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JÓ GYAKORL ATOK I.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász kiadványa

Az EFOP-1.3.7.-17-2017-00208

„Közösségfejlesztő programok megvalósítása a Pécsi Egyházme-

gyei Katolikus Karitász és a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas 

Alapítvány közreműködésével” projekt bemutatása 

Pécs, 2018





PROJEK TISMERTETŐ

Az Európai Unió által finanszírozott EFOP-

1.3.7-17-es projekt keretében a Pécsi Egy-

házmegyei Katolikus Karitász a Pécsi-Egy-

házmegyei Katolikus Caritas Alapítvánnyal 

konzorciumban kisközösségi programok 

megvalósítását vállalta. 

A projekt megvalósítási időszaka 3 évet ölel 

fel, 2018.01.01.-2020.12.31.-ig tart.

A Katolikus Karitász a világon mindenhol, így 

Magyarországon is a Katolikus Egyház hiva-

talos segélyszervezete. A Karitász országos 

hálózatának részét képezi a Katolikus Kari-

tász – Caritas Hungarica – mint országos köz-

pont, az egyházmegyei karitász központok 

és az általuk működtetett intézmények, vala-

mint a plébániai önkéntes karitász csoportok.

A szervezet korra, nemre, bőrszínre, feleke-

zeti hovatartozásra való tekintet nélkül segít 

a bajba jutott embereken.
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A K ARITÁSZ MUNK A TEVÉKENYSÉGI 
TERÜLETEIT 8 CSOPORTBA 

SOROLHATJUK , MELYEK A KÖVETKEZŐK:

- Idősek és betegek

- Családok

- Hajléktalanok

- Szenvedélybetegek

 

- Fogyatékkal élők

- Nemzeti kisebbségek

- Menekültek

- Katasztrófák áldozatai



Kiadványunk azt a célt szolgálja, hogy a Karitász szervezetén belül 

végzett mindennapi karitatív tevékenységek mellett bepillantást 

engedjünk az Európai Uniós Széchenyi 2020 program keretében 

zajló projektjeinkbe. 

Szervezetünk fő feladatának tekinti a rászoruló emberek támoga-

tását önkéntes csoportokon és közösségeken keresztül, így ezen 

keretek között tevékenykedtünk a projekt alatt is. Fő célként a kö-

zösségfejlesztést tűztük ki, melynek során elsősorban a roma nem-

zetiségű csoportok könnyebb beilleszkedését és a más nemzetisé-

gek általi könnyebb befogadást célozzuk. A célcsoportok bővebben 

egy későbbi fejezetben lesznek majd ismertetve. 



A közösségfejlesztéshez elengedhetetlen az előítéletesség és a 

hátrányos megkülönböztetés csökkentése, a későbbi könnyebb 

együttműködés miatt. A célok illeszkednek a célcsoport és a helyi-

ek igényeihez, ezek alapján 8 nagyobb pont köré sorolhatjuk őket: 

1., Hátrányos helyzetű személyek befogadásának elősegítése kü-

lönböző rendezvényekkel, melyek során a résztvevők együtt dol-

gozva olyan élményeket szereznek, melyek hatására újraértelme-

zik az emberek közti kapcsolatokat, elfogadóbbá válhatnak a más 

népcsoportokkal szemben.

2., A mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti 

szociokulturális hátrányok csökkentése, közösségfejlesztő tréningek 

során. A drámapedagógia módszereit használó csoportos foglalkozá-

sok alatt a hátrányos helyzetű fiatalok megtanulhatják sikeresebben 

kifejezni a gondolataikat, érzelmeiket és megtapasztalhatják a kom-

munikáció erejét bizonyos helyzetekben, melynek hatására jobban 

boldogulhatnak a társadalomban töltött mindennapjaik során.

3., A mélyszegénységben élők-köztük teljes családok és romák-fel-

zárkóztatásának elősegítése mediációval. Az ebben részt vevő, fő-

ként mélyszegénységben élő, roma származású fiatalok, idősek és 

teljes családok megismerhetik a konfliktus-és stresszkezelés mód-

jait és hatékony kommunikációt, illetve egy szakértő segítségével 

tanácsokat kaphatnak és kérdéseket tehetnek fel a munkaerőpiac 

bármely szegmensét érintő kérdésekben. Mindezen tevékenységek 

hozzájárulnak a munkaerőpiacra való könnyebb beilleszkedéshez.



4., A gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése, amikor is a fi-

atalabb korosztályra helyeződik a figyelem, akiknek programok 

során bemutatnak társadalmilag elfogadott, eredményesebb 

és élvezetesebb alternatívát a szabadidő eltöltésére, mint a tör-

vénysértő cselekedetek. A pályázat keretében ez sportnapok for-

májában valósul meg.

5., A szegénységből eredő hátrányok és a bűnelkövetés esélyei-

nek mérséklését a Karitász a legjobbnak látta, ha azt a közösség 

erejére bízza. A már említett közösségfejlesztő programok hozzá-

járulnak a hátrányos helyzetben lévő, programokba bevont szerep-

lők új Karitász csoporttá szerveződésében, így adva egy közösség-

hez tartozás érzést és egy biztos pontot a rászorulóknak, akikhez 

fordulhatnak baj esetén. Ilyen csoportok Alsó-és Felsőszentmár-

tonban alakulnak, ahol a fentebb említett előnyök mellett a fiatalok 

megismerkedhetnek az önkéntes és karitatív munkával

6., A célcsoport készségeinek, képességeinek fejlesztése, amely 

során mind a fiatalokat mind az idősebbeket felkészítik az önálló 

életre, tanácsadást kaphatnak az őket érintő kérdésekben illetve 

különböző csoportfoglalkozásokkal, tréningekkel megismerhetik 

önmagukat, megtanulják kezelni a felmerülő konfliktusokat és fej-

leszthetik a kommunikációs képességeiket melyek által könnyebbé 

válhat az elhelyezkedésük is, ezáltal is magabiztosabban lépve a 

munkaerőpiacra.



7., Szemléletformálás a társadalomban való sikeres beilleszkedés 

érdekében, a projekt során megvalósított módszerek, tevékenysé-

gek és gyakorlatok eredményeinek bemutatása, a Pécsi Egyházme-

gye területén.

8., Az egyház szerepvállalásának megerősítése – Jelenlegi mód-

szertanok összegyűjtése és rendszerezése kapcsán az egyházi kö-

zösségek szerepének, jelenlétének hangsúlyozása. A projekt kap-

csán megalakuló új önkéntes csoportok elindításával és erősítésével 

és a már működő Karitász csoportok kompetenciájának fejlesztésé-

vel nagyobb teret biztosítunk az egyház karitatív jelenlétének.



A projekt részvevői köre elég nagyszámú, hiszen több korosztályt és 

több népcsoportot ölel fel. Minden olyan ember részt vehet a projekt 

kapcsán szervezett különböző rendezvényeken, aki hátrányos hely-

zetűnek számít. A Karitász értelmezésében hátrányos helyzetű az a 

személy, aki egyedül neveli gyermekét, fogyatékkal élő, rossz anyagi 

körülmények vagy mélyszegénységben élő idősek illetve gyermekek, 

továbbá a roma származású személyek. Ezeket az embereket három 

nagyobb csoportba soroljuk a projekt kapcsán, a programokba való 

bevonásuk alapján.

Hátrányos helyzetű fiatalok (14-18 éves korosztály)

Ezen gyermekek elérésében a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Kari-

tásszal kapcsolatban álló 15 középiskola pedagógusai nyújtottak 

segítséget, hiszen ők közvetlen kapcsolatban vannak a fiatalokkal. 

A gyermekeket osztályfőnöki óra keretében értesítettük a havon-

ta megrendezésre kerülő közösségi alkalmakról, a továbbiakban a 

részvételük az egyes programokon pedig teljesen önkéntes alapon 

történik.

Egyházmegyében élő idősek (nyugdíjas korosztály) és hátrányos 

helyzetű fiatalok (14-18 éves korosztály)

2017-ben 32 önkéntes Karitász csoport volt jelen az egyházmegyé-

ben, melyek főként nyugdíjasokból álltak. Ezekkel a csoportokkal a 

Pécsi központ folyamatos kapcsolatban áll továbbá a csoporttagok 

lelkesedésének hála, az együttműködés igazán gyümölcsöző. 



Az egyes településeken működő Karitász csoportok alakulását a 

helyi plébánosok támogatják és ösztönzik. 

Annak ellenére, hogy az idős tagok igazán hatékonyan tevékeny-

kednek a szervezet szárnyai alatt, a friss, fiatal gondolatokra és az 

utánpótlásra mindig szükség van, főleg olyanokra, akik tisztában 

vannak a segítségre szorulók helyzetével, így a Karitász hátrányos 

helyzetű fiatalok bevonását szorgalmazta az egyes csoportokba. 

Az idősebbektől eltanult tapasztalat a fiatalok hasznára válhat, 

ugyanígy az új gondolatok az idősekére. Mindezek mellett pedig a 

már többször emlegetett közösséghez tartozás és önzetlen segít-

ségnyújtás pozitívan befolyásolhatja a tinédzserek személyiségét. 

Hátrányos helyzetű felnőttek (akiknek célja a visszatérés a mun-

kaerőpiacra)

A Karitász munkatársai a Lánc utcai központ révén napi kapcsolat-

ba kerülnek azokkal az emberekkel, akik segítségre, támogatásra 

szorulnak, így a projektbe bevonni kívántak köre szinte eleve adott 

volt. A kört szűkítve, és a bevont személyek jövőbeni sikeres be-

illeszkedése végett, csupán olyan embereket választottak ki, akik 

vissza akartak térni a munkaerőpiacra, csak valamilyen készségek 

vagy megfelelő képesítés hiánya miatt ebben akadályozva voltak.



Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász

Elérhetőség

Cím: 7621 Pécs, Janus Pannonius utca 4.

Telefon: (72) 523 207

Fax: (72) 532-207

E-mail: karitasz@pecs.egyhazmegye.hu

Igazgató: Besenczi Zsolt Gábor 

E-mail: besenczizs@pecs.egyhazmegye.hu

Honlap: www.pecsi-karitasz.hu

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Elérhetőség

Cím: 7621 Pécs, Janus Pannonius utca 4. 

Telefon: (72) 532-207; (72) 532-208

Fax: (72) 532-207

E-mail: caritas@pecs.egyhazmegye.hu

Igazgató: Besenczi Zsolt Gábor

E-mail: besenczizs@pecs.egyhazmegye.hu






