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Tisztelt Olvasó Testvérem!
Ha átlapozza a Szatmári Egyházmegyei 

Caritas 2017-es évről szóló beszámolóját, 
szembesül azzal a sokrétű feladattal, 
mely a római katolikus egyházunk részéről 
válasz volt az elmúlt év szociális kihívá-
saira, és nem csak! Munkatársaink tették 
a tőlük telhetőt nagy szakértelemmel, 
odafigyeléssel és szeretettel. Mindenek-
előtt nekik szól a köszönet.

A Krisztus-közösség Éve kapcsán szol-
gálatunkkal és programjainkkal azt a  
nem titkolt vágyunkat is szerettük volna 
kifejezésre juttatni, hogy mi nemcsak 
segíteni akarunk, hanem elsősorban 
Krisztust látni, Krisztust láttatni és Krisz-
tus köré gyűjteni testvéreinket. Velük 
együtt mi is Krisztushoz tartozunk, és 
egyre inkább kell krisztusi közösségként 
élnünk, ahol törődnek egymással és imád-
koznak egymásért. Hiszem és vallom, 
hogy Egyházmegyei Caritas-unk éves 
tevékenysége nemcsak a sokszor nagyon 
is fájó szükséget enyhítette, hanem tevé-
kenyen hozzájárult egy hiteles krisztusi 

közösség kialakításához, megerősítésé-
hez is, ami az utóbbi két évben kiemelt 
lelkipásztori célkitűzésünk volt. Ha ebben 
a tekintetben sikerült előbbre lépnünk, ez 
mindenképpen Isten kegyelme volt. Hála 
neki mindenért.

A Caritas-unk dolgozói és önkéntesei 
munkája mellett, természetesen ott van 
a támogatók hosszú sora, akiknek az ado-
mányai lehetővé tették, hogy a segítségek 
konkrétabbak és egyre bőségesebbek legye-
nek. Isten fizesse meg mindenkinek!

Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy 
ne fáradjunk bele a jót tenni. Aki bőven vet, 
bőven is arat – mondja Szent Pál apostol. 
De az igazi jutalom mégis Jézusunk szavai 
lesznek, aki majd így szól: amit eggyel, a 
legkisebbel tettetek, velem tettétek. 

A magam részéről ismételten szeretet-
tel köszönöm meg Caritas szervezetünk 
alkalmazottainak a munkáját és nem 
kevésbé a külföldi és belföldi partnereink 
támogatását. Kérem a Jóisten bőséges 
áldását mindnyájuk számára. 

Szatmárnémeti, 2018. február 7.                   Főpásztori áldásommal, 
+Jenő püspök
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Tisztelt Olvasó!
Eltelt egy újabb év, és kötelességünknek 

tartjuk, hogy képet adjunk mindarról, ami 
2017-ben velünk történt. A „velünk” szót 
itt tágabban értem, éves beszámolónk 
mindazokról szól, akikért vagyunk, akik 
velünk együtt dolgoznak, tesznek, Így 
partnereinkről, támogatóinkról is. 

Az elmúlt évben is az elesettek támo-
gatása, a keresztényi szeretet, a jóra, 
jobbra való törekvés, tisztesség, becsü-
letes munka és a szakmai színvonal 
emelése vezetett mindannyiunkat min-
dennapjainkban. Arra törekedtünk, hogy 
segÍtsünk mindazoknak, akik saját maguk 
által vagy akár teljesen ártatlan módon 
kerültek kiszolgáltatott helyzetbe, legye-
nek azok szegények, fogyatékkal élők 
vagy idős emberek, akik ápolásra és törő-
désre szorulnak, kisgyermekek, akiknek 
meg kell tanÍtani, mi a jó és mi a rossz az 
életben, egyedülállók, akik egy jó szóra 
várnak. Mindezek az emberek a környe-
zetünkben élnek, és nagyon gyakran csak 
arra van szükségük, hogy a kezüket nyújt-

suk feléjük, és segÍtsünk nekik. 
Köszönettel tartozunk az egyházme-

gyének, a püspök úrnak, hogy a hétköz-  
napok nehézségeinek közepette is irányt 
mutatott és erőt, hitet adott, támogatott 
bennünket.

Köszönjük partnereinknek és támo-
gatóinknak, hogy bizalmukat élvezhettük, 
hogy mindvégig mellettünk álltak külde-
tésünk teljesítése során, hogy hittek ben-  
nünk és abban, hogy rászoruló embertár-
saink sokszor kilátástalannak tűnő hely-  
zetén együtt javíthatunk, esélyt adva nekik 
egy jobb, méltóbb jövőre. 

Köszönet jár a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet munkatársainak is 
azért, hogy lelkiismeretesen és becsüle-
tesen, magas szakmai színvonalon végez-  
ték munkájukat. 

Látva a napi és jelenlevő szükséget és 
nélkülözést, amitől embertársaink szen-
vednek, kérjük Önöket, segítsenek nekünk 
2018-ban is, álljanak mellettünk és támo-
gassanak azért, hogy segíthessünk! 

Szatmárnémeti, 2018. február 7.                   SzÍvélyes üdvözlettel,
Láng László vezérigazgató
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Esély egy teljes értékű életre

A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet 1992-ben nyitotta meg első, 
hátrányos helyzetű gyermekekkel foglal-
kozó intézményét. Jelenleg öt ilyen köz-  
pontot működtet a szervezet Szatmárné-
metiben, Erdődön, Túrterebesen, valamint  
Nagybányán.

A Caritas nappali gyermekközpontjai-
ban dolgozó szakemberek célja, hogy a 
legkorszerűbb, a gyermeket középpontba 
helyező nevelési és oktatási módszerek 
segÍtségével a hátrányos helyzetből in- 
duló gyermekek készségeit fejlesszék, 
társadalmi integrációjukat elősegÍtsék, 
hogy a helyi közösség aktÍv és értékes 
tagjaivá váljanak.

Munkájuk során a szervezet szakem-
berei szorosan együttműködnek azoknak 
az oktatási intézményeknek a pedagó-
gusaival, amelyekben a központokat 
látogató gyermekek tanulnak. Az óvónők-
kel és tanÍtónőkkel közösen rendszeresen 
szerveznek olyan foglalkozásokat a Caritas-
központokban, melyeken a hátrányos 
helyzetű gyermekek csoporttársai/ osztály-  

társai is részt vesznek, ezáltal is elő-
segÍtve megértésüket, elfogadásukat.

Hagyománnyá váltak a Caritas központ-
közi találkozók, melyek keretében a külön- 
böző településekről érkező, de hasonló prob-
lémákkal küzdő és hasonló sikerekre vágyó 
gyermekek tapasztalatot cserélhetnek, 
pozitÍv példákat ismerhetnek meg, erőt és 
reményt merÍthetnek lelki társaik által. 

Fontos hangsúlyt helyeznek a Caritas 
nappali gyermekközpontok a családtagok 
érdekeltté tételére, bevonásába gyerme-
kük fejlesztésébe, hiszen gyakran épp 
családja húzza vissza, gátolja a gyermeket 
a pozitÍv irányú fejlődésben. Ennek érde-
kében rendszeresen szerveznek gyerme-  
kek és szüleik számára közös foglalkozá-
sokat, melyek lehetővé teszik, hogy a szülők 
jobban megértsék gyermekük igényeit és 
minőségi időt töltsenek el együtt. 

A Caritas gyermekintézmények keretéből 
kinövő, nyolcadik osztályos diákoknak a szer-  
vezet segÍt a pályaválasztásban, de az állás-
keresésben is támogatást nyújt, ameny-  
nyiben szeretnének munkát vállalni.  

A Caritas szakemberei tudják: a hátrányos helyzetből kikerülni csak 
nevelés és oktatás által lehet. Évente több száz gyermeknek segÍtenek.

Faültetés az Assziszi Szent Ferenc Központban

Bábelőadáson a Barátság Házás gyerekek

Családi nap az erdődi Integrettóban  
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Don Bosco Nappali Központ
Szatmárnémeti, Cloşca sugárút 68. 
Telefon: 0261-721529

Barátság Háza Nyitott Szociális Központ
Szatmárnémeti, L. Blaga sugárút 19/A. 
Telefon: 0261-760955

Integretto Nappali Központ
Erdőd, Ștefan cel Mare utca 76. szám 
Telefon: 0261-771715

Tours-i Szt. Márton Közösségi Központ 
Túrterebes, Főutca 13. szám 
Telefon: 0261-836080

Assziszi Szt. Ferenc Közösségi Központ
Nagybánya, Macului utca 2. szám 
Telefon: 0262-277498

Meseolvasó verseny Túrterebesen

A Caritas erdődi Integretto, szatmár-
németi Barátság Háza, túrterebesi Tours-i 
Szent Márton és nagybányai Assziszi 
Szent Ferenc központjába járó gyermekek 
közül huszonhét vett részt a 2017. július 
12-én, szerdán, Túrterebesen megszer-
vezett Meseolvasó versenyen.

A hetek óta szorgalmasan készülő 
gyermekek teljesítményét négytagú zsűri 
értékelte: Kiss Kálmán, nyugalmazott 
iskolaigazgató, Papp Erika magyartanárnő, 
Fülöp Orsolya gyógypedagógus és Kardos 
Melinda pszichológus. 

A verseny keretében másodikos–harma-

dikos, illetve negyedikes–ötödikes tanulók 
mérték össze tudásukat, mindkét kate-
góriában külön a magyar és külön a román 
nyelven mesét olvasók. Sorshúzással dőlt 
el, ki milyen mesét olvas fel.

A Meseolvasó verseny fődíja kategó-
riánként 4 kerékpár volt, a második és 
harmadik helyezettek, valamint a dicsé-
retben részesülők pedig mesekönyveket 
kaptak ajándékba. 

Az első alkalommal megszervezett 
Meseolvasó verseny sikerén felbuzdulva 
a szervezők úgy döntöttek, hogy 2018-ban 
is sort kerítenek rá. 

Négy Caritas-intézmény kisdiákjai mérték össze tudásukat a meseolvasás 
terén. A verseny fődíja 4 kerékpár és sok szép meséskönyv volt. 
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SzÍnes programok a Caritas gyermekközpontokban

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet Don Bosco Nappali Központjának 
magyar és román csoportja együtt farsan-
gozott február 25-én. A magyar csoportba 
járó gyerekek előbb saját kezűleg elkészí-
tették maszkjaikat, majd a román cso-  
portba járó társaiknak vicces rímek révén 
bemutatták jelmezeiket. A farsangi mulat-
ság tánccal végződött. A buliról termé-  
szetesen nem hiányozhatott a hagyomá-
nyos farsangi fánk sem.

Vidám télűző
a Don Boscoban

A 2017-es gyermeknapot a Caritas 
Integretto Nappali Központjába járó gyer-
mekek családtagjaikkal és a központ 
munkatársaival együtt ünnepelték meg. 
Játékokkal, vetélkedőkkel, szórazkoztató 
feladatokkal gyorsan elröpült az idő.  

A résztvevők együtt készítettek ebédet, 
ami különösen ízletes lett - mindenki hoz-
zájárult a megfőzéséhez, talán épp ettől 
lett annyira finom! A rendezvény szerve-
zésében és lebonyolításában helyi ön-  
kéntesek nyújtottak segÍtséget.

Családias hangulatú gyermeknap 
az erdődi Integretto központban 
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Az Assziszi Szent Ferenc Közösségi 
Központot látogató iskolások a nyári 
vakációban bejárták Nagybányát, hogy 
felfedezzék városuk eddig számukra 
ismeretlen oldalait is. 

Sav Gabriela és Bud Cristiana pedagó-
gusok kíséretében a gyerekek megláto- 
gatták a Nagybányai Művészeti Központ 
Megyei Szépművészeti Múzeumot, ahol 
megcsodálták a kiállított festmények és 
szobrok legapróbb részleteit is. Nagy 
érdeklődéssel hallgatták a művészekről 
és alkotásaikról szóló történeteket, annál 
is inkább, mivel megtudták, hogy több-
ségük Nagybányán élt és alkotott. A 
múzeumban az iskolásoknak lehetőségük 

volt feltárni a bennük rejtőző művészt is 
úgy, hogy színes álarcokat készítettek.

A gyerekek meglátogatták a helyi falu-
múzeumot is, ahol megismerkedtek a 
régmúlt idők embereinek életstílusával. 
Megfigyelték, hogy bár a hajdani lakosok 
szerény körülmények között éltek, házaik 
tiszták és takarosak voltak, díszítésük 
pedig egyszerű, de ízléses. A kirándulás 
következő állomása a Regina Maria park 
volt, ahol a játéké volt a főszerep. 

A barangolások során a gyerekek meg-
tekintették a várost a 40 méter magas, 
1446 és 1468 között épült Szent István-
toronyból és rengeteg érdekességet tudtak 
meg a felújított régi főtérről is.

Felfedezték városukat, Nagybányát 

Megtanulnak
dobon játszani

Didi Péter dobtanár segÍtségével tanul-
nak ütős hangszeren játszani a Barátság 
Házába járó iskolások. Tudásukat az isko-
lai tanév végén szervezett dobkoncerten 
társaiknak, családtagjaiknak és barátaik-
nak is bemutatják. 

A 2017 júniusában megtartott koncer-
ten tizenöt iskolás dobjátékát hallgathatták 
meg a rendezvényen résztvevők. A gyere-
kek egy éven át heti rendszerességgel 
jártak dobórára. 
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet a Svájci Caritas kezdeménye-
zésére, a kolozsvári Roma Közösségek 
Erőforrásközpontjával közösen 2014-ben 
svájci alapokból társfinanszírozott projek-
tet indított. “A szatmári és máramarosi 
régióban élő romák és más szociálisan 
hátrányos helyzetű csoportok életkörül-
ményeinek javítása” elnevezésű projekt 
célja a hátrányos helyzetű közösségekben 
élők felzárkóztatása nevelési, közösség-
fejlesztési és egészségügyi programok 

által. Az Erdődön, Túrterebesen és Nagy-
bányán gyakorlatba ültetett projekt ered-  
ményei már szépen körvonalazódnak, 
hiszen 3 éves időtartama alatt hatékonyan 
sikerült visszaszorítani többek között az 
iskolaelhagyás jelenségét. A projekt kere-
tében különböző alternatív nevelési-  
oktatási módszereket ötvöznek, melyek 
a gyermeket helyezik a középpontba.

2017-ben vetődött fel az ötlet, hogy az 
eddig 3 települést érintő projektet kiter-
jesszék újabb helységekre is, melyekben 

nagy a hátrányos helyzetű közösségek 
tagjainak számaránya. Ennek érdekében 
fogott össze a Szatmár Megyei Tanfelü-
gyelőség, a Babeș-Bolyai Tudományegye- 
tem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata 
és a Caritas Szervezet. 

Képzés óvónőknek
Az együttműködés az óvodák valós 

helyzetének felmérésével indult, az óvó-
nőknek szóló képzéssel folytatódik, a 
képzés keretében elsajátított módszerek 

A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata 
és a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet együtt keresnek hatékony és hosszú távú megoldást.   

Az iskolaelhagyás ellen már az óvodában tenni kell
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A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség 
által kijelölt, a projektben részt vevő tele-
pülések egyike Magyargéres. A 724 lelket 
számláló faluban mindössze 2 óvodai 
csoport működik: egy kis- és egy nagy-
csoport, mindkettő magyar nyelven. Hátrá- 
nyos és nem hátrányos helyzetű családból 
származó gyerekek egyaránt járnak az 
intézménybe. “Itt nincs különbség gyerek 
és gyerek között, mindegyiket egyformán 
szeretem, ugyanúgy nevelem.” – állítja 
Oláh Magdolna, a kiscsoport óvónénije. A 
35 éves tapasztalattal rendelkező peda-
gógus szerint azok a gyerekek, akik rend-  

szeresen járnak óvodába sokkal inkább 
maradnak meg az iskolapadban. Más a 
helyzet sajnos azokkal, akik ezt nem teszik. 

A Magyargéresen is gyakorlatba ülte-
tendő projekt révén az óvoda a 2017/ 
2018-as tanév elején új játékokat és tan-
eszközöket kapott. “Bízunk benne, hogy 
az óvoda korszerűbb felszereltségének 
híre motiváló tényezőként hat azokra a 
szülőkre is, akik eddig nem járatták óvo-
dába a gyermeküket, hogy elhozzák ide 
őket, hogy a többi gyerekkel együtt legye-
nek, tanuljanak, fejlődjenek.” – reméli 
Végh Halász Irma, a nagycsoport óvónénije. 

Felszerelést kaptak az óvodák

Oláh Magdolna, a kiscsoport óvónénije A pedagógusok munkáját szakemberek segÍtik

megfelelő gyakorlatba ültetését pedig 
mentorprogram segíti. 

Az óvónőknek tartott képzésen ötvenöt 
óvodai pedagógus vesz részt. Az intéz-
ményeket a tanfelügyelőség jelölte ki, a 
hátrányos helyzetű gyermekek arányára 
való tekintettel. A kiválasztott helységek: 
Ákos, Tasnád, Tasnádszarvad, Mezőterem, 
Lázári, Hirip, Érszakácsi, Szamosudvari, 
Sárközújlak, Szelestyehuta, Szaniszló, 
Szakasz, Magyargéres, Krasznabéltek, 
Mikola, Vetés, Óvári, Kis- és Nagypeleske, 
valamint Nagybánya. 

A képzést hátrányos helyzetű roma 
gyermekek fejlesztése és felzárkóztatása 
terén nagy tapasztalattal rendelkező tré-
nerek tartják. A tréning bevezető része 
október 30-án és 31-én zajlott, második 
része pedig 2018. február 5. és 7. között 
kerül megszervezésre. Az itt elsajátított 
ismereteket a résztvevő pedagógusok 
mentorálás keretében mélyítik majd el. 

Az óvónők képzése mellett, azok az 
óvodák, amelyekben tevékenykednek, a 
projekt jóvoltából 1800 svájci frank érték-
ben kaptak taneszközöket és játékokat a 
2017/2018-as tanév elején.
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A COFA (Család és Gyermek) program 
a Neumayer Stiftung finanszírozásával 
2016 júniusa és 2018 júniusa között meg-
valósuló projekt. Célcsoportja a Caritas 
Barátság Házát látogató kisiskolások és 
azok családtagjai, akik közös, nevelő és 
ugyanakkor szórakoztató foglalkozásokon 
vesznek részt. 

A projektnek van elméleti része, mely-
nek keretében olyan témák kerülnek 
ismertetésre és megbeszélésre, mint az 
egészséges táplálkozás, tisztálkodás, 
nevelés erőszak nélkül, élet TV nélkül stb., 
valamint gyakorlati része, mely közös -  
szülő és gyermek által végzett aktivitá-  
sokra biztosít lehetőséget, mint a virág-

ültetés, sütés-főzés stb.
A programnak köszönhetően gyer-

mekek és szüleik értékes pillanatokat 
tölthetnek együtt, a szülők javíthatják szü-
lői kompetenciáikat, pozitív nevelési 
módszereket gyakorolhatnak be a központ 
szakembereinek támogatásával, aktívan 
részt vesznek a gyermek fejlesztését meg-
célzó tevékenységekben.

Csak néhány a számtalan közös aktivi-
tás közül: sütemény, befőtt, savanyúság 
készítése, tisztálkodás és gyermekgon-
dozás témájú workshopok, nevelő és 
szórakoztató játékok, bábszínház előadás 
és mozifilm megtekintése, kirándulás a 
nagyváradi állatkertbe. 

Gyermek és családnevelésA túrterebesi Tours-i Szent Márton 
Közösségi Központ munkatársainak  
egyedülálló kezdeményezése az AROMA 
Kávézó, melynek keretében hétköznap 
reggelente egy finom kávéra várják az 
intézményt látogató gyermekek szüleit. 
A kezdeményezés célja, hogy javuljon a 
szülőkkel való kommunikáció és együtt-
működés a gyermek érdekében.
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REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOK
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A Caritas Szent József Rehabilitációs 
Központja, valamint Nagykárolyi Rehabi-
litációs Központja atipikusan fejlődő, 
fejlődési zavart mutató vagy fogyatékos-
sággal élő, 0-7 éves korú gyermekek- 
nek és családjaiknak nyújt segÍtséget.

A koragyermekkori intervenciós szolgál-
tatások célja a fejlődési rendellenességgel 
és/vagy fogyatékossággal élő gyerekek 
szűrése és egy korai diagnózis felállítása; 
a diagnosztizált gyerekek terápiája és a 
korai beavatkozás; korai segítségnyújtás  
a gyermekeknek és családtagjaiknak. 

Hivatalos adatok szerint Szatmár megyé- 
ben 970 fogyatékkal élő gyermek van, 
melyből kb. 200 a 0-4 éves korosztályba 
tartozik, mintegy 300 pedig 5 és 9 év közötti. 
Ezen adatokból is látszik, hogy a kora-
gyermekkori intervenciós programra 
szorulók száma elég magas, és 5-9 éves 

korukra ez a szám csak növekszik.
A Caritas rehabilitációs központjai 

komplex koragyermekkori szocio-medi-
kális és gyógypedagógiai intervenciós 
szolgáltatásokat biztosÍtanak: a kockázati 
helyzet, fejlődési zavar vagy fogyatékos-
ság szűrését, mérését és (korai) terápiás 
beavatkozást; a nehéz helyzetben lévő 
szülők és családok támogatását; orvosi, 
pedagógiai, pszichológiai és szociális 
segítségnyújtást, továbbá a beavatkozá-
sok koordinálását. 

Az itt dolgozó szakemberek a legkor-
szerűbb módszereket alkalmazzák, mint: 
a Vojta, szenzoros integrációs terápia, 
bazális stimuláció, komplex gyógypeda-
gógiai ellátás, autizmus spektrum zava-  
rokban PECS képes kommunikációs rend-
szer, komplex logopédiai intervenció, 
Kulcsár-féle mozgásterápia stb.

 Szent József Rehabilitációs Központ
 Szatmárnémeti, Dsida Jenő utca 16. 
 Telefon/fax: 0261-713811
 Működési és látogatási órarend:
 H, K, Sze, P: 8.00 - 16.00, Cs: 8.00 - 18.00

Nagykárolyi Rehabilitációs Központ
Nagykároly, Uzinei utca 2. szám
Telefon: 0261-861531, 0735-406652
Működési és látogatási órarend:
H, Sze, Cs, P: 8.00 - 16.00, K: 8.00 - 19.00

Nappali Központ Speciális Szükségletű 
Gyermekek Számára
Nagykároly, Uzinei utca 2. szám, 
Telefon: 0261-861531
Nyitva tartás: H - P: 8 - 16

Szakterületünk a koragyermekkori intervenció 
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A Szent József Rehabilitációs Központ 
2017. július elsején családi napot szerve-
zett Atyán, melyen az intézmény munka- 
társai és családtagjaik, valamint a köz-
pontba járó gyermekek, szüleik és test-  
véreik vettek részt. A program igazán vál-
tozatos volt: arcfestés, kalap- és papír-  
sárkány készítés, a legkisebbek számára 
pedig homok- és kukoricacsutka vár épÍtés.

Nem mindennapi élményt jelentett a 
résztvevők számára az állatsimogatás és 
a lovaglás. A kicsik örömmel simogatták 
a nagy, szelíd szemű, sima, fényes szőrű 
paripákat, majd bátran pattantak fel a 
hátukra később a lovaglótéren. A nagyob-
bak önállóan, a 2-3 éves gyermekek 
szüleik keze által óvva próbálták ki a 
nyeregben ülést. 

Élményekben gazdag családi nap

Ünnepváró
A december 17-e a Szent József Reha-

bilitációs Központot látogató gyermekek 
és családtagjaik számára a karácsony-
várás jegyében telt. Az örömteli eseményre 
a Télapó is ellátogatott, névre szóló aján-
dékot hozva minden gyermeknek. 

A Caritas nagykárolyi, speciális szük-
ségletű gyermekek számára kialakított 
központjába járó gyermekek június 
végén meglátogatták a város szélén 
található Szentháromság kápolnát és 
egy játszással teli napot töltöttek a 
kápolnát körülölelő ligetben. A kicsiket 
Bărburaş Răcăşan Amalia, Soos Radu, 
Gombos Anikó és Tímár Éva pedagó-
gusok, valamint Terheş Mirela és 
Ciocan Renáta dadusok kísérték el a 
kirándulásra. Vagner Arnold szociális 
munkás szerint a friss levegő és a kör-
nyezetváltozás pozitív hatással volt a 
gyerekekre, sokuk teljesen másképp 
viselkedett, mint egyébként - nyitot-
tabbak, felszabadultabbak voltak.
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Egymást elfogadni, 
együtt örülni

A projektben részt vevő oktatási intéz-
mények egyike a szatmárnémeti Hám Já-
nos Római Katolikus Teológiai Líceum 
volt. A Leiti Mónika tanítónő által oktatott 
előkészítő osztályba 10 héten át, minden 
szerdán egy 7 esztendős Down-szindró-
más kislány látogatott el Ivanitzki Boglárka 
gyógypedagógus kíséretében. 

A tanítónéni a kislányt új osztálytárs-
ként mutatta be az előkészítősöknek és 
már az első közös foglalkozás alkalmával 
megkérte az osztály tagjait, hogy figyel-
jenek rá, segítsenek neki. Az udvaron zajló 

Mindenkinek Becsengettek! 

A Mindenkinek Becsengettek! - kora-
gyermekkori intervenció és iskolai együtt-
nevelés integrált gyakorlati protokollja a 
fogyatékkal élőkért című Erasmus + pályá- 
zat célkitűzése 10 speciális nevelési igé-
nyű gyermek óvodai/ iskolai közösségekbe 
való integrálása volt, a csoportokkal/ osz-
tályokkal való közös foglalkozások révén. 
A koragyermekkori intervenciós terápiá-
ban részesült 3 nagykárolyi és 7 szatmár-
németi gyermeket gyógypedagógus kísér-
te el a foglalkozásokra.

A Caritas a projektben partneri szerepet 
töltött be a nyÍregyházai Down Egyesület 

és a kassai Centrum Liberta mellett.
A projekt zárómozzanata egy produkció 

bemutatása volt, melyet az ovisok és isko-
lások az eltérő fejlődésű gyermekekkel 
együtt tanultak meg. 

A projektzáró lehetőséget adott arra, 
hogy a többségi gyermekek családtagjai 
megtapasztalják, gyermekeik sikeresen 
együtt tudnak működni a sajátos nevelési 
igényű gyermekekkel, sőt ösztönösen se-
gítik és óvják őket. Márpedig az a gyerek, 
aki odafigyel társaira, olyan felnőtté válik, 
aki törődik másokkal. Ez a projekt sikere 
hosszú távon.

A projekt ünnepélyes keretek között zárult május 26-án 
Nagykárolyban, május 30-án pedig Szatmárnémetiben.
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A Mindenkinek Becsengettek! Erasmus + 
pályázat keretében napvilágot látott 
könyvecske célja, hogy közérthető, lénye-
ges útmutatást adjon azoknak a szülők-
nek, akiknek sajátos nevelési igényű, 
fogyatékossággal élő vagy tartós beteg 
gyermeke van. 

Gnándt Gábor projektmenedzser 
elmondása szerint, akár egy útikönyv,  
a kiadvány végigkalauzolja a szülőket 
a legfontosabb állomásokon: a probléma 
felismerésével kezdődően, a koragyer-
mekkori intervenció által nyújtott lehe-
tőségek felvázolásával folytatva, 
a hasonló problémával küz-
dő szülőcsoportokkal 
való kapcsolatteremtés 
módjait ismertetve, laj-
stromba véve a leg-
fontosabb ellátások 
igénylési módját, 
egészen a gyerme-
kükre váró reális 
kilátások ismerte-
téséig. A könyv a 
helyes és hiteles 
tájékoztatás mellett 
reményt is hivatott nyújtani a 

szülőknek. „Egy új úton elindulni sosem 
könnyű, de az ilyen utak tartogatják a 
legtöbb felfedezést. Most még nem is 
sejted, milyen sok boldog családdal, erős 

és segítőkész szülővel, támogató 
kívülállóval fogsz találkozni ezen 

az úton. Míg aztán egy napon 
te is azok között leszel, akik 
mosolyogva köszöntik az új 
utazókat.” – ezekkel a szavakkal  

zárul a kiadvány.
Az Útikönyv magyar és román 

nyelvű, valamint a kettős 
állampolgárok számára 

elkészült magyar-
országi változata  
a Szatmári Egyház- 

megyei Caritas 
Szervezet 
honlapján:  

www.caritas-
satumare.ro/hu/ 
mbcs-utikonyv/ 
minden érdek-

lődő számára 
dÍjmentesen hoz-

záférhető. 

Megjelent az MBCS Útikönyv játékos foglalkozásokat a Down-szindró-
más kislány nagyon élvezte, szívesen be-
kapcsolódott az aktivitásokba, és az 
ügyességi kihívások esetén is igyekezett 
minél jobban megfelelni. 

Leiti Mónika úgy véli, a projekt sikeréhez 
hozzájárult az előkészítős gyerekek szülei-
nek páratlan hozzáállása, hiszen amikor 
a szülőértekezleten felvetette a projekt-
ben való részvételt, mint lehetőséget, a 
szülők nyitottan és örömmel fogadták azt. 

Az osztályfoglalkozások során szerzett  
tapasztalatok alapján úgy tűnik, újfent 
bizonyítást nyert, hogy a gyermekek sok-
kal befogadóbbak, mint a felnőttek. Elfo-
gadják a másságot, nem rekesztik ki azt 
a társukat, aki valamiért más, hanem meg-
tanulnak figyelni rá, együtt teljesíteni a 
feladatokat és ezáltal az együtt töltött idő 
értékessé és örömtelivé válik.
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A Caritas Varázskert projektje egy 
olyan természetes környezet kialakítását 
tűzte ki célul, mely a speciális szükségletű 
gyermekek fizikai, lelki, társadalmi és szel-
lemi szükségleteit szem előtt tartva lehe-
tőséget biztosít számukra a természet 
felfedezésére, megismerésére, a játékos 
tanulásra, a felhőtlen kikapcsolódásra. 

A szenzoriális kertben a Caritas Szent 
József Rehabilitációs Központját látogató 

0-7 éves gyermekek, valamint a Hans 
Lindner Alapítvány Reménysugár prog-
ramjában részt vevő, daganatos beteg-
ségekben szenvedő gyermekek számára 
tartanak terápiás foglalkozásokat. 

A megyei szinten egyedülálló kezdemé-
nyezés a MOL Románia és A Közösségért 
Alapítvány támogatásával valósult meg a 
8. MOL Gyermekgyógyító program kereté-
ben 2017. februárja és szeptembere között.  

A Szatmárnémetiben, az Unirii út 49. 
szám alatt, 14 árnyi területen létrehozott 
kertben a munkálatok tavaly februárban 
kezdődtek meg, augusztus végéig pedig 
a kert folyamatosan épült és szépült. 

A terápiás kertben a gyerekeket szám-
talan jótékony inger éri: a változatos szí-
nek és formák a látásérzékre; a szélhárfa 
hangja, a szél, a levelek susogása, a mada-
rak csicsergése a hallásra; a föld, a fű,  

Varázskert, avagy a gyermekgyógyító élmény
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2017-ben szenzoriális terápiás kertet alakított ki fogyatékkal élő, 
valamint a Reménysugár programban részt vevő daganatos betegségekben szenvedő gyermekek számára. 
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a virágok illata a szaglásra; a növények 
sokféle textúrája, a kavics, a víz a tapin-
tásra; a gyümölcsök és fűszernövények 
íze, valamint az ehető növények aromája 
az ízlelésre hatnak. A másságuk, beteg-
ségük miatt túlságosan óvott, féltett 
gyermekek számára a kert nagyszerű lehe-
tőséget ad arra, hogy biztonságos és 
ellenőrzött körülmények között ismerked-
jenek meg az őket körbevevő természet-
tel, és felfedezzék a világot, társaikat és 
önmagukat is. 

A kerti bútorok, valamint a terápiás 
elemek, eszközök beszerzésében, össze-
állításában fontos hangsúlyt fektetett a 
Caritas a természetes anyagok felhaszná-
lására, valamint az újrahasznosításra. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet ezúton is köszönetét fejezi ki a Mol 
Románia és A Közösségért Alapítványnak 
a projekt lehetővé tételéért, továbbá azok-
nak a helyi vállalkozásoknak, amelyek 
támogatták a projektet, így a szatmár-
németi Dräxlmaiernek, a Garden Design 
Kft.-nek, a Hans Lindner Alapítványnak, és 
nem utolsó sorban azoknak az önkén-
teseknek, közöttük Caritas-alkalma-
zottaknak is, akik szeretettel és odaadás-
sal gondozták, ápolták a kertet azért, hogy 
gyógyulást, felüdülést hozzon sok-sok 
gyereknek az évek folyamán. 
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Gyöngy Ház Integrációs 
és Foglalkoztató Központ 
Alsóhomoród, Bisericii utca 83. 
Telefon: 0261-870712
Nyitva tartás: 
H 8 órától - P 16 óráig
Látogatási órarend: 
K, Sze, Cs: 16 - 18

A Gyöngy Házban 
aktívak a hétköznapok

A fogyatékkal élők a legkirekesztettebb társadalmi 
csoportok közé tartoznak, a szociális szolgáltatásokhoz, a 

formális és informális oktatáshoz, kulturális interakciókhoz 
való hozzáférésük igen nagy mértékben korlátozott. A Szatmári 

Egyházmegyei Caritas Szervezet 1991-ben megalapított alsó-
homoródi Gyöngy Háza sérült személyek hetes napközijeként 

működik, biztosítva számukra a szakszerű ellátást, valamint munka-
terápiás foglalkozások révén a társadalomba való beilleszkedést.  

A 2008 óta működő, a központhoz tartozó Rotary Alkotóházban a fogya-
tékkal élő személyek olyan kreatív tevékenységeket űzhetnek, mint az 

agyagozás, szövés vagy festés. A Gyöngy Ház kertjében lehetőség van 
bekapcsolódni a kertészkedésbe, mely igen hasznos a pontosság 
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kialakítására, valamint a mezőgazdasági 
munkálatok rendjének elsajátítására, a 
vetéstől az aratásig. Az intézményben 
hétköznapjaikat töltő személyek szívesen 
bekapcsolódnak a háziállatok gondozá-
sába is, mely tevékenység hozzájárul az 
állatok tartása és gondozása terén való 
felelősségérzet fejlesztésében. 

A munka mellett természetesen pihen-
nek is az intézménybe járók. Nyaranta  
különleges élmény számukra a strandolás, 
hiszen többségük ritkán vagy egyáltalán 
nem jut el a strandra. A kerekesszékkel 
közlekedő mozgássérülteket a központ 

munkatársai segítik be a vízbe, az úszó-
gumi és társaik támogató karja pedig 
számukra is lehetővé teszi a lubickolást.

Akár egy nagy család, a központ ellá-
tottai együtt ünneplik meg születésnapjai- 
kat. Mindenki számára fontos, hogy érez- 
ze, szeretik és szükség van rá, egy sérült, 
társadalmilag kirekesztett személy szá-
mára pedig még inkább. 

A Caritas külföldi partenerei a Gyöngy 
Ház megalapítása óta szívükön viselik 
annak sorsát. A fogyatékos személyek 
foglakoztatását nyersanyagokkal, valamint 
szaktudással rendszeresen támogatják. 
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NAPPALI IDŐSKÖZPONTOK
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Tordai Rozália és Takács Jenő 20 évvel 
ezelőtt ismerkedett meg a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet szat-
márnémeti Reménység idősközpontjában 
megszervezett Katalin-bálon. Sorsuk 
azóta összefonódott, a Reménység klub 
része mindennapjaiknak és ünnepnap-
jaiknak egyaránt. Az örökfiatal pár 
életszeretetével, soha nem lankadó 
lendületével sokak számára példa arra, 
hogy idősen is lehet az ember aktív és 
boldog. Hauler Magdolna központvezető 
a 2017-es Katalin-bálon a klubtársakkal 
közösen gratulált a párnak. 

Együtt könnyebb!
A nyugdíjba vonulás utáni társadalmi 

elszigetelődést hivatottak megakadá-
lyozni a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet szatmárnémeti, nagykárolyi, 
túrterebesi, nagybányai és máramaros-
szigeti nappali idősközpontjai. 

Bár mind az öt idősklub a Caritas égi-
sze alatt működik, mindegyiknek megvan 
a maga sajátos lelkülete. A máramaros-
szigeti Caritas idősközpontot látogató 
nyugdíjasok számára például a búcsúkon 
való részvétel és a kolostorlátogatás vált 
szokássá, míg a szatmárnémeti  Remény-
ség klub tagjai számára a hagyományok 
ápolása és a vallásos ünnepekre való 
közös felkészülés ad erőt és reményt.

A szatmárnémeti Szent Jakab Nappali 
Idősközpont Szatmár megyében egye-
dülálló intézményként a hatvan év fölötti, 
beteg, de még szállítható idősek számára 
biztosít szakszerű felügyeletet, ellátást és 
társaságot napközben, amíg a családtagok 
dolgoznak. Az intézményben közös erővel 
küzdik le a betegség és a kor miatt felve-
tődő nehézségeket - a szakszemélyzet 
által nyújtott ápolás mellett az idősek is 
tesznek egymásért, ahogy egy igazi 
családban szokás.
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A Caritas idősközpontjait látogató 
nyugdíjasok 2017-ben együtt ünnepelték 
meg az Idősek Világnapját. A Szatmár-
németiben megtartott találkozóra a 
Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
szatmárnémeti, nagykárolyi, túrterebesi, 
valamint nagybányai és máramarosszigeti 
idősklubjainak tagjai jöttek el.

Az esemény az Old but Gold elneve-
zésű pályázat zárómozzanataként, a 
szatmárnémeti Rotary Klub támogatásá-
val valósult meg. 

Minden részt vevő idősközpont egy-egy 
produkcióval készült erre a jeles alka-
lomra. A Reménység klub tagjai bécsi 

keringőt mutattak be, Kruzlics János klub-
tag pedig Óbecsey István „Szeressétek az 
öregeket” című versét szavalta el. A túr-
terebesi Caritas klub hölgytagjai népies 
jellegű, de modern elemeket is magába 
foglaló zenés, táncos produkcióval készül-
tek, míg a nagykárolyiak country-melódiára 
ropták a táncot. A nagybányai idősek 
népies verseket és dalokat adtak elő. 
Német táncot mutattak be és egy vidám 
miniszíndarabot a máramarosszigetiek, a 
Szent Jakab Nappali Idősközpont két 
hölgytagja pedig külön erre az ünnepségre 
komponált verset szavalt el „Idős vagyok, 
de nem vén!” címmel. 

Együtt ünnepeltek az idősközpontok
Mintegy kétszáz nyugdíjas vett részt az Idősek Világnapja alkalmából 
2017. október 12-én, csütörtökön megtartott ünnepségen. 

A nagybányai idősklub képviselői

A Caritas túrterebesi központjának tagjai

A nagykárolyi klubbot látogató nyugdíjasok A legmesszebbről - Szigetről - érkezett idősek A 85 éves Kruzlics János szavalata
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Az Old but Gold pályázat keretében 
hirdette meg a Caritas az „Ezüst hajjal 
arany korban” című fotóversenyét, melyre 
32 fotós nevezett be 83 pályamunkával. 

A fotópályázat célja az időskor sajátos 
szépségének szemléltetése volt az alkotó 
egyéni perspektívájából. A 2017. szeptem-
ber 23. és október 8. között zajló pályázat 
nemzetközi méreteket öltött, hiszen nem-
csak Szatmárnémetiből, és Románia más 
településeiről (Marosvásárhely, Székely-
híd, Kolozsvár), hanem Magyarországról 
is jelentkeztek résztvevők. 

A versenyt Eisenmann József nyerte 
Budapestről „Maraton” című fotójával. II. 
helyen végzett Bartha Csilla, a magyar-
országi Bicskéről „Kommunikáció” című 
alkotásával. A verseny közönségdíját a 
közösségi hálón legnagyobb népszerű-
ségnek örvendő fotó készítője nyerte, a 
csíkmadarasi Miklós Csongor „Barátnők” 
című képével. 

A pályázaton részt vett fotók az ünnep-
ségen, valamint október 20-án, pénteken, 
az Egymillió Csillag szolidaritási akció 
helyszínén is megtekinthetők voltak. 

Szent Jakab Idősnapközi
Szatmárnémeti, Unirii út 38. szám 
Telefon: 0261-714606
Nyitva tartás: H - P: 7.30 - 15.30 

Reménység Nappali Idősközpont
Szatmárnémeti, C.A. Rosetti utca 2/A. 
Telefon: 0261-769265

Nappali Idősközpont
Nagykároly, Someş utca 11. szám 
Telefon: 0261-865754

Nappali Idősközpont
Túrterebes, Parcului utca 267. szám 

Nappali Idősközpont
Nagybánya, George Coşbuc utca 54.
Telefon: 0262-218058

Nappali Idősközpont
Máramarossziget, I. M. Apşa utca 17. 
Telefon: 0262-310881

Legyen Ön is  
klubtag!

Miklós Csongor: „Barátnők” (közönségdíj)

Eisenmann József: „Maraton” (I. hely)

Bartha Csilla: „Kommunikáció” (II. hely)
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HÁZI BETEGÁPOLÓ KÖZPONTOK
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Egészségügyi szakápolás: 
- láz-, vérnyomás-, vércukorszintmérés; 
- kezelések: gyógyszerek beadása, seb-
ellátás, kötözés; 
- katéterezés, felfekvések kezelése, 
injekciózás.
 
Alapszolgáltatásaink: 
- mosdatás, fürdetés, szájápolás, hajápo-
lás, borotválás, körömápolás, bőrápolás, 
az orr, szem, fül tisztán tartása; 
- öltöztetés és vetkőztetés, pelenkacsere, 
ágytálazás; ágyneműcsere; étkeztetés; 
tornáztatás, sétáltatás a szobában.

Küldetésünk
a betegápolás
Szakképzett asszisztensek, 
ápolók és szociális munkások 
gondoskodnak a betegekről 
és támogatják azok családtagjait.

A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet immár közel negyed évszá-
zada foglalkozik a beteg, ágyhoz kötött, 
sok esetben egyedül élő idősek otthoni, 
megszokott környezetükben való szak-
szerű gondozásával. 

Az első Caritas házi betegápoló központ 
1994-es megalapítását követően újabb és 
újabb központokat nyitott a szervezet az 
egyházmegye területén. Jelenleg a Caritas 
házi betegápolói hálózata tíz központot 
foglal magába, és mivel ezek a környező 
településeken élő betegeket is ellátják, ezért 
összesen mintegy harminc Szatmár és 
Máramaros megyei településen biztosítja a 
Caritas az otthoni gondozást. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet házi betegápoló központjai egészség- 
ügyi szakápolást, alapszolgáltatásokat, 
továbbá háztartási segítségnyújtást és 
szociális szolgáltatásokat is biztosítanak. 

Háztartási segítségnyújtás és szociális 
szolgáltatások: 
- takarítás, mosás, vasalás, befűtés; 
- az élelem és étkezés előkészítése, meleg, 
illetve nem romlandó étel házhoz szállítása; 
- bevásárlás, gyógyszer vásárlás, számlák 
fizetése, adminisztratív ügyek intézése; 
- szabadidős tevékenységek (esemé-
nyekre való elkísérés, séták, felolvasás, 
beszélgetés/ meghallgatás stb.); 
- az ellátott tájékoztatása jogairól és 
kötelezettségeiről; 
- a családtagok kiképzése a beteg otthoni 
ellátásának megkönnyítése céljából (hogyan 
forgassák meg a beteget az ágyban stb.); 
- ápolási segédeszközök kölcsönzése stb. 
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A Caritas máramarosszigeti házi betegápoló központja naponta 
hatvanhét máramarosszigeti, rónaszéki és felsővisói beteget lát el.

Beteget gondozni csak szeretettel lehet

A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet máramarosszigeti Szent Károly 
Házi Betegápoló Központja 2000-ben 
kezdte meg működését. Az évek során az 
intézmény szolgáltatásai Máramaros-
sziget mellett elérhetővé váltak Róna-  
széken és Felsővisón is.

Jelenleg a Szent Károly központ 
hatvanhét beteget ápol, tudtuk meg 
Polyák Laura intézményvezetőtől.  
A rendszeres egészségügyi ellátáson 
kívül a Caritas házi betegápoló központ 
szociális szolgáltatásokat is nyújt, 

megkönnyítve ezáltal a betegek minden-
napjait: az ápolók besegítenek a 
háztartási teendők elvégzésébe, vállalják 
a számlák kifizetését, de kiváltják a 
gyógyszereket és orvoshoz viszik a bete-
get, ha erre van igény. 

Húsvét és karácsony előtt három 
nagylelkű helyi magánszemély pénz- 
adománya révén ünnepi élelmiszer 
csomagokat állítottak össze és szállí-
tottak ki a Caritas máramarosszigeti és 
rónaszéki munkatársai azoknak a gondo-
zott időseknek, akik sem a bevásárlást, 

sem az ünnepekre való sütést-főzést  
nem tudják elvégezni, akár azért, mert 
nehezen mozognak, akár azért, mert 
nehéz anyagi körülmények között élnek. 

A központnak saját fényképalbuma is 
van, amelybe a legkedvesebb betegekkel 
készült közös fotók mellett helyet kaptak 
az idősklub tagjaival készült képek is. 
„Sok betegünk igazi családtaggá vált” - 
állítja Gallov Imola, a Szent Károly központ 
asszisztense.

„Amikor esténként elgondolkodom 
azon, mit is tettem ma, és vonalat 
húzok, érzem azt a lelki örömöt, 
amit nekem a betegápolás és az 
ehhez fűződő élmények nyújtanak.”
 Polyák Laura
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Szent Hildegárda
Házi Betegápoló Központ
Szatmárnémeti, Unirii út 49. szám, 
Telefon: 0261-714030

Sárközújlak, Victoriei utca 49. szám, 
Telefon: 0786-048341

Szatmárhegy, Főutca 32/B. szám, 
Telefon: 0732-164433

Szent Mária 
Házi Betegápoló Központ 
Erdőd, Bucureşti utca 48. szám, 
Telefon: 0261-771620

Szent Károly 
Házi Betegápoló Központ
Máramarossziget, I. M. Apşa utca 17.
Telefon: 0262-310881

Felsővisó, T. Vladimirescu utca 8. szám, 
Telefon: 0262-352606

Szent Barbara 
Házi Betegápoló Központ 
Nagybánya G. Coşbuc utca 54. szám, 
Telefon: 0262-218058

Szent Erzsébet 
Házi Betegápoló Központ
Mezőpetri, Mică utca 534. szám, 
Telefon: 0261-820003

Szent Terézia
Házi Betegápoló Központ
Nagykároly, Someș utca 11. szám, 
Telefon: 0261-865754

Szent Rita
Házi Betegápoló Központ
Tasnád, Mihail Sadoveanu utca 3. szám, 
Telefon: 0261-827872

SegÍtségre van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal! 
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ÖNKÉNTES LEHETŐSÉGEK 
FIATALOKNAK SZÓLÓ PROGRAMOK
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Az igazi önkéntesség egy életforma

A Szatmárnémeti központi parkjában 2017. október 4-én megszervezett Önkén-
tesek Fesztiválján a Caritas munkatársai is jelen voltak. A Caritas-standot 
meglátogató fiatalok megismerkedhettek a szervezet által nyújtott szociális 
szolgáltatások széles palettájával, valamint azokkal a területekkel, amelyeken 
önkéntesként segíthetik a szervezet munkáját. Az önkéntesség iránt érdeklődő 
diákok személyiségteszteket töltöttek ki, elsajátították továbbá a Barátság-csomó 
elkészítésének technikáját. Az aktív és leendő önkéntesekkel Simai Éva önkéntes-
koordinátor és Borsi Zsuzsa pszichológus foglalkozott sok-sok szeretettel.

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet munkájába a 2017-es 
esztendőben közel ötszáz önkéntes kapcsolódott be.  

A 2002-ben alapított szatmárnémeti 
Szent Pál Nyitott Szociális Központ olyan 
14 és 35 év közötti fiataloknak biztosít 
támogatást, akik személyiségük keresé-
sének folyamán nehézségekbe ütköznek 
az embertársaikkal való kapcsolatterem-
tésben, illetve segítséget igényelnek az 
érzelmi önállóság kialakítása, az intellek-
tuális fejlődés, vagy egy civil értékrendszer 
kialakítása terén. 

A gimnáziumokkal való szoros együtt-
működés folytán a Szent Pál központ 
rendszeresen szervez Start-up tréninge-
ket, melyek keretében IX. osztályos diákok 
 

számára tart osztályösszerázó foglalko-
zásokat, valamint XII-es tanulók számára 
pályaválasztási tanácsadást.

A szabadidő tartalmas eltöltésének egy 
szép és értékes módja az önkéntesség, 
melyet a Szent Pál központ munkatársai nép-
szerűsítenek a fiatalok körében. 2017-ben 
több száz önkéntes nyújtott lelkes és fontos 
segítséget olyan Caritas-események meg-
szervezése és lebonyolítása terén, mint a 
Jótékonysági Maraton, a Mindenkinek 
Becsengettek nagykárolyi és szatmárnémeti 
gálája, a VOLO Önkéntes Gála, valamint az 
Egymillió Csillag szolidaritási akció. 

Önkéntesek a Szent Jakab idősnapköziben 

A Maraton startjánál is segédkeztek önkéntesek
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Ünnepélyesen 
zárult a VOLO
A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet díjazta a projektben részt 
vett önkénteseket, civil szerveze-
teket és intézményeket.

A VOLO keretében nemzetközi tapasz-
talatcserére került sor 2017 júliusában 
Svájcban. A szatmárnémeti VOLO csapa-
tot Simai Éva önkéntes-koordinátor, 
valamint a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium tanulói: Szilágyi Anett és 
Kis Izabella képviselték. A két diáklány 
önkéntesként aktívan segítette a Caritas 
tevékenységét többek között a májusi 
Önkéntes Gála, valamint a júniusi Jóté-
konysági Maraton alkalmával. A tapasz-  
talatcsere révén a szatmáriak betekintést 
nyertek a luzerni Caritas tevékenységébe, 
két programmal: a Bergeinsatz és a 
youngCaritas elnevezést viselővel pedig 
közelebbről is megismerkedtek.

Maradt azért idő városlátogatásra is. 
A szatmári csapat felfedezte Luzern tem-
plomait és Zürich-et.

A Caritas partnerként vett részt a 2016 
februárja és 2017 júliusa között gyakor-
latba ültetett Szociális szolgáltatások 
regionális önkéntes-hálózata Bihar, 
Szatmár és Szilágy megyékben (VOLO) 
elnevezést viselő, svájci alapokból finan-
szírozott projektben. A VOLO a szociális 
szolgáltatások területén működő civil 

szervezetek aktivitásának fejlesztését és 
népszerűsítését tűzte ki célul, mégpedig 
egy regionális önkéntes hálózat kiépítése 
révén. A projekt másfél éves időtartama 
alatt több mint ötszáz fiatalt sikerült be-
vonni különféle önkéntes akciókba.

A 2017. május 18-án Szatmárnémetiben 
megszervezett Önkéntes Gála keretében 
a Caritas a VOLO projektben együttműködő 
13 gimnázium, 14 civil szervezet és 9 
Caritas-intézmény önzetlen és lelkes 
munkáját díjazta. 

Az önkéntesekkel való kapcsolat a gála 
után sem szakadt meg, hiszen többen fel-
ajánlották, hogy önkéntesként támogatják 
a június 10-én megszervezésre kerülő XI. 
Caritas Jótékonysági Maratont. 

Az esemény jó hangulatú bulival zárult.
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Legyen valóban a fiataloké a jövő
Száz fiatal munkába állását és a munka területén való megtartását célozza meg a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet által 2017 szeptembere és 2018 augusztusa között gyakorlatba ültetendő projekt. 

A „The Future is Ours 3”(„A jövő a 
mienk 3”) elnevezésű projekt célkitűzése, 
hogy száz, 17 és 25 év közötti, Szatmár 
megyei fiatalnak (melyből legalább hatvan 
hátrányos helyzetű) nyújtson segítséget 
a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. 

A 2017 szeptembere és 2018 augusz-
tusa között, a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet által megvalósítandó 
projekt finanszírozója a bécsi székhelyű 
ERSTE Alapítvány. A támogatást az ERSTE 
Alapítvány a Roma Partnerség program 
keretében biztosítja, a SIMPACT nemzet-
közi nonprofit tanácsadó és fejlesztő 
szervezet közreműködésével. 

A projektben részt vevő fiatalok egy 
képzéssorozat keretében készülnek fel a 
munka területén való elhelyezkedésre, 
megismerkednek a munkaadók által 
támasztott követelményekkel, elsajátítják 
az önéletrajz és szándéknyilatkozat 
összeállításának módját, de azt is, hogyan 
készüljenek fel az állásinterjúra. Ezt köve-
tően konkrét segítséget kapnak a Caritas 
szakembereitől az igényeiknek, készsé-  

geiknek és végzettségüknek is megfelelő 
munkahely megtalálásában. Az elhelyez-
kedett fiataloknak a munkában való 
megmaradását önsegítő csoportok rend-
szeres, heti találkozója által támogatja 
majd a Caritas Szervezet.

A projekt egyéves időtartama alatt 
összesen négy csoport számára indít kép-
zést a Caritas, melyek közül az első 
októberben kezdett és decemberben vég-
zett. A résztvevők között voltak vidékiek: 
erdődiek, lázáriak, szatmárudvariak és 
túrterebesiek, de a megyeközpontban 
élők is, diákok és már családot alapított 
fiatalok egyaránt. 

2018 májusáig kéthavonta indul majd 
újabb csoport, összesen száz fiatalnak 
nyújtva lehetőséget a munkerőpiacon 
való elhelyezkedésre. 

Az érdeklődők a tréningre a 0261-710-
464-es telefonszámon jelentkezhetnek 
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, vagy 
személyesen a Caritas szatmárnémeti 
központi irodájának titkárságán (Lükő 
Béla utca 15. szám, I. emelet). 
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SZOCIÁLIS SEGĺTSÉGNYÚJTÁS
ÉS TÁMOGATÁS
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Azért vagyunk, hogy segítsünk  

2018-ban a Caritas szatmárnémeti szo-
ciális konyhája 25, a nagybányai pedig 
20 éves fennállását ünnepli. Az eltelt 
évtizedek alatt a két intézmény több ezer 
nélkülöző felebarátunk számára biztosí-
tott rendszeres, meleg, ízletes és tápláló 
ebédet. A konyhában étkezők hétvégére 
tartós élelmiszereket kapnak, hogy ilyen-
kor is meglegyen a napi betevő.

Ünnepekkor sem feledkezünk meg ellátottainkról

Elérhetőségeink

Caritas Szociális Konyha,
Szatmárnémeti, Unirii út 38. szám 
Telefon: 0261-712521

Caritas Szociális Konyha,
Nagybánya, G. Coşbuc utca 54. szám 
Telefon: 0262-218058

Megalakulásának első éveiben a Szat-
mári Egyházmegyei Caritas Szervezet fő 
tevékenysége a külföldről érkező segély-
csomagok szétosztása volt. Az azonnali 
„tűzoltás” helyett a 90-es évek elejétől a 
szervezet hosszú távú megoldásokat 
keresett, hogy a rászorulókat oktatás, 
nevelés által helyzetükből kiemelje és 
társadalmi integrációjukat elősegítse. 

Az azonnali segítségnyújtásra azonban 
továbbra is szükség van, hiszen krízis-
helyzetbe jutott felebarátainknak, a 
magukat ellátni nem képes, magányos és 
beteg időseknek emberi és keresztényi  

kötelességünk segíteni. A Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet szociális 
konyhái meleg ételt főznek nehéz sorsú 
embertársainknak, a szervezet szociális 
és szakmai integrációs forrásközpontjai 
pedig helyben és hosszú távon is támo-
gatást nyújtanak. 

Külföldi- és belföldi partnereivel együtt-
működve a Caritas évente több ezer 
ruhaneműt, tisztálkodási termékeket és 
tartós élelmiszereket tartalmazó segély-
csomagot oszt ki a rászorulók között, 
kiemelt figyelmet szentelve a legfontosabb 
keresztény ünnepek előtti időszaknak.

A Caritas évente több ezer rászoruló mindennapjait teszi élhetővé és 
reménytelivé külföldi és belföldi partnereivel együttműködve. 
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Sikeres iskolatáska-gyűjtési akció
2017. augusztus 28. és szeptember 8. között zajlott a gyűjtés. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet külföldi partnerei hosszú évek 
óta rendszeresen gyűjtenek iskolatáskát 
a szervezet gyermekközpontjaiba járó 
iskolásoknak. A gyűjtésbe 2017-ben 
a szatmári helyi közösséget is 
próbálta bevonni a szervezet. Az akció 
keretében a Caritas arra kérte 
a lakosokat, hogy gyerme-
keik, unokáik használt, de jó 
állapotban lévő iskola-
táskáit adományozzák a 
Barátság Házát láto-
gató hátrányos hely-  
zetű diákoknak.

Az adomány-
táskák gyűjtő-  
pontja a Caritas 
Szociál is  és 
Szakmai Integ-
rációs Forrás 
központja volt. 

Szűcs Ritta intézményvezető elmondása 
szerint már az akció indulása utáni 

első órákban érkezett be iskola-
táska. Ezek egyike egy rózsaszín 
Hello Kitty táska volt, melynek 

adományozója levelet is írt a 
táska jövendő tulajdonosának. 

„Kedves új tulaj! Neked adom a tás-  
kámat. Fogadd sok szeretettel! 

Nekem nagyon sok boldog pilla-
natot okozott. Legyél vele 
nagyon boldog. Minden jót!”

Az akció keretében 72 táska 
gyűlt össze. Az adományozók 
ezáltal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a hátránnyal induló 
gyerekek szívesebben járjanak 

iskolába. 

Együtt keressük
a megoldást

A szociálisan hátrányos helyzetű, 
illetve krízishelyzetbe került személyek-
nek, családoknak, továbbá a munkahelyet 
kereső személyeknek a Caritas szociális 
és szakmai integrációs forrásközpontjai 
nyújtanak segítséget. Esettől függően, ez 
lehet konkrét anyagi támogatás a krízis-
helyzet ideiglenes enyhítésére, vagy egyéni 
és csoportos tanácsadás a nehézségekkel 
küzdő emberek életvitelének pozitív irányba 
való befolyásolása céljából. 

A szociálisan érzékeny helyi lakosoktól 
beérkező adományokat - ruhákat, tartós 
élelmiszereket stb. - a forrásközpontok 
osztják ki a rászorulók között.

Szociális és Szakmai Integrációs 
Forrásközpont
Szatmárnémeti, Delavrancea 9. szám 
Telefon: 0261-716282

Szociális és Szakmai Integrációs 
Forrásközpont
Nagykároly, Uzinei utca 2. szám
Telefon: 0261-861531
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A Caritas partnerként vett részt a Nagy-
károly és Szatmárnémeti fejlesztési stra-
tégiájának kidolgozását megcélzó két 
projektben. A 2014-2020-as Emberi Erő-
forrás Operatív Program keretében finan-
szírozott projektek új megközelítést alkal-
maztak, a helyi fejlesztési stratégia kidol-  
gozásába ugyanis aktívan be lettek vonva 
a helyi közösség tagjai, azért hogy a stra-
tégia a marginalizált zónákban élők valós 
igényeire, valamint a zónák fejlesztésében 
érdekelt faktorok javaslataira épüljön. 

A nagykárolyi és szatmárnémeti pro-
jektcsapat találkozók és változatos akciók 
keretében törekedett arra, hogy tájékoz-
tassa a közösség tagjait a projekt által 
nyújtott lehetőségekről, hogy minél több 

magán- és jogi személy váljon a projekt 
keretében megalapított helyi akciócsoport 
tagjává.

A nagykárolyi projekt a municÍpium 3 
marginalizált zónájának - Dankó Pista, 
Iuliu Maniu - Doina és a Dr. Marinescu - 
Eliberării - fejlesztésére összpontosított, 
míg a szatmárnémeti a megyeszékhely 4 
marginalizált zónájára: az Ostrovului, a 
Crângului, Horea és Toamnei övezetnek a 
fejlesztésére fókuszált. 

A helyi akciócsoportok megalakultak, 
a helyi fejlesztési stratégia is elkészült a 
két projekt keretében. Jelenleg folyik a 
projektek elbírálása. Amennyiben nyernek, 
egyenként 7 millió euró támogatást kaphat 
a két municípium szociális projektekre. 

Részt vállaltunk Szatmárnémeti 
és Nagykároly szociális fejlődésében

A projekt neve: Nagykároly municípium 
fejlesztési stratégiájának létrehozása

a helyi közösség felelősségvállalása által

Értéke: 221.936,01 lej

Időtartama: 2017. augusztus - november

Pályázók: Nagykároly Polgármesteri 
Hivatala, Agenda Setting Kft.,

Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

A projekt neve: A Helyi Fejlesztési 
Stratégia kidolgozásának, valamint 
Helyi Akciócsoport létrehozásának 

előkészítése Szatmárnémeti 
municípiumban

Értéke: 226.041,55 lej

Időtartama: 2017. szeptember - december

Pályázók: Szatmárnémeti Polgármesteri 
Hivatala, OTP Consulting Románia Kft.,

Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

Díjaztuk a projektben részt vett önkénteseketNagykárolyban a lakosság nyitott volt a projekt iránt
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A ,,Minden lépésed törődés és szeretet” 
mottóval startolt 2017. június 10-én, 
szombaton a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet tizenegyedik alkalommal 
megszervezett szolidaritási maratonja.

A résztvevők Szatmárnémeti régi köz-
pontjában gyülekeztek és regisztráltak,  
a pisztolylövés elhangzása után a főteret 
meghaladva, a Coposu-sétányon, majd a 
Golescu-hídon áthaladva mentek fel a töl-
tésre, azon jutottak el a vetési sportpá-
lyáig, ahol zsíros kenyér és bográcsgulyás, 

valamint érdekes programok várták a gya-
logosan, illetve kerékpárral érkezőket. 

A táv megtétele ebben az évben is ne-
mes cél érdekében történt: erősíteni az 
idősekkel való szolidaritás érzését és lehe-
tőséget biztosítani arra, hogy minden segí-
teni vágyó szatmári tehessen valamit a 
közösségünkben élő idősekért.

A közel tíz kilométeres táv megtétele 
után a vetési sportpályán a vetési házi-
gazdák zsíros kenyérrel és ízletes bogrács-
gulyással vendégelték meg a jótékony 

célú gyaloglásban megfáradt érkezőket. 
A Caritas szatmárnémeti Reménység 

idősközpontjából harminnyolc nyugdíjas 
gyalogolta végig a távot, és maradt elegen-
dő energiájuk ahhoz is, hogy a helyszínen 
egy brassói táncot mutassanak be és 
tanítsanak meg a résztvevőknek. A táncba 
a fiatalabb korosztály is bekapcsolódott.

Vetési Polgármesteri Hivatala és a Ve-
tési Albert Kultúrkör jóvoltából külön a 
maraton résztvevői számára látogatható 
volt a nemrég felújított helyi református 

Nemes cél érdekében gyalogoltunk 2017-ben is
Négyszázötvenen vettek részt a tizenegyedik alkalommal megrendezett Jótékonysági Maratonon. Az Autonet 
Rt. négyezer ötszáz euróval támogatta a Caritas idősgondozási programjait.
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templom, ahol a restaurálás során előbuk-
kant relikviákból nyílt tárlatot lehetett meg-
tekinteni, valamint a múlt század elején 
épült Vlád-kápolnát, melyet Vlád Károly 
készített az első világháborúban elesett 
fia, Endre emlékére. 

Népszerű volt a papírsárkány műhely 
is, valamint a Dog Training kutyakiképző 
iskola által bemutatott dogshow. Pörgött 
az Autonet szerencsekerék és sokan 
próbáltak szerencsét a tombolán, melynek 
fődíja egy kerékpár volt. 

A Caritas szatmárnémeti Szent Hilde-
gárda Házi Betegápoló Központjában dol-
gozó asszisztensek és betegápolók a 
helyszínen felállított sátornál személyi 
tanácsadást tartottak, ugyanott bárkinek 
lehetősége volt vérnyomásának és vér-
cukorszintjének megmérésére.

A szervezők munkáját a rendezvény 
teljes lefolyása alatt fiatal önkéntesek 
segítették, öt szatmárnémeti oktatási 
intézményből (Kölcsey Ferenc Főgimná-
zium, Hám János Római Katolikus Teoló-
giai Líceum, Gheorghe Dragoș Gazdasági 
Líceum, Johann Ettinger Német Elméleti 
Líceum, I. C. Brătianu Műszaki Kollégium).

Van összefogás, van segíteni vágyás, 
van elkötelezettség a közösség iránt – ezt 
bizonyítja a Jótékonysági Maraton évről 
évre újra és újra. 



42 Éves Beszámoló 2017

A tavalyi év utolsó napfényes őszi délu-
tánja sok szatmári számára maradt emlé-
kezetes. A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet október 20-án, pénteken meg-
szervezett „Egymillió csillag” akciójára 
kilátogató lakosoknak ugyanis nem csak 
arcát, de lelkét is beragyogta a fény.  

A 17 órakor kezdődő eseményt Nm. Ft. 
Schönberger Jenő püspök nyitotta meg 
köszönetet mondva a jelenlévőknek azért, 
hogy nem csak hívő emberekként, hanem 
tettre kész hívekként, Isten szeretetéért 
vállalták, hogy részt vesznek az esemé-
nyen. Ezután Láng László Caritas-vezér-
igazgató intézett néhány szívhez szóló 
mondatot az egybegyűltekhez. „Az egy-
millió csillag tulajdonképpen mi vagyunk 
– mindazok, akik itt vagyunk” – mondta, 
majd hozzátette, hogy az akció üzenete 
át kell hassa a mindennapjainkat is. „A 
hétköznapi életben nézzünk szét, tekint-
sünk szét, és ha látunk rászoruló ember-
társakat, akkor próbáljunk meg a magunk 
erejénél és lehetőségénél fogva segíteni” 
– e szavakkal zárta beszédét Láng László.

Nm. Ft. Schönberger Jenő szimboliku-
san meggyújtotta a szolidaritás első mé-
csesét, ezzel kezdetét vette az esemény. 
Hangulatos zenei aláfestést biztosított 
Dula András és Bandula Andor, a Dinu 
Lipatti Filharmónia művészeinek gitár- és 
hegedűjátéka. A Közösség-évében az 
esemény közösségteremtő, közösség-
ápoló szerepe is hangsúlyt nyert. Az akció 
teljes időtartama alatt Caritas-önkéntesek 
ízletes teával és finom pogácsával kínálták 
a jelenlévőket, megteremtve ezáltal a 
kellemes beszélgetés, együttlét feltételeit. 
A rendezvény helyszínén megtekinthetők 
voltak az „Ezüst hajjal arany korban” fotó-
pályázatra beküldött pályamunkák, a jelen-
lévők érdeklődéssel fedezték fel az idős-
kor egyedi szépségének sokféle arcát 
megörökítő alkotásokat. 

Az „Egymillió csillag” résztvevői a G. M. 
Zamfirescu kultúrház jóvoltából az ese-
mény ideje alatt díjmentes látogathatták 
meg a Tűzoltó-tornyot, sokan éltek is a 
lehetőséggel, hogy fentről is megcso-
dálják a város és a mécsesek fényeit. 

Az egymillió csillag mi vagyunk
2017. október 20-án, péntek délután Szatmárnémetiben és Máramararos- 
szigeten is fellobbantak a szolidaritás mécsesei.
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Nyolcadik alkalommal szervezte meg a 
Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
szigeti munkapontja az “Egymillió csillag” 
akciót. Az előkészületekben minden szigeti 
Caritas-alkalmazott részt vett, de besegí-
tettek a Caritas máramarosszigeti Nappali 
Idősközpontját látogató nyugdíjasok és a 
szervezet felsővisói és rónaszéki munka-
társai is. A rendezvényen jelen volt Reszler 
Mihály lelkipásztor, akinek támogatására 
a szigeti Caritas-csapat mindig számíthat.

Az akció keretében adományozott 
összegekkel a résztvevők a máramaros-
szigeti Szent Károly Házi Betegápoló Köz-
pont működését támogatták.

Szigeten is égtek  
a mécsesek
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A Caritas Barátság Házát látogató gyer-
mekek közül hét elsőáldozott május 28-án, 
vasárnap, a szatmárnémeti Kis Szent Te-
réz templomban. Istvánfi Szilárd segédlel-
kész 2016 ősze óta rendszeresen látogatta 
a Caritas-intézményt, hogy a gyermekeket 
felkészítse a Jézussal való első találko-
zásra. A szertartáson a lelkész csodálatos 
szavakat intézett az elsőáldozókhoz, ki-
hangsúlyozva, hogy Jézus számára a hét 
gyermek tiszta szíve az igazi kincs. A gyer-
mekeket családtagjaik mellett a Barátság 
Házának munkatársai is elkísérték életük 
meghatározó eseményére.

A Jézus Szíve Búcsú, az egyházmegye 
búcsúja a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet munkaközössége számára az 
év legjelentősebb eseményeinek egyike. 
A június 25-én megszervezett eseményen 
a Caritas Szatmár és Máramaros megyei 
munkatársai is részt vettek.

A Romániai Caritas Konföderáció 2017 
áprilisában Jászvásáron megtartott éves 
közgyűlésén a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezetet Huszti Mónika ügyve-
zető igazgató képviselte.

A Caritas szatmárnémeti központi iro-
dája január elején a Libertății tér 20. szám 
alól a Lükő Béla 15. szám alá költözött, a 
Szent Pál Központba. A Lükő Béla és a 
Vörösmarty utcák sarkán található ingat-
lant 2016 utolsó hónapjaiban kibővítették 
és átalakították, olyan módon, hogy a köz-
ponti iroda számára helyet teremtsenek, 
de a Szent Pál Központ által nyújtott szol-
gáltatások számára szükséges termek is 
megmaradjanak. Az épületet Ft. Hankov-
szky Ferenc, a Szatmári Római Katolikus 
Egyházmegye püspöki helynöke szentelte 
meg és adta át megújult rendeltetésének.

2017 további 
eseményei
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Árpád-házi Szent Erzsébet engedel-
messége, önzetlen, végtelen jósága örök 
példakép marad mindannyiunk számára. 
A Szent Erzsébet tiszteletére november 
19-én, vasárnap, Szatmárnémetiben meg-
szervezett ünnepségen ezért a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet munka-
társai is jelen voltak.

Az Erzsébet-napi ünnepséget követő, 
immár hagyománnyá vált ételosztásban 
a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szerve-
zet is részt vállalt. A Caritas munka-  
közössége a 14-es lakónegyedben élő 
nehéz sorsú szatmáriaknak osztott főtt 
ételt a gondoskodó szeretet jegyében.

Az Idősek Világnapja alkalmából 2017. 
október másodikán megtartott szentmisén 
a Caritas Reménység klubjába járó idősek 
is részt vettek. Puiu Rozália, a klub nevé-
ben, egy saját készítésű, a Caritas színe-
iből (vörös és fehér) összeállított origami-
kosárkával ajándékozta meg püspökünket.

A Caritas központi székhelyén különleges 
látogatókat fogadtunk februárban. A Creak-
tiv gyermek- és ifjúsági kórus 8 tagja járt 
nálunk. Az ausztriai St. Marienkirchenben, 
1994-ben megalapított kórus célkitűzése, 
hogy a rászoruló gyermekeken segítsen, 
többek között úgy, hogy a fellépésekből szár-
mazó bevételeket jótékony célra fordítja. 

A Caritas Szervezet 18 éve működik 
együtt a kórussal. Ezúttal projektlátogatásra 
érkeztek a kórustagok, valamint segély-
szállítmányok kiosztásában is segédkeznek.
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A Caritas kedvezményezettek száma 2017-ben
Programok gyermekek és fiatalok számára
Don Bosco Nappali Központ Szatmárnémeti......................................43
Barátság Háza Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti.................97
Tours-i Szent Márton Közösségi Központ Túrterebes*.....................149
Integretto Nappali Központ Erdőd*....................................................130
Assziszi Szent Ferenc Közösségi Központ Nagybánya*..................149
Szent Pál Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti........................563
(242 diák + 321 önkéntes)

Összesen: 1.131

Programok fogyatékkal élők számára
Nappali Központ Speciális Szükségletű Gyermekek Számára, 
Nagykároly.............................................................................................24
Szent József Rehabilitációs Központ Szatmárnémeti......................131
Rehabilitációs Központ Nagykároly......................................................61
Gyöngy Ház Integrációs és Foglalkoztató Központ Alsóhomoród*...33

Összesen: 249

Szociális programok
Szociális Konyha Szatmárnémeti*.......................................................67
Szociális Konyha Nagybánya*..............................................................63
Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpont Szatmárnémeti..........372
Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpont Nagykároly............87

Összesen: 589

*A 2017-es évben a 34/1998-as törvény értelmében állami szubvencióban
részesült intézmények 

Idősgondozási programok
Szent Jakab Idősnapközi Szatmárnémeti*..........................................23
Reménység Nappali Idősközpont Szatmárnémeti............................125
Nappali Idősközpont Nagykároly.........................................................55
Nappali Idősközpont Túrterebes..........................................................20
Nappali Idősközpont Nagybánya.........................................................34
Nappali Idősközpont Máramarossziget...............................................32
Szent Hildegárda Házi Betegápoló Központ Szatmárnémeti*.........421
Szent Terézia Házi Betegápoló Központ Nagykároly.*........................63
Szent Erzsébet Házi Betegápoló Központ Mezőpetri*........................45
Szent Mária Házi Betegápoló Központ Erdőd*..................................104
Kiwanis Házi Betegápoló Központ Alsóhomoród*..............................41
Szent Ágoston Házi Betegápoló Központ Krasznabéltek...................55
Szent Rita Házi Betegápoló Központ Tasnád*....................................53
Szent Barbara Házi Betegápoló Központ Nagybánya*.....................113
Szent Károly Házi Betegápoló Központ Máramarossziget...............127

Összesen: 1.311

Kedvezményezettek száma 2017-ben összesen: 3.280
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A bevételek és kiadások szerkezete 2017-ben
A bevételek szerkezete

Adományokból
A tagok hozzájárulása révén
Helyi költségvetési támogatásokból
Állami költségvetési támogatásokból
A Megyei Egészségügyi Biztosítótól
Pályázatok révén
Szponzorizálásból
Egyéb bevételek
Gazdasági tevékenységből 

A kiadások szerkezete

Oktatási programok 
Támogató és intervenciós programok
Házi betegápoló központok
Programok fogyatékkal élőknek
Idősgondozási programok
A gazdasági tevékenységgel járó kiadások
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Szervezetünk partnerei voltak a 2017-es esztendőben

Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Anne Klar
Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau 

und römisch-katholische Pfarren 
der Diözese Passau

Caritasverband für den Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald e. V., Freiburg

„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung,
Wolfenbüttel

Evangelische Kirchengemeinde Dauborn
und Kolpingfamilie, Obererbach

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Rieden

Familie Gerdes
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Feuerwehrdirekthilfe Regensburg
Jugendamt BDKJ – Passau
Katholische Kirchenstiftung Bibergau, 

„Rumänienhilfe”
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Kindergruppe “Villa Kunterbunt”, 

Wolfenbüttel
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten 

Herzen Jesu, Münster- Hiltrup
Renovabis, Freising
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”, 

Mühldorf am Inn
Römisch-katholische Pfarre „St. Pankratius”,

Anröchte
Römisch-katholische Pfarre „St. Vitus”, 

Löningen

Römisch-katholische Pfarren „St. Antonius” 
und „St. Joseph”, Essen-Horst

Römisch-katholische Pfarren „St. Franziskus”
und „St Barbara”, Ibbenbüren/Recke

Römisch-Katholische Pfarrgemeinde 
St. Willibrord, Herzogenrath

Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, 
Kempten, Weitnau

Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.v.
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg 

und Saffig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser, 

Münster
Verein für mehr Humanität und Frieden,

Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Németországból
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Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katho-
lische Pfarre, Neumarkt an der Ybbs

Caritas der Diözese Innsbruck
Caritas Lager Nord, Wien
Caritas Österreich, Wien
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Eine Welt - Oberösterreichische Landler-

hilfe, Linz
ERSTE Stiftung, Wien
H. Stepic CEE Charity
Kiwanis-Club Schwaz
Landschaftliche Pfarre Mariahilf, Innsbruck
ORA International, Schärding
Pfarre „St. Barbara”, Schwaz
Römisch-katholische Pfarre „Maria 

Himmelsfahrt”
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese

Innsbruck, Igls, Inzing, Ötztal-Bahnhof
Rotes Kreuz, Wien, Linz, Mödling
„Rumänienhilfe” Schärding
Schule Hippach, Zillertal

Romániából

Ausztriából

Asociația „Stea”, Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociația pentru Relații Comunitare, 

Cluj Napoca
Autonet Import SRL
Caritas Alba Iulia
Caritas Catolica Oradea
Casa Județeană de Asigurări 

de Sănătate Maramureș
Casa Județeană de Asigurări 

de Sănătate Satu Mare
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Centrul de Resurse pentru Comunitățile

de Romi, Cluj Napoca
Congregația Surorilor Piariste, Carei
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Carei, 

Livada, Petrești, Pișcolt, Tășnad, Turulung,

Sanislău, Satu Mare, Sighetu Marmației
și Viile Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Satu Mare
Dräxlmaier Satu Mare
Exclusiv LV SRL
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația pentru Comunitate
Fundația Hans Lindner, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Garden Design
Inspectoratul Județean de Poliţie Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice
MOL România
Neptun Company SRL
Primăria Vetiș
Primăria Municipiului Satu Mare
Rotary Club Satu Mare
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, 

Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială 

Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială 

Satu Mare
Stela Maris, Carei
Universitatea Babeș-Bolyai – Extensia 

Satu Mare
Weingut Brutler & Lieb SRL

Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing
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Más európai országokból

 
 

Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, 

Česká republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Rep.
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Katolická Charita Hradec Králové, 

Česká republika
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, 

Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Rejtett Kincsek Down Egyesület Nyíregyháza
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, 

Bozen, Italien
Stiftung „Sonnenblume, Hoffnung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz

Médiapartnerek

Szatmár megye
City Rádió
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei
ITV
Radio Transilvania
satumarenews.ro
satumareonline.ro
szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare

Máramaros megye
Bányavidéki Új Szó
Graiul Maramureșului
maramedia.ro
nagybánya.ro
szigetiporta.ro
TV Sighet

Országos média
Allgemeine Deutsche Zeitung
Radio România Cluj
romkat.ro
Vasárnap

Magyarországi média
Duna TV
MTVA



Elérhetőségeink:
440061 Szatmárnémeti,
Lükő Béla utca 15. szám 
Tel: (0040) 261 710 464
Fax: (0040) 261 712 011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare




