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25 éve együtt, hogy segíthessünk



Kedves Olvasó!
Hadd idézzem XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikáját, amelyben leszögezi,  
hogy „Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata,  
ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve 
a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek 
is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek  
a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni.” (20. pont) 

Egyházmegyei Caritas–szervezetünk éves beszámolója 2015-ből nemcsak arról tanúskodik,  
hogy milyen sok– és sokrétű szükség van környezetünkben, hanem arról is, hogy egyházmegyénk  
hogyan igyekezett válaszolni ezekre a kihívásokra.  

A Szentatya megállapítása igaz:  „A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz, még  
a legigazságosabb társadalomban is. … Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig 
lesz. Magányosság mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben  
a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség.” (Deus caritas est 28,b) 

Egyházmegyénk Caritas–szervezete amikor segít, azt teszi, ami a lényegének megfelel: a szeretetet 
gyakorolja Krisztus iránti szeretetből, mert minden rászoruló embertestvérben Krisztust látja.
Természetesen nemcsak a különböző Caritas–egységek és az ott dolgozók munkáját köszönöm 
meg, hanem azoknak a külföldi partnereinknek is – főleg Németországból, Ausztriából és 
Svájcból – akiknek a támogatása lehetővé tette, hogy ilyen sokat és sokféle módon segíthettünk.  
Isten fizesse meg mindenkinek! 

Örömmel adom áldásomat Caritas-unk minden munkatársára, támogatottainkra és támogatóinkra 
egyaránt. 

 
 
Szatmárnémeti, 2016. január 18–án,  
Árpád-házi Szent Margit ünnepén      
+Jenő püspök

Nm. Ft. Schönberger Jenő 
püspök
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Láng László 
igazgató

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt 2015-ös év szervezetünk életében kiemelt fontosságú volt: szeptemberben ünnepeltük  
az intézmény fennállásának 25. évfordulóját. Visszatekintettünk az eltelt 25 esztendőre, felmértük  
a mögöttünk álló utat és teljesítményt, számbavettük a sikereket és a nehézségeket is.
Az elmúlt évben is annak tudatában munkálkodtunk, hogy állandóan törekedjünk a jobbra  
és megfeleljünk a Katolikus Egyház azon elvárásának, hogy a keresztényi szeretet jegyében 
erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten segítsünk a rászorulókon.
Nekünk ott van dolgunk, ahol a szegénység, az éhség, a kirekesztettség, a hátrányos helyzet,
a kiszolgáltatottság, a fogyatékkal élés, a betegség találkozik az embertársunk iránti szeretettel  
és segíteni akarással.
Külföldi és belföldi partnereink, állami és önkormányzati partnereink, önkéntesek és jó szándékú 
adományozók révén tudtak munkatársaink 2015-ben is – akárcsak az elmúlt 25 évben több 
ezer embertársunkon nap mint nap segíteni. Kérjük, álljanak mellénk ezután is, jöjjenek velünk 
a közös úton, segítsünk a rászorulókon, és örüljenek velünk közös sikereinknek 2016-ban is. 

A gyermek, aki Karácsonykor is ment iskolába 
2015. december 24-én történt. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, mint ünnepek alkalmával 
máskor is, meleg ételt osztott a város szegénynegyedeiben. Adományozóink jóvoltából kolbász 
és töltött káposzta került a rászorulók asztalára. Több mint 400 adag meleg étel tette boldogabbá 
és mosolygóssá nélkülöző embertársaink szent ünnepét.
Már az ételosztás harmadik megállójánál tartottunk. Amint a Caritas autó megállt az út mentén, 
minden irányból gyermekek futottak felé kisebb-nagyobb edényeiket maguk után cipelve. 
Hozzánk érve kicsit elbátortalanodtak, de az idősebbek és tapasztaltabbak gyorsan sorba  
rendeződtek. Észrevettem egy visszahúzódó kisfiút, gyógyult sebhellyel a homlokán.
Odaléptem hozzá, ő kinyújtotta az üres edényt.  „Voltam ma iskolában” - mondta.
„Viccelsz” - mosolyogva és barátságosan feleltem - „már három napja vakáció van”.
„De én voltam ma iskolában!... Tényleg voltam” - állította továbbra is.
Akkor jöttem rá, hogy mindezt azért mondja, mert az iskolába járó gyerekek a Barátság Háza 
intézményünkben délután enni is kapnak. Kiderült, hogy ő is intézményünknek lelkes kis tagja.  
Ő is egyike annak a több mint 500 személynek, akik intézményünk révén nap mint nap ételhez  
jutnak. Az ő nevében is köszönöm mindazoknak, akik embertársaikon segítenek és ezt  
a támogatást lehetővé teszik. 2
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25 éve együtt, hogy segíthessünk!

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2015-ben negyed évszázados fennállásához érkezett. 
Az 1990-ben megalakult, a Szatmári Római-katolikus Egyházmegye égisze alatt működő szervezet 
25 év alatt a partnerek, támogatók, alkalmazottak és önkéntesek hozzájárulása által több mint 
200 ezer személynek nyújtott támogatást Szatmár és Máramaros megyében.

Ez a 25 év azonban nem múlhat el nyomtalanul, ezért a szervezet a szép, olykor nehéz,
de emberségesség és szociális támogatás szempontjából mindenképp jelentős pillanatokat  
szerette volna szeptember 25-én, egy jubileumi ünnepség alkalmából feleleveníteni.

A különleges napra több mint 150 személy kapott meghívást, köztük a két megye hivatalosságai, 
helyi, valamint németországi és ausztriai meghívottak is részt vettek az eseményen.

Délelőtt a szervezet alkalmazottai a partnerekkel közösen egy, Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök 
által celebrált szentmisén vettek részt. A szentmise után a jelenlévők meglátogatták a naponta 
több mint 100 hátrányos helyzetű gyermek számára szolgáltatásokat nyújtó túrterebesi  Tours-i 
Szent Márton közösségi központot, ahol az ünnepség részeként a püspök úr felszentelte az épületet.
A különleges nap a szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmóniában tartott ünnepséggel folytatódott. 
Az esemény, megadva az alkalom ünnepi hangulatát, egy rövid szimfonikus koncerttel kezdődött, 
majd a jelenlévőket Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök és Láng László, a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet igazgatója köszöntötte. A jelenlévő hivatalosságok és külföldi partnerek gratuláltak
a szervezetnek az eddig elért szép eredményekért és további sok sikert kívántak.
A köszöntőket követően Kósa Attila Kálmán, a szervezet szociális igazgatója és Hackl Thomas  
projektfelelős a Caritas alapkoncepciójáról, 25 év eredményeiről és a szervezet jövőképéről  
tartott egy rövid előadást. Az ünnepség a szakmai adatok után egy érzelmekre fókuszáló,  
a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet tevékenységeit, kedvezményezetteit bemutató rövid 
filmmel ért véget.
A film után a vendégeket a filharmónia előcsarnokában egy fotókiállítás várta, mely a szervezet 
25 év alatti tevékenységeinek, eredményeinek pillanatképeit elevenítette fel. Az ünnepség  
díszvacsorával zárult.

„Jézus azt hagyta nekünk örökségbe, hogy testvéreinket szolgáljuk (...)
a szeretettől vezérelve legyünk egymás szolgái és segítői.” 

Ferenc pápa
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Közösségi és foglalkoztató programok

A nélkülöző családokból származó gyerekek sok mindenben hiányt szenvednek, a szeretet  
azonban az ő életükben is jelen van.
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet Szatmár és Máramaros megyében található,  
összesen öt, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó központjának célja befogadó környezetet  
biztosítani a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek, fiatalok számára, valamint  
a különböző szociális szolgáltatások által a gyermekek és családjaik közösségbe való  
beilleszkedését elősegíteni.
A szatmárnémeti, erdődi, túrterebesi és nagybányai központok különböző szociális programok,  
a szakemberek odafigyelése és törődése által segítik elő a kicsik és nagyobbak társadalmi  
integrációját. Az óvodáskorú és általános iskolás gyermekek naponta bejárnak az intézményekbe, 
ahol az étel, tanszerek, ruhák, játékok mellett erkölcsi támogatást, segítséget is kapnak.
A kisebbek délelőtt veszik igénybe a központok szolgáltatásait, a nagyobbak pedig iskola után 
látogatják az intézményeket, ahol a tanulás és leckeírás után velük egyidős fiatalokkal  
barátkozhatnak, játszhatnak.

„A keresztény szegénység azt jelenti,  
hogy én adok a szegénynek az enyémből, 
nem a feleslegesből, hanem a szükségesből is, 
mert tudom, hogy ő gazdaggá tesz engem. 
Miért gazdagít engem a szegény? Mert Jézus 
maga mondta, hogy Ő a szegényekben van.”
                                                                      
Ferenc pápa

Assziszi Szt. Ferenc közösségi központ, 
Nagybánya,
Tours-i Szt. Márton közösségi központ, 
Túrterebes,
Integretto nappali központ, Erdőd,
Don Bosco nappali központ, Szatmárnémeti,
Barátság Ház nyitott szociális központ, 
Szatmárnémeti
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A központokban kapott nevelés, támogatás alacsony életszínvonalú, gyakran rendezetlen 
családokból származó gyerekek számára alapként szolgál a jövőjük felépítésében. A szakemberek 
megtanítják a gyerekeknek a társadalomban való viselkedés szabályait, tudatosítják a szülőkben 
a felelősséget a gyereknevelést érintő kérdésekben, elősegítik a gyerekek óvodai és iskolai  
integrációját, segítik őket tanulmányaikban, valamint tisztálkodási és étkezési lehetőségeket  
is nyújtanak számukra. Ugyanakkor nagy hangsúly kerül a közösségfejlesztésre is.
A szolgáltatásokban részesülő 3 és 15 év közötti gyerekek, a 15 év feletti fiatalok és családjaik 
professzionális tréningek, edukatív programok, közösségi programok, szociális tanácsadás  
és egészségügyi tanácsadás által válhatnak a közösség hasznos és aktív tagjaivá.

6



SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI CARITAS SZERVEZET

Központok fogyatékossággal élő
gyerekek számára

„Amit magunkért teszünk, az velünk együtt meghal.
De amit másokért és a világért, az örökké megmarad.”
 
Albert Pine

A fogyatékossággal élő gyermekek nagy törődést igényelnek nem csupán családjuk, hanem 
környezetük részéről is. Fejlődésükhöz környezetük is nagy mértékben hozzájárul.
Mindemellett a szakértelemmel bíró személyzet is elengedhetlen, annál is inkább, mivel korai 
stádiumban jelentősebb fejlődést lehet elérni bármely fogyatékosság terén.
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet több mint 200 fogyatékkal élő, óvodáskorú
gyermek számára nyújt szolgáltatásokat, ezáltal a szülők helyzetén is enyhítve.
A csecsemő és óvodáskorú gyerekek terápiás kezelések által kapnak esélyt egy normálisabb  
életre, egy olyanra, melyben ők is boldogok lehetnek.
A gyermekek életében nagyon fontosak az első évek. Az ekkor szerzett tapasztalatok, élmények 
minden területen befolyásolják fejlődésüket. Központjaink lehetőséget biztosítanak a korai  fejlődési 
diagnózis felállítására, valamint a gyermek egyéni igényeihez szabott fejlesztés kivitelezésére.
A korai fejlesztés orvosi, pedagógiai, pszichológiai és szociális beavatkozást foglal magában.  
Célja a fejlődés normális mederbe való terelése, a fogyatékosság súlyosabb következményeinek 
megelőzése vagy csökkentése.
A fejlesztő foglalkozásokon a gyermek igényeinek leginkább megfelelő játékos formában 
kínálunk fejlődést ösztönző ingereket, feltételeket, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat.
Központjaink segítséget nyújtanak a fejlődésben akadályozott, vagy fogyatékossággal élő  
gyermekek szüleinek, családjának a mindennapi együttélés gondjainak, problémáinak
megoldásában, a gyermekek nevelését érintő kérdések megválaszolásában.
Támogatjuk a szülők azon törekvését, hogy gyermeküket segítsék a beilleszkedésben  
és lehetőségeikhez mérten önálló életvitelt biztosítsanak számukra.
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Szt. József rehabilitációs központ , Szatmárnémeti,
Rehabilitációs központ, Nagykároly,
Nappali foglalkoztató speciális szükségletű gyerekek számára, Nagykároly,
Nappali foglalkoztató speciális szükségletű gyerekek számára, Nagybánya
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Gyöngy Ház integrációs és foglalkoztató központ  
fogyatékossággal élő személyek számára, Alsóhomoród

Az alsóhomoródi Gyöngy Ház 1991 óta működik. Az itt dolgozó szakemberek jelenleg naponta 
11, évente pedig több mint 40 értelmi és/ vagy fizikai fogyatékkal élő,18-ik életévét betöltött 
fiatallal foglalkoznak. Az idilli, vidéki helyszínen elhelyezkedő intézmény megfelelő környezetet 
nyújt ezen fiatalok számára, akiknek az itt, velük hasonló fiatalokkal eltöltött idő sok örömet  
nyújt. Az elsődleges cél a fogyatékkal élő fiatalok életminőségének javítása önállóságra és 
munkára nevelő foglalkoztatásokon keresztül.
A fiatalok nagy örömmel és odaadással vesznek részt a hagyományőrző programokon,
a különböző műhelymunkákon, ahol készségeiket fejleszthetik, nagy ügyességgel készítenek 
különböző kézimunkákat, mindezt egy barátságos, családias, befogadó környezetben,  
egy közösség tagjaiként. Mivel számukra a mindennapi léthez szükséges feladatok is nehézségeket 
okoznak, az intézményben szakembereink által olyan képességeiket fejleszthetik, melyek 
segítségével könnyebben boldogulnak és önállóbbak lehetnek a mindennapokban is, ezáltal 
jelentősen nő esélyük a társadalomba való beilleszkedésre és a boldogabb, teljesebb életre.

„Valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy az irgalmas 
szamaritánus útját járjuk, aki Krisztus alakja: Jézus lehajolt 
hozzánk, szolgánkká lett, és így megmentett minket, hogy mi  
is úgy szerethessük egymást, ahogyan ő szeretett minket.” 

Ferenc pápa
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Támogató és intervenciós programok

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön,
mert ő megtéríti jótéteményét.” 

Példabeszédek könyve 19:17

Nincstelenek nem csupán azok lehetnek, akik ilyen sorsra születtek, nincstelenné egy nehézségekkel 
teli élet is tehet. A társadalom hajlamos kiközösíteni azon személyeket, akik napról napra  
a túlélésért küzdenek, legyen az önhibájuk vagy a sors keze végett. Sokan a legnagyobb 
szükségben fordítanak hátat embertársaiknak, és inkább az előítéletek mögé bújnak.
Szervezetünk különböző módon támogatja a nehéz helyzetben lévő személyeket. Szolgáltatásaink 
által egy jobb megélhetést és biztosabb jövőt szeretnénk kínálni a rászorulóknak. Programjaink 
inkább boldogulásra mintsem függőségre hivatottak nevelni a szociálisan hátrányos helyzetű 
személyeket.
A Szatmárnémetiben és Nagykárolyban működő integrációs forrásközpontok fő tevékenysége 
egyéni és csoportos tanácsadás alkalmával az életvitel pozitív irányú befolyásolása. Szakembereink 
a hozzájuk forduló rászorulók szociális helyzetének kielemzése után megfelelő anyagi és szociális 
támogatást is nyújtanak számukra.
Az élelmiszercsomagok, ruházati cikkek és egyéb, a mindennapi boldoguláshoz szükséges 
támogatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai és pszichológiai tanácsadásra, informálásra, 
munkahelykeresésben való segítségnyújtásra és az önálló élethez szükséges képességek fejlesztésére.
Szervezetünk két szociális konyhája Nagybányán és Szatmárnémetiben naponta 100 adag meleg 
ételt oszt ki a nehéz körülmények között élő személyek között, akik számára sajnos ez jelenti  
az egyetlen napi betevő falatot.

Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Szatmárnémeti,
Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Nagykároly,
Caritas szociális konyha, Szatmárnémeti,
Caritas szociális konyha, Nagybánya
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Házi betegápoló központok

„Betegeket ápolni a hit szemeivel és Isten 
gyengédségét tükrözve lehet és kell.”

Ferenc pápa

Az embereknek betegágyuk mellett van szükségük a legtöbb törődésre és szeretetre. Rossz 
egészségi állapotuk miatt sebezhetőek, védtelenek és kiszolgáltatottak.
A családnak sokszor szembesülnie kell azzal, hogy a szeretet ilyen esetekben nem elegendő.  
Bár gondoskodni szeretnének szerettükről, nem rendelkeznek a megfelelő, ápolásához szükséges 
szakmai ismeretekkel. Ekkor kérik ki házi betegápolói rendszerünk támogatását.
Szervezetünk kilenc házi betegápolói központjának alkalmazottai arra hivatottak, hogy az idős 
beteget a számára melegséget és biztonságot adó családi környezetében ápolják. A betegségekkel 
küszködő idősek által már megszokott és kedvelt környezet sokszor a gyógyulást is pozitív 
irányba befolyásolja, felgyorsítja. Az első központok megalakulása óta sokat fejlődött a rendszer.  
Jelenleg tíz településen, éspedig Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Mezőpetriben, Erdődön, 
Krasznabélteken, Alsóhomoródon, Tasnádon, Nagybányán, Sárközújlakon és Máramarosszigeten
működik házi beteggondozó központ, ezen központok pedig több településen nyújtanak 
medikális és szociális szolgáltatásokat a rászorulóknak. A szolgáltatásokban így nem csupán  
ezen tíz, hanem a környező, további 35 település idősei is részesülnek.

Szt. Hildegárda házi betegápoló központ, 
Szatmárnémeti, Sárközújlak
Szt. Terézia házi betegápoló központ, 
Nagykároly,
Szt. Erzsébet házi betegápoló központ,
Mezőpetri,
Szt. Mária házi betegápoló központ, Erdőd,
Kiwanis házi betegápoló központ,  
Alsóhomoród,
Szt. Ágoston házi betegápoló központ, 
Krasznabéltek,
Szt. Rita házi betegápoló központ, Tasnád,
Szt. Barbara házi betegápoló központ,
Nagybánya,
Szt. Károly házi betegápoló központ,
Máramarossziget

13



SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI CARITAS SZERVEZET



Idősközpontok

SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI CARITAS SZERVEZET

„Ahol nincs becsülete az időseknek, 
nincs jövő a fiatalok számára sem.” 
 
Ferenc pápa

A test öregedése elkerülhetetlen, a lélek azonban fiatal maradhat, ha foglalkoznak vele.
Központjainkban nagy hangsúlyt fektetünk az idős személyek lelki és mentális fiatalságának  
megőrzésére. Klubjaink célja, ismét a közösség hasznos tagjaivá kovácsolni azon személyeket, 
akik koruk miatt elszigetelődtek és kirekesztettekké váltak. Ezen közösségekben ők ismét fiatalok 
lehetnek, ismét ünnepelhetnek, táncolhatnak, sportolhatnak, klubtevékenységeink által új barátokat 
találhatnak, új emberi kapcsolatokat építhetnek ki, ez által is leküzdve az időskorral járó magányt. 
A magány elűzésében nagy szerepe van a közös tevékenységeknek, a születésnapok
megünneplésének és a hagyományok őrzése céljából szervezett báloknak, jelesebb események 
megtisztelésének. A farsang, húsvét, karácsony, az Idősek Világnapja csupán néhány esemény 
azon alkalmak közül, amelyekre az idősek előszeretettel készülnek előadásokkal, versekkel, 
színdarabokkal és melyeken elfeledhetik az időskor nehézségeit. A klubokban a hétköznapok 
is vidáman telnek és a társasjátékok, kézimunka, újságolvasás, sakkozás, kertészkedés mellett 
szakembereink tanácsokban, útbaigazításban is részesítik az időseket.
Szervezetünk öt idősklubja Szatmár és Máramaros megyében az aktív időskorra törekvő 
személyek számára nyújt szolgáltatásokat. Ezen két megyében jelenleg Szatmárnémetiben, 
Nagykárolyban, Túrterebesen, Nagybányán és Máramarosszigeten működik idősközpont.
A krónikus betegségekkel küzdő, felügyeletre szoruló időseknek a külön számukra létrejött
idősnapközink teremt odafigyelő, gondoskodó környezetet. A napközi, mint elnevezése is mutatja 
nappali foglalkoztatóként működik, azon idősek számára, akikre hozzátartozóik hétköznaponként  
a munka vagy egyéb gondok miatt nem tudnak felügyelni. A felkínált szolgáltatások sokszor  
a családtagok számára is megkönnyebbülést, nyugalmat hoznak, ugyanis szerettük nem marad 
napközben sem felügyelet nélkül, hanem szakemberek és új barátok társaságában töltheti el az időt.
Legyen egészséges vagy betegségektől gyötört, életvidám vagy szomorú, nálunk minden idős 
befogadásra és támogatásra lel, és egy szerető közösség tagjaként ismét önmagára találhat.

Szt. Jakab idősnapközi, Szatmárnémeti,
Reménység nappali idősközpont, Szatmárnémeti,
Nappali idősközpont, Nagykároly,
Nappali idősközpont, Túrterebes,  
Nappali idősközpont, Nagybánya,  
Nappali idősközpont, Máramarossziget
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SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI CARITAS SZERVEZET

Szent Pál nyitott szociális központ

„Legyetek barátai azoknak, akiknek nincsenek barátai.
Legyetek a családja azoknak, akiknek nincsen családja.
Legyetek a társasága azoknak, akik kirekedtek minden közösségből.” 

Szent II. János Pál

A Szent Pál központban célunk a 14-35 év közötti fiatalok személyiségének és közösségi életének 
fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, aktívan és felelősségteljesen valósítsák meg céljaikat.  
Tevékenységeink között vannak csoportos fejlesztő tevékenységek, pályaválasztás, stresszmenedzsment, 
drogmegelőzési tájékoztatók, egyéni pszichológiai tanácsadás, szabadidős tevékenységek és önkéntes 
programok. 2015-ben több mint 1400 fiatal vette igénybe szolgáltatásainkat.
Nagyon lényeges, hogy a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos életvitel, az életcélok kialakulása 
már gyerekkorban elkezdődjön, hiszen ezen múlhat, hogy a pályaválasztás előtt álló útkereső 
fiatalok a siker, vagy a kudarc útján indulnak el.
A központ ugyanakkor az önkéntesek toborzásával is foglalkozik. Önkéntes munkát bárki 
végezhet, mindenki találhat, olyan feladatokat, amelyeket örömmel végrehajt és különleges 
élményekkel gazdagodik általuk. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egy jó közösségben 
végezhessen hasznos és izgalmas munkát, új barátokra, új ismeretekre tegyen szert.
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 2002 óta foglalkozik önkéntesekkel. Az önkéntes 
hálózat keretében jelenleg tizenhárom iskolával van kapcsolatunk. Különböző tevékenységek 
által évente több mint 550 önkéntes támogatja szervezetünk munkáját. Az önkéntesség által azonban 
nem csupán a szervezet részesül lelkes segítőkben, ezen tevékenységek által az önkéntesek  
megtanulják az együttműködést, megélik a segítségnyújtás örömét, új kompetenciákra tesznek szert.
„Az önkéntes tevékenységek jelentős tapasztalatot kölcsönöznek, azon személyek számára, akik 
hajlandóak szabadidejüket és képességeiket feláldozni mások megsegítése céljából. Két éve 
önkénteskedem, és azóta teljes őszinteséggel vallom, hogy minden egyes felelősség és lépés  
egy lehetőség volt valami új megtapasztalására, megtanulására, ismereteim és képességeim  
gyarapítására. A fizetség helyett az önkéntességet rengeteg dolog motiválhatja, sőt, értéknek 
számít napjaink civil társadalmában. Nagyon szeretem, amit csinálok, és ami a legfontosabb,
nagyon boldoggá is tesz.”  Pop Corina Ioana, önkéntes
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2015-ös akcióink

Egymillió csillag
Románia legnagyobb szolidaritási akciójában 
a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet is 
részt vett. Négy településen szerveztük meg 
az eseményt 2015-ben: Szatmárnémetiben, 
Nagykárolyban, Máramarosszigeten és 
Nagybányán. Az akció keretében összegyűlt 
6300 lejnyi adományt a szervezet a rászoruló 
személyeknek nyújtott szolgáltatásaira fordította. 
Az eseményen összesen 900 személy vett részt: 
350 Szatmárnémetiben, 150 Nagykárolyban, 
250 Máramarosszigeten és 150 Nagybányán.

Jótékonysági Maraton

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
2015. május 23-án, immár kilencedik 
alkalommal szervezte meg a Jótékonysági 
Maratont. Az eseményen résztvevő több 
mint 400 személy 5 kilométeres távot 
tett meg a város központjából elsétálva  
az Aquastar Aquaparkba. A főszponzor 
Autonet és a résztvevők, illetve a többi 
támogató jóvoltából összegyűlt 18 434 lejt 
a fogyatékkal élő személyeknek nyújtott 
szolgáltatásokra fordította a szervezet.
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Mosollyal megpakolt iskolatáska

A második alkalommal megszervezett  akció 
során 450 iskolatáska került  kiosztásra 
nehéz körülmények között élő kisiskolások 
között több településen: Szatmárnémetiben, 
Krasznabélteken, Magyargéresen, Szakaszon, 
Erdődön, Túrterebesen, Nagybányán, valamint 
Nagykárolyban. Az akció keretén belül kiosztott 
iskolatáskákat a szervezet német és osztrák 
partnerei küldték.

Karácsonyi ajándékosztás

Annak érdekében, hogy a nehéz körülmények 
között élő személyek is át tudják kissé érezni 
a téli ünnepek meghitt hangulatát, a Caritas 
önkéntesei és munkatársai Mikulás és 
karácsony előtt több mint 3000, élelmiszereket 
és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagot 
osztottak ki. A szervezet kedvezményezettei 
között és a más rászoruló személyektől érkező 
kérések alapján szétosztott csomagok mellett, 
170 nélkülöző család meglátogatására és 
megajándékozására is sor került.
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2015-ös akcióink

Forró tea akció

Az akció keretén belül januárban,  a rendkívül 
hideg napokon, öt napon keresztül, naponta 
400 adag forró tea  és zsíros kenyér került 
kiosztásra.  Az akció februárban is folytatódott,  
ekkor naponta 200-250 adag forró teát, majd 
márciusban napi 50-70 adag teát osztott ki a 
Caritas csapata. Az osztás a város szegényebb 
részein,  a Neajlov, Ostrovului, Vulturului, Ion 
Ghica és Toamnei utcákon zajlott.

Mikulás Bazár

December 2-4. között immár tizenegyedik
alkalommal került sor a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet által szervezett Mikulás 
Bazárra. Az ebből  az alkalomból Szatmárnémeti 
központjában felállított faházikókban a szervezet
kedvezményezettei és partnerei által készített 
tárgyakat, díszeket lehetett megvásárolni. Az 
ezek megvásárlásából összegyűlt, 3000 lej értékű 
adományt  a szervezet a rászoruló családokat 
támogató szolgáltatásokra fordította.
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Vízosztási akció kánikula idején

A júniusi, júliusi, augusztusi és szeptember 
eleji rendkívül meleg napokon a szervezet 
önkéntesekből, szociális asszisztensből és 
medikális asszisztensből álló csapata naponta 
40 liter vizet osztott ki. A csapat tagjai egy 
mentőautóval állomásoztak Szatmárnémeti 
központjában és  a vízosztás mellett a 
járókelők vérnyomását is  megmérték, illetve 
készenlétben álltak, hogy szükség esetén 
elsősegélyt nyújtsanak.

Töltött káposzta osztási akció

December 24-én a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet önkéntes csapata 
meglátogatta a város szegényebb környékeit, 
ahol több mint 200 adag töltött káposztát 
osztott ki a rászorulók között. 
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2015-ös projektjeink

„A szatmári és máramarosi régióban élő romák 
és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok 
életkörülményeinek javítása” projekt folytatása
A projektet 2014 elején a Svájci Caritas indította el 
a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezettel és 
a kolozsvári Roma Közösségek Forrásközpontjával 
közösen. A 2018-ban végződő, svájci finanszírozással 
megvalósuló projekt célja az erdődi, túrterebesi és
nagybányai roma közösségek felzárkóztatása.
A projekt ideje alatt több mint 1000 személy
támogatására kerül sor (gyerekek, fiatalok, felnőttek).

A “Partnerség a munkaerőpiaci  
esélyegyenlőségért” POSDRU projekt  
lebonyolítása és lezárása
A projekt keretén belül ingyenes képzéseken 
vett részt több mint 509, az ország központi  
és észak-nyugati régióiból származó nő. 
Összesen 26 szakmai képzésre került sor:  
2 szociális gondozó képzés, 3 takarító képzés,  
3 bébiszitter képzés, 13 idősgondozó képzés  
és 5 gyermekgondozó képzés. A képzéseket 
követően 468 személy részesült oklevélben.

A FloodAid  „Önkéntesek az árvízvédelemben’’  
projekt folytatása és lezárása

A rónaszéki házi betegápoló  
szolgálat fejlesztése

A Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat által, 
a Romániai Máltai Segélyszolgálat Nagybányai 
Fiókjával és a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezettel közösen indított projekt során a 
szatmári Caritas 12 alkalmazottja, magyarországi 
és romániai szakemberek által tartott képzésen 
vett részt, mely során megtanulhatták, mi a 
teendő árvízek és egyéb természeti katasztrófák 
esetén.

2015-ig a rónaszéki betegellátás a máramarosszigeti 
házi betegápoló központon keresztül működött, 
amikor az itt dolgozó ápolók és asszisztensek 
hetente egyszer látogatták a rónaszéki betegeket.  
Mivel 2015-ben erre a munkakörre egy ápolói és 
asszisztensi szakképesítéssel rendelkező rónaszéki 
lakost alkalmaztunk, a betegellátást már napi 
szinten tudjuk biztosítani.

Házi betegápoló szolgálat
létrehozása Sárközújlakon

2015. november 1-től a Sárközújlaki Polgármesteri 
Hivatal támogatásával Sárközújlakon is beindult a 
házi betegápolói szolgálat, mely a szatmárnémeti 
Szt. Hildegárda házi betegápoló központon 
keresztül működik. Itt és a környező településeken 
jelenleg összesen 40 idős részesül házi betegápolói
szolgáltatásokban, az igények azonban 
folyamatosan nőnek.
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Pénzügyi adatok a 2015-ös évre vonatkoztatva

Kedvezményezettek hozzájárulása révén befolyt jövedemek

Adományokból származó jövedelmek (természetben)

Adományokból származó jövedelmek (lejben és valutában) 
 
Helyi költségvetési támogatásokból származó jövedelmek
 
Megyei Egészségügyi biztosítótol befolyt jövedelmek
 
Központi állami költségvetési támogatásokból befolyt jövedelmek 

Pályázatok révén befolyt jövedelmek
 
Támogatásokból befolyt jövedelmek
 
Gazdasági tevékenységekből származó jövedelmek  
 
Egyéb szociális tevékenységekből származó jövedelmek

Támogató és intervenciós programok

Oktatási programok gyerekek és �atalok számára

Programok fogyatékkal élők számára

Házi betegápoló központok

Idősgondozási programok

Szent Pál Nyitott Szociális Központ Programjai

Partnerség a munkaerőpiaci esélyegyenlőségért (POSDRU) projekt

Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet által támogatott intézmények

Gazdasági tevékenységekre vonatkozó kiadások

25,53 %

21,02 %

 9,48% 8,78%

12,37%

4,02%

 9,85%

7,20%

1,75%

3,06%

14,98%

 3,20%
 4,29%

 2,59% 2,59%
 1,15%

 30,51%

 1,14%

  36,49%

A jövedelmek szerkezete 

A kiadások szerkezete  
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Oktatási programok gyermekek és fiatalok számára

Intézmény Az intézmény kapacitása/hó

Don Bosco nappali központ, Szatmárnémeti 32

Barátság Ház nyitott szociális központ, Szatmárnémeti 66

Tours-i Szent Márton közösségi központ, Túrterebes 109

Integretto nappali központ, Erdőd 124

Assziszi Szent Ferenc közösségi központ, Nagybánya 140

Szent Pál nyitott szociális központ, Szatmárnémeti 843 diák + 559 önkéntes

Összesen 1873

Programok fogyatékkal élők számára

Intézmény Az intézmény kapacitása/hó

Nappali központ speciális szükségletű  
gyermekek számára, Nagybánya 20

Nappali központ speciális szükségletű  
gyermekek számára, Nagykároly 20

Szt. József rehabilitációs központ, Szatmárnémeti 120

Rehabilitációs központ, Nagykároly 35

Gyöngy Ház integrációs és foglalkoztató központ  
sérült fiatalok számára, Alsóhomoród 11

Összesen 206
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Támogató és intervenciós programok

Intézmény Az intézmény kapacitása/hó

Caritas szociális konyha, Szatmárnémeti 50

Caritas szociális konyha, Nagybánya 50

Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Szatmárnémeti 450

Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Nagykároly 208

Összesen 758

Idősgondozási programok

Intézmény Az intézmény kapacitása/hó

Szt. Jakab idősnapközi, Szatmárnémeti 16

Reménység nappali idősközpont, Szatmárnémeti 80

Nappali idősközpont, Nagykároly 40

Nappali idősközpont, Túrterebes 20

Nappali idősközpont, Nagybánya 30

Nappali idősközpont, Máramarossziget 30

Szt. Hildegárda házi betegápoló központ, Szatmárnémeti 120

Szt. Terézia házi betegápoló központ, Nagykároly 65

Szt. Erzsébet házi betegápoló központ, Mezőpetri 40

Szt. Mária házi betegápoló központ, Erdőd 30

Kiwanis házi betegápoló központ, Alsóhomoród 33

Szt. Ágoston házi betegápoló központ, Krasznabéltek 65

Szt. Rita házi betegápoló központ, Tasnád 43

Szt. Barbara házi betegápoló központ, Nagybánya 65

Szt. Károly házi betegápoló központ, Máramarossziget 60

Összesen 737

A kedvezményezettek száma összesen: 4486
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Partnereink

Ausztria

Németország

Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katholische Pfarre, Neumarkt an der Ybbs
Caritas der Diözese Innsbruck
Caritas Lager Nord, Wien
Caritas Österreich, Wien
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe, 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
Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing

Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Andrea Hurlebusch
Anne Klar
Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau und römisch-katholische Pfarren der Diözese Passau
Caritasverband der Erzdiözese Paderborn
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
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Familie Gerdes
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Josef Stutika
Jugendamt BDKJ – Passau
Katholische Kirchenstiftung Bibergau, „Rumänienhilfe“
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu, Münster- Hiltrup
„Polenhilfe“ Coesfeld
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 Sag
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Sozialkaufhaus contact in Augsburg e.V
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
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Partnereink

Magyarország

„Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ”, Budapest
„Artemisszió” Alapítvány, Budapest
„AutPont” Alapítvány, Békéscsaba
„DélUtán” Alapítvány, Budapest
„Down” Alapítvány, Nyíregyháza
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat
Nemzetközi Soft Federáció
Soft Alapítvány
Magyarmecskei Általános Iskola

Egyéb országok

Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Ceská republika
Caritas Luzern, Schweiz
Katolická Charita Hradec Králové, Ceská republika
Kloster St. Ursula, Schweiz
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, Bozen, Italien
Soft Tulip, Holland
Stiftung „Sonnenblume, Honung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz

Románia
Asociația “Sf. Benedict” pentru autiști
Asociația „Stea”, Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Formare Studia, Iași
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociația Multisalva, Satu Mare
Asociația pentru Relații Comunitare, Cluj-Napoca
Auto AB Acquisitions Satu Mare
Autonet Import SRL
Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Handicap
Caritas Alba Iulia
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Médiapartnerek
Informația Zilei, Gazeta de Nord-Vest,
Satu Mare Online, Satu Mare News, Vocea Transilvaniei
Radio Transilvania
ITV, TV1 Satu Mare, Nord-Vest TV, PRO TV
Szatmári Friss Újság, Szatmári Magyar Hírlap, Krónika
Szatmár.ro
City Rádió, Mária Rádió 
Duna TV, MTVA 
Vasárnap
Allgemeine Deutsche Zeitung

Caritas Catolica Oradea
Carmangeria Weinberger
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, Beltiug, Carei, Dorolț, Homoroade, Petrești, Turulung,  
Satu Mare și Sighetu-Marmației
Consiliul Județean Maramureș
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL
Exclusiv SRL
Filarmonica  „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația  ‘’Lăcrămioara’’, Carei
Fundația Hans Linder, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș
Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Neptun Company SRL
Primăria Satu Mare
Radical SRL
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare
Urban Shoes
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Contact

Satu Mare, 440014
P-ta Libertatii nr. 20
Telefon: 0261-710464
Fax: 0261-712011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
  

 

Elérhetőségeink

440014, Szatmárnémeti
Libertății tér 20. szám
Telefon: 0261-710646
Fax: 0261-712011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro


