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A szeretet mindig találékony. Természete-
sen a szükség ennek ellenére meg tudja 
lepni a szeretetszolgálat területén dolgozó-
kat, mert nagyon sokszor újabb és előre nem 
látott helyzeteket hoz. De, mert a szeretet 
mindig találékony, ezért tud mindig meg-
felelő válaszokat adni a kihívásokra. Ezt 
próbálja tenni közel 30 éve a Szatmári Egy-
házmegyénk Caritas szervezete is. Több-
kevesebb sikerrel!? 

Igen, inkább több, mint kevesebb sikerrel. 
De kérdés formában is feltehetnénk, mivel 
ezt tökéletesen nem lehet végezni, csak 
mindig jobban. A Jóisten nem mi vagyunk. 
Csak Ő az, Aki mindent megtehet. Viszont 
nagyon sok mindent nem akar nélkülünk 
megtenni, hanem megtisztel azzal, hogy 
munkatársainak választ. Nagy kegyelem és 
megtiszteltetés Istenért és Istennel tenni a 
jót. Ahogyan a kedves Olvasó is meggyő-
ződhet ebből a tevékenységi beszámolóból, 
igencsak széles a paletta, ahol Egyházme-
gyei Caritas-szervezetünk munkatársai tevé-
kenykedtek az elmúlt évben. Köszönet és 
hála mindenkinek a becsületes és jól végzett 
munkáért. Isten fizesse meg! Persze joggal 
számíthatnak a támogatottak köszönetére, 
hálás szeretetére is, de ez mind csak ráadás, 
hiszen nem ezért, hanem mindenekelőtt 
Isten szeretetéért végezték – ahogyan Szent 
Kalkuttai Teréz anya megfogalmazta: „Te-
gyünk valami szépet, Istenért!” Ebben a 
munkában Isten a lényeg, az Érte, és az Ő 
szeretete miatt való odaadó tevékenység a 
legfontosabb. Boldogok, akiket ez az elv ve-
zérel! És milyen boldogok lesznek akkor, 
amikor maga Krisztus szájából fogják hal-
lani: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek bir-
tokba a világ kezdetétől nektek készített 
országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. 
Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen 
voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, 
és felruháztatok. Beteg voltam, és megláto-
gattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. 
… Mert amit e legkisebb testvéreim közül 
eggyel is tettetek, velem tettétek.”  (v.ö.: Mt 
25, 35-40)

De köszönettel tartozunk a számtalan 
belföldi és külföldi partnereinknek önzetlen 
segítségükért, és az önkénteseink munká-
jáért. Számukra is kérem Isten bőséges 
áldását, és azt, hogy a jótett öröme töltse el 
mindnyájuk szívét.

Tisztelettel, hálás szeretettel
 és főpásztori áldásommal, 

+Jenő püspök

Szatmárnémeti, 2020. március 21.

Kedves Olvasó!
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Egy alkalommal, miután ajándékcsomagot 
osztottunk egy idős és beteg hölgynek, szent-
gyónása elvégzése után megfogta a kezemet 
és csak annyit mondott: „Tisztelendő úr, csak 
ezek az angyalok maradtak mellettem – és a 
tekintetét a másik szobában várakozó két 
kolléganőmre fordította. Nem tudom mitévő 
lennék nélkülük, mert én egyedül vagyok.” 
Akkor döbbentem rá, hogy kedves kollégáim 
több mint egy pontos munkaköri leírással 
rendelkező alkalmazottak, több mint becsü-
letesen munkájukat elvégző szakemberek... 
sokak szemében ők angyalok. Ezt az esetet 
eddig nem meséltem el senkinek, bár gyakran 
merítek erőt a kedves hölgy fájdalommal teli 
vallomásából. Talán ezért is jutnak eszembe 
oly gyakran Malakiás próféta szavai: „’Szeret-
lek titeket’, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek: 
’Miben mutatod meg szeretetedet irántunk’”? 
(Mal 1,2). Ilyenkor, ezekben a csendes percek-
ben, azért imádkozom, hogy intézményünk 
azzá a jellé váljon, amelyen keresztül a ma-
gukra maradt, valamint a társadalom pere-
mére szorult emberek megtapasztalják Isten 
szeretetét; hogy derék munkatársaink Isten 
küldötteivé, jellé váljanak. Ilyenkor hálát adok 
azokért az angyalokért, akik a messze távolból, 
a kontinens különböző részeiről mindent 
megtesznek azért, hogy mi, itt, mosolyt vará-
zsolhassunk szomorú arcokra. Hihetetlen 
mennyi erő és munka rejlik egy-egy segély-
szállítmány vagy anyagi támogatás mögött... 
és mennyi odafigyelés és szeretet.

Sokszor kérdezték tőlem, házon belül, há-
zon kívül: mi a Caritas irányvonala? Milyen 
rövid-, közép- és hosszú távú terveim vannak? 
Először zavarba hoztak ezek a kérdések, utá-
na megértettem, hogy egy konkrét válasz 
biztonságot adna sokaknak. Jogos ilyen kér-
déseket feltenni bizonytalansággal teli és za-
varos időkben. Számtalanszor rágódtam azon 
a válaszon, amit most két szóban tudnék 
megfogalmazni: Krisztus követése. Túl teoló-
giai, mondhatják egyesek, látszik hogy ez pap. 
Azonban a viharos történelem és a körülöt-
tünk élők életsorsa csak megerősíti ezt a 

meggyőződésemet. Úton vagyunk, rengeteg 
kísértéssel kell szembenézni, jobbra is, balra 
is lehet kanyarodni, van, amit le kell tenni, és 
van, amit fel kell venni, rángatnak vagy lök-
dösnek ide-oda kellemetlen helyzetek és álla-
mi döntések, és ki tudja, mi vár még ránk a 
jövőben... ilyenkor csak az ad biztonságot, ha 
közösen Krisztust követjük. 

Sokaktól hallottam, hogy intézményünk 
több mint egy segélyszervezet, több mint egy 
csomagosztó vagy másokat segítő, jótékony-
kodó intézmény. Én is így látom, és ezért 
szeretném, ha a Caritas egyre inkább az a 
család lenne, amelyben a tagok őszintén és 
tisztelettel figyelnek egymásra és az ellátot-
takra, elfogadják egymás gyengeségét, ugyan-
akkor kölcsönösen kiegészítik a sokszor ész-
revett hiányt és úgy dolgoznak és döntenek, 
hogy Krisztust tartják szemük előtt. 

Szerettem volna, ha Jézusunk minden 
helyzetre és nehézségre előírt volna egy re-
ceptet vagy egy követendő procedúrát, de 
nem tette meg. Azonban azt ígérte, hogy ha 
szeretjük, megtartjuk parancsait, ő pedig más 
Vígasztalót ad nekünk, hogy velünk legyen 
mindörökké: az Igazság Lelkét... (Jn 14,15-
17). Hosszú és rögös minden út, teli isme-
retlen veszélyekkel és többé-kevésbé kelle-
mes meglepetésekkel. Én csak azt tehetem, 
hogy mindig kérem az Igazság Lelkének a 
jelenlétét, mert nem szeretnék egy döntést 
sem nélküle meghozni.  

Szívélyes üdvözlettel,
dr. Román János vezérigazgató

Szatmárnémeti, 2020. március 21.

Tisztelt Olvasó! 



4 Éves Beszámoló 2019

tartalomjegyzék

5 12 16

20 22

Szociális 
szolgáltatások 
gyermekeknek 
és fiataloknak

Szociális 
szolgáltatások 
fogyatékkal élő 
személyeknek

Szociális 
szolgáltatások 
időseknek

Házi 
betegápolási 
szolgáltatások

25
További
események,
akciók

29 32 36
Partnereink, 
támogatóink

Lépjen velünk 
kapcsolatba!

Adatok

Szociális 
segítség
és támogatás



Éves Beszámoló  2019 5
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Szatmárnémeti
Cloşca sugárút 68. 
Telefon: 0261–721529

Szatmárnémeti
L. Blaga sugárút 19/A. 
Telefon: 0261–760955

Túrterebes
Főutca 13. 
Telefon: 0261–836080

Don Bosco
Nappali Központ

Barátság Háza
Nyitott Szociális
Központ

Szatmárnémeti
Lükő Béla utca 15.  
Telefon: 0261–710464

Szent Pál
Nyitott Szociális
Központ

Erdőd
Șt. cel Mare utca 76. 
Telefon: 0261–771715

Integretto
Nappali Központ 

Tours-i
Szent Márton
Közösségi 
Központ

Nagybánya 
Macului utca 10. 
Telefon: 0262–277498

Assisi 
Szent Ferenc
Közösségi
Központ
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
gyermekekkel foglalkozó központjai, a 2019-
es év folyamán gyakorlatba ültetett projektek-
nek köszönhetően, szélesebb szolgáltatás- 
skálát tudtak biztosítani az ellátottak számára, 
ugyanakkor több közös eseményt és foglal-
kozást is szerveztek, melyeken az intézmé-
nyekbe járó gyermekek szüleikkel és test- 
véreikkel együtt vettek részt.

Június végén zárult „A szatmári és mára-
marosi régióban élő romák és más szociáli-
san hátrányos helyzetű csoportok életkörül- 
ményeinek javítása” elnevezésű projekt, szer-
vezetünk egyik legnagyobb gyermekterületi 
projektje. Az ebben érintett három Caritas-
gyermekközpontban: az erdődi Integrettó-
ban, a túrterebesi Tours-i Szent Mártonban, 
valamint a nagybányai Assisi Szent Ferenc 
Központban több gyermekkel tudtunk foglal-
kozni és lehetőség nyílt változatosabb okta-
tási-nevelési-fejlesztési programok meg- 
szervezésére a gyermekek és családtagjaik 
számára egyaránt. A projekt révén a Caritas-
gyermekközpontokban dolgozó szakembe-
rek megismerkedhettek a legújabb, hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztése terén ered-
ményesen alkalmazott oktatási szemlélet-
módokkal, mint például a KIP, avagy Komplex 
Instrukciós Program, vagy A tanulás lényege, 

amelyet első kézből, annak kidolgozójától, Be-
atrice Rutishauser Rammtól sajátíthattak el. 

A szatmárnémeti Don Bosco Nappali Köz-
pontban és a Barátság Háza Nyitott Szociális 
Központban folytatódott a CoFa (Copil și Fa-
milie, avagy Család és Gyermek) projekt gya-
korlatba ültetése. A projekt keretében szer- 
vezett tevékenységeken a gyermekek mellett 
szüleik is aktívan részt vettek.

A 2017-ben indult és 2019 decemberében 
zárult, Az én esélyem elnevezésű projekt ke-
retében az elmúlt évben háztartás-vezetés, 
háztartás-vezetés és gyermeknevelés, írás-
olvasás, higiénia és számítógép-felhasználói 
tanfolyamok kerültek megszervezésre a pro-
jektben résztvevő központokat látogató leá-
nyok és fiatal női családtagjaik számára. 

2019-ben, a Szent Pál ifjúsági- és önkén-
tes központ által szervezett önkéntes-tevé-
kenységekbe összesen 52 gimnazista kapcso- 
lódott be, 10 szatmárnémeti oktatási intéz- 
ményből. Az önkéntesség iránt érdeklődő 
diákok az elmúlt évben rendszeresen részt 
vettek különböző, a Szent Pál központ által 
szervezett foglalkozásokon, melyek célja, 
önmaguk mélyebb megismerése volt, olyan 
témák közös feldolgozása által, mint a kom-
munikáció, a hatékony tanulási stratégiák, a 
pályaorientáció vagy a párkapcsolat.



Éves Beszámoló  2019 7

Ki Mi Mindent Tud? Második alkalommal szervezte meg a Caritas túrterebesi Szent Márton 
Közösségi Központja a tehetségkutató versenyt 2019. június 26-án. A szatmárnémeti Barátság 
Házából, az erdődi Integrettóból, a nagybányai Assisi Szent Ferenc Központból érkezett 
gyerekek, valamint a házigazdák négy kategóriában mérték össze tehetségüket, tudásukat, 
éspedig a rajz, a sport, a mesemondás, továbbá az ének és tánc terén. 

Nőnap. Az erdődi Integrettóban a magyar 
óvodai csoportokat oktató pedagógusok 
az anyukákkal közösen ünnepelték meg a 
Nők Napját. Az eseményt Roter Inez óvónéni 
szervezte Balog Noémi Katalin, Keresztesi 
Noémi és Mutter Andrea óvónénikkel közösen.

Dobkoncert. Június 14-én tartotta meg a 
Barátság Háza hagyományos tanévzáró 
dobkoncertjét. Az esemény keretében, tizen-
két, a 2018-2019-es tanévben a központ 
által szervezett dobtanfolyamon részt vett 
gyermek mutatta meg tudását, tehetségét. 

Élményeink képekben
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Szeretetvendégség. A Caritas szatmárnémeti Don Bosco Nappali Központjának munka-
társai az ünnepre való hangolódás különleges formáját választották: december 20-án 
szeretetvendégséget szerveztek az intézményt látogató gyermekek és szüleik részére. Az 
agapé keretében szülők és gyermekek, pedagógusok és a szervezet munkatársai, összesen 
hetven személy költötte el együtt – békében, szeretetben – az ünnepi ebédet. 

Villámcsődület. Az Önkéntesség Világnapja 
alkalmából december 6-án a Caritas Szent 
Pál ifjúsági- és önkéntes  központja villám-
csődületet szervezett Szatmárnémetiben, a C. 
Coposu sétányon található rendezvénytéren. 
A flash mob által a segítségnyújtás fontos-
ságára kívánták felhívni a figyelmet a 
Caritas-nál önkénteskedő diákok. 

Kiválóan teljesítettek. Minden eddiginél 
sikeresebb tanévet zárt a Szatmári Egyház-
megyei Caritas Szervezet nagybányai Assisi 
Szent Ferenc Közösségi Központja. A 2018-
2019-es tanévben ugyanis az intézményt 
látogató elemisek közül 13 lett osztályelső, 
és többen is II., III. díjban, illetve dicséretben 
részesültek. 
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
közel három évtizede foglalkozik hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelésével, oktatásával, 
fejlesztésével, ezáltal segítve társadalmi be-
fogadásukat. Egy 2014-ben indult és 2019-ben 
zárult projekt lehetőséget teremtett a Caritas 
szakemberei számára, hogy minden eddiginél 
komplexebb módon nyújtsanak segítséget, 
támogatást Szatmár és Máramaros megyei 
marginalizált közösségek tagjainak. 

A Svájci Caritas kezdeményezésére 2014-
ben elindult „A szatmári és máramarosi ré-
gióban élő romák és más szociálisan hát- 
rányos helyzetű csoportok életkörülménye-
inek javítása” elnevezésű projekt az erdődi, 
túrterebesi és nagybányai roma közösségek 
felzárkóztatását tűzte ki célul nevelési, kö-
zösségfejlesztési és egészségügyi progra-
mok által. A Svájci–Román Együttműködési 
Program keretében társfinanszírozott pro-
jektet a Caritas Szervezet a Roma Közössé-
gek kolozsvári Erőforrás Központjával (RKEK) 
közösen ültette gyakorlatba. A 2018-as 

projektextenzió révén további Szatmár me-
gyei vidéki településeken élő hátrányos hely-
zetű közösségek is célcsoporttá váltak. 

2019. május 8–9-én „Minőségi oktatás 
mindenkinek!” címmel szakmai konferenciá-
val zárult az ötéves projekt. A szatmárnémeti 
Iparosotthonban megtartott eseményen a 
projektben implikált szakemberek, az érintett 
roma közösségek tagjai vettek részt, vala-
mint meghívást kaptak az állami oktatási 
intézmények, helyi önkormányzatok, civil 
szervezetek és az üzleti szféra képviselői is. 

Az egybegyűlteket a konferencia házigaz-
dája, a projektet koordináló Fülöp Orsolya 
köszöntötte, ezt követően pedig Nm. és Ft. 
Schönberger Jenő megyéspüspök, Călin 
Durla főtanfelügyelő, Cerasela Bănică, a 
Roma Inclusion Fund programmenedzsere, 
valamint Berry Kralj, a svájci Caritas projekt-
felelőse is üdvözölte a jelenlévőket.

Ezután Thomas Hackl, a Svájci Caritas 
romániai képviselője mutatta be a projektet, 
kiemelve a számos eredményt, amely azt 

Kétnapos szakmai konferenciával zárult 
a Caritas ötéves projektje
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igazolja, a pozitív irányú változás igenis le-
hetséges. A projekt három tengelyen zajlott 
– tájékoztatott a szakember – a közösség-
fejlesztési és az egészségügyi programokért 
a kolozsvári RKEK felelt, az oktatásért pedig 
a Caritas. 

A közösségfejlesztési programok révén 
az érintett közösségek aktív szereplőkké 
váltak, akik tesznek sorsukért, és döntenek 
a jövőjüket illetően. A marginalizált közössé-
gek tagjaiból helyi kezdeményező csoportok 
alakultak, amelyek felmérték a közösség 
reális problémáit, ezekre közösen kerestek 
megoldást, és több helyen is az önkormány-
zatok tárgyalópartnereivé váltak. 

A projekt keretében zajlott oktatási-neve-
lési programok célja az oktatáshoz való hoz-
záférés, valamint minőségi oktatás bizto- 
sítása volt. Nagy hangsúly került a korai ok-
tatásra, hogy minél több hátrányos helyzetű 
gyermek járjon rendszeresen óvodába, ahol 
olyan színes programok várják őket, amelyek 
eredményesen fejlesztik képességeiket, él-
ménnyé teszik a tanulást, és felkészítik a 
gyermekeket az iskolára, ezáltal az iskola-
padban való megmaradásukat is támogatva. 
Kiemelkedő eredményként említette Hackl 
azt, hogy 2018-ban a Caritas gyerekközpon-
tokat látogató 6–14 éves gyermekek 87%-a 
járt iskolába (2014-ben ez az arány a nagy-
bányai Craica közösségben csupán 20% volt), 
a 2017-2018-as tanévben a Caritas-közpon-
tokba járó iskolások 84%-a kapott átmenő 
osztályzatot, sőt mi több, szinte minden is-
kolás, aki a III. vagy IV. osztályba jut, tud 
írni-olvasni. 

Az oktatási programok terén a nemzetkö-
zileg elismert svájci oktatási szakember, 
Beatrice Rutishauser Ramm által kidolgozott 
„A tanulás lényege” megközelítést alkalmaz-
ták a Caritas gyermekközpontokban, melynek 
sajátossága, hogy lehetőséget biztosít a 
tanulási folyamat felgyorsítására és élmény-
nyé teszi a tanulást. 

Szintén a projekt keretében, a Caritas-köz-
pontokból kikerülő, VIII. osztályt elvégzett 
diákok, valamint azok felnőtt családtagjai 
támogatást kaptak a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben.

A Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel és 
a BBTE szatmárnémeti kihelyezett tagoza-
tával közösen a 2018-as esztendőben a Ca-
ritas számos akkreditált továbbképző tan- 
folyamot tartott Szatmár és Máramaros me-
gyében aktiváló, hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel foglalkozó pedagógusoknak. A kép- 
zések keretében a Caritas szakemberei meg-
osztották a projekt célcsoportját képező 
közösségek tagjaival dolgozó oktatási szak-
emberekkel a projekt keretében szerzett tudá- 
sukat és tapasztalataikat.

Stephan Müller társadalmi befogadás-szak-
értő a romainklúzióban rejlő lehetőségekre 
világított rá, majd a szakoktatásról és annak 
Szatmár megyei lehetőségeiről és jövőjéről 
beszélt Călin Durla főtanfelügyelő, Csengeri 
Zsolt, az Agenda Setting vezetője és Dan Brum-
boiu, a Polipol Mobila képviselője. 

A romainklúzió terén elért külföldi siker-
történeteket ismertetett meg a konferencia 
résztvevőivel a Bosznia-Hercegovinából ér-
kezett Daniel Bronkal, Tijana Ćetković és 
Ivana Šrepfler.
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Folytatódott a CoFa

Az esemény első napjának izgalmas moz-
zanata volt a World Café, avagy nyitott kávéház, 
melynek keretében a projekttel kapcsolatos 
személyes tapasztalataikat, élményeiket osz-
tották meg a résztvevők egymással és a meg-
hívottakkal. Beszélgetve, a Caritas-programok- 
ban részt vett erdődi roma fiatalok, a nagybá-
nyai roma kezdeményezőcsoport tagjai, vala-
mint a Caritas-gyermekközpontokban dolgozó 
pedagógusok teljesebb rálátást nyertek és 
egyben nyújtottak a meghívottaknak arra, mit 
is jelentett a projekt, milyen módon fonódtak 
egybe a közös cél érdekében a három területen 
(közösségfejlesztés, oktatás, egészségügy) 
folyó aktivitások. 

A konferencia második napján a műhely-
gyakorlatoké volt a főszerep. Ezek keretében 
három témát dolgoztak fel a résztvevők: okta-
tás az óvodában, az iskolai sikeresség kulcsa, 
valamint az iskolából a munkaerőpiacra való 
átmenet. Az egyes témákat Beatrice Rutishau-
ser, Cristea Sânziana, a Szatmár Megyei Ne-
velésügyi Erőforrás és Tanácsadó Központ 
(CJRAE) vezetője, valamint Adi Sinani, a Roma 
Education Fund képviselője vezette fel.  

A kétnapos konferencia és a záruló projekt 
konklúzióinak megfogalmazására a szerve-
zők Mihaly Loredanát (RKEK), Cristea Sânzi-
anát, valamint Roland Pythont (a bukaresti 
Svájci Nagykövetség Svájci-Román Együtt-
működési Alap-irodájának vezetőjét) kérték 
fel. Az esemény végén Fülöp Orsolya és Tho-
mas Hackl megköszönték a partnereknek a 
kiváló együttműködést, valamint a projektben 
részt vett Caritas-gyermekintézmények, az 
erdődi Integretto, a túrterebesi Szent Márton 
és a nagybányai Assisi Szent Ferenc Központ 
szakembereinek a kitartó és áldozatos mun-
kát. A résztvevők megállapodtak abban, hogy 
helyi összefogással keresnek lehetőségeket 
az elindult folyamatok folytatására. 

A Neumayer Stiftung finanszírozásával meg- 
valósuló CoFa (Copil și Familie, avagy Csa- 
lád és Gyermek) projekt keretében 2019- 
ben is számos érdekes tevékenység került 
megszervezésre. A projekt három Caritas- 
gyermekközpontban lett gyakorlatba ültetve: 
a Don Bosco Nappali Központban és a Barát-
ság Házában, valamint a Nagykárolyi SNI 
Gyermekek számára kialakított Központban. 

A projektnek köszönhetően gyermekek és 
szüleik együtt vettek részt a tavaszi és őszi 
nagytakarítási akción, szépítették meg a köz-
pontok játszótereit, virágot ültettek, gyümöl-
cssalátát és desszertet készítettek, moziba, 
színházba és bábszínházba mentek együtt, 
sőt kirándultak is. 

2019-ben is esélyt 
adtunk egy jobb életre
Az Innsbrucki Egyházmegyei Caritas Szerve-
zet támogatásával megvalósuló, Az én esé-
lyem elnevezésű projekt gyakorlatba ültetése 
az elmúlt év során is sikeresen folytatódott. 

A projektben érintett négy Caritas-intéz-
ményben: a Barátság Házában, az Integrettó-
ban, a Szent Márton Központban és az Assisi 
Szent Ferenc Központban háztartás, háztartás 
és gyermeknevelés, írás-olvasás, higiénia és 
számítógép-felhasználói tanfolyamokat szer-
veztek a központokat látogató lányok és fiatal 
női családtagjaik számára. 2019-ben a mun-
kaerőpiacon való elhelyezkedést is segítő 
kurzusokon összesen 213 személy vett részt. 

A 2017-ben elindított projekt 2019 decem-
berében zárult. Megvalósításának három- 
éves időtartama alatt 751személy vett részt 
a különféle tanfolyamokon, melyek révén va-
lódi esélyt kaptak helyzetük javítására. 
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szociális 
szolgáltatások
fogyatékkal 
élőknek

Nagykároly 
Uzinei utca 2. 
Telefon: 0261–861531

Szatmárnémeti
Dsida Jenő utca 16. 
Telefon: 0261–713811

Szent József
Rehabilitációs 
Központ

Nappali Központ 
SSz Gyermekek 
Számára
Nagykároly

Alsóhomoród
Bisericii utca 83.
Telefon: 0261–870712

Gyöngy Ház
Integrációs 
és Foglalkoztató 
Központ

Nagykároly
Uzinei utca 2.
Telefon: 0261–861531

Rehabilitációs
Központ
Nagykároly
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A 2019-es év elején két típusú szociális szol-
gáltató egység működött a szervezet kereté-
ben fogyatékkal élőknek: egy integrációs fog- 
lalkoztató központ sérült felnőtteknek és há-
rom gyermekekkel foglalkozó intézmény (két 
rehabilitációs-, és egy speciális szükségletű 
gyermekek számára kialakított központ).

A minimális minőségi standardok módosu-
lásának következtében az integrációs foglal-
koztató központ típusára nem jelent meg új 
standard. A működési licensz érvényes ma-
radt, viszont a Megyei Szociális Kifizetési és 
Felügyelési Ügynökség (A.J.P.I.S) által 2019. 
november 15-ig igényelt önértékelő ív kitölté-
se már nem volt lehetséges erre az intézmény-
típusra. Hogy továbbra is el tudjuk látni az 
alsóhomoródi központba járó fogyatékkal 
élő személyeket,  az intézmény jelenlegi for-
májában beszünteti a tevékenységét, és szék-
helyén egy új, az aktuális szociális szolgál- 
tatásokra vonatkozó standardoknak megfe-
lelő nappali központot létesítünk sérült fel-
nőttek számára. 

A gyermekeknek nyújtott szociális szolgál-
tatásokra vonatkozó minőségi standardok 
módosulása nem hozott olyan radikális válto-
zásokat, de következtükben a központokban 

dolgozó szakemberek tennivalója jelentősen 
megnőtt, elsősorban a szociális munkásoké. 
A szakembereknek több nyomtatványt kell 
kitölteniük, és megsokszorozódott az évi újra-
felmérések száma is. 

A nagykárolyi Speciális Szükségletű Gyer-
mekekkel foglalkozó Központba 18 gyermek 
járt 2019-ben, vagyis az intézmény 90%-os 
kapacitással működött. Az intézményben si-
keresen zajlott a CoFa (Gyermek és Család) 
program, melyen a gyermekek és családtag-
jaik közös készségfejlesztő és szabadidős 
programokon vehettek részt. 

A Nagykárolyi Rehabilitációs Központ el-
látottainak a száma az év második felében  
meghaladta a 40-et, ami az intézmény meg-
alapítása óta a legmagasabb ellátottszám 
volt. Pozitív eredményként értékelhető, hogy 
a kedvezményezettek családtagjai közül je-
lentősen többen vettek részt a számukra szer-
vezett tevékenységeken. 

A Szent József Rehabilitációs Központban 
terápiás foglakozásokon részt vett gyermekek 
száma szintén növekedést mutat 2018-hoz 
képest. Egy Erasmus+ projekt keretében az 
intézmény szakemberei külföldi partnereikkel 
együtt egy online korai fejlesztő platform lét-
rehozásán kezdtek el dolgozni, melynek célja, 
hogy a földrajzilag elszigetelt településeken 
is elérhetővé tegyék a korai fejlesztést. 
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
a 2017-ben sikeresen zárult Mindenkinek Be-
csengettek! projekt után egy újabb Erasmus+ 
pályázatban vesz részt a nyíregyházi Rejtett 
Kincsek Down Egyesülettel és a kassai Cen-
trum Libertával közösen. 

A 2018. novemberében indult és 2020 
októberében finalizálódó, az „Eltérő fejlődésű 
gyerekek fejlesztése online támogatással” 
elnevezésű projekt célkitűzése egy innovatív, 
rugalmasan bővíthető e-learning modul-
rendszer kidolgozása a térségben súlyos 
problémaként jelentkező, a korai fejlesz-
tésben tapasztalható ellátási nehézségek 
javítása és a társadalmi inklúzió alacsony 
szintjének növelése érdekében. 

Az eltérő fejlődésű gyermekek és család-
tagjaik számára nyújtott ingyenes online szol-
gáltatás révén a korai fejlesztés területén 
tapasztalható esélyegyenlőtlenségek áthidal-
hatóvá válnak, ezáltal akár otthoni környezet-
ben is fejlődhetnek a gyerekek, élményteli, 
játékos fejlesztő feladatok elsajátítása által. 

A projekt egyik fő innovációs eleme a fel-
használt kommunikációs csatorna, hiszen az 
e-learning felületek felhasználása fejlesztési 
célokra kicsi gyermekek esetében jelenleg 
sem Romániában, sem Magyarországon, sem 
Szlovákiában nincs kialakítva. 

Az online platform magyarul, románul, szlo-
vákul és angolul lesz elérhető, a modulok 
pedig hat fejlesztési terület köré csoportosul-
nak majd, melyek: a gondolkodás, önállóság, 
szocializáció, kommunikáció, finommozgás 
és nagymozgás. 

A 2019-es év elején történt egy előzetes 
igényfelmérés, melynek keretében 3 ország-
ból összesen 100 szülő töltött ki egy 10 kér-
désből álló igényfelmérő kérdőívet. Áprilisban 
véglegesítődött a program írásos keretrend-
szere, melyet kilenc romániai, magyarországi 
és szlovákiai gyógypedagógus véleményezett. 
A projekt koordinátora a Szatmári Egyház-
megyei Caritas Szervezet részéről a Szent 
József Rehabilitációs Központ gyógypedagó-
gusa, Gnandt Gábor. 

Az év utolsó hónapjaiban a projektpart-
nerek a szófelismerési tréning magyar nyelvű 
tesztmodulján dolgoztak, mely a tervek szerint 
2020. februárjában válik tesztelhetővé. A 
tesztmodul kipróbálásában 48 család vesz 
részt, országonként 16. A tesztelésben részt 
vállalt romániai családok online fogják tesz-
telni a modult, közülük 6 pedig fókuszcso-
portban is, ez utóbbi esetben a szülők és 
gyerekek a Szent József Rehabilitációs Köz-
pontban megtartott foglalkozások keretében 
próbálják majd ki az online rendszert. 

Online korai fejlesztő platform létesül
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Ünnepváró foglalkozás. A Szent József Reha-
bilitációs Központot látogató gyermekek és 
családtagjaik, az intézmény munkatársaival 
és azok gyermekeivel együtt karácsonyi dísz- 
tárgyakat készítettek a december 13-án meg-
szervezett ünnepváró keretében.  

Kirándulás az állatkertbe. A Nagykárolyi Reha-
bilitációs Központ és a Speciális Szükségletű 
Gyermekek Számára kialakított nagykárolyi 
Nappali Központ kirándulást szervezett a 
nagyváradi állatkertbe a két intézménybe járó 
gyermekek és családtagjaik számára. 

Családi nap. Május 24-én, a Gyöngy Házban, 
a központot látogató fogyatékkal élők és 
családtagjaik együtt vettek részt különféle 
kézműves fogalkozásokon és szabadidős 
tevékenységeken.

Farsangi bál. Február 25-én a nagykárolyi 
Speciális Szükségletű Gyermekekkel Fog- 
lalkozó Központ ellátottai kedvenc mese-
hőseik jelmezeibe bújva, énekelve, táncolva, 
jó hangulatban űzték el a telet. 

Élményeink képekben
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szociális 
szolgáltatások 
idősek számára

Szatmárnémeti
C.A. Rosetti utca 2/A.
Telefon: 0261–769265

Szatmárnémeti
Unirii út 38.
Telefon: 0261–714606 

Túrterebes
Parcului utca 267.

Nagybánya
G. Coşbuc utca 54. 
Telefon: 0262–218058

Reménység
Nappali
Idősközpont

Nappali
Idősközpont
Nagybánya

Szent Jakab
Idősnapközi

Máramarossziget
I. M. Apşa utca 17.
Telefon: 0262–310881

Nappali 
Idősközpont
Máramarossziget

Nagykároly
Someş utca 11.
Telefon: 0261–865754

Nappali
Idősközpont
Nagykároly

Nappali
Idősközpont
Túrterebes
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A szervezet aktív idősödést népszerűsítő 
központjai teljes kapacitással működtek az 
elmúlt évben. 

Az idősterületen két fontos jubileumot ün-
nepeltünk 2019-ben. A Caritas nagykárolyi 
idősklubja május 15-én ünnepelte 10 éves 
partnerkapcsolatát a nyírbátori Nyugdíjas 
Értelmiségek Egyesületével. A szatmárnémeti 
Szent Jakab Idősnapközi 20 éves fennállásá-
ról meghitt hangulatú ünnepség keretében 
emlékeztek meg az Idősek Világnapján. Az 
eseményen részt vett a központ történetének 
legidősebb, 98 éves ellátottja is.

A Reménység Központ csapata méltán 
büszke az itt szervezett színvonalas kulturá-
lis programokra, melyeket az elmúlt évben 
is havi-kéthavi rendszerességgel tartott meg. 

A szervezet idősklubjai közül a túrterebesi 
az egyetlen, amelyikbe csak hölgyek járnak. 
A szorgos kezű klubtagok hetente háromszor 
látogatták a klubot 2019-ben, ahol rengeteg 
érdekes foglalkozást szerveztek. A Caritas 
másik helyi intézményét, a Tours-i Szent Már-
ton Közösségi Központját látogató gyermekek 
nőnap alkalmából felköszöntötték az időse-
ket, decemberben pedig megkántálták őket.

Aktívak voltak a máramarosszigeti idős-
klubba járó nyugdíjasok is. A szigeti szépko-
rúak régi vágya vált valóra az elmúlt év novem- 
berében, amikor is meglátogatták az akna-
sugatagi Barátság Idősklub tagjait, akikkel 

közösen gyújtották meg az első adventi gyer-
tyát. Az idősek egyből megtalálták a közös 
hangot, így várhatóan még sok közös ese-
ményt szerveznek majd együtt 2020-ban. 

Fontos fejlesztés elé néz a következő 2 
évben a Caritas nagybányai idősklubja. Az 
„Együtt az időseinkért!” elnevezésű POCU-
projekt keretében ugyanis fellendül majd a 
klubélet és lehetőség nyílik több idős szá-
mára programokat biztosítani. Szintén a 
projekt keretében létrejön egy új szociális 
szolgáltató egység Nagybányán: a szatmár-
németi Szent Jakab Idősnapközihez hasonló 
szolgáltatásokat nyújtó intézmény. 
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Új barátokat szereztek. A Caritas szigeti idős- 
klubjába járó nyugdíjasok 2019-ben az akna-
sugatagi Barátság Idősklub tagjaival együtt 
gyújtották meg az első adventi gyertyát. 
Az idősek bíznak abban, hogy ez egy szép, 
hosszú együttműködés kezdete.

Március 8. a klubban. A nagybányai Caritas- 
idősklubba járó nyugdíjasokat a Nagybánya 
– Románia Ifjúsági Fővárosa 2018 programban 
részt vevő önkéntesek látogatták meg. A fia- 
talok virággal ajándékozták meg a klub hölgy-
tagjait, és tavaszi verseket szavaltak.

10 éves partnerkapcsolat. Különleges nap volt 2019. május 15-e a Caritas Nagykárolyi 
Nappali Idősközpontja és a nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete számára, ugyanis 
együttműködésük egy évtizedes évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget szerveztek. 
A nyírbátori idősek népdalokat énekeltek, a házigazdák pedig Frank Sinatra New York, New 
York című slágerére táncoltak cilinderben, frakkban, sétapálca helyett görbebottal.

Élményeink képekben
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20 éves jubileum. Az Idősek Világnapját minden október elején megünneplik a Szent 
Jakab Idősnapköziben. A tavalyi alkalom különlegesebb volt, hiszen egyúttal a központ 
20 éves fennállásáról is megemlékeztek. Az idősek, az intézmény munkatársaival közösen 
mákos-csokis desszertet keszítettek, amelyet aztán közösen fogyasztottak el, miközben az 
időskorról beszélgettek. Az ünnepség végén együtt mondták el a központ imáját.

Keresztút. A Reménység Idősközpont április 
16-án tartotta meg hagyományos húsvéti 
ünnepségét. A nyugdíjasok keresztutat 
mutattak be, a szent történet szereplőivé, 
Jézus kortársaivá válva. A klubtagoknak a 
felkészülésben Luczás Lóránt, a szatmár-
németi Szent Család plébánia plébánosa 
nyújtott segítséget.

Bálint-napi foglalkozás. A túrterebesi idős- 
klubba járó hölgyek hűségesen őrzik a 
hagyományokat, de igyekeznek tartani a lé- 
pést az új tendenciákkal is. A Valentin-nap 
ugyan nem a legősibb ünnep itt mifelénk, de 
szépnek szép, így a túrterebesi klub tagjai 
is megünnepelték: szívecskéket készítettek 
szeretteik számára.
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házi betegápolási 
szolgáltatások

Erdőd
Bucureşti utca 48.
Telefon: 0261–771620

Szűz Mária
Házi Betegápoló
Központ

Nagybánya
G. Coşbuc utca 54. 
Telefon: 0262–218058

Szent Borbála
Házi Betegápoló 
Központ

Nagykároly
Someș utca 11.
Telefon: 0261–865754

Információs Iroda
Mezőpetri
Mică utca 534.
Telefon: 0261–820003

Szent Teréz 
Házi Betegápoló 
Központ

Máramarossziget
I. M. Apşa utca 17.
Telefon: 0262–310881

Információs Iroda
Felsővisó
T. Vladimirescu utca 8.
Telefon: 0262–352606

Szent Károly
Házi Betegápoló
Központ

Szatmárnémeti 
Unirii út 49.
Telefon: 0261–714030

Információs Iroda
Sárközújlak 
Victoriei utca 49.
Telefon: 0786–048341

Szent 
Hildegárda
Házi Betegápoló
Központ

Tasnád
M. Sadoveanu utca 3. 
Telefon: 0261–827872

Szent Rita
Házi Betegápoló 
Központ
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A házi betegápolás területe nem a látványos 
eseményeké, hanem a csendes, szorgalmas, 
türelmes és kitartó munkáé, amellyel asszisz-
tenseink és ápolóink az ellátottak szenvedését 
elviselhetőbbé, napjaikat élhetőbbé teszik. 

A 2019-es esztendőben a Szatmári Egyház- 
megyei Caritas Szervezet égisze alatt 6 házi 
betegápoló központ működött, ebből 3 alá 
egy-egy információs iroda is tartozott. 

A Caritas házi betegápoló központjainak 
munkatársai az alábbi szolgáltatásokat nyúj- 
tották az ellátottak számára: 

1. Alapszolgáltatások 
 » 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

2. Háztartási segítségnyújtás és szociális 
szolgáltatások
 » takarítás, mosás, vasalás, befűtés
 » az élelem és étkezés előkészítése, meleg, 

illetve nem romlandó étel házhoz szállí- 
tása

 » bevásárlás, gyógyszer vásárlás, számlák 
fizetése, adminisztratív ügyek intézése

 » szabadidős tevékenységek (események- 
re való elkísérés, séták, felolvasás, beszél- 
getés/meghallgatás stb.)

 » az ellátott tájékoztatása jogairól és köte- 
lezettségeiről

 » a családtagok kiképzése a beteg otthoni 
ellátásának megkönnyítése céljából

 » ápolási segédeszközök biztosítása

3. Egészségügyi szakápolás
 » láz-, vérnyomás-, vércukorszintmérés 
 » kezelések: gyógyszerek beadása, seb-

ellátás, kötözés
 » katéterezés, felfekvések kezelése, injek- 

ciózás.

A tavalyi év februárjáig érvényben lévő, a 
házi betegápolási szolgáltatásokra vonatko-
zó minimális minőségi standardoknak meg-
felelően, a  Caritas házi betegápoló központjai 
egyaránt elláthattak időseket, valamint sérült 
felnőtteket (8810ID-I). Az új minimális stan-
dardok különválasztották a két ellátott-típus-
nak szóló szolgáltatásokat, így jelenleg van- 
nak idősek számára házi betegápolási szol-
gáltatásokat biztosító központok (8810ID-I) 
és felnőtt sérültek számára ezeket a szolgál-
tatásokat nyújtó intézmények (8810ID-II). 
Ennek folytán azzal a helyzettel szembesül-
tünk,  hogy egyik napról a másikra már nem 
volt törvényes lehetőségünk a nyilvántartá-
sunkban szereplő felnőtt sérültek további 
ellátására.  A helyzet orvoslására, a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet számba 
vette  házi betegápoló központjainak akkredi- 
táltatásának lehetőségét az idősek mellett, 
felnőtt fogyatékkal élők ellátására is. 
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Szatmárnémeti
Unirii út 38.
Telefon: 0261–712521

Caritas
Szociális Konyha
Szatmárnémeti

Nagybánya
G. Coşbuc utca 54. 
Telefon: 0262–218058

Caritas
Szociális Konyha
Nagybánya

szociális
segítség
és támogatás

Szatmárnémeti
Delavrancea utca 9.
Telefon: 0261–716282

Szociális 
és Szakmai 
Integrációs 
Forrásközpont
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A Caritas Szociális és Szakmai Integrációs 
Forrásközpontja, küldetéséhez híven, 2019-
ben is segített a nehéz helyzetben lévő lako-
soknak. A központ célja az ellátottak készsé- 
geinek fejlesztése, hogy képessé váljanak 
önállóan megküzdeni és sikeresen leszámol-
ni a felmerülő problémákkal, de anyagi támo-
gatással is segít a krízishelyzetek ideiglenes 
enyhítésében, amennyiben szükséges. 

2019-ben az intézménynek 372 ellátottja 
volt, melyből 83 személy részesült tanács-
adásban/pszichoszociális támogatásban, 6 
egyéni pszichológiai tanácsadásban, 186 ka-
pott támogatást, 179 vette igénybe a tájékoz-
tatási szolgáltatásokat, 57 személy a közvetí- 
tést, további 5, krízishelyzetben lévő  család 
pedig sürgősségi segítséget kapott ruhákat, 

élelmiszereket és tisztálkodási termékeket tar- 
talmazó segélycsomagok formájában.  

A szatmárnémeti szociális konyha az el-
múlt év folyamán 54 rászoruló számára biz-
tosított meleg, két fogásból és desszertből 
álló ebédet, ami összesen 8105 adag ételt 
jelent 2019-ben. Az intézmény ellátottai hét-
végére  tartós élelmiszereket (cukrot, olajat, 
lisztet, rizst, húskonzerveket, babot stb.) tar-
talmazó csomagokat kaptak, ahogyan a val-
lásos ünnepek időszakára is.  

A szociális munkás által végzett tanács-
adásnak köszönhetően a konyha 54 ellátott-
jából 4-nek sikerült munkahelyet találnia, 10 
megbírkózott a krízishelyzettel és már nem 
volt szüksége a konyha szolgáltatásaira, 1 
személyt sikerült idősotthonban elhelyezni, 
1 személyt szociális lakásba költöztetni, 2 
gyermeket pedig más állami és civil szerve-
zetek által nyújtott komplementáris szociális 
programok felé irányítani.

A nagybányai szociális étkezde 55 ellátott 
számára főzött 2019-ben, ami éves szinten 
8105 adag ételt jelent. A szatmári intézmény-
hez hasonlóan, a bányai is biztosított tartós 
élemiszercsomagokat ellátottai számára 
hétvégére, valamint a vallásos ünnepek idő-
szakára. A szociális munkás tevékenysége 
a nagybányai konyha esetében is eredmé-
nyes volt: 25 egészségügyi, illetve szociális 
problémákkal küzdő ellátottat sikerült a házi-
orvoshoz vagy szakorvoshoz irányítani.  

A szervezet egyik külföldi partnerének 
kérésére a 2019-es évben a Caritas heti két  
alkalommal készített és szállított házhoz 
meleg ételt Kapnikbányára, 65 rászoruló sze-
mély számára. Ez havonta 552, levesből, 
második fogásból, kenyérből és desszertből 
vagy gyümölcsből álló ebédet jelentett, éves 
szinten pedig 6630 adag ételt.

Két, Szatmárnémetiben és Nagybányán 
megvalósítandó POCU-projektnek köszön-
hetően, 2020-ban a Caritas szociális étkez-
déinek tevékenysége új szolgáltatással bővül. 
A mobil étkezde révén 65 év feletti, otthonuk-
hoz között, szegény és beteg idősek számára 
készít és szállít házhoz majd ételt a két kony-
ha. Szintén a projekt keretében, a nagybányai 
Caritas-konyha a jelenleg kiszolgált ellátottak 
mellett további 40, 65 év feletti, a társadalmi 
elszigetelődés veszélyének kitett, de mobili-
tását még őrző idős számára biztosít majd 
meleg, tápláló és ízletes ebédet. 
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164 szatmárnémeti és 170 nagybányai idős 
életminőségén javítunk a következő években 
A „Szépkorúan is aktívan” elnevezést viselő  
126650-es kódszámú POCU/436/4/4 projekt 
hivatalos megnyitójára szeptember 19-én 
került sor Szatmárnémetiben.

A főpályázó a Szatmárnémeti Szociális 
Igazgatóság (DAS), a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet pedig partnerként vesz 
részt a projekt gyakorlatba ültetésében.

A 2019 júliusa és 2022 júniusa között  
megvalósítandó, 2.786.616,39 lej értékű pro-
jekt társfinanszírozója a 2014-2020-es Hu-
mánerőforrás Operatív Programon (POCU) 
keresztül az Európai Szociális Alap.

A projekt általános célja 164, Szatmárné-
metiben élő idős életminőségének javítása 
két új, idősek számára létrehozandó szociális 
szolgáltatás révén, továbbá az aktív idősödés 
népszerűsítése, hangsúlyt helyezve az elszi-
getelődés és az elfoglaltság hiányának meg-
előzésére, valamint a szegénység és a tár- 
sadalmi kirekesztettség veszélyének csökken- 
tésére.

A projekt keretében a DAS egy nappali 
idősközpontot hoz létre, melynek szolgálta-
tásaiban legalább 124 szépkorú részesül 
majd. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet szatmárnémeti szociális konyhája egy 
új szolgáltatással — mobil étkezdével — bővül, 
mely révén legalább 40, otthonához kötött, 
szegénységben élő idős számára készít és 
szállít haza kétnaponta meleg ebédet.

Október 17-én tartotta meg a Caritas Nagy-
bányán az „Együtt az időseinkért!” elnevezésű, 
127166-os kódszámú POCU/ 436/4/4 projekt 
hivatalos projektindító eseményét. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet által 2019 augusztusa és 2022 júliusa 
között megvalósítandó, 2.785.379,66 lej ér-
tékű projekt társfinanszírozója a 2014-2020-
es Humánerőforrás Operatív Programon 
(POCU) keresztül az Európai Szociális Alap.

A projekt általános célja a nagybányai idő-
sek életminőségének javítása négy szociális 
szolgáltatás révén. A projekt keretében két új 
szociális szolgáltatást fog létrehozni a Cari-
tas: egy idősnapközit és egy mobil étkezdét. 
Az idősnapköziben 20 társadalmilag elszige-
telt, de mobilitását még őrző szépkorú része-
sül szakszerű nappali felügyeletben és vehet 
részt szocializációs programokon. A mobil 
étkezde révén 40 szegénységben élő és ott-
honához kötött idős számára biztosít meleg, 
tápláló ebédet a Caritas. Ugyancsak a projekt 
keretében, két, már működő szociális szolgál-
tatás fejlesztését is tervezi a Caritas: a szer-
vezet Nagybányai Nappali Idősközpontjában 
70 társadalmilag elszigetelt idős vehet majd 
részt szocializációs programokon, míg a 
Nagybányai Caritas Szociális Konyha 40, sze-
génységben élő szépkorú számára szolgáltat 
majd rendszeresen főtt ételt.
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Meglátogattak partnereink. A warendorfi 
Aktion Kleiner Prinz szervezet 19 éve hűséges 
partnere a Caritas-nak, támogatója a Szent 
József Rehabilitációs Központnak. A szervezet 
képviseletében Dr. Michael Quinckhardt, 
Heinz Kusta és Ricarda Reker-Nass több 
Caritas-intézményt is meglátogattak április 
elején, személyesen megismerkedve az ott 
dolgozó szakemberekkel és azok munkájával.

3,5%-os kampány. A 2019-es esztendőben 
a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
felé összesen 46708,56 lejt irányítottak át 
jövedelemadójukból a segíteni vágyó lako-
sok. Ez 2018-hoz képest mintegy 34%-os 
növekedést jelent, mely azt bizonyítja, hogy 
a közösség megbízik a szervezetben, értékeli 
az általa nyújtott szolgáltatások minőségét, 
és kész támogatni is ezek fenntartását. 

Együtt a korai fejlesztésért. 2019. január 28-án kerekasztal-beszélgetés helyszíne volt a Szat-
mári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti központi székhelye. A csíkszentmártoni 
Prosperitas Vitae Egyesület kezdeményezésére megszervezett eseményen 20 Szatmár megyei 
szakember és intézményvezető vett részt, akik 7 év alatti gyermekek számára nyújtanak 
egészségügyi, oktatási, szociális-gyermekvédelmi szolgáltatásokat. Az esemény keretében a 
szakemberek a korai fejlesztés szatmári helyzetéről beszéltek. A Prosperitas Vitae bemutatta a 
résztvevőknek a petíciót, melynek kérései közé tartozik, hogy minden gyermek optimális korai 
fejlődésének megalapozása nemzeti prioritássá legyen nyilvánítva, valamint egy országos 
koragyermekkori intervenciós hálózat kialakítása. A petíciót minden jelenlévő aláírta.
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Az Egyházmegye Napján. Színes progra-
mokkal várta az érdeklődőket a Caritas 
augusztus 10-én, az Egyházmegye Nap- 
ja keretében felállított standjánál. A szer-
vezet munkatársai tájékoztatták a stand 
látogatóit a Caritas által nyújtott szociális 
szolgáltatásokról és közös, kreatív tevé-
kenységekbe is bevonták az érdeklődőket.

A Caritas is veled van! A Szatmár Megyei Tan- 
felügyelőség és a Szatmár Megyei Nevelési 
Tanácsadó és Erőforrásközpont által június 
5-én, Szatmárnémetiben megszervezett vásá-
ron a Caritas csapata is jelen volt. A szervezet 
standjához látogatók megismerkedhettek a 
Caritas gyermekintézményei által nyújtott 
szolgáltatásokkal, továbbá kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt.

A Jézus Szíve búcsún.  A Caritas munkatársai 
2019-ben is fontosnak tartották, hogy család-
tagjaikkal, barátaikkal együtt részt vegyenek 
a június 30-án megszervezett  Jézus Szíve 
búcsún.  Az esemény minden évben új erőt 
ad nekünk küldetésünk teljesítéséhez. 

Csíksomlyói zarándoklat. Ferenc Pápa romániai 
látogatása alkalmából, a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet munkaközösségének több 
tagja Csíksomlyóra utazott, hogy meghallgassa 
a pápa üzenetét és együtt imádkozzon vele, 
valamint több tízezer felebaráttal.
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Erzsébeti szeretet és szolgálat. Szent Erzsé- 
bet napján a Caritas a szatmárnémeti 14-es 
lakótelepen osztott főtt ételt nehéz körül- 
mények között élő lakosoknak. Az ételosztást 
ezúttal a Caritas szociális konyhájának 
szakácsnői vállalták fel, akik nap mint nap 
szeretettel főznek meleg ebédet a rászorulók-
nak, az akció keretében pedig ugyanolyan 
szeretettel, mosolyogva adták át az ételt mind- 
azoknak, akik igényelték. A szervezet vezér-
igazgatója, dr. Román János is jelen volt az 
ételosztáson, elbeszélgetett az emberekkel, 
mindenkihez volt kedves, vigasztaló szava.

Egymillió csillag 2019. Október 24-én 
Szatmárnémetiben, 25-én pedig Szigeten 
ragyogtak fel az együttérzés mécsesei a  
Caritas-szervezetek nemzetközi szolida-
ritási akciójának keretében. Az esemény 
célja, felhívni a figyelmet az egymással 
való törődés fontosságára, emlékeztetni 
minket arra, szociális problémákkal küzdő 
embertársaink helyzetének javításáért 
bizony nagyon sokat tehetünk.

Az idősekért pedálozunk. 2019-ben a Caritas is csatlakozott „Az idősekért pedálozunk” 
akcióhoz, melynek keretében belga kerékpárosok 1000 kilométeres szakaszokat tettek meg, 
hogy felhívják a figyelmet arra, a Romániában élő idős embereknek egy fenntartható otthoni 
betegápolási szolgáltatásokat nyújtó rendszerre van szükségük. A Caritas csapata szeptember  
11-én, Nagybányán, egy kerekasztal beszélgetés keretében találkozott a kerékpárosokkal. 
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Szám Szociális szolgáltató egység neve Település Ellátottak
száma

1. Don Bosco Nappali Központ Szatmárnémeti 32

2. Barátság Háza Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti 60

3. Tours-i Szent Márton Közösségi Központ Túrterebes 104

4. Integretto Nappali Központ Erdőd 140

5. Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ Nagybánya 108

6. Szent Pál Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti 185 diák +
115 önkéntes

7. Speciális Szükségletű Gyermekek 
Nappali Központja Nagykároly Nagykároly 22

8. Szent József Rehabilitációs Központ Szatmárnémeti 219

9. Rehabilitációs Központ Nagykároly Nagykároly 65

10. Gyöngy Ház Integrációs 
és Foglalkoztató Központ Alsóhomoród 23

11. Szent Jakab Idősnapközi Szatmárnémeti 15

12. Reménység Nappali Idősközpont Szatmárnémeti 71

13. Nappali Idősközpont Nagykároly Nagykároly 45

14. Nappali Idősközpont Túrterebes Túrterebes 15

15. Nappali Idősközpont Nagybánya Nagybánya 27

16. Nappali Idősközpont Máramarossziget Máramarossziget 35

17. Szent Hildegárda Házi Betegápoló Központ Szatmárnémeti 243

18. Szent Teréz Házi Betegápoló Központ Nagykároly 69

19. Szűz Mária Házi Betegápoló Központ Erdőd 65

20. Szent Rita Házi Betegápoló Központ Tasnád 37

21. Szent Borbála Házi Betegápoló Központ Nagybánya 58

22. Szent Károly Házi Betegápoló Központ Máramarossziget 102

23. Caritas Szociális Konyha Szatmárnémeti Szatmárnémeti 54

24. Caritas Szociális Konyha Nagybánya Nagybánya 55

25. Szociális és Szakmai Integrációs 
Forrásközpont Szatmárnémeti 372

Ellátottak száma 2019-ben 2336



Éves Beszámoló  2019 31

A bevételek forrása 2019-ben

A kiadások szerkezete 2019-ben
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Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Alulux Alu-Profile, Verl
Anne Klar
Bullis Bringen Freude, Frankfurt
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
Deppe Arnold Leistenfabrik GmbH & Co. KG 
 Holzverarbeitung in Verl
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung, 
 Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn
 und Kolpingfamilie, Obererbach
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 
 Rieden
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Feuerwehrdirekthilfe Regensburg
Haus St. Josef - Provinz - und Missionshaus 
 Heilig Kreuz in Altötting
Heroal Fenster und Türprofil, Verl
Hoffmann Transporte GmbH, Verl
Jugendamt BDKJ – Passau
Kahmen TransCargo GmbH, Rheda-
 Wiedenbrück
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
Paul Hartmann AG
Pollmeier, Vieh- und Fleisch – GmbH, Verl

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
Rehage Transporte Rietberg
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde St. Willi-
 brord, Herzogenrath
Rumänienhilfe Amstetten
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, Kempten,
 Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.V.
Rumänienhilfe Velbert-Neviges
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg und
 Saffig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Pähler GmbH & Co. Bau und Spedition KG
Profiform Möbelfronten GmbH, Verl
St. Petrus.-Claver-Sodalität, Augsburg
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Susanne Mastall
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser,
 Münster
Venjakob Möbel, Gütersloh
Verein für mehr Humanität und Frieden,
 Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Németország
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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 Himmels-
 fahrt”
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese
 Innsbruck, Igls, Inzing, Ötztal-Bahnhof
Rotes Kreuz, Wien, Linz, Mödling
Rumänienhilfe Amstetten
Rumänienhilfe Schärding
Schule Hippach, Zillertal
Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing

Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc,
 Česká Republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Republika
Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete, 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

Asociația Properitas Vitae, Sânmartin
Asociația „Stea”, Satu Mare
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 și Sighetu Marmației
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
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
MOL România
Neptun Company SRL
Primăria Municipiului Satu Mare
Rotary Club Satu Mare
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, 
 Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Stela Maris, Carei
Universitatea “Babeș-Bolyai” - Extensia 
 Satu Mare
Weingut Brutler & Lieb SRL

Ausztria

Más európai országok

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

Máramaros megye
actualmm.ro
Bányavidéki Új Szó
directmm.ro
emaramures.ro
Gazeta de Maramureș
Graiul Maramureșului
jurnalmm.ro
maramedia.ro
nagybanya.ro
salutsighet.ro
sighet-online.ro
sighet247.ro
Szigeti Porta (SZP)
TV Sighet

Országos sajtó
Allgemeine Deutsche Zeitung
Mária Rádió
Radio România Cluj
Radio România Actualități
romkat.ro
Vasárnap
szocialishalo.ro

Nemzetközi sajtó
Duna TV
MTVA
magyarkurir.hu

Médiapartnerek



Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Lükő Béla utca 15. szám, 440061 Szatmárnémeti

Tel: 0261–710464, Fax: 0261–712011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro 

Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare


