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1. Bevezetés 

 

A Konzorcium a Roma Láng Egyesületből (Támogatást igénylő, Konzorciumvezető), valamint a 

Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitászból (Konzorciumi Partner) áll.  

   

A rendszerváltozás után lehetővé vált az 1948 előtt létező egyházi szervezetek és tevékenységek 

újraélesztése. A püspöki kar az akkor Münchenben élő, és a Caritas Internationalis-ban (Nemzetközi 

Karitász) is tevékenykedő Frank Miklós atyát bízta meg a karitász újjászervezésével, aki a plébániai 

csoportokra épülő karitász felállítását szorgalmazta.  

A Magyar Karitászt 1991. június 14-én néven jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként. 

A szervezet újraalakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi karitász hálózatba és a világ 166 

országát összekapcsoló Caritas Internationalis tagja lett.  

 1995-re kialakult az országos karitász hálózat Magyarországon. 1996-ban 590 plébániai karitász 

csoportban már 6141 önkéntes munkatárs tevékenykedett szerte az országban. Az önkéntesekkel 

végzett munka mellett 1994-től kezdve országszerte saját szociális és egészségügyi intézményeket 

hozott létre a segélyszervezet, és fokozatosan bekapcsolódott a nemzetközi karitász segélyakciókba, 

programokba.  

 1997 óta folyamatosan részt vesz az árvízi területeken a szociális segítségnyújtásban. A számos 

alkalommal vállalt feladatokat nemzetközi segélyakciókban és jelen volt a magyarországi katasztrófák 

helyszínén is. Segít a kitelepítettek elhelyezésében, szociális ellátásában, az újjáépítés feladataiban, a 

károsultak lakhatási feltételeinek megteremtésében, házaik felújításában, ingóságaik pótlásában és 

nagy erőkkel végzi a károsult személyek és hozzátartozóik mentálhigiénés támogatását.  

 A püspöki konferencia a Magyar Karitász nevét 2001-ben Katolikus Karitász – Caritas Hungarica-ra 

változtatta, ezzel is aláhúzva azt a tényt, hogy a karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. 

Ekkor vette át Nagy Károly atya a Magyar Karitász országos irányítását. Ugyanebben az évben beregi 

árvíznél a károsultak szociális, természetbeni és lelki támogatásában vett részt a segélyszervezet.  

 A 2004-es Srí Lanka-i szökőárnál a Katolikus Karitász az elsők között jelent meg a katasztrófa sújtotta 

országban, ahol a humanitárius segítségnyújtás után családi házak, közösségi épületek, elkészültét 

támogatta.  

 2007-től a Katolikus Karitász folyamatosan részt vesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal 

történő együttműködés keretében az EU Élelmiszersegély programban.  

 2008-tól Écsy Gábor atya látja el a szervezet igazgatói feladatait. 2009 óta vezetésével az országos 

hálózat egy kidolgozott krízisprogram keretében a korábbiaknál nagyobb mértékben támogatja 

válsághelyzetbe került családokat.  
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2010-ben a szervezet történetének legnagyobb kihívásaival kellett szembe néznie. Év elején Haiti 

fővárosában, Port-au-Prince-ben több mint 10 000 ember halálát okozó földrengés pusztított. A 

Katolikus Karitász azonnal segélyakcióba kezdett és a nemzetközi karitász szervezetein keresztül 

juttatta el támogatásait a térségbe.  

 Tavasszal Borsod megyében árvíz és belvíz okozott hatalmas károkat. A Katolikus Karitász 14 

településen vett részt a károsult családok támogatásában, élelmiszerrel, gyógyszerrel, ivóvízzel és 

tisztítószerekkel látta el a térséget. Az árvíz elvonultával több mint 500 otthon lakhatóvá tételét vállalta 

a szervezet. Az árvizet követő észak-magyarországi viharkár után is jelentős adományokkal jelentek 

meg a karitász munkatársai az érintett településeken. 2010 őszén a vörösiszap-katasztrófát követően a 

segélyszervezet az első naptól a helyszínen segítette a kitelepített családokat élelmiszerrel, ruhával és 

az iszap eltakarításához szükséges eszközökkel. Mintegy 1000 önkéntes vett részt a kármentesítési 

munkálatokban, a károsultak étkeztetésében és az adományok szétosztásában. Segélykoordinációs 

irodát működtetett a helyszínen a károsultak természetbeni és lelki támogatása céljából, és 80 család 

ingóság pótlását, továbbá 40 új melléképület felépítését vállalta.  

 A Katolikus Karitászhoz és az egyházmegyei központok országszerte számos szociális intézményt 

működtetnek a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, az idősek és egyéb rászoruló csoportok ellátására.  

 A Katolikus Karitász munkáját segíti 1991-től a szervezet alapítványa, a Karitászt Támogató Alapítvány. 

Ennek célja a szervezet anyagi segítése annak érdekében, hogy az szociáliskaritatív feladatát 

eredményesebben végezhesse az arra rászorulók hathatós támogatása, ingyenes szolgáltatásokkal és 

adományok nyújtásával.  

Katolikus karitasz tevékenységei: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat • Remény a szabaduláshoz • 

Értelem az élethez • Választás a lehetőségek közül  

 „Ha gondod van, gyere be és mondd el! Ha nincs, mondd el, hogy csinálod!"   A Katolikus Karitász 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata 1992-ben jött létre a német karitász támogatásával a 

szenvedélybetegek, hozzátartozóik és környezetük megsegítésére. Hazánkban nyolc városban 

működik RÉV Szolgálat: Budapest, Szombathely, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, Győr, Kecskemét 

és Szekszárd. Szenvedélybetegségben mindenki érintett! Ön is! Ha nem személyesen, akkor szűkebb 

családi, baráti vagy munkatársi körben egészen biztosan ismer veszélyeztetettet vagy beteget. A RÉV 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat segít az érintetteknek a függéstől való megszabadulásban, 

hozzátartozóinak és a környezetüknek pedig abban, hogy képesek legyenek támogatni a 

szenvedélybeteg embert a gyógyulás útján. A RÉV-ben a gyógyítás szakemberek együttműködésével 

folyik (szociális munkás, pszichiáter, pszichológus, lelkész), amelyben gyógyult szenvedélybetegek is 

részt vesznek. Kiket várunk? Alkoholtól, kábítószertől, játékszenvedélytől, gyógyszerfüggőségtől, 

étkezési zavaroktól és más hasonló rabságtól, problémáktól szenvedőket egyaránt fogadunk.  

Mit kínálunk?  



Roma Láng Egyesület & Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász  
4285, Álmosd Bocskai u 10.    
EFOP-1.3.7-17-2017-00354 
 „Kéz a Kézben” Társadalmi Kohéziós Program Hajdú-Bihar Megyébe 
 

5 
 

• szociális információ nyújtását telefonon és személyesen  

• együttműködést a különböző szociális, egészségügyi és rehabilitációs intézményekkel, szervezetekkel  

• krízisintervenciót  

• tanácsadást, konzultációt  

• pszichoterápiát  

• segítő beszélgetést 

 • pár- és családkonzultációt és családterápiát  

• orvosi, jogi  konzultációs lehetőséget  

• kábítószer-fogyasztást megelőző és felvilágosító programok megvalósítását  

• prevenciós iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokat  

• pasztorálkonzultációt (konzultáció lehetősége pappal)  

• önsegítő és terápiás csoportokat  

• nappali klubfoglalkozásokat  

• pszichoedukációt  

• készségfejlesztés  

• „Drop-in”-t  

• pszicho-szociális támogató munkát  

• korai kezelésbe vételt  

• megkereső munkát  

Csoportjaink:  

Gamma GT Önsegítő csoport Alkoholbetegek önsegítő csoportja – Segítünk az italtól megszabadulni 

és szabadnak maradni!  

Rét klub Ifjúsági prevenciós csoportos foglalkozás „Egy ifjúsági klub, ahol jókat beszélgetünk egy tea 

mellett, de társasozni is szeretünk! Ide elhozhatod örömödet, bánatodat, önmagadat 

Éppen Te hiányzol!” Révész Hozzátartozói csoport Szenvedélybetegek hozzátartozóinak csoportja  
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Életvezetési csoport „Ki vagyok? Mi leszek én? Életem célja és értelme?  Kapcsolataimmal hogy 

vagyok?” – csoport az élet kérdéseiről  

Net klub: Álláskeresés, hivatalos ügyek intézése, internetes levelezés, számítógépes ismeretek 

elsajátítása  

Kreatív klub: Textil, papír, gyöngy, festék, karton, gyurma, üvegfesték 

Ping-pong klub: „Nem a győzelem, a részvétel a fontos!”  

Biblia Csoport Ismerkedés a Bibliával, az egyházi év ünnepeivel  

Olvasó klub: „A könyv ne csak barátunk legyen, hanem ellenfelünk is: értsük meg, de vitatkozzunk is 

vele” (Diderot)  

„Társas-játék” klub: Játszva tanuljuk meg a szabályok és az együttműködések fontosságát  

Filmklub: Film vagy filmrészlet megtekintése, majd a résztvevők visszajelzései a filmről  

Zene csoport: Hangok egy hullámhosszán – közös zenélés, ismerkedés a zenével  

Együttműködő csoportok: Narcotics anonimus csoport (NA)  Névtelen anyagosok csoportja Gamblers 

Anonimus csoport (GA)  Névtelen szerencsejátékosok csoportja  

Hogyan lehet bejutni? A kapcsolatfelvételhez és segítségnyújtáshoz sem beutaló, sem TB kártya, sem 

ajánlás nem szükséges. Nem feltétel a szermentes állapot sem! Csupán személyes vagy telefonon 

történő egyeztetés kell és máris elkezdhetjük közös munkánkat.  

 Adventi adománygyűjtés: Hazánkban sokan vannak, akik szeretetre és egyre többen azok, akik 

kenyérre éheznek. A Katolikus Karitász immár nyolcvan éve karolja fel napról-napra a szükséget 

szenvedőket.  

Munkánk során figyelmünk azokra irányul, akik szociális, egészségügyi vagy egyéb okból kifolyólag 

nehéz körülmények között élnek. Anyagi és szociális segélyakciókkal, gyógyszertámogatással, 

élelmiszer és egyéb vásárlási utalvánnyal, közüzemi hozzájárulással igyekszünk segíteni mindazoknak, 

akik mástól nem számíthatnak támogatásra. Nagyböjti élelmiszergyűjtés A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia évről-évre szervez tartósélelmiszer-gyűjtést nagyböjt idején, hogy a nehézségekkel küzdők 

mindennapi megélhetését segítse.  - Öngondoskodó háztartások, vetőmag osztás - Tűzifa osztás – 

Gyermeküdültetés, táboroztatás - Inkubátor adományozás - Pelenka osztás - Házfelújítások – 

Földrengés károsultak segítése - Árvízkészültség esetén nyújtott segítség - Hóvihar sújtotta családok 

segítése. 
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2. A módszertani fejlesztés célja 

 

A szervezetfejlesztést megelőző igényfelmérés: 

 

Korábbi években is rendszeresen vett részt szervezetünk szociális továbbképzéseken, tréningeken. A 

szervezetfejlesztés megtervezésekor alapvető szempont volt a fenntartó szakmai igényeinek 

figyelembe vétele, hiszen ők tudják leghitelesebben, hogy mely területek fejlesztendőek leginkább a 

szociális szférában dolgozók magasabb színvonalú munkavégzése érdekében. 

 

Hosszú távú célok: 

A Hajdúdorogi Főegyházmegye szociális szolgáltatásai, azok módszertana fejlődik, célzottabbá 

válik. - A jó gyakorlatok elterjesztése által egységes színvonalú szolgáltatások, módszertanok 

valósulnak meg. - Álmosd, Bagamér, Hajdúdorog településeken elfogadó, a közösség tagjaira 

odafigyelő közösség jön létre, amely folyamatosan gondoskodik az idősek kirekesztődésének 

meggátolásáról, a fogyatékkal élők közösségbe vonásáról, igényeik figyelembevételéről. 

A szervezetfejlesztés programjának célja, hogy a részt vevő intézményvezetők elsajátítsák azokat a 

vezetői készségeket, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé teszik a döntéshozást, a feladatok 

delegálását, a tervezést és a csapat megfelelő együttműködését. Az intézményvezetők megtanulják a 

jövőkép, stratégiaalkotás és a részfeladatokra bontás technikáit, elsajátítják a munka delegálás és az 

eredményes munkaértekezlet módszereit, aminek eredményeképpen hatékonyabb lesz a 

munkaszervezés. A program során a résztvevők meg tanulják azonosítani és tudatosítani vezetői 

szerepükből adódó feladataikat, melynek segítségével ki tudják bontakoztatni vezetői képességeiket, 

hogy sikeresen tudják motiválni a munkavállalókat. A vezetői feladat része a munkatársak munkájának 

számonkérése, értékelése, mérése, melynek érdekében elsajátítják a humánus, korrekt visszajelzés 

technikáit. A részt vevő képessé válik a saját vezetői stílusa felismerésére, szükség esetén annak 

korrigálására, melyet a helyzetgyakorlatok során sajátíthat el. A személyes hatékonyság terén meg 

tanulja kezelni a nehéz, konfliktusos helyzeteket, a ránehezedő feladatokból eredő stresszt, amelyhez 

hozzájárul a korszerű időmenedzsment elsajátítása is. Két új szemléleti megközelítéssel is 

találkozhatunk: Hogyan lehet vezetőként megújulni, és hogyan lehet rugalmasan reagálni a 

változásokra.  

 

Módszerek:  

 kiscsoportos és plenáris feldolgozásban képzések által 

A képzések rendszerét úgy alakítjuk ki, hogy: 
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 • hiteles és elismert, a tudás átadására alkalmas papi és világi kör vezesse a felkészítéseket;  

• a karitász munkában érintett egyházmegyei és plébániai vezetők, munkatársak és önkéntesek 

minél szélesebb köre megkapja a szükséges tudást;  

• alkalmas legyen a munkatársak és önkéntesek utánpótlásának nevelésére; 

 • rendelkezésre álljanak a szervezett- és az önképzéseket segítő, a szükséges ismereteket és 

ajánlásokat tartalmazó dokumentumok. 

A lelkesedés és a felelősségérzet fenntartása érdekében gondoskodunk az aktív vezetők, 

munkatársak és önkéntesek folyamatos képzéséről. Ennek érdekében egyházmegyei szinten 

képzési tematikákat dolgozunk ki, differenciáltan a különböző szerepekre, továbbá a vezetők 

részére egyházmegyei szinten, a munkatársak és az önkéntesek számára megyei, esperesi kerületi 

vagy plébániai szinten legalább kétévente egy alkalommal rendszeresítjük a képzést. A képzési 

tematikák készítése és a képzések operatív szervezése során figyelembe vesszük azt is, hogy a 

szervezetünk területén egyházmegyei és plébániai szinten milyen új programok és tevékenységek 

elindítása tervezett, amelyekre fel kell készíteni a kollégákat. „Azért testvérek, válasszatok ki 

magatok közül hét jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel eltelt férfi t, és ezeket állítjuk be ebbe a 

munkába.” (ApCsel 6,3)  

A vezetők, munkatársak és önkéntesek fejlesztésében kiváló lehetőséget jelent a karitász 

munkatársak rendszeres találkozása, amelynek során a jó megoldások átadása és a gyakorlati 

munka során felhalmozott tapasztalatok cseréje kerülhet fókuszba, ezért évente-kétévente 

konferencia megrendezését tervezzük valamennyi szolgálatban résztvevővel. A képzéseket és a 

találkozókat felhasználjuk arra is, hogy a szeretetszolgálatban résztvevők közösséggé 

formálódjanak, megerősítve mindenkiben az imádság jelentőségét. 

 közösségi játékok által 

 konferencia   

A jó gyakorlatok minél nagyobb körben történő elterjedését szem előtt tartva a projekt megvalósítási 

időszakában két alkalommal (lehetőleg a projekt elején és végén) egész napos, 100 fős 

konferenciát szervezünk a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünk, valamint a 

Katolikus Karitasz intézményvezetői számára, ahol neves közösségszervezői és egyéb 

szakemberek előadásait hallgathatják meg közösségszervezés új módszereiről, az önkéntességről, 

a szakpolitikai stratégiákról. A konferencia ezen kívül a disszemináció biztosításának egyik 

potenciális fóruma is: a résztvevők megismerhetik a projekt tevékenységeit, tervezett eredményeit, 

valamint a különböző intézmények jó gyakorlatait.  

Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász az egyik legfontosabb módszertani elve a hátránykompenzáció, 

a hátrányos helyzetű családok segítése, a roma integráció területén a folyamatos jelenlét a célcsoport 
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körében. A személyes segítés, a folyamatos jelenlét egy olyan bizalmi légkört teremt, amely 

segítségével a segítő tevékenység hatásfoka nagyságrendekkel növekszik. 

 

3. Tevékenységek 

 

Fejlesztések: 

- Pályázatok:  

- Szent Bazil Óvoda Felújítása,  

- Templom felújítás Álmosdon, Bagamérban és Kokadon,  

- Közösségi tér kialakítása Álmosdon 

- Új szolgáltatások bevezetése 

- Folyamatos képzésekkel a szakemberek fejlesztése 

- Információáramlás javítása, az információ helyi szintre jutása 

 

Az egyházmegyei karitász működésének magasabb szintre emelése megköveteli az egyházmegyei 

szintű új programok, indítását, a szolgálat kiterjesztési lehetőségének vizsgálatát új területekre. Mindezt 

jól előkészítve, az igények és lehetőségek széles körű felmérésével, fokozatosan és megfontoltan lehet 

tenni, ugyanis a még választható szolgálatok jelentős része szakértelmet és többlet anyagi forrásokat 

igényel. Előzetes vizsgálatok alapján a jelenlegi tevékenységre építhetően – első körben – 

létjogosultsága lehet az életvezetési tanácsadásnak, a munkaerő-piaci elhelyezkedési készségek 

fejlesztésének, a pályaválasztási tanácsadásnak, a mentális tanácsadásnak, a közösségi oldalak 

veszélyeit bemutató tanácsadásnak, az általános iskolások számára szervezett délutáni 

foglalkozásoknak, továbbá a gyermekfelügyeletnek és az idősekkel történő foglalkozásnak, lehetőség 

szerint ne csak Hajdúdorogon, hanem több település vagy kistérség viszonylatában is. 

A következő években az egyházmegyei karitász szervezetnek nagyobb szerepet szánunk a plébániai 

karitász csoportok alakulásának támogatásában, az ehhez kapcsolódó tanácsadásban, valamint 

szervező-koordináló tevékenységben. Erre azért van szükség, mert nagyon sok plébánián lehet 

hajlandóság a rászorulók segítésének szervezett formájára, ugyanakkor a plébánosnak és a híveknek 

sincs meg a plébániai karitász szervezet alakításához szükséges rutinja. számukra szükséges átadni 

azt a tudást és tapasztalatot, amelynek segítségével az első lépéseket meg tudják tenni, majd a 

későbbiekben a karitászcsoport működését biztosítani tudják. 

Az egyházmegyei karitász szervezésében jelenleg is több országos és egyházmegyei program valósul 

meg, amelyek jellemzően nem tudnak kiterjedni az egész egyházmegyére, csak nagyon kis mértékben 

tudják bevonni a plébániai karitász csoportokat. A következő évek egyik fő célkitűzése, hogy az 
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egyházmegyei karitász koordinálásával mind kiterjedtebb legyen a programokba bevonható települések 

és rászorulók köre. Ennek keretében megoldandó feladataink a következők:  

• az országosan sikeres karitász programok kiterjesztése és kibővítése a plébániai karitász csoportok 

felé (Pl.: öngondoskodó háztartások – vetőmagprogram, betűvető – iskolakezdési program, kályha-

program, stb.);  

• egyházmegyei karitász saját programok létrehozása és kiterjesztése a plébániai csoportokra (Pl.: nyári 

táborok utazási, szállás, étkezési és egyéb program költségeihez történő hozzájárulás belső pályázatok 

útján); 

 • más egyházmegyékben sikeresen működő programok átvétele, lehetőség szerinti kiterjesztése a 

plébániai karitász csoportokra;  

• karitász akciók erősítése, valamint gyűjtési lehetőségek biztosítása az egyházmegyei 

rendezvényeken;  

• a mentális és lelki támogatás feltételeinek megteremtése, illetve egyházmegyei szintű rendszerének 

működtetése (szociális munkások hálózatának kialakítása, utazó szolgálat működtetése); „…a 

legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, 

azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó 

hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy 

legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő. Ahogy Isten szolgája VI. Pál pápa írja a Populorum 

Progressio kezdetű enciklikában: Krisztus hírüladása az emberi fejlődés első és legfőbb tényezője (vö. 

16.)” (XVI. BENEDEK, Üzenet 2013 nagyböjtjére, nr. 3).  

• önkéntesek és adakozók jutalmazási, elismerési rendszerének kialakítása, működtetése. 
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4. A jövő 

 

Egyházközségünk tevékenységének fejlesztése számos jó gyakorlattal bír, melyeket igyekszünk 

összegyűjteni. A hatékonyság növelése érdekében folyamatosan áttekintjük, mérjük és fejlesztjük a 

szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek a 

szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik. A nyújtott szolgáltatások színvonalának 

javítása, bővítése, a szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése és az új ismeretek 

bővítése együttesen hozzájárulnak szervezetünk sikeres működéséhez.  

A szervezet munkatársai rendszeresen vesznek részt esetmegbeszéléseken, szupervízión, 

képzéseken, coachingon.  

1835-ben épült meg Álmosdon a görögkatolikus templom, amin utoljára 5 évvel ezelőtt végezték el az 

egyik hívő anyagi támogatásának köszönhetően a tető korszerűsítését. Teljes körű felújításra azonban 

évtizedek óta nem volt lehetőség. Az egyházközség most uniós és hazai pályázaton nyert pénzből 

hőszigetelteti a templomot, kicserélteti a nyílászárókat valamint az egész elektromos hálózatot.  

Belülről is megszépül a templom, a mintegy 350 hívő nagy örömére, hiszen visszakapja eredeti 

pompáját az ikonosztazion és az egyik hívő jóvoltából a nyílászárók közé díszüvegek is kerülnek majd. 

A mintegy 44 millió forintos beruházás része a közösségi ház megszépítése, amit nem csak a 

görögkatolikusok, hanem minden álmosdi nagyon vár már, hiszen számos programnak, előadásnak, 

képzésnek nincs jelenleg helye. Az iskolából lett közösségi házat szintén hőszigetelik, teljesen 

megújítják a tetőszerkezetét, a régi fa nyílászárókat korszerű, fa ajtókra és ablakokra cserélik és az 

elektromos hálózatot is korszerűsítik. Az energiaellátást ráadásul napelemmel is rendszer kiépítésével 

is segítik.  A fűtési rendszer is korszerűsödik, elektromos fűtési rendszer kiépítésével. Az épület 

energetikai besorolása az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően a kiemelkedően rossz 

kategóriából a korszerű kategóriába kerül át, ami jelentősen csökkenti mind a környezetterhelést, mind 

pedig az üzemeltetési költségeket. 

A plébániai karitászok működése szempontjából elengedhetetlen az emberi erőforrások rendelkezésre 

állása. Ennek biztosítására plébániai szinten több lehetőséget látunk:  

• a plébániai közösségek részvételének aktívabbá tétele a karitászban, éves szintű személyes 

feladatvállalások kialakítása;  

• önkéntesek számának növelése, a hívek ösztönzése a rendszeres feladatvállalásra; 

 • egyetemi városokban külföldi diákok bevonása az önkéntes munkába, akik esetleg olyan országból 

érkeztek, ahol jó példákat láttak;  
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• középiskolások és gimnazisták bevonása, akik esetében az érettségi feltétele az önkéntes munka 

vállalása;  

• támogatottak bevonása a karitász munkába; 

• az önkéntes segítők adatbázisának folyamatos építése, az önkéntesektől kért feladatok pontos 

megjelenítésével, ami lehetővé teszi, hogy az önkéntes munkát vállalók konkrét feladatokra tudjanak 

jelentkezni 

Olyan egyházmegyét szeretnénk látni 4-5 év múlva:  

• ahol a papság a munkatársakat jézusi módon irányítja és vezeti; 

 • ami a közösségek, lelkiségek és mozgalmak ajándékaival él, és kamatoztatja azokat;  

• ahol a plébániai közösségek Krisztust sugározzák a világ és valamennyi ember felé;  

• melyet a hitben, imádságként megélt napok sora köt egybe 

; • ahol a hivatal az egyházmegye lényegi lelkipásztori szolgálatát támogató, közösségi szemléletű, 

szolgáló. 

• önmagukról gondoskodó, karitatív tevékenységet végző csoportok működnek;  

• a krisztusi szolidaritást megélő, prófétai csoportok/szolgálattevők tevékenykednek;  

• a társadalom jóakaratú embereivel, különböző csoportjaival, szervezeteivel krisztusi módon 

együttműködő egyének, csoportok vannak; 

 • a rászorulókról aktívan gondoskodó, nekik kézzelfogható segítséget nyújtó, őket helyzetükből kivezető 

csoportok, intézmények működnek. 

 

 


