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Elõszó
A 2005-ös év a természeti csapások éve volt, amikor az összefogás, az összetartozás, a szolidaritás számos alkalommal megmutatkozott. A 2006-os év pedig az újjáépítés éve volt,
megkezdtük a helyreállítást a katasztrófasújtotta vidékeken. A
2005-ös évben már jelen voltunk ezeken a vidékeken, de
tovább kellett tervezni. Partnereink részérõl ebben a folyamatban is kifejezõ volt a szolidaritás. Az osztrák, német partnerek
mellett különös módon a magyarországi emberek összefogása
révén látványos eredmények születtek. A Caritas Hungarica
fontos partner volt az újjáépítésben. Elõször az emberek
házainak és házuk közvetlen környezetében keletkezett károkat
igyekeztünk helyreállítani, majd pedig három közintézmény
rehabilitására vállalkoztunk.
2007. január elsejével Románia hivatalosan is csatlakozott az
európai nagycsaládhoz. A csatlakozási elõkészületeknek
köszönhetõ, hogy a romániai törvénykezés – az otthoni gondozás és más szociális kérdések kapcsán – mára már jó irányba
mutat. Törvényeink kezdenek hasonlítani az európai
törvényekhez, megfogalmazódtak bennük a fontosabb elemek.
A törvények végrehajtásában azonban még nehézségek, akadályok vannak. Sok esetben azok, akik a törvényeket végre kell
hogy hajtsák, saját szolgáltatásokkal állnak elõ, és nem a
törvények végrehajtásával, a kezdeményezések összehangolásával, a feladatok leosztásával foglalkoznak. Ezekben az
esetekben nem érvényesül a szubszidiaritás elve. A szubszidiaritás elve alapján az kell hogy végezze a feladatot, aki ott van
helyben. Uniós tagságunk egyfajta reményt jelent számunkra,
hogy ez a modell mûködni fog nálunk is.
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A szociális problémák kezelése nem egyszerû az egyesült Európában sem. A szociális hálót szövögetik mindenhol, de ott is
esnek ki emberek ebbõl a hálóból. A szociális tevékenység
lényege a szociális háló szövése. A szociális hálóból kiesett személyek felkarolása karitatív feladat. Ebben a munkában fontos
a helyi erõforrások kihasználása. Az embereknek rá kell ébrednie arra, hogy tehetnek valamit a közösségért, amelyben élnek.
Az elmúlt évek gyûjtései is azt bizonyítják, hogy az emberek
segíteni akarnak, nekünk pedig erre lehetõséget kell
teremtenünk és meg kell szerveznünk ennek a módozatait. Ez a
mi feladatunk. XVI. Benedek pápa enciklikájában világosan
kimondja, hogy a közösség feladata a szeretetszolgálat, de kell
hogy legyenek olyan emberek, akik ezt a munkát megszervezik
és a tevékenységet irányítják. Ezt a feladatot kell hogy felvállalja a Caritas mint intézmény.
A Caritas számára elérkezett az idõ, hogy az emberekben építsen. A munkatársak és önkéntesek képzése olyan feladat, amit
szem elõtt kell tartani. A Gyulafehérvári Caritas struktúrája
állandó fejlõdésben van. Jól meg kell gondolni minden lépésünket, hiszen egy közel 500 munkatárssal rendelkezõ szervezetre
nagy felelõsség hárul annak tekintetében, hogyan tud fennmaradni és ütõképessé válni. Ennek érdekében fontos a szakszerûséget a lelkiséggel ötvözni. Nem szabad olyan szakszerû
szervezetté válni, amelyben megfeledkezünk a lelkiségrõl, de ne
legyen olyan lelkiségû szervezet sem, amelybõl hiányzik a szakszerûség. Csak akkor tudunk jól mûködni, ha ez a két aspektus
harmóniában van egymással. Erre nagy hangsúlyt helyezünk.
Szász János
igazgató

Gyulafehérvári Caritas

Otthoni ápolás
és szociális gondozás
Alapelvek, célok
• a mozgásképtelen, ágyban fekvõ, alapvetõ szükségleteit ellátni képtelen betegek életvitelének javítása;
• az egészségi állapot megtartása, helyreállítása,
illetve javítása;
• az orvosi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, amelyek a lehetõségekhez
mérten önálló életvitel megõrzését biztosítják;
• közösségeken belüli találkozók szervezése, amelyeken
a közösségi erõ újraéled, kapcsolatok jönnek létre és
ugyanakkor lehetõség adódik a felnõttképzésre is;
• a hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek
segítõkészségének támogatása és fejlesztése;
• a közösségek felelõsségérzetének fejlesztése;
• együttmûködés és hálózatépítés más hasonló jellegû kezdeményezésekkel;
• emberközpontú, együttérzõ kultúra megalapozása
a szolgáltatások keretében;
• az ápolási tevékenység szakmai színvonalának megtartása az érvényes elõírások és szakmai ismeretek
szerint.

Tevékenységek
• alapápolás és szakápolás;
• háztartási segítségnyújtás;
• a szociális és medikális területhez kapcsolódó habilitációs és rehabilitációs tevékenységek;
• a lakókörnyezet rehabilitációja és az ápolási szükségletekhez történõ igazítása;
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• önkéntescsoportok szervezése: iskolák, templomi
közösségek bevonása;
• együttmûködés különbözõ szervezetekkel a rászorulók segítésének összehangolása és integrálása
érdekében;
• anyagi segítség a lehetõségek és a rendelkezésre
álló erõforrások mértékében.

Otthoni gondozás – az európai szociális
ellátórendszerek mércéje
A 2006-os év hazánkban az EU-csatlakozást megelõzõen a
felzárkózási folyamatok, törekvések éve volt. 2007. január
elsejétõl teljes jogú és teljes felelõsségû tagjai vagyunk az
Európai Uniónak, amely a világon az egyik legfejlettebb szociális
ellátórendszerrel rendelkezik. Az EU stratégiái és szociálpolitikája révén az otthoni beteggondozást és szocális ápolást az egyik
leghumánusabb, leghatékonyabb és egyben a legköltségkímélõbb ápolási rendszernek ismeri el. Az otthoni gondozás a szociális ellátórendszerek közös mércéjét jelenti egyben.
Ez az ellátási rendszer optimálisan képes kiegészíteni és támogatni az ápoltak hozzátartozói, szomszédjai és más önkéntes
segítõi által végzett úgynevezett informális, de annál emberibb
és szeretetteljesebb segítségét a szintén nélkülözhetetlen szakszerû ellátással. Komoly, civil társadalmat erõsítõ szerepe van,
mivel ötvözni képes a család, a közösség és a különbözõ szintû kormányzati tényezõk felelõsségét a szociális és egészségügyi ellátás terén. Ezáltal nemcsak emberi és társadalmi minõséget teremt, de lehetõvé teszi a gazdaságilag is fenntartható
ellátási rendszer megtervezését és megvalósítását.

Tevékenységünk a számok tükrében:

Mottónk és vezérelvünk – „A szükség közelrõl látszik“ –
vezetett rá, hogy bemenjünk az emberek otthonaiba, s saját
otthonukban próbáljunk enhyíteni problémáikon.
Ezen megfontolások alapján a Gyulafehérvári Caritas elõször
1994-ben tette meg az elsõ lépéseket ezen a téren. Az
otthoni betegápolás és szociális gondozás országos programjához való csatlakozás nyomán ezek a kezdeményezések
új jelentõséget nyertek, és azóta a Német Caritas-Szövetség
(Deutscher Caritasverband) pénzügyi segítségét és metodológiai irányítását élvezi. Ezen együttmûködés keretén belül jöttek létre az elsõ otthoni beteggondozó központok.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen típusú szolgáltatásoknak csak akkor van jövõje, ha helyi identitást nyernek,
ha mûködésüket szellemileg és anyagilag támogatják a helyi
közösségek. Uniós vissza nem térítendõ támogatással, illetve
külföldi partnerszervezetek támogatásával jelentõs eredményeket értünk el ezen a téren.
Az alapápolási és szakápolási szolgáltatásainkat késõbb
további közösségfejlesztõ és családsegítési szolgáltatásokkal
bõvítettük, mivel a rászoruló gondozása nem merülhet ki a
megfelelõ fizikai-medikális ellátásban. Mindezen szolgáltatások a 2006-os év során több mint 11.000 rászoruló személy
és család számárá váltak hozzáférhetõvé.
Ezekkel a szolgáltatásokkal párhuzamosan szervezetünk idõt
és energiát szánt az önsegítõ csoportok szervezésére, illetve
szaktanácsadásra. Több mint 4600 személy vett részt az
összesen 475 csoporttalálkozón, amelyet a családsegítõ
szolgálatunk keretében szerveztünk.
Az elmúlt év egyik legfontosabb eredménye a Caritas elsõ,
államilag elismert, akkreditált szakképzésének a beindítása,
amely a személyi gondozók képzését és szakképesítését
foglalja magába otthoni gondozás területén. Az elsõ 17 tagú
csoport 2007 nyarán szakvizsgázik majd egy saját és külsõs
szakemberekbõl álló vizsgabizottság elõtt.
Emellett saját munkatársaink (tovább)képzésére is nagy

Gondozottak száma

11 707

Kiszállások száma

419 869

Kiszállások km-ben

454 181

Szakápolás

825 152

Alapápolás

343 839

Háztartási segítségnújtás

502 483

hangsúlyt fektettünk. Az otthoni gondozói szolgálat közel
250 munkatársa számára az elmúlt évben (375 képzési
órában) tizenöt képzési alkalmat biztosítottunk, amelyeken
összesen 750 személy vett részt. Ez a szám is jelzi, hogy
munkatársaink számára is fontos, hogy a rászorulók érdekében kifejtett munka minél inkább megfeleljen a kihívásoknak
és a gondozottak életszínvonalának a javulásához vezessen.
Az elõzõ évekhez hasonlóan 2006-ban is folytattuk abbéli
törekvéseinket, hogy a Caritas szolgáltatásait fokozatosan az
állami ellátórendszerbe integráljuk. Ebben az értelemben
nagy megelégedésünkre szolgál, hogy – míg otthoni gondozói szolgálatunk ezelõtt öt évvel kizárólag külföldi támogatások révén mûködött – 2006-ban a szolgáltatásaink költségének jelentõs részét (86,1 százalékát) már hazai forrásokból tudjuk fedezni. Ebben legfõbb partnereink a helyi
önkormányzatok (93 önkormányzat), a megyei tanácsok
(4 megyében), a megyei szakigazgatóságok (4 megyében),
valamint az egészségbiztosító pénztárak (5 megyében).
A külföldi támogatások nagy része a hálózat bõvítésére és
fejlesztésére irányult. A külföldi partnerekkel való kapcsolatok egyre inkább egy olyan érettségi fázisba jutottak, amely
nem csak az adományozás-fogadás elvén alapul, hanem a
kölcsönös tanulás, a tapasztalatcsere elvén. Ezzel párhuzamosan hangsúlyt fektettünk az otthoni gondozási rendszer
fontosságának a hangsúlyozására az Európai Caritas hálózatán belül is.
Mégha a romániai szociális törvényhozás alkalmazása és az
állami támogatási rendszer számos területen még gyermekcipõben is jár, a kezdeményezések, törekvések jó irányba
mutatnak. Az otthoni gondozáshoz való jognak törvény szintre való emelése, a szociális ellátórendszer decentralizációja,
a szociális-egészségügyi szolgáltatások átadási, delegálási
lehetõsége civil szervezeteknek, valamint az állami és magán
jellegû szolgáltatókkal szembeni nem diszkriminatív eljárás
optimizmusra serkent bennünket.
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Családsegítõ szolgálat
A Caritas családsegítõ szolgálata válaszként született a
környezetben tapasztalt szükséghelyzetekre. Amikor a család
számtalan kihívás elõtt áll, szükséges, hogy odafigyeljünk
azokra, akik önhibájukon kívül képtelenek életüket
egészségesen élni. A családsegítõ szolgálat a családok
védelmét, a családon belüli kapcsolatok helyes megélését, a
sérülések gyógyulását szeretné segíteni. A keresztény
értékrendszert képviseljük és közvetítjük, ami segít
felfeldezni az élet értelmét, szépségét és örömeit.

Tevékenységeink:
• Kapcsolati háló építése az állami és a civil szféra
között;
• Az önkéntes munkatársak képzése, szervezése, a
helyi közösségek belsõ erejének építése, támogatása;
• Tanácsadás és esetkísérés különbözõ problémahelyzetekben;
• A problémák megelõzése érdekében felvilágosító
munka;
• Anyagi segítségnyújtás és források keresése ilyen
jellegû problémáknál;
• Hátrányos helyzetû gyerekek érdekében korrepetálás
megszervezése;
• Csoportfoglalkozások, találkozók különbözõ
célcsoportoknak;
• Önsegítõ csoportok szervezése és csoportvezetõképzõ;
• Képzések, szakmai konferenciák, felvilágosító kampányok szervezése.
A családsegítõ szolgálat, amely egy évvel ezelõtt még csak a
gyergyói régióban mûködött, kilépett e keretek közül – 2006
januárjától az otthoni gondozói program részeként egyházmegyei szinten tevékenykedik. Ez az új ellátás és szolgáltatás
hagyomány nélküli, ezért nagy gondot fordítottunk a munkatársak képzésére. Ugyanakkor a helyi közöségekkel is meg
kellett ismertetni szolgáltatásainkat.
Az elmúlt évben a csíki, udvarhelyi, háromszéki és marosi
régiókban is elérhetõvé váltak tevékenységeink, emellett
tovább bõvült a szolgáltatás Gyergyó vidékén is.
Minden régióban helyet kapott a családsegítõ szolgálat
irodája. Elkészült a régió szükségleteinek feltérképezése és
az adott régióban a szociális ellátórendszer térképe. Ezáltal
kapcsolatok épültek különbözõ intézmények képviselõi
között, amely fontos alapköve tevékenységünknek, lévén,
hogy elsõsorban ez a kapcsolati háló az, amit segítségként a
hozzánk fordulóknak különbözõ formában nyújtani tudunk.
Egyik nagy szükséghelyzet a szenvedélybetegség, különösen
az alkoholizmus jelensége. Ez a szakterület különös felkészültséget és türelmet igényel, mert hosszú távú munka.

A tapasztalt szükséghelyzetekbõl kiindulva születtek konkrét
lépések: a célcsoportoknak foglalkozások szervezése – és
egyre több településre hívnak bennünket. Így több helyen
találtunk lelkes önkéntesekre, akik helyi szinten szervezési
munkát vállalva segítik tevékenységünket.
A szükség indokolja az egyénekkel való munka specifikusabb
területeire való felkészülést is. Emiatt a 2006-os évben a
képzésekre és szakmai találkozókra nagy hangsúlyt fektettünk: hazai, magyarországi és ausztriai szakemberek különbözõ témában tartottak képzéseket munkatársaink számára.
A budapesti S.O.S. Krízisalapítvánnyal közösen pályázva
szakmai tapasztalatcserére került sor, amely során a két
intézmény szakemberei megismerkedtek egymás munkájával, gazdagodva a megosztott tapasztalatokkal.
A magyar Katolikus Karitász támogatásával tapasztalatcserére került sor a magyarországi RÉV szenvedélybetegellátó
hálózatban dolgozó kollegákkal. Ez tette lehetõvé, hogy egy
pályázat útján 2006. október 29-én konferenciát szervezzünk Útkeresés a szenvedélybetegek ellátásában címmel. Ez
alkalommal önkénteseinkkel és különbözõ szakterületek
szakembereivel közösen kerestünk megoldásokat és egyeztettük elképzeléseinket a szenvedélybetegség megelõzésére
és kezelésére.
Tevékenységünk a számok tükrében:
Egyéni esetek

1161 személy

Amelybõl:
családi problémák
tanácsadás, segítési lehetõségek
keresése
rendszeres, hosszabb ideig tartó
esetkövetés
egészségügyi gondok

707 személy

anyagi segítségnyújtás, forráskeresés

1164 személy

Csoporttalálkozók

328 személy
163 személy
562 személy
372 találkozó

Amelybõl:
nõknek

34 találkozó

baba-mama klub

42 találkozó

idõseknek

57 találkozó

önkénteseknek

61 találkozó

daganatos betegeknek és
hozzátartozóinak

12 találkozó

fiataloknak

46 találkozó

önsegítõ csoport szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak

14 találkozó

özvegyeknek

2 találkozó

fogyatékkal élõ személyeknek és
hozzátartozóiknak

16 találkozó

gyerekek korrepetálása

11 találkozó

más találkozók

56 találkozó

A 2006-os évben összesen 4 634 ember vett részt a csoportos
foglalkozásokon, amelyekre összesen 27 helységben került sor.
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Idõsgondozás
Öregotthonok
A Caritas által mûködtetett öregotthonok legfontosabb feladata, hogy:
• szakmai hozzáértéssel, szeretettel és empátiával
segítsen a rászoruló idõs embereknek a mindennapok gondjainak, problémáinak a megoldásában;
• segítse a munkatársakat, hogy képesek legyenek
elfogadni az önmagára maradt embert, annak
minden gondjával-bajával;
• lakóink érezzék a velük való törõdést, hogy meg
tudják tartani emberi méltóságukat;
• „életet adjunk az éveknek“, és segítsünk idõs
lakóinknak, hogy koruk ellenére is aktívak
maradjanak.

Szent Klára Öregotthon, Kézdiszentlélek
A felsõháromszéki Kezdiszentlélekre 1994 januárjában
érkezett két mallersdorfi ferences nõvér. A leendõ öregotthon épületét a helyi katolikus egyházközség vásárolta meg a
termelõszövetkezettõl és adta át a Gyulafehérvári
Caritasnak. Sokat kellett alakítani, hogy az egykori irodaépületbõl mûködõ öregotthon legyen. Az átalakítások sok
idõt vettek igénybe, így az elsõ lakók csak 1995 augusztusában költözhettek be az otthonba.
Az otthon célja biztosítani a megfelelõ gondozást, támaszt
nyújtani a szegényeknek, öregeknek és enyhítést nyújtani
testi szenvedéseikre; a halál küszöbéhez érkezett embertársainknak pedig biztosítani az emberhez méltó lelki vigaszt az
õket körülvevõ szeretet által.
Az öregotthonban az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is 18
idõs ember kapott szeretetet, gondozást, családias otthont.
A lakók jól meghatározott napirend szerint töltik mindennapjaikat. Havonta megünneplik a születés- és névnapokat.
Nyári idõszakban az öregotthon kertjében szerveznek
szabadtéri programokat.
Az adventi és karácsonyi programok felkészítésében és
kivitelezésében nagy segítség volt a szeptembertõl
Szentlélekre helyezett szabadéves teológus.
Az otthon mindennapjait 2006-ban is színesebbé tették a
sepsiszentgyörgyi, valamint kézdivásárhelyi iskolák diákjainak
és a különbözõ csoportoknak zenés-irodalmi elõadásai.
A németországi mallersdorfi ferences nõvéreknek köszönhetõen egy modern fatüzelésû kazánházat szereltünk be.
Emellett még négy napelemet szereltünk az épületre, amely
a melegvizet biztosítja. A fûtésrendszert német önkéntes
szakemberek szerelték és üzemeltették be.

Szent Erzsébet Öregotthon,
Gyergyószentmiklós
A Gyulafehérvári Caritas által mûködtetett gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon az utóbbi tíz évben a régió

meghatározó intézményévé fejlõdte ki magát. Míg a kezdetekkor csupán a gyergyói medencébõl és környékérõl
érkeztek lakók, mára már az ország szinte minden sarkából
jönnek az idõs emberek. Az európai normáknak minden szinten megfelelõ öregotthon a szakszerû ápoláson túl emberséges, emberközpontú gondozást kínál minden lakója
számára, hogy életüket élhetõbbé tegye.
2001-ben a nagyszámú igényeknek eleget téve külön részleget alakítottunk ki az Alzheimer-kórban szenvedõ betegek
számára. Külön számukra összeállított speciális programok
révén segítünk ezeknek az idõs embereknek, hogy betegségük terheit könnyebben viseljék.
2005-ben az intézmény szolgáltatásait akkreditálta a
munkaügyi minisztérium.
Az ápolási jellegû programok mellett az otthon lakói számos
programajánlatból válogathatnak, amelyek az egészség
megõrzését, a kellemes és hasznos idõtöltést, kapcsolatok
építését, a szórakozást szolgálják. Ilyen jellegû programok a
következõk: születésnapok ünneplése, farsangi bál, zenés
délutánok, anyák napi ünnepség, idõsek világnapja, szüreti
bál, táncdélutánok, szilveszteri mulatságok, kézimunkázás,
ajándékok készítése, húsvét elõtt tojásfestés, mûhelygyakorlatok, adventi koszorúk készítése, karácsonyfadíszek készítése, kirándulások, séták, virágszedés a közeli erdõben,
klubtevékenység, tornaórák stb.
Az otthonban ugyanakkor nagy hangsúlyt fordítunk a lelki,
szellemi programokra is. Szentmisék, bibliaórák, imaórák,
vallásos témájú elõadások, karácsonyi mûsorok révén a
lakók lelkileg is feltöltõdhetnek. A Szent Erzsébet-búcsú minden évben kiemelkedõ esemény az otthon lakóinak
életében. A búcsú alkalmával a lakók minden évben kiállítást
szerveznek a saját kezûleg készített munkáikból.
2006. szeptember 25-én a gyergyószentmiklósi Szent
Erzsébet Öregotthon fennállásának 10. évfordulóját ünnepeltük. Az otthon dolgozói, a Gyulafehérvári Caritas munka-
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• Rákos betegek önsegítõ csoportja;
• A házhoz kötött idõsek szállítása.

társai, partnerei és támogatói hálát adtak az eltelt tíz esztendõért, remélve, hogy Isten kegyelmébõl a jövõben is az
idõs emberek szolgálatában munkálkodhatunk.
Tevékenységünk a számok tükrében:
• ellátottak száma 2006-ban: átlag 133 személy;
• nemek szerinti összetétel: férfi: 45, nõ: 88;
• átlagéletkor: 79 év;
• egyéb adatok:
2006

2005

2004

2003

Állandó ágyfekvõk

20

19

25

18

Ápolásra szorulók
Alzheimer-kórban
szenvedõk

70

65

50

47

27

18

16

13

Teréz Anya Nappali Foglalkoztatóközpont,
Marosvásárhely
Az idõsek nappali foglalkozatója 2003-ban nyitotta meg
kapuit. Már a kezdetektõl célul tûzte ki, hogy a központot látogató idõs embereknek olyan programot kínáljon, amelynek
köszönhetõen ezek az emberek a közösség hasznos tagjának
érezhessék magukat újra, amelyben olyannak fogadják el
õket, amilyenek.
A nappali foglalkoztató által nyújtott szolgáltatások:
• Egyéni tanácsadás: pszichológiai, jogi és adminisztratív;
• Csoportos tevékenységek a szociális elszigetelõdés
megakadályozása és a szociális reintegráció
elõsegítése érdekében. Ennek megvalósítására szolgálnak a következõk: különbözõ tematikájú elõadások (tudomány, kultúra, természetgyógyászat stb.),
irodalmi kör, film- és zeneklub, kirándulások,
ünnepségek szervezése, különbözõ kézmûves
tevékenységek, a játékterápia, valamint a vallásos
programok;
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Mintegy 117 idõs személy 8 csoportba osztva látogat be heti
rendszerességgel a foglalkozásainkra. A klubtevékenységek
révén a magányos, elszigeteltségben élõ idõs embereknek
lehetõségük van, hogy közösségben tölthessék mindennapjaik egy részét, új barátságokat köthetnek. Önbizalmuk és
optimizmusuk jelentõsen megnövekszik.
Alkalom adódik bizonyos pszichikai jellegû problémák megoldására, amelyeket fõleg az idõs korban jelentkezõ betegségek, állapotok okoznak (krónikus betegségek, gyász, depresszió, látási zavarok, hallászavarok, memóriazavarok stb.).
Az elmúlt évben csoportjaink, klubtagjaink száma jelentõsen
megnõtt. Míg 2005-ben 75 személy vett részt rendszeresen
a foglalkozásokon, 2006-ban már több mint 110-re bõvült a
résztvevõk száma. A klubtagok igényeit figyelembe véve szervezzük tevékenységeinket. Szolgáltatásaink minõségét a
rendszeresen elvégzett felmérések alapján javítjuk.
Az otthonukat elhagyni nem tudó személyeket beszállítjuk a
foglalkozásokra. Sajnos több idõs személy egészségi
állapota leromlott és emiatt többen igényelnék a szállítást,
de anyagi okok miatt ez a lehetõség korlátozott.
2006 júliusában két partnerszervezettel (Alpha Transilvana
és Rheum Care) egyhetes kampányt szerveztünk Marosvásárhelyen, amelynek célja a közvélemény figyelmének
felkeltése volt az idõseket és az idõskort érintõ hiedelmek
kapcsán. Kampányunk során az idõseknek lehetõségük volt
megmutatni, hogy az idõsek élettapasztalattal, bölcsességgel rendelkezõ friss és kedélyes emberek.
2006 februárjában a betegek világnapját közösen ünnepeltük meg, amelyet az otthoni beteggondozó szolgálattal
és. a Máltai Segélyszolgálattal szerveztünk meg. Közel 70
idõs, beteg személy vett részt a programon, amely során az
ágyhoz, otthonukhoz kötött idõs emberek kimozdulhattak
otthonaikból és tartalmas vidám együttlétben töltötték a
napot sorstársaikkal egyetemben.

Tevékenységünk a számok tükrében:
Szolgáltatások száma:
Munkaterápia

59 alkalommal

Imaórák

36 alkalommal

Játékterápia

127 alkalommal

Zeneklub

25 alkalommal

Tornaóra

94 alkalommal

Születés- és névnapok megünneplése

40 alkalommal

Kirándulások

20 alkalommal

Tematikus napok, események
szervezése
Kiállítások, rendezvények
meglátogatása
Különbözõ meghívottak szakelõadásai
A gondozottak beszállítása
a központba

7 alkalommal
4 alkalommal
71 alkalommal
320 alkalommal

Gyermekek és fiatalok felkarolása
„Pro Familia“ családtípusú gyermekotthon,
Tövis
A gyermekotthon célja a családi környezethez közelálló életkörülményeket biztosítani a Tövis környékérõl származó, nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára, illetve a gyermekek
felkészítése a családba való szociális reintegrálódásra.
Az otthon tevékenysége révén a családmodellt képviseli. Az
elmúlt év során tevékenységeink a gyermekek pszichoszociális fejlesztésére irányultak, amely révén a gyermekek
könnyebben integrálódhatnak a társadalomba.
Az iskolai tevékenységeket kiegészítették az otthon által
nyújtott szolgáltatások, amelyek során a gyermekek segítséget kaptak a házi feladatok megoldásában, illetve fejleszthették kreativitásukat, kommunikációs képességüket, tervezhették szakmai jövõjüket. A gyermekek interperszonális
kapcsolatainak fejlesztése érdekében szabad idejükben részt
vettek különbözõ közösségfejlesztési tevékenységeken. Ezen
tevékenységek egy részét a Fehér Megyei Ifjúsági Igazgatóság támogatta.
Külön hangsúlyt fektettünk a gyermekek és családtagjaik
közötti kapcsolat elmélyítésére. A gyermekek és családtagjaik kölcsönösen látogatták egymást, hogy minél jobban
megbarátkozzanak egymással és hogy megismerjék és
közösen próbálják megoldani egymás problémáit.

Maria Stein Menhely, Petrozsény
A Maria Stein Menhely 2003 óta nyújt megfelelõ lakhatási
körülményeket a Zsil-völgyi utcagyerekek számára.
Az elmúlt évben egyrészt javultak a menhely által nyújtott
körülmények, másrészt a menhely lakói, az utcagyerekek
sokkal intenzívebben vettek részt a ház tevékenységeiben.
Ugyanakkor elkezdõdtek a menhely épületének átépítési
munkálatai. A bõvítést az egyre növekvõ kereslet tette szükségessé. A bõvítési munkálatok befejeztével a menhely nappali foglalkoztatóként is mûködni fog annak elkerülése
végett, hogy a számos problémával küzdõ gyermek ne az
utcán töltse mindennapjait. Ugyancsak az átépítésnek
köszönhetõen a menhely befogadóképessége 16 személyre
bõvül majd.

„Örüljünk együtt az elsõ lépéseknek“ –
kisgyermekek korai fejlesztése
A program a 2005-ös évben indult a marosvásárhelyi Teréz
Anya Központban. A Marosvásárhelyen egyedi program célja
a 7-18 hónap közötti, enyhén sérült vagy koraszülött csecsemõk korai fejlesztése. A fejlesztés hiánya utólag
mutatkozhat meg tanulási nehézség, beszédzavar, viselkedési rendellenesség, tájékozódási nehézség formájában. A
fejlesztés játékosan történik. Egy modul öt hónapot tart, így
egy év alatt több család is részese lehet szolgáltatásainknak.
A tevékenységek zárt csoportokban mûködnek, amelyeknek
tagjai hetente egyszer találkoznak. A foglalkozásokat egy
gyógypedagógus és egy pszichológus vezeti.
Az elsõ modulban (2005-ben) 22 kisbaba és édesanyjuk
vett részt, a 2006 õszén indított új modulban már egyszerre
46 kisbaba és anyuka számára vált lehetõvé a programban
való résztvétel. A program nagy népszerûségnek örvend a
környezõ településeken is, hiszen több anyuka rendszeresen
jár be foglalkozásainkra.
Sajnos helyszûke miatt a Teréz Anya Központban 140
négyzetméteren osztozkodik több célcsoport programja: több
mint 100 idõs, 25 önkéntes és 46 anyuka gyermekeivel.
Emiatt korlátozott a résztvevõk száma. Sok család a
következõ csoport beindítását várja, mert túljelentkezés
miatt nem tudtunk minden érdeklõdõt fogadni.

Az elmúlt évben nyújtott szolgáltatások apróbb eredményekhez vezettek, mivel ez a munka csak hosszú távon
kínál látványos fejlõdési eredményeket az utcagyerekek
életében. Nem várhatjuk el, hogy – azáltal, hogy kiragadtuk
õket káros életvitelükbõl és egészséges életvitelt biztosítunk
számukra – automatikusan megváltozzék magatartásuk és
viselkedésmódjuk. Az évek során felgyülemlett negatív hatásokat csak hosszú és kitartó, szakszerû munka révén lehet
leépíteni a gyermekekben. Ez a munka ugyanakkor személyre szabott törõdést is igényel.
A menhely rendszeres látogatásával a gyermekek életében
történõ leglátványosabb változás az életszínvonallal függ
össze: azelõtt a legcsekélyebb higiéniai körülmények sem
voltak adottak számukra, nem étkeztek rendszeresen, hisz
csatornákban, tömbházak pincéjében vagy éppen a szabad
ég alatt kellett az éjszakát eltölteniük.
A Maria Stein Menhely gondozottai rendszeresen járnak
iskolába. A legtöbbjük azelõtt soha sem járt iskolába vagy
legfeljebb 1-2 elemi osztályt végzett el, mert szüleik azt
követõen munkára vagy éppenséggel koldulásra fogták õket.
Az iskolán kívül a gyermekek színházba is járnak. Fõzõ és
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számítástechnikai tanfolyamon vesznek részt, ugyanakkor
kertészkedni is tanulnak a menhely udvarán.
Mindezen tevékenységek arra irányulnak, hogy a gyermekeket reintegráljuk a társadalomba, s ezáltal lehetõvé tegyük
számukra az életben való elhelyezkedés esélyét.
Nagy hangsúlyt helyezünk a pszichológiai tanácsadásra is. A
programba való bekerüléskor a legtöbb gyermek számos
pszichikai problémával küzd, ilyen például a bizalomhiány, a
bûntudat, a depresszió, a különbözõ fóbiák, az elrekesztettség érzése, a dühkitörések, a halálfélelem, a beszédzavarok,
a stressz. Ezeknek a problémáknak a kezelése sokszor
komoly felkészültséget és komplex kezelési terápiát igényel.
Az iskolai tanulmányok végeztével a Caritas munkatársai segítenek a fiataloknak a megfelelõ munkahely keresésében is.

Reménység Házak, Fehér megye
A Reménység Házak célja szakmai segítséget nyújtani az
állami árvaházakból kikerült fiatalok számára, akik egyedül
nem képesek integrálódni a társadalomba.
A program öt Reménység Házat foglal magába: egy házat
Csombordon, egyet Enyedszentkirályon, egyet Alsógáldon,
illetve két lakást Gyulafehérváron.
Az elmúlt évek során a Reménység Házak jelentõs segítséget
jelentettek a nehéz sorsban élõ fiataloknak. Tavaly a Caritasszervezet folytatta a program fejlesztését, hogy az minél
inkább megfeleljen a fiatalok valós igényeinek.
A lakhatási aspektuson kívül tavaly nagy hangsúlyt fektettek
az olyan jellegû tevékenységekre is, amelyek célja a fiatalok
tájékoztatása, tanácsadása és szocializálása volt.
A tájékoztatási tevékenységek során olyan témákat beszéltek meg a fiatalokkal mint a nevelés, egészséges életmód,
családtervezés stb. A tanácsadások során a következõ témákat érintették: segítség munkahely keresésében és annak
megtartásában, segítség a munkahelyi közösségbe való
beintegrálódásba, családtervezési tanácsadás. A szocializálási tevékenységek a fiataloknak a társadalomba való integrálást tûzték ki célul. Ennek elérése érdekében a Reménység
Házak lakói különbözõ kulturális és sporteseményeken,
kirándulásokon vettek részt más fiatalokkal közösen.
Három Reménység Ház (Alsógáld, Szentkirály, Csombord)
természeti adottságainak köszönhetõen, mivel falusi környezetben találhatók, lehetõséget nyújt a fiataloknak a gazdálkodásra (földmûvelésre, állattenyésztésre), ami amellett,
hogy megtanulhatnak a fiatalok gazdálkodni, biztosítja az
alapvetõ élelmiszereket is.
A tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetnek a munkahelykeresésre is annak érdekében, hogy a fiatalok
fokozatosan önálló életet élhessenek.
A 2006-os év során a Reménység Házakban összesen
27 fiatal talált ideiglenes otthonra, ezenkívül hat fiatalt a
házon kívül segítünk.

Caritábor, Zsögödfürdõ
A csíkzsögödi gyermeküdültetõ tábor 1996 õszén nyitotta
meg kapuit és hátrányos helyzetû gyermekeknek nyújt kikapcsolódási lehetõséget. A tábor 47 férõhelyet biztosít a
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kikapcsolódni szándékozó gyermekcsoportoknak. Ugyanakkor lehetõséget nyújt különbözõ képzések szervezésére is. A
tábor célja az árva, sokgyermekes családból származó, nehéz körülmények között vagy gyermekotthonokban élõ, sérült
gyermekeknek pótolni azokat az örömöket, a gondtalan gyermekkor azon perceit, amelyek nem jellemzik hétköznapjaikat
– fizikai és szellemi felüdülést biztosítani a szünidõkben.
2005 májusától a Családi Elhelyezõ Központok Szövetsége
mûködteti a tábort. A szövetség célja, hogy a tábor egész
évben kihasználtságnak örvendjen. Hétnapos turnusokban
szerveznek csoportokat, ahol színes programok és finom
ételek várják a táborozó gyermekeket.
Évente visszajáró csoportok közé tartoznak az állami gondozásban lévõ gyermekek, a petrozsényi Caritas-kirendeltség
gyermekprogramjának fiatalai, akik az év nagyrészében az
utcán töltik mindennapjaikat. Ugyancsak évente itt üdülnek
a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Pasztorációs Központ
gyermekei is. A csíkszeredai BACH Tanácsadó Iroda a fogyatékkal élõ gyermekek szülei által létrehozott Kézfogás Egyesülettel közösen 2003 óta rendszeresen nyári tábort szervez
sérült gyrermekeknek, fiataloknak és szüleiknek. A Caritáborban üdülnek emellett a dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyermekei, a Hit és Fény csoport fogyatékkal élõ gyermekei,
a tövisi Pro Familia családtípusú gyermekotthon lakói és
még sokan mások. 2006 agusztusában az árvízsújtotta
Ostrovból (Brãila megye) 44 gyermek és kísérõi kapcsolódhattak ki a Caritáborban és bár egy hétig feledhették a Duna
menti árvíz által okozott traumát.
2006. szeptember 24-én a zsögödfürdõi Caritábor mûködésének 10. évfordulóját ünnepelték, amely során a tábort
mûködtetõ szövetség, a tábor alkalmazottai, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai, partnerei és támogatói hálát adtak
az eltelt tíz esztendõért.
A 2006-os év folyamán összesen 956 személy (gyermek,
fiatal és felnõtt) fordult meg a zsögödi Caritáborban.

Fogyatékkal élõ személyek támogatása
Óvoda értelmi sérült gyermekek számára
Egy Phare-projektnek köszönhetõen a csíkszeredai polgármesteri hivatallal és a Hargita megyei tanfelügyelõséggel
közösen óvoda indult értelmi fogyatékos gyermekeknek
2003 tavaszán. Az óvoda helységeit a csíkszeredai polgármesteri hivatal biztosítja, a megfelelõ költségek kifizetésével.
Az óvodai személyzetet a tanfelügyelõség fizeti, a kisegítõ
személyzet fizetését pedig 2006 szeptemberétõl a helyi
tanács vállalta magára.
A speciális óvodai tevékenységnek a hatékonyságát a megfelelõ foglalkozások, fejlesztések biztosítják, ami ez esetben
eltér a hagyományos óvodai foglalkozásoktól. Minden gyermeknek személyre szabott foglalkozásra van szüksége.
Szakembereink: logopédus, gyógypedagógus, kinetoterapeuta, óvónõ és dada. Az óvodát 2006-ban 11 gyermek
látogatta Csíkszeredából és a szomszédos településekrõl.
Iskola értelmi sérült gyermekeknek
Ugyancsak a csíkszeredai polgármesteri hivatallal és tanfelügyelõséggel együttmûködve 2004 márciusában sikerült egy
iskolai csoportot indítani 11 gyermekkel. A 2006/7-es tanévben 13 speciális igényû gyermek tanul. A nevelõk a gyermekek szükségleteihez mérten személyreszabott oktatási
csomagot állítottak össze minden egyes gyermeknek.

Az iroda célja:

Nyári tábor fogyatékos gyermekeknek és szüleiknek
A 2005/6-os tanév végén immár 4. alkalommal szerveztek
tábort sérült gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek. A
táborozók egy része a Caritas által támogatott óvodába és
iskolába járó gyerekekbõl és azok szüleikbõl állt. Összesen
27 sérült, 23 hozzatartozó, valamint 10 pedagógus vett részt
a táborban.
A tábor nemcsak a kikapcsolódást szolgálta, hanem tanítófelvilágosító jellege is volt a meghívott szakemberek elõadásai révén. A cél a szülõk támogatása, motiválása volt a mindennapi tevékenységükben. A tábor lehetõséget adott a
szülõk számára is arra, hogy tapasztalataikat megosszák
egymással, információkat cseréljenek.

Kapcsolatteremtés a fogyatékkal élõ személyekkel, családjaikkal, a fogyatékkal élõk életfeltételének javítása, a fogyatékkal élõ személyekkel foglalkozó intézményrendszer támogatása, valamint új intézmények létrehozása, segédeszközök
kölcsönzése/beszerzése, jogi tanácsadás, tanfolyamokképzések szervezése sérült személyeknek, valamint szakembereknek.

Foglalkoztató mûhely sérülteknek
Az ANPH-hoz (Autoritatea Naþionalã pentru Persoane cu
Handicap) benyújtott pályázat révén támogatást nyert a
Caritas a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetével
közösen mûködtetett védett mûhely felszerelésének
bõvítésére.

A fogyatékkal élõ személyek támogatása a Gyulafehérvári
Caritas keretében mûködõ BACH Információs Iroda tevékenysége révén történik. Az információs és tanácsadó iroda
2000. október elseje óta mûködik Csíkszeredában.
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munkaeszközök beszerzésével a tevékenységi kör kibõvült
gyertyaöntéssel, szövéssel, terítõk varrásával.
Számítástechnikai tanfolyam mozgássérült fiataloknak
Tavaly újra megtartották a számítógépkezelõi tanfolyamot,
amelyen mozgássérült fiatalok vettek részt. A tanfolyamot a
Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete és a Soros
Oktatási Központ közremûködésével rendezték meg. A programnak a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon
adott helyet, környékünkön ez az egyetlen olyan épület,
amelyben a mozgássérültek önállóan tudnak mozognak.
A képzésen 24 mozgássérült fiatal vett részt kísérõikkel, a képzés során olyan gyakorlati képzésben részesültek a fiatalok,
amit a mindennapi életben is fel tudnak használni. A tanfolyam végén a fiatalok államilag elismert oklevelet kaptak.

A pályázat célja a sérült emberek életkörülményeinek
javítása, munkalehetõség biztosítása, ahol felhasználhatják
adottságaikat, tehetségüket. A sérültek nem alkalmazottakként dolgoznak, mivel a jelenlegi törvénykezés nem engedi meg számukra egyidejûleg a bérezés és a segély
lehetõségét, választaniuk kell e juttatások között.
Pillanatnyilag nyolc személy vesz részt foglalkoztatási
terápián a mûhelyben két szakember irányításával. Az új

Õrangyal – Egymásért vagyunk
A Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltsége és a
Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság 2006 decemberében
elindította az Õrangyal – Egymásért vagyunk nevû programot, amelynek célja kapcsolatot teremteni értelmi vagy
mozgássérült és egészséges fiatalok között. A kezdeményezés alkalmat teremt arra, hogy a sérült személyeket
kimozdítsuk otthonukból és bizonyos tevékenységek során az
egészséges emberekkel egyenlõnek érezhessék magukat.
Ezáltal pedig megtapasztalhatják, hogy fontos részei a társadalomnak.

Tanulmányi tevékenység
Jakab Antal Tanulmányi Ház, Csíksomlyó
A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház építését a gyulafehérvári fõegyházmegye még 1990-ben határozta el azzal
a céllal, hogy a ház egyháziak és világiak számára lelki és
szellemi feltöltõdést és továbbtanulási lehetõséget biztosítson. A ház átadási és felszentelési ünnepségére 1996.
szeptember 17-én került sor.
A Jakab Antal Tanulmányi Ház 120 személy számára biztosít
szállást, 250 személy számára pedig étkeztetést és a szellemi munkához szükséges feltételeket. Díszelõadóterem, 5
nagyobb szemináriumi terem, valamint 5 kisebb, csoportmunkák végzésére alkalmas helyiség áll mind a nagyobb
rendezvények, mind a kisebb, a házban egymástól függetlenül jelen levõ csoportok résztvevõi rendelkezésére.
A Jakab Antal Tanulmányi Ház a romániai Caritas-szervezetek
számára fontos képzési központtá vált az elmúlt tíz évben.
Számos képzésnek, szemináriumnak, szakmai tanácskozásnak és konferenciának adott helyett a tanulmányi ház,
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amelyek a romániai Caritas-szervezetek munkatársai számára
a szakmai továbbképzés lehetõségét biztosították.
A tanulmányi ház saját rendezvényei mellett az elmúlt tíz
évben különbözõ területeket érintõ rendzevények is helyet
kaptak a házban: teológiai, szociális-karitatív, pasztorális,
szociológiai, filozófiai és pedagógiai jellegû rendezvények,
nyelvkurzusok, menedzsment-továbbképzõk. Ugyanakkor
számos rangos hazai és nemzetközi konferencia helyszínéül
is szolgált a tanulmányi ház. A romániai civil szféra különbözõ ágazatait képviselõ szervezetek is elõszeretettel vették
igénybe a ház szolgáltatásait különbözõ jellegû tanfolyamok,
továbbképzések, szemináriumok szervezésére. Évente rendszeresen 110-160 rendezvény helyszíne a ház. Emellett a
Montana Tours szervezésében évente számos turista- és
zarándokcsoport is felkeresi a házat.
2006. szeptember 24-én a csíksomlyói Jakab Antal
Tanulmányi Ház fennállásának 10. évfordulóját ünnepeltük.
A tanulmányi ház alkalmazottai, a Gyulafehérvári Caritas

munkatársai, partnerei és támogatói hálát adtak az eltelt tíz
esztendõért, remélve, hogy a jövõben még fontosabb pillére
lesz a gyulafehérvári fõegyházmegye területén zajló tanulmányi és felnõttképzési tevékenységeknek.
A 2006-os évben a tanulmányi házban tartott konferenciák
közül kiemelendõ az októberben megrendezett vegyészkonferencia, amit az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság szervezett nemzetközi elõadók és résztvevõk jelenlétével.
Novemberben került sor egy nagyszabású konferenciára a
bukaresti Roth&Roth építészeti cég és a Szállítási,
Középítkezési és Turisztikai Minisztérium közremûködésével
és támogatásával, amelyen a Építkezési és Turisztikai
Minisztérium is képviselve volt.
Ugyancsak a Jakab Antal Tanulmányi Házban kapott helyett
a Gyulafehérvári Caritas otthoni gondozói programjának az
akkreditált képzése, amely során a Caritas munkatársai
államilag elismert otthoni gondozói képzést tartanak.
A tanulmányi házhoz tartozik a Hargitafürdõn található Hargitai Ház, amely 14 személy számára biztosít kényelmes elszállásolást. Hargitafürdõ Csíkszeredától 15 km-re,
1350 méter magasan fekszik és közkeresett úgy a hegyes
vidékért a téli idõszakban, mint a borvízkutakért és a gyógyító kénes mofettákért nyári idõszakban.
A Jakab Antal Tanulmányi Ház 2006 végén egy átszervezési
folyamatba kezdett, amelynek célja a ház rendeltetésének
és szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele, hogy minél jobban meg tudjon felelni az elvárásoknak.

Szent Benedek Tanulmányi Ház,
Gyergyószentmiklós
Festõi környezetben, Gyergyószentmiklós északkeleti részén,
a dr. Csiki Dénes ügyvéd által 1884-ben alapított arborétumban található a Caritas mezõgazdasági alegységéhez tartozó tanulmányi ház, amely 1994 óta mûködik.
A Szent Benedek Tanulmányi Ház tevékenységekben gazdag
évet hagyott maga mögött. A fõ tevékenységként megjelölt
gyakornokprogram 200 résztvevõvel zajlott, amely fiatal
gazdák számára intenzív német nyelvtanfolyamot, valamint
németországi, illetve svájci farmgyakorlaton való tapasztalatszerzési lehetõséget kínál. 2006-ban 40 fiatal számára nyílt
lehetõség németországi tapasztalatszerzésre, valamint 160
gazdának svájci gyakorlatra. A tanfolyamok három, 12 hetes
turnusban zajlottak 60 résztvevõvel.
Továbbra is népszerû az Au-pair program, amely révén fiatal
lányok számára egyéves németországi tartózkodásra,
tapasztalatszerzésre van lehetõség nyelvtanulás céljából.
2006 márciusában megkezdtük a tanulmányi ház infrastrukturális fejlesztését az EU-normáknak megfelelõen, év végéig
a konyha fejlesztésére és modernizálására, bejárati ajtó és
ablakok cseréjére került sor. Elkészült a ház alapjának kõlappal való burkolása is, amelynek köszönhetõen jelentõs mértékben változott a ház arculata.
2006-ban számos lelkiprogramnak és egyházi rendezvénynek adott otthont a Szent Benedek Tanulmányi Ház.

Lelkigyakorlatot tartottak a csíkszeredai Segítõ Mária
Gimnázium tanulói, a Szeretetváros közössége, a gyergyószentmiklósi katolikus osztály növendékei, a Katolikus
Magyar Bibliatársulat tagjai, fiatal házaspárok Erdély különbözõ vidékeirõl, a Regnum Christi Humanitáris Alapítvány
munkatársai, a Caritas mezõgazdasági részlegének munkatársai, valamint a házban vette kezdetét az erdélyi Márton
Áron Túra is. A tanulmányi ház fontos ünnepe a júliusi Szent
Benedek-napi búcsú is.
Házigazdái voltunk számos szakmai jellegû rendezvénynek,
konferenciának is. Intézményünk otthont adott a Romániai
Szociális Fejlõdésért Felelõs Alapítvány konferenciájának, a
romániai állattenyésztõk képviselete több alkalommal tartott
tájékoztatót erdélyi gazdák számára, továbbá vendégeink
voltak a svájci és németországi
partnerszervezeteink
munkatársai, valamint a svájci Rotary Club képviselõi.
2006-ban több ausztriai és németországi cég elismerését
fejezte ki, hogy az intézményünk által felkészített 1700
fiatalból többel is sikeres üzleti kapcsolatokat létesítettek
szakmai felkészültségüknek és német nyelvtudásuknak
köszönhetõen.
Számos volt gyakornokunk SAPARD-pályázata nyert, amely
lehetõvé teszi üzemméretû gazdaságok felépítését.
A gyakornokképzés területén újításokra van szükség. Ennek
érdekében tárgyalások folynak a bajor parasztszövetséggel
egy kompakt program összeállításáról, amely egy hathónapos helyi, illetve egy egyéves németországi képzést tartalmazna. Továbbá állatorvosok és mezõgazdasági szakemberek képzését tervezzük svájci partnereink bevonásával.
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Mezõgazdasági tevékenység

A program célja a kis és közepes gazdászatok segítése. A program keretében 1993 óta
folyamatosan készítenek fel fiatal gazdákat és gazdaasszonyokat a modern
mezõgazdászat elsajátítására. A szegény családokból származó fiatal gazdák 12 hetes
intenzív német nyelvtanfolyamon vesznek részt. Emellett hetente egyszer szakmai gyakorlaton vesznek részt a szervezet gazdaságában. Ezt követõen a fiatalok Németországban vagy Svájcban sajátíthatják el a moderm mezõgazdászat alapjait egy 4–18
hónapos szakmai gyakorlat során.
A mezõgazdasági részleg segítségével 1993–2006 összesen 1446 fiatal gazda és gazdaasszony vett részt külföldi szakmai gyakorlaton.
A régi és új gyakornokok között rendszeresen szervezünk találkozókat, ahol a gazdák
megvitathatják egymással szakmai tapasztalataikat, gondjaikat.
A mezõgazdasági részleg keretében 6 autókör mûködik. A mezõgazdasági tanácsadó
hivatallal közösen továbbképzéseket is szervezünk a gazdáknak. A tanfolyam elvégzése
után a gazdák államilag elismert oklevelet kapnak.
A kertészetünkben elkészült egy új üvegház, amiben 4650 cserép krizantémot ültettünk.
A másik üvegházban kialakított rózsásban az év folyamán 450 szál rózsát sikerült értékesítenünk. A gombászatunkban közel 1200 kg gomba termett.
A pályázatíró irodánknak köszönhetõen az elmúlt évben öt pályázatot nyertünk. Az
Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetõen 2006-abn is megszerveztük a
mezõgazdasági felnõttképzést 120 ember részére.
A falugondnoksági program is tovább fejlõdött az elmúlt évben: a falusi emberek egyre
inkább megérezték, mekkora szükség van a falugondnok munkájára.
Az év folyamán összesen 37 kamion árú érkezett, amelybõl 14 kamion a gyakornokaink
által beszállított mezõgazdasági gépeket tartalmazta, 23 pedig az intézményünk részére
érkezett. A szállítmányok nagy része ruhanemût, bútort, valamint ablakokat tartalmazott,
amelyek jó részét kiosztottuk rászoruló családoknak.
A „Mosoly a gyerekekért“ karácsonyi akciónk révén közel 2000 szeretetcsomagot osztottunk ki 2006 decemberében. Szociálisan rászoruló családok, idõsek, óvodás,
valamint fogyatékossággal élõ gyermekek és különbözõ plébániák számára vittünk karácsonyi csomagokat.
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Katasztrófa-program

A 2005-ös és 2006-os esztendõk a természeti katasztrófák,
árvizek évei voltak. A délkelet-ázsiai szökõárral kezdõdött,
majd következett a bánsági katasztrófa, aztán Moldvában a
Tatros és a Szeret söpörte el útjából emberek ezreinek élettereit. 2005. augusztus 23-a után Udvarhely vidékén
találkoztunk özönvíz utáni állapotokkal. 2006 tavaszán pedig
a Duna kényszerített embereket életterük elhagyására,
ugyanakkor Beszterce és Suceava megyében megismétlõdtek az Udvarhely-környéki árhullámhoz hasonló felhõszakadás okozta szökõárszerû jelenségek.
Az elsõ megdöbbenésbõl felocsúdva mindenkiben felébredt
a segítés vágya. Nagy elhatározások születtek, el egészen az
áldozatok meghozataláig, bajbajutott embertársaink
megsegítésére.
A Caritas már 2000 óta rendszeresen foglalkozik a
katasztrófák okozta bajbajutottak megsegítésével. Külföldi
szakemberek segítsége és az összegyûlt tapasztalat már
képesített bennünket arra, hogy a lehetõ legszakszerûbben
közelítsük meg a problémát. Szervezetünk egyik sajátossága
a következetesség, a hosszú távú odafigyelés. Amikor már
nem hírértékû az egyes területek bajbajutottainak bemutatása, akkor is ott vagyunk közöttük, felleltározzuk hiányaikat és a lehetõ leghatékonyabban igyekszünk orvosolni
azokat.
A Caritas nemzetközi hálózattal rendelkezik, a világ minden
táján vannak szakembereink, akik rendelkeznek a legalapvetõbb helyzetismerettel, ahonnan megközelíthetõ egy-egy
problémakör megoldására vonatkozó intézkedéstervezet.
Romániában is országos hálózattal rendelkezünk, minden
területen a helyi embereink fogalmazták meg a segítés
módozatainak alternatíváit.

Udvarhelyszék
A 2006-os év a helyreállítás éve volt az udvarhelyszéki
árvizet követõen.
Nehéz kihívásnak kellett hogy eleget tegyen a Gyulafehérvári
Caritas. Egyrészt saját erõforrásait kellett hatékonyan a
bajbajutottak megsegítésére fordítania, ugyanakkor nagyon
sok szervezet, intézmény, vállalkozás elõlegezte meg bizalommal, hogy a rendelkezésre álló anyagiakat a károsultak
megsegítésére eljuttassa.
A gyorssegélyek kiosztása szinte zökkenõmentes volt a
plébániai Caritas-csoportjainknak és az otthoni gondozásban
tevékenykedõ munkatársainknak köszönhetõen.
Az újjáépítési fázist alapos helyzetfelmérés elõzte meg, ahol
az épületekben keletkezett károkon túl az emberek lelki

sebeinek az orvoslására is gondoltunk egy közösségépítõ
program keretében. Ezt a programsorozatot – a farkaslaki
plébánostól átvett megnevezés alapján – lelki iszaptalanításnak neveztük.
A segélyszervezetek között kiemelt helyen szerepelt a magyarországi Katolikus Karitász, amely 200 millió forinttal járult
hozzá az újjáépítéshez. A német és az osztrák Caritas-szervezetek szintén hozzájárultak a bajbajutottak megsegítéséhez.
Ennek köszönhetõen sikerült megvalósítani a malomfalvi és
a szentléleki kultúrotthonnak, valamint a farkaslaki egyházi
közösségi épületnek (Tamási Áron egykori iskolájának) teljes
körû rehabilitációját.
Másfél év távlatából úgy tûnik, hogy helyreállt a rend az árvízsújtotta településeken. Gazdagodott mindenki az összefogás
és a gyümölcsözõ együttmûködések eredményeképpen.
A munkánk még nem zárult le, a továbbiakban is együtt gondolkozik az árvizes munkacsoport, akik a Szent Miklós plébánián találkoztak az árvíz utáni esztendõ minden hónapjában.
A vidék környezeti, infrastrukturális rehabilitációs tervein túl
a közösségek építése, fejlesztése is témája az együttgondolkodásnak. Konkrét tervek is születtek ezen célok elérése
érdekében.

Duna mente
2006. áprilisában súlyos árvizek veszélyeztették a Duna
menti településeket. Történelmi rekordokat döntött a Duna.
Összesen 16.366 embert telepítettek ki, ezeknek csak egyharmadát tudták elszállásolni sátrakban, középületekben. A
többi rokonoknál, ismerõsöknél talált átmeneti menedéket.
12 megye 156 települését érintette az árvíz. A legsúlyosabban érintett települések Dolj, Cãlãraºi és Tulcea megyékben
voltak.
A kitelepített lakosságról a sátortáborokban a katonaság
gondoskodott. A Caritas már az elsõ napokban jelen volt a
helyszínen. Élelmiszert, tisztítószereket, fertõtlenítõszereket
biztosított a rászorulóknak. Rast, Negoi, Poiana Mare
települések kitelepítettjeit próbálta segíteni. A Gyulafehérvári
Caritas a felsõ-ausztriai Caritas segítségével tizenötezer euró
értékû segélyszállítmányt osztott ki a helyi Caritas munkatársaival a rászorulóknak.
Az emberek nagy sietséggel kényszerültek mindenüket
elhagyni, alig vittek magukkal valamit. Tisztító- és fertõtlenítõszeres csomagok ezreit osztotta ki a Caritas,
ugyanakkor ismertetõanyagot sokszorosított az alapvetõ
higiénia szükségességérõl és önkéntesei révén a gyermekkel
megpróbálta megtaníttatni, elsajátíttatni azt.
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Nagyon sok család „vendégként“ található a rokonoknál,
ismerõsöknél, akiknek megterhelést jelent a többletkiadás.
1000 nagyobb élelmiszercsomag összeállítását és kiosztását
szervezte meg a Caritas.
Augusztus végéig a Caritas, a Hargita megyei gyermekvédelem és más szervezetek közel 100 munkatársa vett
részt önkéntesen a Duna menti kitelepített családok közötti

egy-egy hetes segítõmunkában. Ezek a csoportok segítõszakmában jártas önkéntesekbõl, illetve egészségügyi szakápolókból álltak. Tevékenységük a Duna melletti településeken a kitelepített lakosság megsegítésében állt: szabadidõ-tevékenység szervezése gyermekek részére, szociális
ankétok, egészségügyi-higiéniai alapellátás, csomagosztás,
gyógyszer-vitaminellátás, vércukorszint- és vérnyomásmérés,
segítõ beszélgetések.
A résztvevõk beszámolói alapján nagy szükség volt ezen csoportok gondoskodó jelenlétére a kitelepítettek között. A
program fõtámogatója a Magyar Karitász volt.
Jelenleg is dolgoznak munkatársaink Tulcea megyében az
árvízkárosultak között építkezési tanácsadókként és szociális
munkásként.

Gyûjtések, kampányok
2%-os adófelajánlási kampány
A Gyulafehérvári Caritas és kirendeltségei 2% a méltóságteljes életért! Caritas otthoni
beteggondozás mottóval indított 2006-ban kampányt a Caritas otthoni gondozói szolgálatának bõvítésére.
Az Erdély öt megyéjében zajlott 2%-os adófelajánlási kampány során összesen
34.342,89 új lej gyûlt össze a beteg, idõs emberek javára.
A befolyt összegbõl mintegy 1000 ember otthoni gondozásának 3-4 havi költségeit tudjuk
felvállalni. A Caritas programjai révén a folytonosságra és a megbízhatóságra épít.
Kulcsfontosságú, hogy a szolgáltatásait folyamatosan biztosítja. Így a 2%-os kampányból
befolyt összeg mellé helyi, megyei és országos állami támogatásokat, valamint különbözõ
pályázati pénzforrásokat is felsorakoztat, hogy a beteg, idõs embereket az igényeik szerint
ápolni tudják és ezáltal az érintettek emberhez méltó, önálló életet élhessenek.
Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójának 2%-át a Gyulafehérvári Caritas és kirendeltségei számára ajánlották fel!

Szent Erzsébet-gyûjtés a családokért
A Gyulafehérvári Caritas minden évben egy szociálisan hátrányos helyzetû célcsoport
megsegítésére szervezi meg a hagyományos Szent Erzsébet-gyûjtést Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepéhez legközelebb esõ vasárnapon.
2006. november 19-én a katolikus templomokban a nehéz helyzetben élõ családok
megsegítésére gyûjtöttek.
A gyûjtés során a hívek összesen 102.125,7 új lejt adományoztak.
Ebbõl a pénzbõl a Gyulafehérvári Caritas élelmiszercsomagokat vásárolt, illetve konkrét
anyagi segítséget nyújtott mintegy 5000 szükséget szenvedõ család számára. Az élelem
megvásárlásáról és kiosztásáról a gyulafehérvári fõegyházmegye területén található
Caritas-kirendeltségek és munkapontok vezetõi gondoskodtak a plébániai Caritas-csoportok segítségével.
Az elõzõ évekhez hasonlóan a 2006-os gyûjtés eredménye is jelzi, hogy bár társadalmunk
számos gonddal küzd, érdemes célirányosabban is felhívni a figyelmet a nálunk nehezebb
sorsú emberekre. A szegény asszony két fillérje révén bár egy kis idõre szebbé teheti a
szükséget szenvedõk életét
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik áldozatot hoztak azért, hogy rászoruló
embertársainkon segíthessünk!
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Önkéntesek

A projekt célkitûzései:
• Önkéntesek bevonása a szociális munkába
a rászorultak megsegítése érdekében;
• a segítés kultúrájának elõmozdítása;
• intézményes szakmai keretek biztosítása
az önkéntesekkel való munkában.
„Együtt a szeretetszolgálatban“ – képzési tábor:
Július 10-16. között rendeztük meg immár harmadik alkalommal a szeretetszolgálatban önkénteskedõk táborát. A
2006-os tábor, amelynek újra a szelterszi Szent Gellért Ház
adott otthont, a következõ mottót viselte: „Én választottalak
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek
gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt“ (Jn 15,16). A résztvevõk létszáma évrõl-évre nõ. A tavalyi táborban elõadókkal
és meghívottak együtt mintegy 115-120 személy vett részt.
Az önkéntesek Erdély hét megyéjének mintegy negyven
településérõl érkeztek, hogy egy héten keresztül képezzék
magukat annak érdekében, hogy munkájukat minél
hatékonyabban végezzék.
A 2005-ös év számos katasztrófahelyzetet hozott környezetünkben. A plébániai közösségekben és karitatív intézményekben önkénteskedõk kivették részüket a károk elhárításában, a helyreállítási munkálatokban. Ebbõl kifolyólag az idei
tábor a krízis- és a katasztrófahelyzetbe került ember megsegítésére helyezte a hangsúlyt. A tábornak képzési jellege is
volt: a cél a közös együttléten és a tapasztalatcserén kívül a
tanulás is. Ennek érdekében a tábor minden napján másmás témát jártak körül az önkéntesek különbözõ meghívottak
segítségével.
A képzési táborban helye volt a lelki feltöltõdésnek is, amit
az ima, az ének és a szentmise biztosított, de volt kirándulás, táncház és közös játék is.
A tábor szervezésében részt vettek az önkéntesek is.
Gyakorlatilag önkéntesek szerveztek tábort önkénteseknek.
A marosvásárhelyi Caritas-kirendeltség tizenkét tagú,
egyetemistákból álló önkéntes-csapatának ebben oroszlánrésze volt.

Regionális találkozók a szeretetszolgálatban tevékenykedõ
önkénteseknek
A következõ helyszíneken kerültek megrendezésre 2006-ban:
• Sepsiszentgyörgyön: két alkalommal összesen 45
résztvevõvel Kovászna megye különbözõ településeirõl;
• Gyergyószentmiklóson: 30 résztvevõvel a gyergyói
medencébõl;
• Csíkszeredában: közel 60 résztvevõvel a csíki
medencébõl.
A képzési napoknak ugyanaz volt a témájuk: talentumaink a
szeretetszolgálatban. Célunk volt, hogy az önkéntesek megbizonyosodjanak arról, hogy számtalan olyan készséggel,
képességgel rendelkeznek, amelyet felhasználhatnak a környezetükben élõ rászorult személyek érdekében. A program
hasonlóképpen alakult mindegyik helyszínen. Helyet kaptak
benne elõadások, élménybeszámolók, önkéntesek tapasztalat-megosztásai, a szentírási alapok megismerése, szentmise,
de volt benne kikapcsolódás, játék és önkéntes-toborzás is.
A régiós képzési napokat a helyi kirendeltség- és projektvezetõk szervezték közösen a fõegyházmegyei önkéntesprogram referensével. A program tervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak a marosvásárhelyi Caritaskirendeltség önkéntesei is.
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Általános szociális segély
A karitatív munka lényege a mellettünk élõ ember, ismerõs,
saját arccal, sorssal bíró személy segítése a nehéz, embert
próbáló élethelyzetekben. Ez a munka legláthatóbban, legkevésbé intézményes formában a plébániákon, az ott megalakult karitatív csoportokban valósul meg, ahol a szükség
emberi arca látszik, s ahol azon emberközelbõl, a sajátos
igények szerint segítenek.
A plébániai Caritas-csoportokkal a szervezet kirendeltségei,
munkapontjai tartják a kapcsolatot. A Caritas-csoportok
révén a kirendeltségeknek pontos kimutatásaik vannak a
hozzájuk tartozó terület szociális helyzetérõl. A kirendeltségek irányítása mellett ezek a csoportok a helyi közösségek
szocális gondjainak enyhítése, megoldása érdekében munkálkodnak, gyakran összefogva más civil szervezet vagy
felekezet képviselõivel.
A plébániai Caritas-csoportok segítségével jutnak el a segélycsomagok (ruhák, élelem, bútor stb.) a rászolulókhoz,
akiknek szociális helyzetét elõzetes felmérés alapján határozzák meg.
A Gyulafehérvári Caritas:
• kirendeltségeket mûködtet a következõ városokban:
Csíkszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy;
• munkapontokat mûködtet: Gyergyószentmiklóson,
Gyulafehérváron, Petrozsényben,
Székelyudvarhelyen;
• a plébániai Caritas-csoportok Erdély
148 településén tevékenykednek.

Marosvásárhely
Integrált idõsgondozás
A 2005. október–2006. szeptember közötti idõszakban a
Caritas marosvásárhelyi kirendeltsége a helyi Alpha
Transilvanã és Rheum-Care Alapítvánnyal közösen egy
121.740 eurós összköltségvetésû PHARE-pályázatot bonyolított le, amelynek célja a közös segítségnyújtás 700
marosvásárhelyi, szociális és egészségügyi gondokkal küzdõ
idõs személynek. A civil összefogás jegyében megalakult
helyi szociális „konzorcium“ 23 alkalmazottal és 50 önkéntessel végezte tevékenységét és integrált szociális és
medikális szolgáltatásokat nyújtott, ami magába foglalt
otthoni beteggondozást és szociális ellátást, gyógytornát,
fizioterápiát, rehabilitációt, idõsek nappali foglalkoztatását. A
Caritas otthoni gondozói szolgálata és a Teréz Anya Idõsek
Nappali Foglalkoztatója 300 idõs személynek nyújtott rendszeresen szolgáltatásokat. A projekt keretében továbbá
képzéseket szerveztünk a munkatársak részére. Júliusban
egy hetén át tartó kampányt szerveztünk a fent említett két
partnerszervezettel együtt. Külön napot szenteltünk a sportnak, egészségnek, kultúrának, táncos szórakozásnak.
Gyógyszerelosztó-központunkban a 2006-os évben 406 esetben biztosítottunk gyógyszersegélyt.
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Ugyanakkor megünnepeltük a betegek világnapját, amelyen
80 marosvásárhelyi beteg, idõs személy vett részt. Az idõsek
világnapja alkalmából rendezett ünnepségen több mint 80
résztvevõ számára orvos meghívottak válaszoltak az idõseket
foglalkoztató kérdésekre.
Projektek elõkészítése 2007-re
A Caritas-kirendeltség két Phare-projekt elõkészítésében vett
részt, melyek végül pozitív elbírálásban részesültek:
• az elsõ projekt a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal közösen a Kisküküllõ térségben
(Balavásár-Szováta szakaszán) az otthoni gondozás kiterjesztésére irányul új szolgáltatások bevezetésével: háztartási segítségnyújtás, krízishelyzetben lévõ családok
megsegítése. Célunk 650 hátrányos helyzetû idõs, beteg,
család, egyedül élõ személy szociális helyzetének
javítása. A projekt összértéke: 190.500 euró.
• a második projektet a marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal közösen fogjuk kivitelezni, a projekt célja a Sarguintei
20 szám alatt található szociális lakások feljavítása és az
ebben lakó hátrányos helyzetû személyeknek szociális
szolgáltatások biztosítása. A projektben további három civil
szervezet is érintett. A projekt összértéke 63.360 euró.

Csíkszereda
Logisztika, segélyek fogadása
A logisztikai központ átszervezése során az átláthatóság
fejlesztését, a szállítások hatékonyabb beütemezését, hatékonyabb raktározást, valamint információs adatbázis létrehozását tûztük ki célul. Mindez a segélyek minõségi, mennyiségi kimutatását szolgálják és nem utolsó sorban egy szociális háló létrehozását, ami segít abban, hogy eljussunk oda
is, ahol esetenként az emberek szégyenlik a szegénységüket.
A csíkszeredai kirendeltség adminisztrálja a Gyulafehérvári
Caritas kül- és belföldi segélyszállítmányait. Fõ feladata a
segélyszállítmányok fogadása: a szállítások megszervezése,
a vámolás, az adományok raktározása.
2006-ban összesen 49 szállítmány érkezett a logisztikai
központba, amelybõl 46 külföldi, 3 pedig belföldi szállítmány
volt. A beérkezett adományok mennyisége összesen 523.570
kg volt: használtruha, bútorzat, háztartási cikkek, biciklik stb. A
külföldi szállítmányok nagy része a gyulafehérvári központi
iroda kapcsolatai révén érkezett Németországból, Ausztriából,
Svédországból, valamint Magyarországról.
Az adományok továbbításában a logisztikai központ jelentõs
szerepet játszott 2006-ban. A beérkezett segélyekbõl a
Caritas alegységei, kórházak, iskolák, óvodák civil szervezetek, alapítványok, plébániák, fizikai személyek részesültek összesen 1.009.151,77 új lej értékben. A végleges haszonélvezõi ezeknek a segélyeknek a rászoruló személyek,
gyermekek, felnõttek, idõsek egyaránt.

Támogattunk továbbá gyermekprogramokat, árvaházi programokat, ifjúsági, vallásos rendezvényeket, leányanya
központot, családtípusú gyermekotthonokat, nyugdíjasok
szövetségét, roma családokat stb. 2006-ban 209 segélykérést iktattunk. A kérések alapján 2368 személy részesült
támogatásban.
Ruhaelosztó-központ és plébániai Caritas
A ruhasegély jelentõs részét 148.998,50 új lej értékben a
csíkszeredai ruhakiosztó-központunkon keresztül juttattuk el
a rászorulókhoz. A központ két önkéntessel dolgozik hetente
három alkalommal. A 2006-os évben 2307 rászoruló
személy részesült ruhasegélyben. Havonta átlagosan 3100
kg ruhát osztottunk ki. Ugyancsak innen kerültek kiosztásra
adományok (játékok, edények, technikai eszközök, ruhák
stb.) más intézményeknek is. Plébániákon keresztül
193.765,54 új lej értékben osztottunk ki ruhát rászorulóknak a környezõ falvakon. Havonta átlagosan 4040 kg ruhát
osztottunk ki plébániákon keresztül, mintegy 6000 személyen segítve.
Gyógyszersegély
A 2006-os évben Németországból, Ausztriából és Romániából kaptunk gyógyszereket. Az igény nagyon nagy ezekre a
gyógyszerekre, viszont egyre nehezebb forrásokat találni rá.
A legfontosabb adományozók: a Magyar Katolikus Misszió
(Németország), a Német Vöröskereszt, a Humedica Alapítvány
(Németország), az Osztrák Vöröskereszt, a bukaresti Ozon
gyógyszergyár és a székelyudvarhelyi ferences zárda voltak.
A csíkszeredai Caritas-kirendeltség gyógyszerkiosztó pontjainál 1614 receptre osztottunk ki gyógyszereket a rászorulóknak és 12 jogi személynek.
Véradáson közösen
A vérközpont anyagi fedezet hiányában nem tudott fizetni a
véradóknak, így nagyon lecsökkent a vérállomány Hargita
megyében. A helyi sajtó felhívását olvasva döntöttünk úgy,
hogy augusztusban önkéntes véradókká válunk. A Caritas 12
munkatársa önkéntes véradásra jelentkezett a vérközpont
csíkszeredai székhelyén. Jelenlétünkkel próbáltunk bátorítani
másokat is, hogy vállalják az önkéntes véradást.

Sepsiszentgyörgy
A sepsiszentgyörgyi kirendeltség 2006-ban is legfõbb feladatának a szegény, kilátástalan sorsban élõ családok
segítését tûzte ki. Városunk, falvaink egyre nagyobb elszegényedésnek vannak kitéve, ezt igazolják a hozzánk forduló
kérések.
Az elmúlt évben rendszeresen vittünk segélyeket a megye 46
plebániáján mükõdõ Caritas-csoportoknak amelybõl önkénteseink fáradtságot nem ismerõ, lelkiismeretes munkájának
köszönhetõen a rászorulók havi rendszerességgel részesültek.
Sepsiszentgyörgyön is hetente kétszer rendelkezésére állunk
a segítségért hozzánk folyamodóknak. Ruha- és élelmiszersegélyek mellett az elmúlt évben 40-50 kismamát
segítettünk rendszeresen gyermektáppal, ruházattal, baba-

kellékekkel. Az árkosi kismamaotthon gyermekei is többször
részesültek segélyben.
Tekintélyes segélyben részesítjük a város roma közösségét
is. Anyagi támogatásuk mellett lelki-szellemi neveltetésükre
is hangsúlyt helyezünk. Plébániai Caritas-csoportot hoztunk
létre a közülük kiválasztott önkéntesek bevonásával.
A felsõ-ausztriai Caritas közremûködésével az osztrák Erste
Bank támogatásának köszönhetõen 2006-ban is rendszeresen ebédet biztosítottunk az Õrkõ negyedi Néri Szt. Fülöp
Iskola roma diákjainak, illetve karácsonyra alapélelmiszerekbõl álló segélycsomagokat osztottunk ki a családoknak.
A tireri Caritas jóvoltából szeptembertõl étkeztetési támogatást nyújtottunk a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó szépmezõi
óvoda és iskola szegény sorsú gyermekeinek. Az elõzõ
évekhez hasolóan a dél-tiroli brünecki Caritas 2006-ban is
hozzájárult az örkõi és a szépmezõi szegény gyermekek és
családok megsegítéséhez.
Szent Patrik Önkéntesképzõ Központ
A Szent Patrik Központ avatójára 2006. február 7-én került
sor. A ház rendeltetésének megfelelõen egész évben különféle, fõként önkénteseknek szóló rendezvényeknek adott
otthont. „Lehetõségeink a szeretetszolgálatban“ címmel tartottuk az elsõ találkozót önkéntes munkatársaink számára,
amelyen mintegy 70 személy vett részt. A tanulságos, szemléltetõ eszközökkel tarkított elõadások, valamint az azt
követõ kiscsoportos beszélgetések élményszerûek voltak
mindannyiuk számára és gyümölcsözõek az önkéntesen
végzett karitatív munkában.
A 2006-os év folyamán számos alkalommal adott otthont a
központ különbözõ tematikájú elõadásoknak, képzéseknek.
Két alkalommal az Õrkõ negyedi roma közösség önkénteseinek szerveztünk találkozót, amely során a helybéli roma
családok egyre növekedõ problémájának orvoslására kerestünk lehetõséget.
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Pénzügyi jelentés
Bevételi források 2006-ban
Megnevezés

Százalék

új lej

Adományok, gyûjtések, hozzájárulások

17,41

2 571 931,00

Állami költségvetési támogatás

3,38

499 186,00

Helyi és megyei önkormányzati támogatás

20,22

2 987 626,00

Külföldi vissza nem térítendõ támogatás

49,38

7 295 338,00

Gazdasági bevételek

6,34

936 137,00

Más források

3,27

482 891,00

ÖSSZESEN

14 773 109,00

Természetbeni hozzájárulások

3 346 102,00

Jövedelem összesen

18 119 211,00

Bevételek 2006-ban
3,27%

6,34%

17,41%
3,38%

20,22%
49,38%

Adományok, gyûjtések, hozzájárulások

Állami költségvetési támogatás

Helyi és megyei önkormányzati támogatás

Külföldi vissza nem térítendõ támogatás

Gazdasági bevételek

Más források

Külföldi támogatás 2006-ban

7,02%

3,66%

5,83%

19,22%

4,65%
13,75%

1,20%

44,67%
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Caritas Linz (Ausztria)

Caritas Trier (Németország)

Caritas Hungarica

Osthilfefonds Linz (Ausztria)

Deutscher Caritas Verband (Németország)

Vontobel Stiftung

Caritas Spanyolország

Egyéb források

Kiadások 2006-ban
Megnevezés

Százalék

új lej

Szociális kiadások

85,70

14 043 422

Adminisztratív költségek

9,59

1 571 225

Gazdasági jellegû kiadások

4,72

ÖSSZESEN

772 745
16 387 392

Kiadások 2006-ban
4,72%
9,59%

85,70%

Szociális kiadások

Adminisztratív
költségek

Gazdasági jellegû
kiadások

A gyulafehérvári Caritas 2006. évi tevékenysége a számok tükrében
Az otthoni gondozói program keretében összesen 11.707 idõs, beteg, fogyatékos embert gondoztunk otthonában...
A családsegítõ szolgálatot összesen 1161 személy kereste fel különbözõ problémákkal. A 2006-os év folyamán összesen
372 találkozóra került sor 27 helységben, a találkozón 4634 személy vett részt...
A kézdiszentléleki Szent Klára Öregotthonban és a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban összesen 151 idõs
embert gondoztunk...
A marosvásárhelyi Teréz Anya Nappali Foglalkoztatóközpontot rendszeresen 117 idõs látogatta...
Gyermek- és ifjúsági programjaink révén több mint 1000 gyermeket és fiatalt segítettünk...
A BACH Információs Iroda révén több mint 550 fogyatékkal élõ személy számára kínáltunk különbözõ tevékenységi programokat...
Több mint 10 000 személy vett részt tanulmányi tevékenységeinken a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban, illetve
a gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Házban...
A Caritas mezõgazdasági részlegének köszönhetõen 200 fiatal gazda és gazdaasszony vehetett részt külföldi mezõgazdasági gyakorlaton...
A Caritas-gyógyszertárakban több mint 13 000 receptre váltottak ki gyógyszert...
A csíksomlyói logisztikai központ összesen 48 segélyszállítmányt fogadott...
A 2%-os adófelajánlási kampány és a Szent Erzsébet-gyûjtés során összesen 136 468 lej gyûlt össze.
Akik ezt a munkát végzik:
506 alkalmazott
350 önkéntes
148 plébániai Caritas-csoport
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Partnereink, támogatóink
Munkaügyi Minisztérium; Német Szövetségi Gazdasági
Együttmûködési Minisztérium (BMZ); Európai Unió PHARE
programja; FRDS;Kovászna Megye Tanácsa; Maros Megye
Tanácsa; Hargita Megye Tanácsa; Gyulafehérvár
önkormányzata; Gyergyószentmiklós önkormányzata;
Csíkszereda önkormányzata; Székelyudvarhely önkormányzata;
Sepsiszentgyörgy önkormányzata; Tövis önkormányzata; Fehér
Megyei Munkaügyi Igazgatóság; Hargita Megyei Munkaügyi
Igazgatóság; Hunyad Megyei Munkaügyi Igazgatóság;
Kovászna Megyei Munkaügyi Igazgatóság; Maros Megyei
Munkaügyi Igazgatóság; Fehér Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság; Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság;
Fehér Megyei Ifjúsági Igazgatóság; Hargita megyei
tanfelügyelõség.

Szervezetek:
A Gyulafehérvári Fõegyházmegye plébániái és Caritas-csoportjai; Abásfalváért Alapítvány, Abásfalva; Alpha Transilvanã
Alapítvány, Marosvásárhely; Ausztriai Vöröskereszt (Ausztria);
Caritas Hungarica (Magyarország); Caritas Linz (Ausztria);
Caritas Schweiz (Svájc); Caritas Trier (Németország); Caritas
Würzburg (Németország); csíkszentmártoni és tusnádi közbirtokosságok; Diakonia Segélyszervezet, Gyulafehérvár; EIHDEuropean Institute for Human Developement (Ausztria); ELSA
Egyesület, Marosvásárhely; Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft Alapítvány (Németország); Filantropia Alapítvány,
Gyulafehérvár; Frey Akademie, Dornbirn (Ausztria); Hargita
Megyei Mozgássérültek Egyesülete; Herepeia Alapítvány,
Petrozsény; Hifa-Románia, Segítség Mindenkinek Egyesület,
Marosvásárhely; Humedica International (Németország);
Kézfogás Alapítvány, Csíkszereda; Kis-Küküllõ Térségi
Társulás, Balavásár-Szováta; Loppan Högenas Alapítvány
(Svédország); Lórántffy Zsuzsanna Nõegylet,
Gyergyószentmiklós; Máltai óvoda, Kolozsvár; Martha
Alapítvány, Nagyvárad; Német Caritas-szövetség
(Németország); Ora International, Gyergyószentmiklós;
Osthilfefonds, Linz (Ausztria), Peace Corps (AEÁ); Peter
Osypka Alapítvány (Németország); Renovabis (Németország),
Rheum-Care Alapítvány, Marosvásárhely; Riehen Társaság,
Csíkszereda; Szent Ferenc Alapítvány, Déva; Szent József
Rehabilitációs Központ, Szatmár; Szent Miklós Szervezet,
Gyergyószentmiklós; Teloché Veþca Alapítvány (Franciaország);
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Szatmár.

Cégek és magánszemélyek:
Albapam Rt, Gyulafehérvár; Apemin Tuºnad Kft, Tusnád;
Apicom Kft, Gyergyócsomafalva; Asirom Rt, Hargita;
Autogroup Simó Kft, Székelyudvarhely; Batson Construct Kft,
Nagyenyed; Best Choise Kft, Marosvásárhely; Binal Mob Kft,
Gyergyóremete; Biomilk Kft, Magyarlapád; Ceramica Vitos Kft,
Csíkszereda; Com Szálka Kft, Székelyudvarhely; Confex Jakab
Kft, Székelyudvarhely; Decoratex Rt, Gyergyószentmiklós;
Duna Rex Kft, Nagyenyed; Elan Trio Kft, Székelyudvarhely;
Fomco Kft, Marosvásárhely; Forma-Con Kft, Csíkszereda;
Harmopan Rt, Csíkszereda; Holzindustrie Schweighofer Rt,

Szászsebes; Ikos-Conf Rt, Székelyudvarhely; Impar Kft,
Székelyudvarhely; Karl Elmar, Biebergau (Németország);
Komsa Sándor Közjegyzõi Iroda, Csíkszereda; Kraiten Rt,
Csíkszentkirály; Makrokom Kft, Székelyudvarhely; Melinda
Impex Kft, Székelyudvarhely; Minden-S Kft, Székelyudvarhely;
Modital 2000 Kft, Csíkszereda; Multipland Kft,
Székelyudvarhely; Muricom Kft, Marosvásárhely; Oancea Grup
Kft, Gyulafehérvár; Paradis Kft, Csíkszereda; Perla Harghitei
Rt, Csíkszentkirály; Renania Trade Kft, Marosvásárhely;
Roboprint Rt, Marosvásárhely; Romaqua Groups Rt, Borszék;
Secuiana Trans Kft, Kézdivásárhely; Seemann Elisabeth és
Robert (Németország); Speedy Aeltex Kft, Marosvásárhely;
Sportul Cukrászda, Petrozsény; Szabó Jolán Közjegyzõi Iroda,
Csíkszereda; Terra Rt, Csíkszereda; Ünver Kft,
Székelyudvarhely; Vest Mod Rt, Csíkszereda; Viaduct Kft,
Székelyudvarhely.

Szolgáltatási szerzõdéses partnerek:
Fehér Megyei Egészségbiztosító Pénztár; Hargita Megyei
Egészségbiztosító Pénztár; Hunyad Megyei Egészségbiztosító
Pénztár; Kovászna Megyei Egészségbiztosító Pénztár; Maros
Megyei Egészségbiztosító Pénztár.

Helyi önkormányzatok:
Fehér megye: Nagyenyed; Kovászna megye: Esztelnek,
Gelence, Kézdilemhény, Ozsdola, Torja, Kézdiszentlélek,
Zabola; Hargita megye: Balánbánya, Bélbor, Bögöz,
Boldogfalva, Borszék, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkozmás,
Csíkmadaras, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos,
Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszentlélek,
Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon,
Csíkszenttamás, Csíkszépvíz, Csíkszereda, Etéd, Farkaslaka,
Fenyéd, Galócás, Gergyószárhegy, Gyergyóalfalu,
Gyergyócsomafalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete,
Gyergyósalamás, Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu,
Gyergyóvárhegy, Gyergyóvasláb, Gyimesfelsõlok,
Gyimesközéplok, Homoródalmás, Homoródszentmárton,
Kányád, Kápolnásfaló, Karcfalva, Kászonaltíz, Korond, Lövéte,
Mádéfalva, Magyarandrásfalva, Máréfalva, Maroshéviz,
Nagygalambfalva, Oklánd, Oroszhegy, Parajd, Simontelke,
Székelyderzs, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely,
Székelyvarság, Szentegyháza, Tölgyes, Tusnád, Tusnádfürdõ,
Újszékely, Zetelaka; Maros megye: Balavásár, Csikfalva,
Erdõszentgyörgy, Gyulakuta, Havad, Kibéd, Makkfalva,
Nyárádgálfalva, Nyárádmagyarós, Nyárádremete,
Nyárádszereda, Sóvárad, Szászkézd, Szászrégen, Székelybere,
Székelyhodos, Székelyvécke, Szováta.

Médiapartnerek
Gyulafehérvár: Vasárnap, Nyugati Jelen, Új Romániai Magyar
Szó, Krónika, Unirea, Radio Reîntregirea, Antena 1
Gyulafehérvár; Székelyudvarhely: Udvarhelyi Híradó, Príma
Rádió, Star Rádió, Digital 3 TV; Csíkszereda: Hargita Népe,
Csíki Hírlap, Fun FM, Mix FM, UPC-Csíki TV;
Gyergyószentmiklós: Fény Tv, Objektív Tv, Gyergyói Kisújság,
Újkelet; Marosvásárhely: Radio Gaga, Marosvásárhelyi Rádió,
Népújság, PRO TV, PRO FM, Antena 1, Ziarul Zi de Zi.
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