a Misszió nőgyógyászati és gyermek-nőgyógyászati tanácsadást is tart és meg-
kezdte ismeretterjesztő előadásait egészségmegőrzés, függőség-prevenció témakörben.  

12 KÁRPÁTALJAI 
TELEPÜLÉSEN 

SEGÍTÜNK
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ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK ÉS MENEKÜLTEK
A Katolikus Karitász világszerte felelősséget érez a menekülni kényszerült emberek közössége 
iránt. Krízis helyzet esetén az úton lévők számára egészségügyi és szociális krízistámogatást 
biztosítunk. A hazánkban menekült vagy oltalmazott státusszal rendelkező menekülteknek is 
segítséget krízishelyzetben és a beilleszkedésben. De fontosnak tartjuk az üldözött kereszté-
nyek támogatását is, nyújtunk és azt az elvet, hogy próbáljunk meg helyben segíteni nekik, 
hogy ne kelljen elhagyni otthonaikat.

Menedék Ház Libanonban
A Katolikus Karitász 2018. október végén indította útjára libanoni üldözött nőket és gyermeke-
ket segítő támogatási programját, amely során egy éven keresztül biztosítja egy Bejrút közeli 
Biztonságos Menedék Ház működését. A magyar és a libanoni Karitász korábban együttmű-
ködési megállapodást kötött, hogy közös program keretében segítsék a háborús menekülte-
ket és az egyéb okokból üldözötteket Libanonban. 
A támogatott projekt célja a Libanonban elkövetett visszaélések, erőszak és kizsákmányolás 
áldozatainak védelme és rehabilitációja, menedékhelyek és az alapvető és orvosi, jogi és pszi-
choszociális segítségnyújtás biztosítása folytán. A program költsége 9 millió forint.

Mentőautók Etiópiának
Két mentőautóval segíti a Katolikus Karitász az egészségügyi ellátást Etiópiában. A mentőau-
tókat 2018. november 12-én a Karitász csepeli telephelyén indította útjára Écsy Gábor, a Kari-
tász országos igazgatója és Dr. Tadesse Eyassau, a Magyar-Etióp Barátság és Együttműködés 
Alapítvány elnöke.
Etiópiába nagy hullámokban érkeznek menekültek Dél-Szudánból, Szomáliából és Eritreából 
az ottani terrorszervezetek működése miatt. Az országosan jellemző alacsony infrastruktúrá-
jú egészségügyre így még nagyobb nyomás nehezedik. A sürgősségi ellátást igénylő gyer-
mekek, súlyosan beteg idősek vagy a várandós nők – különösen a periférián élők – fokozott 
életveszélynek vannak kitéve azáltal, hogy el se tudnak jutni időben a kórházakba. Nem ritka 
jelenség a beteg rokont a hátukon cipelő emberek látványa az utakon.
A helyzet segítésére a Katolikus Karitász két használt mentőautót vásárolt az Országos Men-
tőszolgálattól, amelyekre a Pirelli cég felajánlásának köszönhetően új gumiabroncsok kerültek.
A több mint 2 millió forint értékű adományt november 12-én tették konténerbe és indították 
el Etiópiába, Tigré tartományba, ezzel segítve a betegek gyorsabb ellátáshoz jutását. A men-
tőautók mellett nagy mennyiségű felnőtt és gyermek ruházat is került a konténerbe.

AZ ÜLDÖZÖTT 
KERESZTÉNYEK 
TÁMOGATÁSA

MENEDÉKHELYEK 
ORVOSI, JOGI ÉS 

PSZICHOSZOCIÁLIS 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 MENTŐAUTÓ 
ETIÓPIÁNAK



23

HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFÁK ÁLDOZATAI
2018-ban hazánkat elkerülték a nagyobb természeti katasztrófák. Ebben az évben infrastruk-
turális fejlesztésbe kezdett a Karitász, hogy természeti vagy humanitárius katasztrófák esetén 
jól felszerelt logisztikai központokkal és felkészült önkéntes bázissal végezhesse feladatát.
A „Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóz-
tatása érdekében” elnevezésű projekt keretében 3 helyszínen 1 meglévő épület felújítása és 
a szolgáltatások bővítését, a rászoruló célcsoportok igényeit figyelembe vevő bővítése, vala-
mint 2 új logisztikai, koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és 
szociális célú eszközök, járművek beszerzése kezdődött meg.
A fejlesztések során a Katolikus Karitász által építendő új épületek Felsőzsolcán a keleti, Szé-
kesfehérváron a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központjai és a helyi és kör-
nyékbeli szociális feladatellátás, valamint az önkéntesek bázisai is lesznek.
Az új központokban a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök beszerzésével katasztró-
fa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is 
lehetővé válik, így a Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd.
Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és 
önkéntes központ kerül kialakításra meglévő épület felújításával.

JÓL FELSZERELT 
LOGISZTIKAI 
KÖZPONTOK
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ÖNKÉNTESSÉG
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A Karitász munka önzetlen és sokszor áldo-
zatokkal járó elköteleződést kívánó feladat. 
Nem csupán intézmény, hanem mozgalom 
is, a plébániai csoportok és a benne tevé-
kenykedő önkénteseknek köszönhetően.
16 egyházmegyei központunkban 2018-
ban már 825 csoportban közel 9000 állandó 
önkéntes végez karitatív szolgálatot. A több 
mint 1500 alkalmi segítővel országszerte 
több mint 10000 önkéntes 

ÖNKÉNTES KÉPZÉSEK 
„Segíts jól” elnevezéssel 2018-ban 25 egynapos tréningből álló képzési programot valósított 
meg a szervezet önkénteseinek azzal a céllal, hogy az önkéntes segítők általános szociális-ka-
ritatív, beteg- és időslátogató tevékenysége minél szakszerűbb és hatékonyabb módon való-
suljon meg a rászoruló célcsoportok támogatására.
A Karitász országos központja 3 témában egységes tananyagot dolgozott ki a karitász önkén-
tesek számára, amelyet egynapos, 8 órás tréningek keretében elméleti és gyakorlati foglalko-
zások által sajátítottak el az önkénesek. 

Szociális-karitatív önkéntes alapképzés
Az szociális-karitatív alapképzéseken a résztvevő önkéntesek jobban megismerhették saját 
segítő motivációikat, a csoportműködés sajátosságait, az adománykezelés szabályait, vala-
mint a Karitász 8 fő rászoruló csoporttal végzett karitatív munkájának szakmai irányelveit. A 
képzés résztvevői segítséget kaptak ahhoz, hogy képesek legyenek önkéntes csoportjuk cél-
jait meghatározni, programjait megtervezni, azokhoz forrásokat keresni és mindezt a segítő 
szeretet lelkiségében, közösségben megvalósítani. 
Az ország 15 helyszínén – Székesfehérváron, Veszprémben, Nyíregyházán, Budapesten, Ka-
posváron, Hévízen, Bicskén, Pannonhalmán, Vácott, Szegeden, Sárospatakon, Pécsett, Mély-
kúton, Tiszakécskén és Komlón – megvalósuló 8 órás képzési napokon összesen 479 önkéntes 
vett részt. A résztvevők visszajelzései alapján az önkéntesek, az új tudáselemekkel való gaz-
dagodás mellett a képzések fő értékeként emelték ki azt, hogy megerősítést kaptak további 
önkéntes munkájukhoz, valamint ismereteiket szakmai rendszerbe foglaltan, összegezve és 
más önkéntesek jó gyakorlataival bővíthették. 

10 000 ÖNKÉNTES

ÚJ TUDÁSELEMEKKEL 
VALÓ GAZDAGODÁS
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Beteglátogató tréning
A Szegeden megvalósított 8 órás beteglátogató képzés célja az volt, hogy a résztvevő ön-
kéntesek megismerjék az intézményi beteglátogatás alapvető egészségügyi, higiéniai, etikai 
és protokolláris szabályait, a betegekkel folytatott kapcsolatfelvétel módszereit, a velük való 
kommunikáció alapelveit és az elsősegélynyújtás legfontosabb gyakorlati elemeit. A tréning 
fontos eleme volt a kompetenciahatárok tisztázása: mi az, amit egy beteglátogató önkéntes 
végezhet, és mi az, ami már az egészségügyi szakemberek (orvosok, nővérek) feladat- és fe-
lelősségi körébe tartozik. 

Időslátogató és otthoni segítségnyújtó tréning
Az időslátogató képzések célja az volt, hogy az önkéntesek segítséget kapjanak ahhoz, hogy 
az idősek látogatásával, otthoni segítségnyújtásal kapcsolatos készségeiket, szakmai tudásu-
kat fejleszthessék, és feladatukat kompetenciahatáraikat ismerve, új módszereket, ismereteket 
szerezve végezhessék. A képzés során sor került az önkéntesség motivációinak feltárására, az 
időskor legjelentősebb bio-pszicho-szociális változásainak megismerésére, az idősekkel vég-
zett segítő kapcsolat megtervezésének folyamatára, s az ebben leggyakrabban felmerülő di-
lemmák kezelésének lehetőségeire. Az alapvető geriátria ismeretek átadása mellett a tréning 
résztvevői gyakorlati feladatok és szituációs játékok által tudták gyakorolni a Rogers-i segítő 
beszélgetés módszereit. 
Az országban 8 helyszínen – Nyíregyházán, Dombóváron, Budapesten, Debrecenben, Veszp-
rémben, Szekszárdon, Egerben és Miskolcon – megszervezett képzéseken összesen 270 ön-
kéntes vett részt.

Önkéntesek képzési tábora 
Idén közel hatvan önkéntes részvételével 
rendezték meg a Katolikus Karitász képzési 
táborát a Csongrád megyei Domaszéken au-
gusztus 12-17. között. 
A kilencedik alkalommal megtartott képzési 
tábor célja az volt, hogy lehetőséget teremt-
sen az ország különböző pontjain a rászoru-
lókért tevékenykedő önkéntesek számára a 
tapasztalatcserére, segítse a karitatív munká-
ban való szakmai felkészülést, és ezáltal haté-
konyabbá tegye a szeretetszolgálati tevékeny-
séget.

ÖNKÉNTES 
TRÉNINGEK 

SZAKMAI 
FELKÉSZÍTÉS 
A KARITATÍV 
MUNKÁHOZ
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ELISMERÉSEK

Caritas Hungarica Díj
Önkénteseink odaadó munkájának elismeréseként 2018-ban 40 önkéntes vehette át a Caritas 
Hungarica Díjat. 

Jószolgálat-díj
Második alkalommal adták át 2018-ban a Jószolgálat-díjat, amelyet az elesettekért példaér-
tékű, áldozatos munkát végző embereknek adományo egy szakmai zsűri. A díjat a Twickel-Zi-
chy Mária Terézia alapítvány hozta létre 2016-ban.
Az életműdíjat Kisné Lovasi Mária, a kislődi karitászcsoport vezetője vehette át.

Pro Voluntarius-díj
Év végén a Kárpátalján és Délvidéken nehéz körülmények között, orvosi ellátás nélkül élő szór-
vány magyarság körében önkéntesként végzett áldozatos szolgálatáért, a szűrővizsgálatok és 
a szükséges gyógykezelések szervezéséért és a fiatal magyar orvosjelöltek önkéntességre ne-
veléséért Pro Voluntarius-díjjal tüntette ki a Katolikus Karitász Orvosmissziójának önkénteseit 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. 

Díszpolgári címet kapott a Karitász elnöke
Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke Székesfehérvár és Alsószentiván díszpolgári címét ve-
hette át 2018-ban a Szent István ünnepségekhez kapcsolódva.

Zalabai Gábor-díj
Budapest Főváros Közgyűlése a hátrányos helyzetben élő és krízishelyzetbe került emberek 
megsegítése érdekében végzett nélkülözhetetlen és példamutató tevékenységéért adomá-
nyozta a díjat a Katolikus Karitásznak.

40 ÖNKÉNTES 
VEHETTE ÁT A 

CARITAS HUNGARICA 
DÍJAT
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KAMPÁNYSZERŰ PROGRAMOK
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TARTÓS SZERETET
Március 4. és 11. között rendezték meg hazánk templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. 
A gyűjtés hetében a templomok mellett a Karitász 16 egyházmegyei központjában, és több 
gyűjtőponton is fogadták a felajánlásokat. 
A beérkezett adományokból a Karitász csoportok készítettek ajándékcsomagokat, amelyeket 
még húsvét előtt eljuttattak a rászorulókhoz. Az idei nagyböjti akció során ismét rekord meny-
nyiségű adomány gyűlt össze: a mintegy 200 tonna élelmiszerből országosan több mint 27 
ezer család részesült még az ünnep előtt.

TÁRJÁTOK KI A SZÍVETEKET!
Az ünnep közeledtével a Tárjátok ki a 
szíveteket! segélyprogram-sorozat kere-
tében számos programmal segítettük a 
nehézségekkel küzdőket. A nélkülöző-
kért indított összefogásnak kettős célja 
van: ünneppé tenni a karácsonyt és köny-
nyebbé tenni a hétköznapok terheit.

•  300 kályhával, téli ruhával és szükség 
szerint tüzelővel segítettünk meleg 
otthont biztosítani a hideg időben.

•  A karácsonyi élelmiszergyűjtések so-
rán több mint 114 tonna élelmiszert 
gyűjtöttek önkénteseink országszerte.

•  Meleg étellel számos helyen várták a nélkülözőket. A beérkezett adatok alapján, több mint 
7000 adag étellel segíthettünk a családoknak.

•  Angyalbatyu néven meghirdetett országos ajándékgyűjtő akciónk alatt több mint 11 ezer 
ajándékcsomaggal tudtunk meglepetést szerezni gyermekeknek.

•  A téli programjaink során több mint 60 ezer emberhez juttattunk el valamilyen módon 
segítséget országszerte és határainkon túl.

•  December 2. és 9. között az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akcióba több 
mint 300 település kapcsolódott be országszerte. Az összegyűjtött adományokból a 
mélyszegénységben élőket segítették csoportjaink az ünnepek előtt.

ÜNNEPÉ TENNI  
A KARÁCSONYT

GYŰJTÉS 16 
EGYHÁZMEGYEI 
KÖZPONTBAN
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GAZDASÁGI ADATOK
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KATOLIKUS KARITÁSZ ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK PÉNZÜGYI 
ADATAI 2018-BAN

■  Adományozóinktól   88 057 000 Ft 
■  Központi költségvetésből  177 357 000 Ft 
■  Különféle pályázatokból   297 221 000 Ft 
■  Helyi önkormányzattól   10 800 000 Ft 
■  Egyéb  5 303 000 Ft 
Bevételek összesen   578 738 000 Ft

■  Adott támogatások   171 974 000 Ft 
■  Anyagjellegű ráfordítások   99 216 000 Ft 
■  Személyi jellegű ráfordítások   151 076 000 Ft 
■  Értékcsökkenési leírás   33 822 000 Ft 
■  Egyéb   47 000 Ft 
Kiadások összesen  456 135 000 Ft

■  Adományozóinktól   88 057 000 Ft 
■  Központi költségvetésből  177 357 000 Ft 
■  Különféle pályázatokból   297 221 000 Ft 
■  Helyi önkormányzattól   10 800 000 Ft 
■  Egyéb  5 303 000 Ft 
Bevételek összesen  

■  Adott támogatások   171 974 000 Ft 
■  Anyagjellegű ráfordítások   99 216 000 Ft 
■  Személyi jellegű ráfordítások   151 076 000 Ft 
■  Értékcsökkenési leírás   33 822 000 Ft 
■  Egyéb   47 000 Ft 
Kiadások összesen  

■  Adományozóinktól   88 057 000 Ft 
■  Központi költségvetésből  177 357 000 Ft 
■  Különféle pályázatokból   297 221 000 Ft 
■  Helyi önkormányzattól   10 800 000 Ft 
■  Egyéb  5 303 000 Ft 
Bevételek összesen  

■  Adott támogatások   171 974 000 Ft 
■  Anyagjellegű ráfordítások   99 216 000 Ft 
■  Személyi jellegű ráfordítások   151 076 000 Ft 
■  Értékcsökkenési leírás   33 822 000 Ft 
■  Egyéb   47 000 Ft 
Kiadások összesen  
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EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KÖZPONTOK
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DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI 
EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 60
önkéntesek száma  1 100

beérkezett beszámolók 29
kiosztott élelmiszer (kg) 7 440
ruha (kg)   6 550
segítettek száma 13 762
rászorulók támogatására fordított összeg 8 873 077
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EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
fenntartott szociális intézmények 2
csoportok száma 64
önkéntesek száma  920

beérkezett beszámolók 57
alkalmi segítők 318
kiosztott élelmiszer (kg) 48 748
ruha (kg) 46 916
tárgyi adománnyal segített rászorulók 18 170
rendszeresen természetben segített rászorulók 3 752
tábororokban résztvevő rászorulók száma 989
meleg étel osztás 1 342
rászorulóknak szervezett ünnepségen  
résztvevők 8 309
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 13 091
segítettek száma 23 524
rászorulók támogatására fordított összeg 11 747 501
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ESZTERGOM-BUDAPESTI  
FŐEGYHÁZMEGYE
fenntartott szociális intézmények 1
csoportok száma 110
önkéntesek száma 1 020

beérkezett beszámolók 53
alkalmi segítők 293
kiosztott élelmiszer (kg) 60 243
ruha (kg) 32 620
tárgyi adománnyal segített rászorulók 6 777
rendszeresen természetben segített rászorulók 1 326
táborokban résztvevő rászorulók száma 221
meleg étel osztás 3 513
rászorulóknak szervezett ünnepségen  
résztvevők 4 381
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 8 878
segítettek száma 12 961
rászorulók támogatására fordított összeg 42 720 358
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GYŐRI EGYHÁZMEGYE
fenntartott szociális intézmények 1?
csoportok száma 24
önkéntesek száma  370

beérkezett beszámolók 17
alkalmi segítők 56
kiosztott élelmiszer (kg) 1 184
ruha (kg) 5 270
tárgyi adománnyal segített rászorulók 1 260
rendszeresen természetben segített rászorulók 302
táborokban résztvevő rászorulók száma 148
meleg étel osztás 245
rászorulóknak szervezett ünnepségen  
résztvevő rászorulók 539
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 819
segítettek száma 2 327
rászorulók támogatására fordított összeg 1 831 652
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HAJDÚDOROGI 
FŐEGYHÁZMEGYE
csoportok száma 24
önkéntesek száma  236

beérkezett beszámolók 24
alkalmi segítők 157
kiosztott élelmiszer (kg) 3 680
ruha (kg) 1 215
tárgyi adománnyal segített rászorulók 571
rendszeresen természetben segített rászorulók 1 135
segítettek száma 5 735

MISKOLCI EGYHÁZMEGYE
csoportok száma  15
önkéntesek száma  50

kiosztott élelmiszer (kg) 4 800

NYÍREGYHÁZI  
EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 12
önkéntesek száma  55

beérkezett beszámolók 3
kiosztott élelmiszer (kg) 3 400
ruha (kg) 8 289
tárgyi adománnyal segített rászorulók 3 100
segítettek száma összesen 3 160
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KALOCSA-KECSKEMÉTI  
FŐEGYHÁZMEGYE
csoportok száma 29
önkéntesek száma  321

beérkezett beszámolók 22
alkalmi segítők 123
kiosztott élelmiszer (kg) 28 956
ruha (kg) 20 855
tárgyi adománnyal segített rászorulók 5 088
rendszeresen természetben segített rászorulók 726
táborokban résztvevő rászorulók száma 186
meleg étel osztás 305
rászorulóknak szervezett ünnepségen  
résztvevők száma 897
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 1 674
segítettek száma 5 479
rászorulók támogatására fordított összeg 8 209 326
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KAPOSVÁRI  
EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 31
önkéntesek száma  310

beérkezett beszámolók 19
alkalmi segítők 8
kiosztott élelmiszer (kg) 7 365
ruha (kg) 13 192
tárgyi adománnyal segített rászorulók 2 415
rendszeresen természetben segített rászorulók 786
táborokban résztvevő rászorulók száma 375
meleg étel osztás 555
rászorulóknak szervezett ünnepségen  
résztvevők száma 1 527
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 2 074
segítettek száma összesen 3 885
rászorulók támogatására fordított összeg 8 437 634
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PANNONHALMI  
EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 10
önkéntesek száma  35

beérkezett beszámolók 6
alkalmi segítők 14
kiosztott élelmiszer (kg) 2 421
ruha (kg) 1 822
tárgyi adománnyal segített rászorulók 522
rendszeresen természetben segített rászorulók 72
táborokban résztvevő rászorulók száma 55
meleg étel osztás 71
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma 126
segítettek száma összesen 530
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PÉCSI EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 42
önkéntesek száma  503

beérkezett beszámolók 35
alkalmi segítők 249
kiosztott élelmiszer (kg) 12 873
ruha (kg) 23 580
tárgyi adománnyal segített rászorulók  
összesen 1 636
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma összesen 749
segítettek száma összesen 2 470
lakhatási támogatásra fordított összeg  1 690 000
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SZEGED-CSANÁDI  
EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 44
önkéntesek száma  462

beérkezett beszámolók 35
kiosztott élelmiszer (kg) 9 504
ruha (kg) 13 421
tárgyi adománnyal segített rászorulók  
összesen 6 264
segítettek száma összesen 7 673
rászorulók támogatására fordított összeg 8 838 638
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SZÉKESFEHÉRVÁRI  
EGYHÁZMEGYE
fenntartott szociális intézmények 2
csoportok száma 110
önkéntesek száma 1 020

beérkezett beszámolók 47
alkalmi segítők 295
kiosztott élelmiszer (kg) 34 393
ruha (kg) 22 356
tárgyi adománnyal segített rászorulók 13 505
rendszeresen természetben segített rászorulók 2 260
táborokban résztvevő rászorulók száma 372
meleg étel osztás 940
rászorulóknak szervezett ünnepség,  
program résztvevők 1 916
alkalmilag természetben segített rászorulók  
száma összesen 3 431
segítettek száma összesen 13 940
rászorulók támogatására fordított összeg 25 801 936
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SZOMBATHELYI  
EGYHÁZMEGYE
fenntartott szociális intézmények 10?
csoportok száma 76
önkéntesek száma  920

beérkezett beszámolók 63
alkalmi segítők 
kiosztott élelmiszer (kg) 5 500
ruha (kg) 11 529
rendszeresen természetben segített rászorulók 1 255
táborokban résztvevő rászorulók száma 1 455
segítettek száma összesen 16 957
rászorulók támogatására fordított összeg 19 841 038
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VÁCI EGYHÁZMEGYE
csoportok száma 113
önkéntesek száma  1 000

beérkezett beszámolók 48
kiosztott élelmiszer (kg) 12 500
segítettek száma összesen 4 778
rászorulók támogatására fordított összeg 11 653 180
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VESZPRÉMI  
FŐEGYHÁZMEGYE
csoportok száma 47
önkéntesek száma  520

beérkezett beszámolók 28
alkalmi segítők 143
kiosztott élelmiszer (kg) 19 344
ruha (kg) 3 087
tárgyi adománnyal segített rászorulók összesen 3 353
rendszeresen természetben segített rászorulók 455
táborokban résztvevő rászorulók száma 325
meleg étel osztás 680
rászorulóknak szervezett ünnepségen 
résztvevők száma 1 940
alkalmilag természetben segített  
rászorulók száma összesen 2 920
segítettek száma összesen  4 470
rászorulók támogatására fordított összeg 8 766 797
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CÍMLISTÁK
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EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ  
KÖZPONTOK
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: Csorba Gábor igazgató
e-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.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

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: (78) 462-166
Vezető: Cselik Beatrix igazgató
e-mail: karitasz@asztrik.hu

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.
Vezető: Ft. Csejószki Szabolcs igazgató

Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.
Vezető: Ft. Orosz Zoltán

Pannonhalma Egyházmegyei Karitász
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 470-072, (20) 205 9211
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.karitaszszekesfehervar.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

Váci Egyházmegyei Karitász
2600 Vác, Hattyú u. 1.
Tel./Fax: (27) 814-174
Vezető: Fieszl Csaba igazgató
e-mail: caritas@vaciegyhazmegye.hu
honlap: http://caritas-vaciegyhazmegye.hu

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

RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ  
SZOLGÁLATOK
Budapest
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
1115 Budapest, Bartók B. u. 96.
Tel.: (1) 466 4455
E-mail: caritas.revbp@caritas.org.hu
Web: www.karitasz.hu

Eger
Főegyházmegyei Karitász Központ
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u. 49.
Tel.: (36) 518 328, (30) 692 5785
E-mail: egerrev@t-online.hu
Web: www.egerrev.hu

Székesfehérvár
Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 14.
Tel.: (22) 506 606, fax: (22) 506 608
Nappali ellátás mobil: (30) 256 3422
Közösségi ellátás mobil: (30) 443 8289
E-mail: szfvar.rev@gmail.com

Szombathely
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata
9700 Szombathely Wesselényi u. 24.
Tel.: (94) 508 528
E-mail: caritas.rev@gmail.com
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KARITÁSZPONT ADOMÁNYBOLTOK
KaritászPONT Adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
nyitva tartása:
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10-18 óráig
Ebéd szünet 13-14 óra között 
SZOMBAT 8-14 óráig
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő, hasz-
nált tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási eszközök...
stb), külföldi adományok árusítása, szociális tanács-
adás.

A törökbálinti Auchan áruház üzletsorán
nyitva tartása:
CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK 14-18 óráig
SZOMBAT 10-18 óráig
Profil: a bolt csak adományokat fogad!

Egri Főegyházmegye 
KaritászPONT Miskolc
3530 Miskolc, Király u. 5/a
Nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00 
Profil: adományok fogadása

Nyíregyházi Egyházmegye
Szent Lukács Karitász Bolt
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 17.
vezetője: Ragány Károly 
Nyitva tartás:
KEDD – SZOMBAT
9.00–13.00
Profil: adományok gyűjtése (jó állapotú használt ruhák, 
játékok, háztartási eszközök stb.), osztása

Pécsi Egyházmegye
Caritas Ruhabolt
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8.00–16.00
Profil: Kiváló minőségű külföldi adományok árusítása. 
Adományok fogadása: jó állapotú használt ruhane-
műk, cipők, játékok, könyvek, háztartási eszközök, 
bútorok, ...stb.

Székesfehérvári Egyházmegye
Karitászház
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
Nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–16.30
Profil: jó állapotú, jó minőségű ruhák, cipők, bőráruk 
kedvező áron másodkézből.

Szombathelyi Egyházmegye
Karitász Bolt
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.
Nyitva tartás: 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 9.00–16.00
Profil: ruha, cipő, játék árusítása. 
A bolt adományokat nem fogad.

Váci Egyházmegyei Karitász
Adománybolt
2600 Vác, Hattyú u. 1.
Nyitva tartás:
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.
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Kiadja: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
1111 Budapest, Bartók Béla út 30.

Levélcím: 1519 Bp., Pf. 239.
Tel.: (1) 372-0910 • Fax: (1) 372-0914

Raiffeisen Bank: 12011148-00124534-00100008
www.karitasz.hu

Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft.
Design, tördelés: www.estercom.hu

KaritászPont Csömörön
A Csömöri Szent Rita Karitászcsoport  
Adományhelye
2141 Csömör, Erzsébet u. 27.
Telefon: 30/667-8407
Nyitva tartás:
CSÜTÖRTÖKÖN 
Télen: 16.00-18.00
Nyáron: 17.00-20.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban levő, hasz-
nált tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási eszközök...
stb) és árusítása.
 
Fóti Szent Erzsébet Karitász Alapítvány  
Adományboltja
2151 Fót, Kossuth L. u. 40.
Nyitva tartás:
KEDD 8.00-12.00
SZERDA 8.00-12.00
CSÜTÖRTÖK 14.00-18.00
PÉNTEK 8.00-12.00
Profil: adományok fogadása (jó állapotban lévő, hasz-
nált tárgyak, ruhaneműk, játékok, háztartási eszközök...
stb) és árusítása.

Veszprém–Főegyházmegyei Karitász
KaritászPONT
8200 Veszprém, Vár u. 25.
Nyitva tartás:
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8.00–16.00
Profil: új vagy jó állapotban lévő, használt tárgyak, 
ruhaneműk, játékok, háztartási eszközök...stb. ado-
mányok átvétele. (Nagy méretű bútorok felajánlásáról 
előzetesen egyeztetni kell a Karitász irodában.)

Minden adományozót és vásárlót  
várunk szeretettel!



ADOMÁNYVONAL
Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak
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segítség
100% szeretet

Kérjük, adója 1%-ával támogassa  
a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét.

Adószám: 19666275-1-43






