
Beszámoló
a KatoliKus Karitász 

2 0 1 7.   é v i 
tevékenységéről



„Ez az a szeretet, mely Istenért akar dolgozni s mely mindenütt s mindenkor beválik; beválik 
pedig azért, mert nem szemre-színre dolgozik, hanem a reális életbe lép bele, megfogja a 
dolgot, s körülmények szerint tőle telhetőleg változtatni akar a szomorú Ínségen s könnyí-
teni akar a szenvedés sok mindenféle keresztjén. Másokat emel, de leginkább maga emel-
kedik s ezáltal is egyre buzgóbb, de meg hivatottabb is lesz a felebaráti szeretet melegének  
s áldásainak kisugárzására. – Mindnyájan e szellemben s ez irányban akarunk jót tenni.”

Prohászka Ottokár, Missziós levelek 55., Budapest, 1917 június.
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Dicsértessék a Jézus krisztus!
Tegyünk a magunkra maradás ellen 
A világ, mely Isten terve szerint közel hozza az em-
bereket egymáshoz, és melyben testvéri közösséget 
alkothatnak, hogy a gyengébbet támogassa az erő-
sebb, és az egyik szeresse és megbecsülje a másikat, 
sokszor furcsa lesz, és közösség helyett elkülönülés 
lesz az emberek olykor maguk választotta sorsa.
Elfoglaljuk magunkat önmagunk sajnálatával. És ha 
éppen nem ezt tesszük, eldugaszoljuk a fülünket és 
kizárjuk a másikat a magánszféránkból. Úgy teszünk, 
mintha nem lenne senkire szükségünk. Élünk ma-
gunknak. 
Megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben ezt a törek-
vésünket, illetéktelenek ne is közelítsenek felénk, ne 
avatkozzanak a dolgainkba.
Látva ezt a törekvést, a fiatalok, a gyerekek még to-
vább rohannak előre ezen az úton. Szomorú látni 
vagy hallani azokról a gyerekekről, akik legszíveseb-
ben családtagjaikkal is csak számítógép segítségével 
beszélgetnek. Láttam egy kedves fiatal párt, látható-
an szeretetben sétáltak együtt, de mindkettőnek fü-
lében fülhallgató volt, és a telefonjukon üzeneteket 
néztek vagy éppen küldtek… Szomorú látványként 
maradt meg az emlékük a szívemben.

Érezzük, hogy ez nem jó. Ez nem viszi előre, nem se-
gíti az ember életét. Kell az embernek a kapcsolat, a 
társaság, a bizalom, ami akkor mutatkozik meg, ami-
kor egymásra figyelve beszélget két ember, amikor 
tudnak és akarnak egymáson segíteni, el is tudják 
fogadni a felkínált segítséget.
A Katolikus Karitász próbál az emberen segíte-
ni. Nem egy vagy két baján, nemcsak az aktuális 
problémáján, hanem magán az emberen. Hiszen a 
karitász munkatárs önzetlen szeretetével, segíteni 
akarásával felkeresi az embert ott, ahol van, abban a 
helyzetében, amiben éppen van, és próbál ott sze-
retettel segíteni.
Ezt teszik a betegeket látogatva az önkéntesek, ami-
kor rendszeresen felkeresik azokat, akiknek talán 
nincs emberük, vagy csak olykor tudnak róluk gon-
doskodni a rokonok, akik maguk is el vannak foglal-
va családdal, munkával. 
Ez szolgálatuk lényege azoknak is, akik a kórházak-
ban, otthonokban veszik körül kézzel fogható jósá-
gukkal az időseket, betegeket. Akik elvszik hozzájuk 
Jézus szeretetét, meghallgatják őket, és akikre a ma-

gányos ember biztosan számíthat, mert a megbe-
szélt időben ott lesz, akit vár!
Ezt valósítja meg az a munkatárs is, aki az öngondos-
kodó programban a vetőmagot viszi, és segít azt el-
ültetni, gondozni, hogy a vetemény segítse a család 
életét, azokat, akiknek nehéz körülmények között 
kell megküzdeniük a mindennapi nehézségekkel.
És nem csak egy konkrét, meghatározható dolog ez. 
Nemcsak a vetőmag átadása, nemcsak a palánták 
gondozásának megtanítása, hanem egy személyes 
kapcsolat, mely még az előbbi, dologi támogatásnál 
is többet ér. Kapcsolat épül, a kapcsolat állandósul. 
Van közös téma, van alkalom a találkozásra, van le-
hetőség együtt örülni az eredménynek.
Oldódik a magány, a bezártság, nő a kapcsolat, mé-
lyül a bizalom, a szeretet. És akkor változik a világ!
Köszönöm önkénteseinknek ezt az áldozatos, igazán 
krisztusi munkát, tanúságtételüket, mely igazán hi-
teles még a mi világunk előtt is!
Köszönöm azok elfogadását is, akiket a Karitász 
meglátogathat, megajándékozhat, akik elfogadják 
önzetlen szeretetünket. 

adja az Úr, hogy a sok kis szeretet egyetlen nagy szeretetté váljon, és így jöjjön el hozzánk 
isten Országa!

        Spányi Antal 
       püspök, a Katolikus Karitász elnöke
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2017 margóJára
Kedves Adományozóink!
Az elmúlt évben számos alkalommal tapasztalhat-
tuk meg, hogy nemcsak támogatottjaink, hanem 
a körülöttünk élők számára is fontos az a szolgálat, 
amelyet önkénteseink nap mint nap végeznek a rá-
szorulók, krízishelyzetbe kerültek, egyedülállók, idő-
sek vagy betegek megsegítéséért. Önök azok, akik 
ezt láthatóvá teszik számunkra, Önök azok, aki le-
hetővé teszik, hogy a gondoskodó szeretet számos 
formában megmutatható legyen. 

A bajba jutottak, krízishelyzetbe kerültek számára a 
Karitász önkéntesei töretlen lelkesedéssel viszik el 
Krisztus szeretetét látogatások, beszélgetések, kéz-
fogások formájában. Ez pénzbe nem kerül, de sze-
mélyes elköteleződés szükséges hozzá. Ahhoz, hogy 
a lelki támogatás mellett anyagi, tárgyi segítséget is 
felajánlhassunk, azokra is nagy szükségünk van, akik 
a mindennapok feladatai mellett anyagi támoga-
tásukat felkínálva állnak a rászorulók mellett. Hálás 
szívvel köszönjük Önöknek, hogy évről évre több 
országos programot indíthatunk az öngondoskodás 
elősegítésére, számtalan tárgyi adományt adhatunk 
át, és támogatásukkal napról napra lehetővé teszik, 
hogy a Karitász felkarolhassa a nehézségekkel küz-
dőket!

Kedves Önkéntesek!
„Ti vagytok a föld sója” – olvassuk Máté evangéliumá-
ban. És valóban, Nektek köszönhetjük, hogy a Meg-
váltó szeretete mind több és több emberhez jut el. 
A ti törődésetek, lelkesedésetek, felajánlott időtök 
működteti a Karitászt, támogatja az elesetteket, raj-
tatok keresztül nyújt segítő kezet Krisztus a bajba 
jutottaknak. A mindennapok kihívásaira válaszként 
újra és újra szeretettel fordulni embertársaink felé, 
mosolyt vinni a magányosok otthonába olyan szol-
gálat, amely teljes odaadást és szüntelen szeretetet 
kíván. Ez az a „só”, amely értelmet, tartalmat ad egy-
egy tárgyi adománynak és minden kézzel fogható 
segítségnek. 
A Karitász biztos alapjai vagytok, akikre nemcsak 
építeni lehet, hanem akik elhivatottsága miatt újabb 
és újabb lehetőségeket kereshetünk az elesettek 
támogatására. Hálát adunk Istennek minden szolgá-
latban megélt percért és minden önkéntesért, akik e 
szolgálatban segítik Isten országának építését. 

Folytassuk e közös szolgálatot, hogy a rászorulók kezét fogva, együtt építhessük isten országát.

        Écsy Gábor 
                      országos igazgató
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Lak6 prOgram
A program célja a krízis helyzetbe került személyek lakhatásának egyszeri segítségnyújtás által 
történő, hosszú távú megmentése. A lakhatás védelme kiemelten fontos a családok, gyerme-
kek, idős és beteg személyek elszegényedésének csökkentése érdekében. 2017-ben is óriási 
igény mutatkozott a programra. A támogatottak jelentős része betegségekkel küzdő, vagy 
tartósan beteg, mozgássérült gyermekét, hozzátartozóját ápoló személy. Nehéz élethelyzetük 
miatt lakhatásuk megtartása elengedhetetlen.
A program által a társadalom legjobban rászoruló, legkiszolgáltatottabb rétegén tudtunk se-
gíteni.

A LAK6 program által 2017-ben 226 esetben, közel ezer személynek tudtunk segítséget nyúj-
tani. A lakhatás támogatására összesen 31 854 874 Ft-ot fordítottunk.

A „LAK 6” program támogatási jellegei:
•  Közüzemidíj-tartozások, hátralékok rendezésében való segítségnyújtás, közműszol-

gáltatások visszakötése (víz-csatorna, gáz, elektromos áram, hulladékszállítási díj hát-
ralékok, víz és csatorna, gáz és elektromos áram szolgáltatás visszakötése): 140 család –  
16 382 131 Ft – 51% 

•  Közösköltség-hátralék rendezése: 22 család – 2 871 276 Ft – 9%
•  Albérleti díj, szállásdíj és kaució rendezése: 15 eset – 1 502 205 Ft – 5% 
•  Lakbértámogatások: 25 család– 3 211 775 Ft – 10 %
•  Szociális alapú lakóhelymegtartó támogatások (ingatlan lakhatóvó tétele): 16 eset –  

5 529 459 Ft – 17 %
•  Egyéb, speciális lakóhelymegőrzési támogatások (beteg részére steril körülmények 

kialakítása, épület akadálymentesítése): 8 eset – 2 358 028 FT – 7% 

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

OrszágOs prOgramOk

a Lakhatás 
véDeLme
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Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program
2017-ben is megszervezte a Karitász országos központja az Öngondoskodó családok támoga-
tási programot, amely ebben az évben új elemmel is bővült. 
A már több éve tartó vetőmag programba több mint 200 család kapcsolódott be országszer-
te. A magok mellett szükség szerint szakmai segítséget és eszközöket is kaptak a családok, 
hogy minél nagyobb termést takaríthassanak be.
A program célja, hogy a családok – főként munkanélküli szülők esetében – a kapott vetőmag-
gal, kertjeik művelésével megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket.

Országos központ támogatásában: 2000 család
15 féle vetőmag
Egyházmegyei támogatásban: 1000 család, több helyen palántákat, vetőburgonyát és 
dughagymát is kaptak a családok
Országos támogatás összértéke: 6,2 millió forint

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Öngondoskodó háztartások – szép otthonok program
2017-ben első alkalommal valósult meg ez az innovatív, kísérleti fejlesztési program. 
A program célja: az otthonok komfortjának, higiéniájának, tisztaságának, rendjének növelése, 
az öngondoskodás elősegítése, az élhetőbb lakáskörülmények kialakítása támogatással és a 
család aktív bevonásával. 
A program során tárgyi, természetbeni támogatás mellett az önkéntesek segítsége, a telepü-
lésen fellelhető egyéb források bevonása a feladat, kiemelt jelentősége van a család változást 
célzó hozzáállásának. Így a program egy szándéknyilatkozattal és támogatói szerződéssel in-
dul, melyekben a támogatott vállalja a programmal járó feladatok elvégzését, a programban 
való aktív részvételt. A program több szintű támogatásból áll, melyek egymás után következ-
nek, a támogatási szintek befejezésének igazolása után.

1. SZINT: Udvar rendberakása
•  szemét, hulladék elégetése
•  összegyűjtése zsákokba, konténeres szállítás
•  az udvar rendjének őrzése, parkosítás
•  Támogatás: gereblye, ásó, hulladékzsák, egyéb eszközök és szolgáltatás

több mint 
2000 csaLáD 

kapcsOLóDOtt be  
a prOgramba

az élhetőbb 
LakáskörüLmények 

kiaLakítása
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2. SZINT: Belső festés – aki az udvart rendbe rakta
•  falak javítása, tisztasági festés
•  rendszeres takarítás, fertőtlenítés
•  Támogatás: festékkel, tisztítószerrel és egyéb eszközökkel, szolgáltatással

3. SZINT: Bútorok pótlása – aki az 1. szintet tartja és a 2. szintet teljesítette
•  elhasználódott ingóságait cseréljük, pótoljuk használt tárgyakból
•  ruhanemű pótlása
•  Támogatás: a Katolikus Karitász saját forrásából

4. SZINT: Rezsitámogatás
•  Lakhatási körülmények javítását célzó szociális, tárgyi és természetbeni támogatások 

biztosítása a Katolikus Karitász saját forrásából az együttműködés és a támogatási szin-
tek teljesítésének függvényében.

A program az Egyházmegyei Karitász szervezetek és önkéntesek szakmai bevonásával való-
sult meg, akik felmérték a családok anyagi helyzetét, lakáskörülményeit és végigkísérték a tá-
mogatási szintek megvalósulását is.

Résztvevő egyházmegyék: pécsi, székesfehérvári, szombathelyi, egri és szegedi 
Résztvevő települések: 17
Résztvevő családok: egyházmegyénként 20, összesen 100 család, több mint 500 fő

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

Öngondoskodó háztartások – akarom program
Második éve indítja el a Karitász innovatív fejlesztési modellprogramját azzal a céllal, hogy a 
nehéz anyagi helyzetben élő gyermekes családoknak anyagi, szociális és mentális segítséget 
nyújtson egy olyan program által, amely rövidtávon segíti a család szociális helyzetét, hosszú 
távon pedig elősegíti a rossz szociális helyzetből való kilábalást, az öngondoskodás elősegíté-
sét és az anyagi stabilitás elérését.
A programot 2017-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsáton és Ároktőn szervezték 
meg, összesen 35 család részvételével. A résztvevők életkora 19-45 év között volt, iskolai vég-
zettségük 6 osztály és érettségi között.
Négy témája volt a programnak: tudatos háztartás, olcsó háztartás, egészséges háztartás 
és tudatos gyermeknevelés. A témaköröket interaktív beszélgetés keretében dolgozták fel a 
résztvevők. 

segítség 35 
csaLáDnak
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A több hónapos program komplex szolgáltatásokkal, speciális családgondozás jellegű szol-
gáltatással, ismeretterjesztő foglalkozásokkal, anyagi támogatási formákkal, közösségépítéssel 
segít annak érdekében, hogy a résztvevők pénzügyi tudatossága növekedjen, költségvetésük 
kiegyensúlyozottabbá váljon, megtakarítást érjenek el. 
A Katolikus Karitász feladata a résztvevők folyamatos segítése, életük követése, motiválása. A 
program olyan térségekben valósul meg, ahol nagy számban élnek olyan hátrányos helyzetű 
emberek, akiknek a társadalmi felzárkóztatása szükséges. 
A folyamatos és aktív részvételért minden hónapban kisebb támogatást kapnak a családok, 
mint például 1 kg mosószódát, folyékony szappant, elsősegély csomagot és felmosó szettet.
Az öngondoskodással, a takarékoskodással, a tudatos háztartásvezetés segítésével a program 
hosszú távú hatást ér el a családok esetében; életvitelük, szociális és anyagi helyzetük, vala-
mint a háztartás vezetésével kapcsolatos szemléletük változik pozitív irányba. 

Résztvevő települések: Mezőcsát és Ároktő (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Családok száma: 35

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

tartós szeretet – nagybÖjti élelmiszergyűjtés  
Az egyhetes gyűjtés során mintegy 200 tonna élelmiszer adomány gyűlt össze a templomok-
ban, amelyekből a karitászcsoportok készítettek ajándékcsomagokat. 
Az átlagosan 8 kg-os csomagokat az önkéntesek juttatták el húsvét előtt a rászorulók számá-
ra, összesen több mint 27 ezer családnak.

Összegyűlt élelmiszer: 200 tonna 
Támogatottak száma: 27 ezer család

együtt a babákért!
A dm drogerie markt és a Karitász hatodik éve szervezi meg közös kampányát, amelyben 
nehéz körülmények között élő családokat és gyermekeiket támogatja. 
A hat év során a program keretében mintegy 1600 családot támogatott a két szervezet közel 
40 ezer csomag pelenkával, amelyek összértéke több mint 100 millió forint. 
Az akció eredményeként közel 20 millió forint értékben több mint félmillió darab pelenkával 
tudták segíteni a családokat.

200 tOnna 
éLeLmiszer 

adomány gyűlt 
össze, 27 ezer 

csaLáDnak

40 000 csOmag 
peLenka

éLetvezetési 
tanácsaDás, 

csaLáDgOnDOzás, 
takarékOskODás
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viharkár haLmaJOn
Óriási károkat okozott a vihar június 21-én főként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A jégeső 
és szél több településen rongálta meg a házak tetejét, az ablakokat, a villanyvezetékeket, és 
több fa is kidőlt a heves viharban. Több településen napokig szünetelt az áramellátás a lesza-
kadt vezetékek és villámcsapások okozta károk miatt.
Halmajon és Megyaszón keletkeztek a legnagyobb károk, itt számos családi ház tetején ösz-
szetört a pala és leszakadt a mennyezet. Összesen 68 embert kellett kitelepíteni. A legfrissebb 
információk szerint 400 károsult ház van a településen, amelyből 200 súlyosan rongálódott és 
több mint 30 lakhatatlanná vált.
A Karitász országos központja 10 millió forintot különített el katasztrófaalapjából, amelyből a 
károsult családokat segítette.
A Karitász egri központja 1 tonna liszttel és élelmiszersegéllyel segítette a kitelepítettetek el-
látását. 
A károk felmérése után a Katolikus Karitász 28 családi ház felújításához nyújtott segítséget 
Halmajon olyan családoknak, akik nem rendelkeztek biztosítással, így nem számíthattak se-
gítségre.

Vár a nyár! – nyári táborok
A tanév befejezésekor kezdődtek el a Karitász táborok, amelyekben 10 hét alatt több mint 
5000 gyermek nyaralt. 
Számos formában szervezték meg a plébániai csoportok a táborokat: bentlakásos, napközis, 
tematikus, illetve kézműves tábor is volt 2017-ben. A táborokban elsősorban olyan gyermekek 
vehettek részt, akik nehéz körülmények között – sok esetben mélyszegénységben – élnek, 
valamint fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok.
A gyermekek számára az egyhetes táborok ingyenesek és színes programokban gazdagok 
voltak.

Támogatott gyermek: több mint 5000
Országos központ támogatása: 12 millió forint
Egyházmegyei támogatások összesen: 18 millió forint
Erzsébet táborban: 300 gyermek

több mint 5000 
gyermek nyaraLt

28 csaLáDi ház 
FeLÚJításáhOz 
nyÚJtOttunk 
segítséget
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legyen ÖrÖm az iskolakezdés! – 
beiskOLázási támOgatás 
A Karitász párhuzamosan több segélyprogramot is indított a gyermekekért a „Legyen öröm 
az iskolakezdés” akció keretében. Ennek egyik elemeként 20 millió forint értékben 4000 gyer-
meket támogatott utalványokkal egyenként 5000 forint értékben. A Karitász egyházmegyei 
központjai emellett több mint 10 millió forint értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást 
iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és egyéb eszközöket tartalmazó tanszerek formájában. A se-
gélyszervezet önkéntesei folyamatosan állítják össze az iskolatáskákat, tanszercsomagokat és 
beiskolázási utalványokat. A helyi Karitász szervezetek önkéntesei országszerte közel 800 tele-
pülésen látogatják meg a legrászorultabb családokat és tanszerek mellett élelmiszercsomag-
gal is segítik őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit. Emellett több családnak a megfelelő 
ruházat beszerzése is gondot jelent, ilyen esetekben is igyekeznek segíteni az önkéntesek.
A Karitász a határon túli magyar településeken segítette az iskolakezdést iskolatáskák és tan-
szerek formájában Kárpátalján. 

Támogatott diák: 5500
Országos központ támogatása: 20 millió forint, Erzsébet utalvány
Egyházmegyei támogatások: 10 millió forint, tanszerek, iskolatáskák
Támogatások összértéke: 30 millió forint

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

kanDaLLó prOgram
A téli nagy hideg évről évre több száz családnak jelent komoly nehézséget. A Karitász or-
szágos program keretében segíti a családokat, az időseket és egyedülállókat a hideg elleni 
védekezésben tűzifával és kályhával. 

Támogatott család: 237 
Támogatás összértéke: 6 millió forint 
Tűzifa: 4,8 millió forint értékben

A program az EMMI támogatásával valósult meg.

összesen  
237 támOgatOtt 

csaLáD

5500 gyermeket 
támOgattunk
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caritas hungarica DíJ
A Katolikus Karitász a Caritas Hungarica díjjal ismeri el azon önkéntesek munkáját, akik hosszú 
évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. 2017-ben 42 ön-
kéntes részesült az elismerésben.

szent erzsébet kenyere
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapja körül országszerte több tízezer kenyeret készíttetnek a 
Karitász egyházmegyei és helyi szervezetei. A szentmiséken megáldott kenyereket a családok 
és a karitász önkéntesek elviszik otthonaikba, vagy megajándékoznak vele egy-egy rászorulót, 
akinek szüksége van a gondoskodó szeretet megtapasztalására.

tárJátOk ki a szíveteket!
A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti adventi adománygyűjtését. Évről évre növek-
szik az adományozók és a támogatott családok száma, így mára egy nagy összefogássá vált a 
„Tárjátok ki szíveteket” adventi segélyprogram. 
A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé tenni a karácsonyt és 
könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. Meleg otthont biztosítani téli ruhákkal, kályhákkal és 
tűzifával. Élelmiszert vinni a családoknak, hogy ne üres asztalnál kelljen megélni a karácsonyt, 
közös ünnepségre hívni a magányos és szegény körülmények között élő időseket, lakhatási 
támogatást adni, hogy emberi körülmények között élhessék a családok hétköznapjaikat és 
ünnepeiket. A különböző élethelyzetekben különleges törődést adhatunk, személyre szabott 
segítséggel. Az önkéntesek országszerte csomagolták a karácsonyi ajándékokat, élelmiszer-
csomagokat, kandallót vittek a rászorulóknak, ételosztásokat tartottak, gyógyszert váltottak 
ki, de év közben is azok mellett álltak, akiknek szükségük van a segítségre. 

Az akció keretében számos országos program zajlott:
•  Számos helyen osztanak egész télen meleg ételt hajléktalanoknak és krízis helyzetben 

élőknek. Budapesten decemberben több mint 1500 adag meleg ételt osztottak ki rászo-
rulóknak.

•  Az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akció december 3. és 10. között hívta fel 
a figyelmet a szegény családok helyzetére.

•  A Gyermekek a gyermekekért karácsonyi segélyprogram keretében iskolás gyermekek 
ajánlották fel használt, de jó állapotban lévő játékaikat szegényebb társaiknak karácsonyra. 
Számos iskolában és templomban gyűltek a játékok, amelyekből – édességgel, megle-
petésekkel kiegészülve – névre szóló ajándékcsomagok készültek. Az adományozó gyer-
mekek segítségével országszerte több mint 15.000 gyermeknek tette valódi ünneppé a 
karácsonyt a Karitász!

•  Állandó adománypont működött adventben a Szent István-bazilika előtti téren.
•  Országszerte több ezer fenyőfát kaptak rászoruló családok.

önkéntesek 
Országszerte 
csOmagOLták 
a karácsOnyi 
aJánDékOkat

tÖbb ezer fenyőfát 
kaptak rászOruLó 

csaLáDOk
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A Katolikus Karitász a magyarországi rászoruló célcsoportok segítése mellett a Magyaror-
szágra érkező migránsok segítését is feladatának tekinti, és 2017-ben is komplex programot 
indított a támogatásukért. A Katolikus Karitász a támogatási összeget az alábbi programokra 
használta fel a menekült személyek szociális és integrációs támogatásának céljából:

1.  Magyarországon ideiglenesen tartózkodó, illetve letelepedni szándékozó, kísérő nél-
küli, valamint családdal érkező menekült kiskorúak nyelvi és kulturális integrációjának 
támogatása, és pszichoszociális célú szabadidős programok és fejlesztő célú gyermek-
foglalkozások megtartása. 

A programok a Fóti Károlyi István Gyermekközpontban, valamint a röszkei és a tompai tran-
zitzónákban kerültek megvalósításra.

2.  A Magyarországon menekült vagy oltalmazott státuszt kapó személyek természetbeni, 
szociális és integrációs célú támogatása.

A tevékenység célja, hogy a menekült státusz biztosítását követő első időszakban segítséget 
nyújtson az alapvető létfenntartási feltételek megteremtésében és a társadalmi beilleszkedés-
sel együtt járó nehézségek leküzdésében, valamint az ügyintézések során.

3.  A Magyarországon a röszkei és tompai tranzit zónákban, a határnyiladékban és köz-
vetlen közelében tartózkodó személyek, valamint menekült vagy oltalmazott státuszt 
kapó, illetve menekültügyi eljárás alatt álló személyek természetbeni, szociális célú tá-
mogatása.

A tevékenység célja, hogy a Magyarország határához történő érkezésüket és a Magyarország-
ra történő belépésüket követő első időszakban segítséget nyújtson az alapvető létfenntartási 
feltételek megteremtésében, és a társadalmi beilleszkedéssel együtt járó nehézségek leküz-
désében a humanitárius segélyezés és a szociális munka eszközrendszerével.

hábOrÚs  
meneküLtekért a meneküLt 

szeméLyek 
szOciáLis  

és integrációs 
támOgatása
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kárpátaLJa
Kórházmisszió
Év elején több kárpátaljai kórházat is támogatott a Karitász:

•  Az Ungvári Járási Kórház gyermekosztályán 8 betegszobába készíttetett bútort
•  A Munkácsi Megyei Kórház gyermekonkológiai osztályának infúziószabályozó készüléket 

adományozott
•  Beregszászi kórház szennyvízcsatorna felújítását támogatta, valamint felújította a csecse-

mőosztály fürdőszobáját
Kórházmissziós programokban állandó együttműködő partner: Kezünkben a Jövő Alapítvány

Orvosmisszió
2017 szeptemberében elindult a Karitász orvosmissziós programja, amelynek célja, hogy a szór-
ványban élő magyar lakosság – elsősorban gyermekek – egészségi állapotát felmérje és javítsa.
A program során a 4 magyar orvosból álló önkéntes csapat Gyertyánligeten és Aknaszlatinán 
összesen mintegy 180 gyermek szűrővizsgálatát látta el mozgásszervi, fogászati, szemészeti és 
gyermeknőgyógyászati vizsgálatokkal. 
A kiutazó orvosok önkéntes szolgálatban vesznek részt a programban, felajánlva az utógon-
dozás lehetőségét is a szükséges esetekben.
A szűréseket követően a Karitász elkészítteti azokat a gyógyászati segédeszközöket – szem-
üveg, lúdtalpbetét –, amelyek szükségesek a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Adományok
A nehéz helyzetben élő családokat többféle módon is segíti a szervezet. 

•  ruha- és tartósélelmiszer-segély, könyvadományok 30 családnak a Via et Vita Nagycsaládos 
Egyesülettel együttműködve 

•  iskolakezdéskor 150 diák támogatása iskolatáskával és tanszerekkel
•  télen 50 család kapott kályhát és tűzifát
•  élelmiszercsomagok és ruhaadományok szállítása folyamatosan 

A Via et Vita Nagycsaládos Egyesület támogatásával az orvosmisszió a gyermeket váró asszo-
nyoknak is vitt tárgyi adományokat.

vaJDaság
Több mint száz sokgyermekes család kapott karácsonyi ajándékot Szabadkán. Közel 300 gyer-
mek vett részt az ünnepségen.

határOn tÚL

180 gyermek 
szűrőVizsgálatát 

Látta eL

kárpátaLJai 
kórházat is 

támOgatOtt a 
karitász és a 

kezünkben a jÖVő 
aLapítvány

több mint száz 
sOkgyermekes 
csaLáD kapOtt 

karácsOnyi 
aJánDékOt
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A Katolikus Karitász országos és egyházmegyei központjai. valamint plébániai csoportjai 
egész évben segítenek adományokkal - élelmiszer, tárgyi adományok, ruházat... stb. - ame-
lyekkel több tízezer családot támogatnak az év során folyamatosan. 2017-ben több mint 32 
tonna burgonyát osztott ki a Katolikus Karitász a karitászcsoportokon keresztül.

Együttműködés az Élelmiszerbankkal
2017-ben 3285 fő rászorulónak összesen 6931 kg élelmiszert osztott ki a Karitász az együttmű-
ködés keretében.

konzerv (zöldborsó, kukorica) 12630 db

őrölt kávé, 250 g 2064 db

ásványvíz, 0,5 l 3120 db

A termékek összértéke: 6.855.336,-Ft 

Béres csepp
2017-ben összesen 2910 üveg Béres cseppet ajánlott fel adományként a Béres Alapítvány.
15 egyházmegyei központ szervezésében, 238 településen, 2875 fő részesült a támogatásból.

aDOmányOk
3285 fő 

rászOruLónak 
összesen 6931 kg 

éLeLmiszer
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szenveDéLy betegekért

réV szenVedélybeteg-segítő szolgálat – budapest
A Katolikus Karitász országos központja által fenntartott intézmény.
(Az egyházmegyei Karitász központok fenntartásában működő Rév Szolgálatok tevékenysé-
géről az egyházmegyék oldalán olvashatnak.) 

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szenvedélybetegek (az alkohol-, a drog-, a gyógy-
szerfüggők, étkezési zavarral küzdők, játékszenvedély-betegek) és hozzátartozóik alacsony-
küszöbű, pszichoszociális ellátására vállalkozik.

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 tisztán-

tartása)
•  krízisintervenció 
•  szociális munka (segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka, család-

konzultáció)
•  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

szenveDéLybeteg 
segítés
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Szolgáltatások igénybevétele nemenkénti bontásban, a Rév Szolgálatban 2017-ben (N=13787)
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Látható, hogy a szolgáltatásokat jelentős részben budapesti lakosok vették igénybe, de jelentős 2,2 %, akik az 
ellátási területen kívüliek.

Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek lakóhely 
szerinti megoszlása 2017-ben (N=1378)
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0,4 % Egyéb térség
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Budapest Főváros
77,7 %

Kliensek probléma szerinti megoszlása 2017-ben a Rév Szolgálatban
(N=1378)
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A diagramból látható, hogy mentális, lelki terápiás fogalkozások mellett egyre nagyobb szerep jut a szociális szol-
gálatatásoknak, így az étkeztetésnek. 

A „Rév” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban 2017-ben 1378 főnek nyújtottunk segítséget. Ebből 651 fő nő és 727 
fő férfi volt.
A forgalmi napló szerint összesen 13.787 esetben történt ellátás. 
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Rév Szolgálattal személyesen kontaktusba került kliensek lakóhely 
szerinti megoszlása 2017-ben (N=1378)
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Kliensek probléma szerinti megoszlása 2017-ben a Rév Szolgálatban
(N=1378)
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A Rév Szolgálat forgalmának alakulása havonkénti bontásban 2017-ben
(N=13787)
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■  Adományozóinktól   98 917 000 Ft 
■  Központi költségvetésből  262 871 000 Ft 
■  Egyházi  10 000 000 Ft 
■  Különféle pályázatokból   98 590 000 Ft 
■  Helyi önkormányzattól   34 226 000 Ft 
■  Egyéb   9 084 000 Ft 
Bevételek összesen   513 688 000 Ft

■  Adott támogatások   163 439 000 Ft 
■  Anyagjellegű ráfordítások   96 049 000 Ft 
■  Személyi jellegű ráfordítások   126 803 000 Ft 
■  Értékcsökkenési leírás   28 243 000 Ft 
■  Egyéb   326 000 Ft 
Kiadások összesen  414 860 000 Ft
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gazDasági beszámOLó
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egyházmegyei karitász közpOntOk

debrecen-nyíregyházi  
egyházmegye 

A plébániai önkéntes csoportok száma: 55
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1000 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 45 fő
•  Béres csepp: 165 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

140 fő
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 421 gyermek
•  Iskolakezdési támogatás: 215 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 40 hely-

színen

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 18.000 fő – 4.000.000 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 80 fő – 200.000 Ft
•  Meleg ételosztás: 200 fő – 120.000 Ft 
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 19 fő – 500.000 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 3.463 fő – 10.389 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 4.320 fő – 2.700.000 Ft

Egyéb segélyprogram:
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó november 18-án, 

600 fő részvételével
•  Közreműködés egyházmegyei iskoláik központi tan-

évnyitóján: 12 karitászcsoport
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok: 70 fő
•  Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 50 önkéntes

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, vá-
rosi keresztút, Hajléktalan Jézus szobrának fogadása

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár karácsonyra, illetve 
húsvétra, jótékonysági focikupa, adománygyűjtés 
Kárpátaljára, csoportok gyűjtési akciója beteg, fo-
gyatékkal élő, illetve krízisben élő emberek részére

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, kulturális 
rendezvény szervezés, karácsonyi ebéd

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban, bevá-
sárlás és orvoshoz kísérés, időnkénti nyugdíjas klu-
bok működtetése

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben 
és otthonaikban, betegek kenetének kiszolgáltatá-
sához való kísérés

•  Gyermek programok: nyári táborok, a plébániai 
csoportok szervezésében; rászoruló gyermekek tá-
mogatása óvodában, napköziben; roráte mise utáni 
reggeliztetés

•  Családi programok: túrák, kirándulások; zarándok-
latok: Mátraverebély-Szentkút, Mária Út, Csíksomlyó, 
csoportok közös bográcsozása

•  Szent Erzsébet-napi programok: egyházmegyei 
karitász zarándoklat Sárospatakra Szent Erzsébet 
születésnapja alkalmából, helyi ünnepek, kenyér, és 
kalácsszentelés és osztás (50 helyszínen)
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egri főegyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 67 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 914 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 74 fő
•  Béres csepp: 221 fő 
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

220 fő
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 155 gyermek 
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 375 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 27 hely-

színen
•  Szép otthonok program: 20 család, 8 település
•  Akarom program: 50 család
•  DM 30 ajándékdoboz karácsonyra
•  Kandalló programban 30 kályha
•  Kápia paprika kiosztása: 570 kg

Összesen: 16.317 főnek

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

680 család – 2.720 fő – 1.500.000 Ft 
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag programban 

vetőburgonya: 900 család – 3.600 fő – 500.000 Ft
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program-

ban palánta: 900 család – 3.600 fő – 350.000 Ft 
•  Élelmiszersegély-támogatás: 635 család – 2.540 fő – 

3.492.500 Ft
•  Gyógyszertámogatás: 123 fő – 553.500 Ft
•  Melegétel-osztás: 8.250 fő – 5.500.000 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 466 család – 1.864 fő – 21.950.000 Ft
•  Húsvéti élelmiszersegély: 600 család – 2.400 fő – 

4.800 kg – 2.400.00 Ft
•  Karácsonyi segélyprogram: 850 család – 3.400 fő – 

3.400.000 Ft 

•  Útiköltség-támogatás: 100 fő – 500.000 Ft
•  A karitászcsoportok nyári táboroztatásának támoga-

tása: 270 fő – 1.354.000 Ft
•  Gyermektápszer: 115 fő – 350 doboz
•  Magyarok kenyere program keretében: 18,5 tonna 

liszt – 4.625 család – 18.000 fő
•  Bútor, ruhanemű: 300 család – 1.200 fő
•  TESCO élelmiszermentés: 89,6 tonna vegyes élelmi-

szer – 17.920 fő
•  Nyári tábor: 350 fő

Összesen: 66.452 fő részére

Egyéb segélyprogram:
•  Ideiglenes krízismelegedő 2017. január 5. és február 

2. között: 394 fő
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok: 30 fő
•  Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 90 önkéntes

Összesen: 514 fő

Fenntartott szociális intézmény 
•  RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

•  Ellátottak száma: 170 fő
•  Szenvedélybetegek és családjaik támogatása, se-
gítése nappali ellátás és közösségi ellátás formá-
jában. Az alacsonyküszöbű ellátás keretében hét 
középiskolában vannak jelen munkatársaink. Kihe-
lyezett tanácsadáson és prevenciós foglalkozáson 
2.459 fő vett részt.

Összesen: 2.629 fő

•  Szent József Idősek Otthona
•  Ellátottak száma: 80 fő
•  A napi négy órán túli gondozásra szoruló idősek 
ápolását, gondozását végzi. 

Összesen: 80 fő

Támogatások 2017-ben összesen: 75.939.489 Ft
Élelmiszersegély: 131,3 t
Kontakt összesen: 85.989 fő

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, 

anyák napja, családi nap, betegek napja; sérülten 
születetteknek program, nyitott templomok napja, 
jubiláló házaspárok ünnepe, főzőverseny, keresztény 
bál, jótékonysági vacsora, élő passiójáték; gyermek 
betlehemezés 

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, karácsonyi cipősdo-
boz akció; borárverés, jótékonysági focikupa, Pala-
csinta-parti, katolikus iskolások gyűjtése, 

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajlékta-
lan szálló meglátogatása, kulturális rendezvények 
szervezése, karácsonyi vacsora

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban, idősek 
szállítása: 153 fő

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben; 
betegszállítás: 4 fő

•  Gyermekprogramok: gyermekétkeztetés; nyári 
táborok, melyeket a plébániai csoportok tartanak 
meg; rászoruló gyermekek támogatása óvodában, 
napköziben; roráte mise utáni reggeliztetés, iskolás 
buszbérlet vásárlás

•  Családi programok: életvezetési tanácsadás; családi 
nap, túrák, kirándulások; zarándoklatok

•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér- és kalácsszentelés és osztás (40 helyszínen)

•  Egyéb programok: zarándokok fogadása 2.850 fő 
(Sárospatak), munkanélküliek támogatása, papi sírok 
rendbetétele

KARITÁSZCSOPORTOK TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÖSSZESÍTÉSE

•  Családok támogatása 12.382 család – 49.528 fő
•  Idősgondozás 1.638 fő
•  Hajléktalanellátás: 916 fő
•  Nemzeti kisebbség: 3.693 fő
•  Beteglátogatás (kórház, szociális otthon): 6.534 fő
•  Fogyatékkal élők segítése: 1.026 fő
•  Karitász rendezvény: 6.534 fő
•  Gyermekprogram: 5.261 fő
•  Kenyérosztás: 1.465 fő
•  Karácsonyi csomagosztás: 2.532 fő / 633 család
•  Krízissegély: 331 család – 1.324 fő
•  Cipősdoboz akció: 236 fő
•  Tanszersegély: 56 fő
•  Iskolakezdési utalvány: 12 család – 48 fő
•  Óvodások, iskolások ajándékozása 180 fő
•  Zarándokút/imaalkalom: 2 – 100 fő
•  Erzsébet utalvány: 15 család – 60 fő
•  Szent Erzsébet-kenyere: 2.415 fő
•  Anyák napi köszöntés: 340 fő
•  Palánta adomány: 108 fő
•  Gyógyszertámogatás: 327 fő
•  Utazáshoz támogatás: 310 fő
•  Bútor: 13 fő
•  Ruha/cipő adomány: 22.732 kg – 4.546 fő
•  Élelmiszerbank, Tesco élelmiszermentés: 84,8 t – 

16.960 fő
•  Élelmiszercsomagok családoknak: 42 t – 5.250 fő

KARITÁSZCSOPORTOK ÖSSZESEN:
•  Pénzgyűjtés (saját gyűjtés, felajánlás, Szt. Antal per-

sely) 14.389.489 Ft
•  Kontakt: 114.400 fő
•  Ruhanemű: 22.732 kg 
•  Élelmiszer 143.050 kg 
•  Műszaki cikk, bútor: 769 db 



40 41

EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN ÖSSZESEN:
•  Kontakt: 200.389 fő
•  Élelmiszersegély: 274,3 t
•  Segítés Ft-ban: 90.328.978 Ft – saját forrásból + Orszá-

gos Központ

esztergom-budapesti 
főegyházmegye

A plébániai karitászcsoportok száma: 113 
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1150

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 122 család 
•  Béres csepp: 332 db 30 ml/üveg; 128 db 100 ml/

üveg: összesen 460 üveg – 38 csoport – 383 fő 
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

150 család – 18 plébániai karitászcsoport
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 7 plébániai karitász-

csoport – 139 gyermek – 600.000 Ft 
•  Iskolakezdési támogatás: 453 gyermek – 249 család – 

59 plébániai karitászcsoport – 2.840.000 Ft 
•  Iskolatáska-adomány: 50 db iskolatáska – 7 plébániai 

karitászcsoport – 28 család
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 50 hely-

színen

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás éves szinten: 1.976.515 

Ft értékben vásárolt és osztott ki a Szent Erzsébet 
Karitász Központ közvetlenül 965 csomagot, va-
lamint 16 csomagot más intézményen keresztül. 
További felajánlott élelmiszerek 77 család számára 
kerültek kiosztásra.

•  Gyógyszertámogatás: 390 fő – 12.307.657 Ft 
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 56 fő – 2.001.758 Ft 
•  Szent Erzsébet Karitász Központ 35 – 1.344.706 Ft
•  Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány: 21 fő – 

657.052 Ft 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 293 csomag (fő részére) 

2.363 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 220 élelmiszercsomag, 

karácsonyra 6-11 év közti 237 gyermeknek, valamint 
92 testvérének játék-, édesség csomag, fenyőfaosztás

Egyéb program:
•  Egyházmegyei Karitász Lelkinap Budapesten 2017. 

november 18.: 150 fő
•  Egyházmegyei Karitász önkéntesek lelkigyakorlata – 

2017. március 19-től, március 22. Máriabesnyő – 76 fő 
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok – több 

plébániai karitászcsoport életébe bekapcsolódtak, 
valamint a nyári Auchan táskagyűjtő akcióba 

Fenntartott szociális Intézmény 
•  Szent Erzsébet Karitász – Szenvedélybeteg-segítő 

Lelki Központ
•  Ellátottak száma: 52 fő
•  Ellátási forma: szociális alapszolgáltatás
•  Ellátás típusa: 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.
Cél: ösztönözni, támogatni a szenvedélybetegség-

től szenvedők szabadulását a függőbetegségtől, 
hogy képesek legyenek nemcsak szermentes, de 
józan életmódra, egészséges életvitelre.
Az ellátottak heti - kétheti rendszerességgel men-
nek egyéni segítő beszélgetésre és önsegítő cso-
portba, valamint részt vesznek a közösségi progra-
mokon, lelkinapokon, lelkigyakorlatokon.

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: farsang, jótékonysági koncert, ir-

galmasság napja, Szent Anna-napi és Szent Erzsé-
bet-napi szeretetvendégség, idősek napja, betegek 
napja, Jóság-kalács osztás, termelői piac szervezése, 
krumpli ebéd, Virágvasárnap és adventben Örömva-
sárnap kézműves- és sütivásár, 

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, gyermekek a gyer-
mekért akció katolikus iskolákban játék és édesség 
gyűjtése, játék- és ruhabörze, „Karácsonyi Angyalok” 
- Gyermekek a gyermekekért karácsonyi ajándék-
gyűjtő akció, élelmiszermentés pékségekből, ill. élel-
miszerbankos együttműködés folytán,

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, karácso-
nyi/húsvéti vendéglátás, karácsony közös ünneplése 
műsorral, hajléktalan szálló lakóinak látogatása

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása, imaórák szervezése, valamint kö-
zös ünneplés húsvétkor és karácsonykor; Idősek napi 
rendezvény; Idősek teadélutánja havonta, farsang, 
nyugdíjasklub, közös színházlátogatás / kirándulás, 
idősek meglátogatása és segítése az otthonaikban 
(szentmisére szállítás, ásás, favágás, bevásárlás), 
75 vagy 80, 90 évesek szülinapját együtt ünneplik, 
zarándoklat, egészségmegőrző torna, Éljenek az 
idősek címmel idősek önsegítő köre

•  Programok betegeknek: Betegek miséje, Betegek 
világnapi rendezvény; betegek kórházi / otthoni lá-
togatása

•  Gyermekprogramok: nyári táborok/napközik, me-
lyeket a plébániai csoportok tartanak meg; filmklub; 

húsvéti játszóház, adventi koszorúkésztés, Mikulás 
ünnep, korrepetálás, uszodába kísérés hetente

•  Családi programok: családi nap, kirándulások; 
zarándoklatok, nagyböjtben közös keresztút vég-
zése a rászoruló családokkal, közös adventi gyer-
tyagyújtással a rászoruló családok bevonásával, film-
klub, húsvétváró délután, Márton napi liba kóstoló, 
segítő szakemberek közvetítése, 

•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, ke-
nyérszentelés és osztás (a csoportok többsége végzi)

győri egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 22
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 155

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 43 fő
•  Béres csepp: 178 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

100 fő – 40 család
•  Vár a nyár! (nyári táborozás): 30 fő
•  Iskolakezdési támogatás: 216 fő
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 26 helyszín
•  LAK6 támogatás: 21 család – 2.188.596 Ft 
•  Alma osztás: 23 helyszín
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Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: 9 fő – 47.905 Ft
•  Gyógyszertámogatás 4 fő – 50.780 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 42 fő – 1.627.890 Ft
•  Húsvéti élelmiszersegély: 230 fő – 1.830 kg
•  Karácsonyi segélyprogram: 180 fő – 1.452kg

Egyéb segélyprogram: 
•  Egyházmegyei Karitász lelki délelőtt: 12 alkalom – 

összesen mintegy 130 fő
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok száma: 

19 fő

Plébániai karitászcsoportok eseményei (rövid 
megnevezés):

•  Rendezvények:  
•  Mindenki karácsonya: 1 helyszín – 100 fő
•  Jótékonysági, farsangi bál: 5 helyszín – 400 fő
•  Anyák napi rendezvények: 6 helyszín – 150 fő
•  Idősek napja: 2 helyszín – 450 fő
•  Gyűjtések: 
•  Mikulás kosár: 1 helyszín – 150 kg – 25 db
•  Élelmiszer: 15 helyszín – 4860kg – 893 db
•  „Dévai árváknak”: 1 helyszín – 1.650.000 Ft
•  Programok hajléktalanoknak: 
•  Konzervek gyűjtése, osztása: 1 helyszín – 2 alkalom 

– 200 db
•  Programok időseknek: 
•  Idősek otthonában élők rendszeres látogatása: 6 

csoport – havi rendszerességgel
•  Szeretetcsomagok gyűjtése, kiosztása: 1 csoport – 

40 csomag
•  Nyugdíjas torna: 1 csoport – heti rendszerességgel
•  Programok betegeknek: 
•  Betegek látogatása otthonukban: 4 csoport – 5-7 fő
•  Betegek látogatása kórházban: 2 csoport – 4 fő
•  Ágyak beszerzése, szállítása: 1 csoport – 2 fő

•  Gyermekprogramok:
•  Cimbora gyereknap: 1 helyszín – 120 fő
•  Rajzpályázat: 1 helyszín
•  Nyári táborok: 6 alkalom – 5helyszín – 230 fő
•  Roráte mise utáni reggeli: 15 alkalom – 3 helyszín – 

15-20 gyermek/alkalom
•  Kirándulás: 2 helyszín – 3 alkalom – 40-45 fő
•  Barkácsolás: 5 helyszín – 30 alkalom – 10-15 fő/al-

kalom
•  Családi programok:
•  „Tárd ki a szíved” – családi délután: 1 helyszín – 600 fő
•  Anyák napi barkácsolás: 13 alkalom – 3 helyszín – 15-

20 fő/ alkalom
•  Túrák, kirándulások: 3 alkalom – 2 helyszín – 40 fő/

alkalom
•  Zarándoklat: 5 alkalom – 4 helyszín – 160 fő
•  Húsvéti, ezüst mise utáni agapé: 5 alkalom 30 – 40 

fő/alkalom
•  Szent Erzsébet-napi programok: 
•  Erzsébet kenyér osztása 7 helyszín – 3000 db – 850 

család
•  Grafikai kiállítás: 2 helyszín
•  Jótékonysági vásár: 4 helyszín

•  kerékpártúra szervezése és kerékpárkölcsönzés
•  téli tüzelő támogatásához adománygyűjtés
•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vidéki telep-

helyeinek meglátogatása
•  Gyógypedagógiai iskolák támogatása, közös ren-

dezvény az ott élő gyermekek részére
•  Győri hagyományos „Szeretet Napok” szervezése, 

Karitász munka bemutatása, népszerűsítése, gyer-
mekfoglalkozások megtartása, Egészség piac szer-
vezése szűrőprogramokkal 

•  Egymillió csillag országos megnyitó – 1500 fő

hajdÚdorogi főegyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 25
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 250

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 20 fő
•  Béres csepp: 25 fő
•  Öngondoskodó Háztartások (vetőmag) program: 80 fő
•  Vár a nyár! tábor: 10 gyermek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 65 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Debre-

cen helyszínen

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 150 fő részére, 600.000 

Ft értékben
•  Melegétel-osztás: 1200 fő részére, 720.000 Ft értékben
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 5 fő – 250.000 Ft értékben
•  Húsvéti élelmiszersegély: 125 fő – 625 kg 

Egyéb program:
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó Debrecenben már-

cius 24-én, 70 fő részvételével
•  Közreműködés egyházmegyei iskoláink központi 

tanévnyitóján 
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok. 

Plébániai karitászcsoportok eseményei :
•  Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, 

anyák napja, idősek napja, családi nap, Betegek napja
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, jótékonysági focikupa 
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajlékta-

lan szálló meglátogatása, kulturális rendezvény szer-
vezése, karácsonyi vacsora

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben

•  Gyermekprogramok: nyári táborok, melyeket a plé-
bániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyerme-
kek támogatása óvodában, napköziben

•  Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér- és kalácsszentelés és osztás

kalocsa-kecskeméti 
főegyházmegye

A plébániai önkéntes csoportok száma: 36
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 465

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 416 karton – 46 család 
•  Béres csepp: 134 db 30 ml-es és 52 db 100 ml-es – 

158 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

120 csomag – 120 család
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 40 gyermek – 200.000 Ft
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 223 gyermek – 

1.150.000 Ft
•  étkezési burgonyasegély: 90 család – 2000 kg
•  Kályhasegélyek: 14 család – 14 db
•  téli tűzifasegély: 9 család – 75 q
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•  cipősegély: 400 pár nyári cipő – 320 személynek
•  Lak6 segélyprogram: 

•  rezsitámogatás 11 család – 1.200.411 Ft 
•  steril szoba kialakítása: 1 család – 535.000 Ft 

•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 3 hely-
színen (Baja, Izsák, Kecskemét)

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: 8 fő – 50.000 Ft
•  Iskolakezdési támogatás: 12 gyermek – 48.000 Ft
•  Gyógyszertámogatás: 5 fő – 36. 000 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 26 fő – 286 800 Ft
•  Húsvéti élelmiszersegély: 25 fő – 50.000 Ft
•  Karácsonyi segélyprogram: 30 fő – 90.000 Ft
•  Nagyböjti templomi élelmiszergyűjtés: 8800 kg – 

1010 
•  Élelmiszergyűjtési akció 4 TESCO-ban, november 24-

26. között: 4650 kg – 581 család 

Egyéb egyházmegyei program:
•  Egyházmegyei Karitásznap – ünneplés, képzés, ta-

pasztalatcsere: Kalocsa, november 18. – 125 fő 
•  Egyházmegyei karitász önkéntesképző tábor: Kárász 

– 25 fő 
 

Fenntartott szociális Intézmény
•  A Főplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában 

működő kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat

•  Ellátottak száma: 
•  pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappa-
li intézménye: 63 fő

•  pszichiátriai betegek közösségi ellátása: 56 fő
•  szenvedélybetegek közösségi ellátása: 126 fő
•  szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása: 225 fő
•  megelőző-felvilágosító szolgáltatás („elterelés”): 52 fő
•  önismereti tréning a fiatalkorúak börtönében: 16 
alkalommal

•  drogprevenciós tevékenységek iskolásoknak, szü-
leiknek és tanáraiknak: 550 fő 

•  A szolgálat elsősorban az alkohol- és drogproblé-
mákkal, játékszenvedély betegséggel, gyógyszer-
függőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és 
családtagjaiknak nyújt segítséget. Aktív szerepet tölt 
be az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szo-
ciális ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdek-
képviselete területén is.

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, 

anyák napja, idősek napja, családi nap, betegek napja, 
nagyszülők napja, kirándulások, zarándoklatok, tanul-
mányutak, keresztény könyvbemutató, imanapok, 
lelki napok

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, Hozd-vidd vásár, ruha 
és élelmiszer adomány behozatalok külföldről, ru-
ha-turik, bolhapiacok, hurka-kolbász fesztivál, kari-
tászbálok, adventi vásárok

•  Programok hajléktalanoknak: hideg és meleg étel-
osztás télen 3 településen, hajléktalan szálló megláto-
gatása, hajléktalanok karácsonyi vacsorája Baján

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása 6 településen; idősek meglátogatá-
sa és segítése az otthonaikban minden csoportnál, 
zarándoklatok szervezése az időseknek 8 csoportnál, 
magányosok karácsonya ünnepség tartása 4 csoport-
nál, idősek klubja 4 csoportnál

•  Programok betegeknek: betegek világnapján ren-
dezvény 10 csoportnál; fogyatékkal élők meglátoga-
tása az intézetben; betegek rendszeres látogatása a 
kórházban 5 településen, kórházi betegekkel beszél-
getés és imádkozás, betegek szállítása a betegek mi-
séjére, zarándoklat betegeknek és mozgáskorlátozot-
taknak 6 településen

•  Gyermekprogramok: nyári napközis táborok, gyer-
meknapi majális, gyermeknapi lángos- és palacsin-ta-
lálkozó, kézműves foglalkozások és kirándulások szer-
vezése, betlehemes játékok előadása időseknek és 
betegeknek

•  Családi programok: anyák napja, családi nap, nagy-
szülők napja, családi kirándulások és vetélkedők; apa-
fia, anya-lánya játékos foglalkozás, a jubiláló házaspá-
rok miséjének és ünnepségének megszervezése

•  Lelki programok a karitászcsoport tagjai részé-
re: lelki nap és imanap minden csoportnál, karitász 
zarándoklatok 11 csoportnál 245 fő résztvevővel

•  Egyházközség ünnepeken a karitászcsoport tagjai 
szervezési és segítési feladatok végeznek, karácsony, 
húsvét, elsőáldozás, úrnap és templom búcsúk ün-
nepein

•  Szent Erzsébet-napi programok: kenyérszentelés 
minden csoportnál, kenyérosztás 16 csoportnál – 
4250 kenyér, karitászcsoport kenyerének megszente-
lése és közös elfogyasztása, gyermekek műsora Szent 
Erzsébetről

•  Szent Erzsébet-napi szentmise végén a helyi karitász-
csoport beszámolójának felolvasása 16 településen

•  Karitász önkéntesek szolgálatának összesítése: 465 
fő önkéntesünk 105.800 óra szolgálatot végzett.

•  karitászcsoportok segélyezésének összesítése: 
•  - segélycsomagok: húsvéti segélycsomag: 1.450 db, 

karácsonyi segélycsomag: 2.150 db, évközi segélycso-
mag: 790 db, évközi ajándékcsomag: 925 db, ruha-
segélyek: 4.100 db – a segély- és ajándékcsomagok 
értéke: 18.520.000 Ft

•  - anyagi támogatások: karitászcsoportok által adott 
támogatások: gyógyszersegély, tűzifa segély, krízisse-
gély, tanszersegély: 235 család – 2.435.000 Ft.

kapOsvári egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 30
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 300

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 39fő
•  Béres csepp: 100 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

140 fő + 80 fő saját keretből
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 198 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 10 hely-

színen
•  Elkobzott vámáru: 1600 pár női cipő
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•  Lak6 program: 11 pályázat – 1.860.465 Ft 
•  Kandalló-program: 17 kályha – 664.000 Ft 
•  Burgonya: 60 fő – 2000 kg

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 800 fő – 1.600.000 Ft
•  Gyógyszertámogatás: 46 fő – 100.000 Ft 
•  Melegétel-osztás: 400 fő/nap részére, együttműkö-

désben
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 20 fő – 500.000 Ft 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 800 fő – 8000 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 1850 fő – 3.160.000 Ft 
•  Mosási lehetőség

Egyéb program:
•  Egyházmegyei karitásznap november 11-én, 70 fő 

részvételével
•  Vállalkozói est november 16-án
•  Imaháló működtetése 150 fő részvételével
•  Szent Lázár Ház megnyitása: hajléktalanok befoga-

dása

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: falunapokon való részvétel, farsangi 

bálok, jótékonysági bálok, anyák napja, Idősek napja, 
családi nap, keresztszentelés; agapék

•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, édességgyűjtés 22 
óvoda részvételével

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajlékta-
lan szálló meglátogatás, kulturális rendezvény szer-
vezés: Hajléktalan Jézus szobor

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban; nyug-
díjas csoport találkozói; 

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők megláto-
gatása az intézetben; sérült gyermekek meglátogatása

•  Gyermekprogramok: nyári táborok szervezése; rá-
szoruló gyermekek támogatása óvodában, napközi-
ben; Mikulás-ünnep

•  Családi programok: kézműves foglalkozások; túrák, 
kirándulások; zarándoklatok

•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér és kalács szentelés és osztás

miskOLci egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 60
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 180 

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 23 fő
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 150 gyermek
•  Iskolakezdési támogatás: 45 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Sáros-

patakon

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: 420 fő – 4.200.000 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 6 fő – 287.231 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 600 fő – 1.002.847 Ft
•  Húsvéti élelmiszersegély: 1.500 fő –  6.000 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 200 fő – 500.000 Ft

Egyéb segélyprogram:
•  Egyházmegyei Karitász a parókiák részére biztosított 

anyagi támogatást tüzelő beszerzésre kb. 150 család 
számára – 600 fő

•  Máriapócsi gyermekbúcsúra 3.000 gyermek részére 
édességek

•  Egyházmegyei Karitász támogatása mellett TESCO 
Áruházból élelmiszermentés – rendszeresen 420 fő 
számára – 4.200.000 Ft

Fenntartott szociális intézmény: 
Az Egyházmegyei Karitásznak nincs intézménye, de 
15 parókia tart fenn idősellátással foglalkozó szeretet-
szolgálatot, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 
formájában.

•  Ellátottak száma: kb 1.300 fő

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Gyűjtések: minden gyűjtésből a parókiák csoport-

jaik kiveszik a részüket – nagyböjti, Szent Erzsébet 
napi, karácsonyi gyűjtések – és ők juttatják az ado-
mányokat a rászorulók részére. 

•  Programok időseknek: A parókiák fenntartásában 
működő szeretetszolgálatok rendszeresen szervez-
nek az idősek részére karácsonyi ünnepséget, bete-
gek búcsújára viszik őket Máriapócsra

•  Gyermekprogramok: A parókiák rendezvényeit tá-
mogatja az Egyházmegyei Karitász fuvarvállalással, 
útiköltség támogatással

•  Szent Erzsébet-napi programok: Sárospatakon 
a Miskolci Egyházmegye aktívan részt vesz az Őszi 
Szent Erzsébet Napok rendezvényén. Ekkor kerül 
átadásra a „Szeretet bora” és a „Szeretet rózsája” díj

nyíregyházi egyházmegye 
A plébániai önkéntes csoportok száma: 32
Összes nyilvántartott önkéntes száma:250

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 20 család
•  Béres csepp: 35 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 80 

család
•  Iskolakezdési támogatás: 120 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Kisvár-

da, Nyírbátor, Nagykálló 

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély támogatás: 180 fő – 400.000 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 25 fő – 50 Ft
•  Húsvéti élelmiszersegély: 100 fő – 200.000 Ft
•  Karácsonyi segélyprogram: 150 fő – 400.000 Ft

Egyéb segélyprogram:
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó: Kisvárda, novem-

ber 18. – 150 fő 
•  Közreműködés egyházmegyei iskoláink központi 

tanévnyitóján 
•  Egyházmegyei iskoláinkban mindenütt lett kari-

tász-felelős pedagógus, összesen 8 fő
•  Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat: 150 fő
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Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: jótékonysági bál Ajakon és Nagykál-

lóban 
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár – Nagykálló, Nyír-

egyháza Szent Miklós udvara, katolikus iskolások 
édességgyűjtése karácsony előtt, húsvéti gyűjtés az 
iskoláinkban.

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban

•  Gyermekprogramok: nyári táborok, melyeket a plé-
bániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyerme-
kek támogatása óvodában, napköziben; roráte mise 
utáni reggeliztetés,

•  Családi programok: zarándoklatok – Máriapócs, Sa-
jópálfala

•  Nyíregyháza területén napi rendszerességgel három 
pékségből hozzák el a megmaradt kenyeret és pék-
süteményt, amelyet 3 helyszínen osztanak ki 

pannOnhaLmi egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 10 csoport
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 35 fő ön-
kéntes 

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 4 család 
•  Béres csepp: 10 fő 
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 80 

háztartás
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 10 gyermek
•  Iskolakezdési támogatás: 18 család – 49 gyermek 

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Melegétel-osztás: Szent Márton asztala (365 nap) 15 

fő – 4.500.000 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási támogatás, 

egyéb): tűzifa 5 fő – 100 000Ft 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 34 család 
•  Karácsonyi segélyprogram: METRO tartós élelmi-

szergyűjtés: 1.542 kg – 123 család – 403 fő
•  Szent Erzsébet-napi tartósélelmiszer-gyűjtés: 150 kg 

élelmiszer – 19 család – 49 fő

Egyéb segélyprogram: 
•  Alma: 82 láda – 42 család
•  Burgonya: 33x30 kg – 31 család – 94 fő
•  Kályha: 5 db – 5 család
•  Cipőadomány: 50 pár – 25 fő
•  Lak6 program: 1 család – 150.000 Ft

Plébániai karitászcsoportok (rövid megnevezés):
•  Rendezvények: Szülői Munkaközösség Bálja – farsan-

gi bál, jótékonysági bálok, anyák napja, idősek napja, 
MÉCS Közösség Pünkösdi Családi nap, „Adventi me-
legedő” – tea, forralt bor, vadpörkölt – gyűjtés a kari-
tászcsoport céljaira, „Engesztelő imadélután családja-
inkért, egyházközségünkért” – minden hónap 25-én 
különböző településekről érkező zarándokcsoportok 

fogadása, közös imádság, Szentségimádás és Szent-
mise, Szent Márton lampionos zarándoklat

•  Gyűjtések: KALÁSZ csoport karácsonyi jótékonysági 
vására, Élelmiszerbank által szervezett lehetőség a 
győri METRO áruházban karácsony előtt tartós élelmi-
szert gyűjtöttünk – 1542 kg – 9 település – 123 család 
– 403 fő 

•  Programok hajléktalanoknak: „Szent Márton asztala” 
meleg ebéd étkeztetés 

•  Programok időseknek: idősek meglátogatása és se-
gítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők megláto-
gatása az intézetben

•  Gyermekprogramok: nyári táborok hátrányos helyze-
tű gyerekeknek, KALÁSZ tábor, Erzsébet tábor, Erdélyi 
„Árvácskák” fogadása, „RINGATÓ” foglalkozás kisgyer-
mekeseknek, Várandós kismama és baba-mama torna

•  Szent Erzsébet-napi programok: Élelmiszergyűjtés 
és osztás szentmisével egybekötve – Kismegyer

pécsi egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 41 csoport
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 490 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 56 fő
•  Béres csepp: 230 fő
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 

160 fő
•  Vár a nyár! (nyári táboroztatás): 968 gyermek
•  Iskolakezdési támogatás: 284 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: orszá-

gos záró ünnepség Pécs-Széchenyi tér helyszínen 
kb. 500 fő

•  LAK6 program: 12 család, 2.162.000 Ft értékben

•  Öngondoskodó Háztartások – Szép Otthonok Prog-
ram: 20 család, 1.247.000 Ft 

•  Erzsébet tábor: 20 gyermek
•  Elkobzott vámáru, férfi cipők: 790 pár – 25 csoport – 

3 szervezet – kb.790.000 Ft
•  Kandalló- és tűzifaprogram: 18 család – kb. 900.000 Ft 
•  Burgonya-program: 71 zsák – 301 család – kb. 

639.000 Ft 
•  Kápia paprika: 900 kg – 180 család – 270.000 Ft

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 970 fő – 970.000 Ft – 

4850 kg
•  Gyógyszertámogatás: 2 fő részére – 5000 Ft értékben
•  Melegétel-osztás: 300 fő – 300.000 Ft 
•  Krízissegély (tűzifa-): 11 család – 394.496 Ft 
•  Kandalló: 2 család – 80.000 Ft
•  Húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtés: 2.040 fő – 10.200 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 603 család – 2.425.000 Ft
•  Öngondoskodó háztartások – Vetőmag program: 40 

család – 124.000 Ft
•  Angyalbatyu – cipősdoboz akció: 1.748 fő
•  Kupakgyűjtés: 5.000 kg – 150.000 Ft
•  Tárgyi felajánlások (zippzár, gombok, szoknyák, ház-

tartási vegyiáruk): 2.000 fő – 2.000.000 Ft
•  Jótékonysági koncert 10 fellépővel: 1 fő – 59.260 Ft 

értékben
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•  Iskolakezdési tanszercsomag-gyűjtés és osztás: 100 
fő – 500.000 Ft

•  Melegétel-mentés és osztás: 100 fő – 100.000 Ft
•  Joghurtadomány: 3144 db – 314.400 Ft
•  Élelmiszermentés: 76,8 tonna – 5000 család – 

37.000.000 Ft
•  Lánc utcai Krízis központ kiosztott adományai: 800 

család – 1.200.000 Ft 
•  Zsákos ruha kiadása karitászcsoportoknak: 1000 zsák 

– 500.000 Ft
•  Mozi rászoruló gyermekeknek: 106 gyermek – 

106.000 Ft 
•  Gyógyászati segédeszközök kiadása: 45 fő – 200.000 Ft
•  Sütőtök- és káposztaadomány: 2000 kg – 200 fő – 

200.000 Ft
•  Vetőburgonya: 17 zsák – 68 család – 34.000 Ft
•  Kórházi ágy kiadása: 18 fő – 648.000 Ft
•  Ingyenes pályaválasztási tanácsadás: 15 alkalom – 20 

fő – 60.000 Ft
•  E.ON segítő program krízishelyzetben lévő családok-

nak: 9 család – 861.000 Ft

Egyéb segélyprogram: 
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó március 11-én – 120 fő 
•  Közösségi Szolgálat keretében 15 iskola közreműkö-

désével – 200 fő segítő fiatal
•  Egyházmegyei Karitász lelki hétvége: november 10-

11. – 190 fő 
•  Mintszentgodisai missziós nap: 80 fő 
•  Gyárváros Missziós nap: 100 fő 
•  Caritas Junior és Joung Karitász képzés: 45 fő 
•  Közösségek Ünnepe: 100 fő 
•  Adventi pavilon üzemeltetése: 20 fő 
•  Könyvadományok osztása önkénteseknek Egyház-

megye felajánlásából: 300 fő részére
•  Caritas Hungarica díjátadó: 3 fő részvételével
•  Domaszéki tábor: 6 fő részvételével

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: farsangi bálok, jótékonysági bálok, 

Kolping-bál, Idősek napja, Családi nap, Betegek napja
•  Gyűjtések: jótékonysági koncert, jótékonysági vásár, 

sütivásár, gofrisütés, szörp ás zsíroskenyér-vásár, ku-
pakgyűjtés, iskolaszerek, tanszerek

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, hajlékta-
lan szálló meglátogatása, kulturális rendezvények 
szervezése, élelmiszercsomag-osztás

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban, idősek 
rendezvényekre szállítása

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben, 
élelmiszer-ajándék csomagok osztása

•  Gyermekprogramok: nyári táborok megszervezése, 
gyerekeknek élelmiszercsomag átadása, karácsonyra 
ajándékcsomagok átadása, gyermekek moziztatása

•  Családi programok: túrák, kirándulások; zarándoklatok
•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 

kenyér szentelés és osztás 

szeged-csanádi  
egyházmegye

A plébániai önkéntes csoportok száma: 45
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 520

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 55 fő
•  Béres csepp: 201 fő
•  Öngondoskodó Háztartások – Vetőmag program: 140 fő
•  Vár a nyár!: 75 gyermek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 248 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 10 hely-

színen

•  Öngondoskodó Háztartások – Szép Otthon mo-
dellprogram: 20 család

•  Kályha: 21 db

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 3.520 fő – 2.546.403 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 40 fő – 313.386 Ft
•  Melegétel-osztás: Újszegeden 100 fő – 73.590 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 110 fő– 3.308.000 Ft 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 1600 fő – 10.000 kg 
•  Karácsonyi segélyprogram: 3200 fő – 16.000.000 Ft
•  Karitász pályázat a csoportok támogatására: 17 cso-

port – 668.000 Ft

Egyéb segélyprogram:
•  Egyházmegyei karitásztalálkozó 3 helyszínen: 100 fő.
•  Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok: hajlék-

talan teajárat és alkotóház: 210 fő

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: idősek napja, családi nap, betegek 

napja, idősek karácsonya
•  Gyűjtések: jótékonysági vásár, nagyböjti, húsvéti 

élelmiszergyűjtés és osztás, karácsonyi vásár
•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás, karácso-

nyi vacsora, hajléktalan teajárat

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása; Idősek napi rendezvény; idősek 
meglátogatása és segítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben, 
fogyatékos gyerekek táboroztatása

•  Gyermekprogramok: nyári napközis és hittan tábo-
rok, Karitásztábor, melyeket a plébániai csoportok 
tartanak meg; rászoruló gyermekek támogatása 
óvodában, napköziben

•  Családi programok: kirándulások, zarándoklatok, 
befőzés, tartósítás, lekvárfőzés, tészta- és savanyú-
ságkészítés

•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 
kenyér- és kalácsszentelés és osztás 40 helyszínen

székesFehérvári  
egyházmegye 

A plébániai önkéntes csoportok száma: 105
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1.012 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 49 család
•  Béres csepp: 153 fő
•  Öngondoskodó Háztartások –Vetőmag program: 

140 család
•  Vár a nyár!: 80 gyerek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 221 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 16 hely-

színen 

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 32 család – 126.870 Ft
•  Gyógyszertámogatás: 14 fő – 88.410 Ft
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási-támogatás, 

egyéb): 30 család – 3.888.697Ft
•  Kályha: 20 család – 670.090 Ft, tűzifa: 5 fő– 151.210 Ft
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•  Húsvéti élelmiszersegély az egyházmegyében ösz-
szesen: 12.490 kg

•  Karácsonyi segélyprogram: Adventi udvarban való 
folyamatos részvétel – adománygyűjtés, értékesítés, 
amelyből: elektronikus nagyító vásárlásának támo-
gatása – 100.000 Ft, izomsorvadásos fiúnak pelenka 
vásárlása – 3.000,- Ft

Egyéb program: 
•  EFOP 1.3.5-16: Társadalmi szerepvállalás erősítése 

a közösségek fejlesztésével (15 önkéntes csoport 
meglátogatása, 6 helyszínen 15 fővel, 12 órában 
„Asszertív kommunikációs” képzés tartása)

•  „Neked Munka, nekem Álom” – fogyatékkal élők nyílt 
napja: 15 fő

•  20 éves a RÉV jubileum: szakmai beszámoló, vissza-
tekintés, Pál Ferenc előadása – 450 fő

•  Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász 25 éves 
fennállásának megünneplése önkéntes karitásztag-
jaink részvételével („Önkéntes nap”) Árvai Ferenc 
atya motiváló előadásaival – 124 fő

Fenntartott szociális Intézmény: 
•  Név: Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intéz-

ménye és Támogatott Lakhatás
•  Ellátottak száma: 25 fő + 11 fő
•  Feladatellátás (max. 2 mondat): A Nappali Intézmény 

lehetőséget teremt az ellátottak számára a társada-
lomba történő be- és visszaintegrálódásra, közösségi 
együttlétre, önellátó képesség fejlesztésére, biztosítja 
az egészségügyi, szociális, mentális és munka reha-
bilitáció alapjait. A Támogatott Lakhatás az ellátottak 
számára az önálló életvitel támogatásához nyújt se-
gítséget (lakhatási szolgáltatás, mentálhigiénés kísé-
rő támogatás, komplex szükségletfelmérés alapján: 
étkezésben, ápolás-gondozásban, fejlesztésben, tár-
sadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatás).

•  Név: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
•  Ellátottak száma: nappali ellátás: 25 fő, közösségi el-

látás: 40 fő
•  Feladatellátás: A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambu-

lancia elsősorban az alkohol-, drog, gyógyszerfüggők 
és a játékszenvedéllyel küzdők, valamint hozzátar-
tozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális ellátására 
vállalkozik. Szolgáltatásaink: nappali ellátás, közösségi 
ellátás, elterelés, prevenció, alacsonyküszöbű ellátás.

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: Irodalmi Teaház (Székesfehérvár, 

havonta), játszóház (Bokod), teadélután lélekemelő 
előadásokkal (Dunaújváros, havonta), egyházközös-
ségi nap (Csepel, Dunaújváros – 70 fő), Paplak-parti 
(Csákvár), anyák napja, nemzeti ünnepeink ökume-
nikusan (Tác), Egyházközségi Bál szervezésében se-
gítség (Piliscsaba-Klotildliget), adventi teadélután 
(Oroszlány – 52 fő), NCD közösségépítés (Biatorbágy)

•  Gyűjtések: adventi jótékonysági vásár (Biatorbágy), jó-
tékonysági farsangi bál, adventi vásár (Csákvár, Csepel)

•  Programok hajléktalanoknak: ételosztás (Dunaúj-
város – 80 fő), melegétel-osztás (Érd – 400 fő), haj-
léktalanok megvendégelése (étel, ruha) télen (Érd) 

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők 
rendszeres látogatása (Dunaújváros, Bicske, Csák-
vár, Prohászka-Székesfehérvár, Bokod, Biatorbágy,  

Sárbogárd, Vértesboglár, Csákvár, Klotildliget); idősek 
Karácsonya (Biatorbágy, Csepel), idősek látogatása 
otthonukban (Tác, Csepel, Csákberény, Sárbogárd, 
Kőszárhegy), pályázatírásban segítség, szeretetven-
dégség (Öreghegy-Székesfehérvár – 45 fő, Csákbe-
rény – 50 fő), Idősek napja (Pusztaszabolcs – 85 fő), 
Kőszárhegy – 43 fő, Csepel), népkonyha (Sárbogárd- 
heti 1x, 100 fő), kirándulás Kalocsára, Budapestre 
(Öregegy-Székesfehérvár – 20 fő)

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők megláto-
gatása az intézetben (Summa Vitae, SILÓ Otthon-Pi-
liscsaba); Őrangyal Klub (Bicske)-Nívó Díj 2016., 
karácsonyi csomag (Csákvár), rendszeres látogatás 
(Prohászka-Székesfehérvár, Kápolnásnyék, Klotildli-
get), Betegek napja (Nagyvenyim, Csepel)

•  Gyermekprogramok: nyári táborok (Viziváros, Pro-
hászka, Öreghegy-Székesfehérvár, Páty, Budajenő, 
Etyek, Sárbogárd, Kőszárhegy, Biatorbágy), melyeket 
a plébániai csoportok tartanak meg; rászoruló gyer-
mekek támogatása óvodában (Csepel), rorate mise 
utáni reggeliztetés (Biatorbágy, Csepel, Klotildliget, 
Budajenő, Etyek, Székesfehérvár-Öreghegy kb.300 
fő), iskolakezdési támogatás (Öreghegy, Prohász-
ka-Székesfehérvár, Csepel, Pusztaszabolcs), adventi 
játszóház (Dunaújváros), kézműves húsvéti ajándék 
(Érd – 250 fő), kirándulás a Budakeszi Vadasparkba 
(Budajenő – 25 fő, Kőszárhegy – 20 fő), Mikulás cso-
mag (Kőszárhegy – 100 fő, Biatorbágy – 170 fő)

•  Családi programok: ünnepi hangverseny a karitász-
tagoknak (Kőszárhegy – 15 fő), Ajándék Est (Prohász-
ka-Székesfehérvár), Ökumenikus Imanap (Biator-
bágy), Érdi rózsafüzér zarándoklat, családi táborozás 
(14 család, Székesfehérvár-Öreghegy), Családi dél-
után 39 család/110 fő (Székesfehérvár-Öreghegy)

•  Zarándoklatok: Szent Jobb Körmeneten való rész-
vétel, Mátraverebély Szentkúti zarándoklat (Csepel, 
Páty), zarándoklat Alsószentivánra (Nagyvenyim), 
Budapest-Soroksári fatimai templomi zarándoklat 
(Biatorbágy)

•  Szent Erzsébet-napi programok: Szent Erzsé-
bet-kenyér osztása: Biatorbágy – 250 db kenyér, Érd-
Tusc. – 110 db, Oroszlány – 150 db

•  Magyar Élelmiszerbankkal együttműködve élelmi-
szermentés: Dunaújváros: TESCO 3 nap – 773 kg, 
Csepel: Tesco, Coop, Sárbogárd: napi élelmiszer-
mentés, Kőszárhegy: heti egyszer 

szOmbatheLyi egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 88 plébá-
niai önkéntes csoport
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 780 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 376 csomag – 42 család részére
•  Béres csepp: 172 db
•  Öngondoskodó Háztartások – Vetőmag program: 

610 csomag
•  Vár a nyár!: 1.100 gyermek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 213 gyermek
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Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: kb. 54.000 fő – 

25.000.000 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 1340 fő – 3.600.000 Ft 
•  Húsvéti élelmiszersegély: 8600 kg – 950 fő 
•  Karácsonyi segélyprogram: 20.000.000 Ft; „Váltsuk 

meg Szent Márton köpenyét” segélyakció kereté-
ben – 1100 fő

Egyéb segélyprogram: 
•  naponta kenyér, péksütemény-adomány – 

24.000.000 Ft (Behari Pékség, Maci Pékség)
•  Tesco élelmiszermentő-program – Kőszeg, Kör-

mend, Sárvár, Szombathely – napi rendszerességgel 
•  Aldi élelmiszermentő-program Szombathelyen napi 

rendszerességgel
•  Magyar Élelmiszerbank élelmiszeradomány évente 5 

alkalommal 
•  kórházi betegágy, segédeszközök kikölcsönzése csa-

ládoknak
•  „Magyarok kenyere” lisztadomány: 2000 kg – 1200 

család 
•  Burgonya: 960 család – 24 tonna
•  Kályha: 10 db, tűzifa: 300.000 Ft

Fenntartott szociális intézmények:
•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla Pszichi-

átriai Betegek Nappali Ellátója (90 fő) és Közösségi 
Gondozója (48 fő) – pszichiátriai betegek nappali 
ellátása és közösségi gondozása – Szombathely

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház 
Pszichiátriai (60 fő) és Szenvedélybetegek (20 fő) 
Nappali Ellátója – pszichiátriai- és szenvedélybete-
gek nappali ellátása – Szombathely

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenve-
délybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálata, Közösségi 
Gondozója (48 fő) és Nappali Ellátója (40 fő) – szen-
vedélybetegek alacsonyküszöbű, közösségi és nap-
pali ellátása – Szombathely

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Levendu-
la-ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója (55 fő) – 
pszichiátriai betegek nappali ellátása – Vásárosmiske

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Pál Szo-
ciális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója 
(45 fő) – pszichiátriai betegek nappali ellátása – Ke-
menespálfa

•  Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Család 
Szociális Központ Pszichiátriai Betegek Nappali Ellá-
tója (55 fő) – pszichiátriai betegek nappali ellátása – 
Nagylengyel

Plébániai karitászcsoportok eseményei: 
•  lelkigyakorlatok
•  Anyák napi programok - Szentgotthárd, Kőszeg, 

Gencsapáti, Jánosháza, Szombathely, Jézus Szíve 
Plébániai karitászcsoportok, 

•  Idősek napja Szombathelyen
•  Idősek karácsonya
•  Szent Márton ládája gyűjtés
•  Tesco, Penny Market adománygyűjtés – Körmend, 

Kőszeg, Sárvár, Zalaegerszeg plébániai karitászcso-
portok

•  Önkéntes „Szeretetláda” kihelyezése – Szombathely, 
Szent Márton plébániai karitászcsoport

•  Zarándoklatok idősekkel, betegekkel, cigány csalá-
dokkal – Vép, Gencsapáti, Jánosháza, Celldömölk, 
Bérbaltavár, Csákánydoroszló plébániai karitászcso-
portok

•  Kórházi Beteglátogató Csoportok működése – Za-
laegerszeg, Szombathely, Celldömölk, Gencsapáti, 
Szentgotthárd plébániai karitászcsoportok

•  Katalin Bál – Vép, Szentgotthárd, Celldömölk plébá-
niai karitászcsoportok

•  Erzsébet napi jótékonysági hangverseny – Kőszeg, 
Balogunyom, Ják, Szombathely – Szent Kvirin, Olad, 
Kertváros-Zalaegerszeg plébániai karitászcsoportok

•  Farsangi bál – Kőszeg, Páka, Szombathely-Jézus Szí-
ve Plébánia plébániai karitászcsoportok

•  Adventikoszorú-készítés
•  Betlehemes misztérium játék Vasegerszegen, a Bo-

gáti Idősek Otthonában
•  Nyári napközis tábor – Narda plébániai karitászcso-

port, Kárpátaljai gyerekek nyaraltatása – Őriszentpé-
ter karitászcsoport

•  Családi hétvége – Páka, Szentgotthárd, Jánosháza, 
Zalaegerszeg – Kertvárosi, Zalalövő, Bagod plébániai 
karitászcsoportok

•  Szent Erzsébet-napi programok: kenyérszentelés és 
osztás minden plébániai karitászcsoportban

•  Cigánypasztoráció – Szombathely 500 fő részvételével

váci egyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 113
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 1024 fő

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM pelenka: 81 család
•  Béres csepp: 252 fő
•  Öngondoskodó Háztartások – Vetőmag program: 

270 család 
•  Vár a nyár!: 26 helyszínen – több mint 1300 gyermek, 

amelyből 600 hátrányos helyzetű
•  Erzsébet tábor: 40 gyermek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 357 gyermek
•  Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: Vácon 

december 4-én – 70 rászoruló család
•  LAK6 program: 20 család – 3.804.960 Ft
•  BURGONYA program: 3.000 kg burgonya
•  Kandalló program: 15 db kályha, 600.000 Ft értékű 

tűzifa
•  „AKAROM” program Vanyarcon: 30 család

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszertámogatás és szociális étkezési díj átválla-

lás: 142 család részére, 658.252 Ft 
•  Gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz 

költség átvállalás: 32 fő – 335.346 Ft 
•  Krízissegély 

•  tűzifa és kályha: 32 család – 856.825 Ft 
•  gyógyszerkiváltás: 30 fő – 178.276 Ft 
•  rezsi-, lakhatási-támogatás, egyéb: 80 család – 
2.110.994 Ft

•  Táborok - Az egyházmegyében 26 helyszínen szer-
veztek táborokat karitászcsoportjaink. Az országos 
projekten felül ehhez 1.500.000 Ft támogatást bizto-
sítottunk csoportjainknak. Drégelypalánkon 30 hát-
rányos helyzetű gyermek részére szerveztük meg az 
Egyházmegyei Karitásztábort 

•  Húsvéti élelmiszersegély: kb. 4.000 fő – 19.754 kg 
•  Iskolakezdési támogatás: 53 karitászcsoport – 328 

gyermek támogatása – 1.650.000 Ft
•  Karácsonyi segélyprogram: 270 család – 800.000 Ft 
•  A Váci Egyházmegyei Találkozón a Karitász képviselete

Egyéb segélyprogram:
•  Egyházmegyei Karitász Találkozó február 18-án – 270 fő 
•  Egyházmegyei Karitászcsoport vezetőinek képzése 

szeptember 30-án – 100 önkéntes 
•  az egyházmegyei karitászhoz érkezett pénzado-

mányokból további 1.155.594 Ft értékben tudtunk 
támogatást adni

•  A Nemzeti Agrárkamarától 4.000 kg liszt adományt 
kaptunk, melyet karitászcsoportjaink juttattak el kb. 
700 rászoruló családnak



56 57

•  11 új karitászcsoport alakult: Kosd, Monorierdő, Ma-
gyarnándor, Szente, Debercsény, Szandaváralja, Kise-
cset, Galgamácsa, Rimóc, Vácszentlászló, Táborfalva

Plébániai karitász csoportok eseménye:i 
•  Rendezvények: adventi vásár, „cipősdoboz” akció, 

„Mindenki karácsonya”; „Magányosok karácsonya” 
farsangi bálok, jótékonysági bálok, családi napok, 
cirkuszi előadáson való részvétel, jótékonysági 
koncertek, terményáldás, Úrnapi virágszőnyeg ké-
szítés, karitász önkéntesek fogadalomtétele, „sze-
retetebéd”; teadélután, „Vigyél magaddal, ha fázol” 
- sapka, sál akció

•  Gyűjtések: adventi és nagyböjti adomány- és élel-
miszergyűjtés, jótékonysági vásárok  

•  Programok hajléktalanoknak: hajléktalan szállóval 
való együttműködés keretében támogatás (ruha, 
élelmiszer)

•  Programok időseknek: idősotthonokban élők rend-
szeres látogatása, idősek szentmiséje, Idősek napi 
rendezvények, idősek karácsonya, idősek megláto-
gatása és segítése az otthonaikban, házi gondozás

•  Programok betegeknek: Betegek világnapi rendez-
vény; Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők napja 
Kartalon, betegek és fogyatékkal élők rendszeres lá-
togatása az intézményekben;

•  Gyermekprogramok: tanszertámogatások, játék-
délutánok, gyereknap, nyári táborok, melyeket a 
plébániai csoportok tartanak meg; rorate mise utáni 
reggeliztetés, elsőáldozók megvendégelése; francia 
nyelvtanítás

•  Családi programok: Családi napok, templom és te-
mető takarítás, kirándulások; zarándoklatok; faluna-
pok szervezésében való részvétel, Szent Miklós futás; 

•  Szent Erzsébet-napi programok: Váci székesegy-
házban szentmise és Erzsébet kenyér osztása, illetve 
az egyházmegye több helyszínén kenyér- és kalá-
csosztás 

Veszprémi főegyházmegye
A plébániai önkéntes csoportok száma: 45
Összes nyilvántartott önkéntes száma: 543

Országos projektek helyi megszervezése:
•  DM Pelenka: 60 fő
•  Béres csepp: 186 fő
•  Öngondoskodó Háztartások – Vetőmag program: 

140 fő
•  Vár a nyár!: 169 gyermek
•  Betűvető iskolakezdési támogatás: 250 gyermek

Egyházmegyei projektek, támogatások:
•  Élelmiszersegély-támogatás: 444 fő – 2.080.000 Ft 
•  Gyógyszertámogatás: 58 fő – 681.000 Ft 
•  Krízissegély (tűzifa-, rezsi-, lakhatási támogatás, 

egyéb): 46 fő – 1.964.943 Ft 

Egyéb segélyprogramok:
•  Burgonya-program: 66 család – 158.400 Ft
•  Kandalló-program: 12 család – 440.000 Ft 
•  „Egy kis doboz szeretet”: 1500 doboz ajándék

Plébániai karitászcsoportok eseményei:
•  Rendezvények: Jótékonysági disznóvágás Kislődön, 

ajándékot kapott a katolikus iskola az „Egy Kis Do-
boz Szeretetért” programban, Karitász Junior Szak-
mai Nap a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, 
Nagyböjti Élelmiszergyűjtés Z+D Együttműködő 
Partnerünkkel, a Pannon Egyetem hallgatói tartós 
élelmiszert gyűjtöttek rászoruló családoknak, hű-
tőszekrény-adomány az újszülött osztály számára, 
Állati extrém show Veszprémben és Pápán a Richter 
Flórián Cirkuszban (20 gyermek részvételével), Vár A 
Nyár! – megnyitotta kapuit a Karitásztábor Olaszfa-
lu-Alsóperén

•  Programok időseknek: idősek meglátogatása és se-
gítése az otthonaikban

•  Programok betegeknek: fogyatékkal élők megláto-
gatása az intézetben

•  Gyermekprogramok: nyári táborok a plébániai cso-
portok szervezésében

•  Családi programok: túrák, kirándulások, zarándoklatok
•  Szent Erzsébet-napi programok: helyi ünnepek, 

kenyérszentelés és osztás (6 helyszínen)
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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

Főegyházmegyei Karitász Központ Eger
3300 Eger, Szaicz Leó út 7.
Tel./Fax: (36) 518-602
Vezető: Ft. Árvai Ferenc igazgató
e-mail: eger.caritas@gmail.com

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye  
Szent Erzsébet Karitász Központ
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.
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 Zoltán

Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete
9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Tel./Fax: (96) 348-048
Vezető: Ft. Lőrincz Pál OSB igazgató
e-mail: karitasz@osb.hu

Pécsi Egyházmegyei Katolikus 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

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

címListák
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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: Feiszl 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

a katOLikus karitász  
hálózatában műkÖdő réV  
szenVedélybeteg-segítő  
szOLgáLatOk 
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Rév  
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – Budapest 
1115 Budapest, Bartók B. u. 96. 
Tel.: (1) 466 4455 
E-mail: caritas.revbp@caritas.org.hu 
Web: www.karitasz.hu 

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

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat –  
Kecskemét
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Tel.: (76) 415 466
E.mail: revkmet@t-online.hu

Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV  
Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia –  
Székesfehérvár
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 

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász RÉV  
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata 
9700 Szombathely Wesselényi u. 24. 
Tel.: (94) 508 528 
E-mail: caritas.rev@gmail.com

karitászPONT aDOmánybOLtOk 

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!

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE 

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

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.

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

Karitászház
8000 Székesfehérvár, Lövölde út 28/a.
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.
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.
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.

Várjuk adományozóinkat és vásárlóinkat  
a KaritászPONT hálózatunk boltjaiban! 

ADOMÁNYVONAL
Hívjon, hogy segíthessünk!

Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak
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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.

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.

VESZPRÉM–FŐEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ

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.

Kiadja: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica
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