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Az Észak - Alföldi Régióhoz 17 csoport tartozik.  

A területhez tartozó csoportok fő tevékenységét a „klasszikus” máltai munka jellemzi, és ezt 181 

máltai tag és 122 önkéntes végezi. Ennek megfelelően a támogatás során kiemelt hangsúlyt 

fektetnek a nagycsaládosokra, hátrányos helyzetű gyermekekre és az egyedül élő idős emberekre.  

 

Szociális munka: 

 

A helyi szerverezeteink a munkájuk végzéséhez rendelkeznek iroda és raktárhelyiséggel, mely 

saját, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban van. A csoportok által használt ingatlanok 

komfortfokozata változó, ezért néhány csoport esetében a nem megfelelő körülmények miatt nem 

tudnak rendszeresen nyitva tartani. Természetesen szükség esetén minden esetben segítenek a 

nagy bajba került embereken. Az adományok gyűjtése és a rászorulók támogatása folyamatosan 

történik minden csoportnál. 

 

A természetbeni juttatások mellett azoknál a szervezeteinknél, ahol a személyi összetétel lehetővé 

teszi, ott szociális és életvezetési tanácsadással is ellátják a támogatott személyeket. 

Nyíregyházán már több éve működik az ingyenes jogi tanácsadás.  

 

Régiónkban magas az elszegényedett emberek száma, melyet alátámaszt a szervezethez 

segítségért fordulók számának a növekedése. Az elmúlt évben nem csak a személyesen irodáinkat 

felkeresők száma nőtt, hanem levélben és e-maliban is sokan kértek segítséget. Területünkön a 

kérések teljesítését úgy valósítjuk meg, hogy a lakóhelyéhez közeleső máltai csoporthoz 

irányítjuk őket.  

A területen működő csoportokra jellemző, hogy kiemelt figyelmet fordítanak azokra a 

rászorulókra, akik több odafigyelést és segítséget igényelnek az átlagtól. Az egyedül élő időseket 

az adományok kiszállításával, és a házkörüli munkák elvégzésével segítik. 

Szervezeteink a támogatottak körében fontosnak tarják a hátrányos helyzetű gyermekek és azok 

családjainak segítését. 

 Gyermekek részére szervezett programok 



kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat, korrepetálást stb.  

Debrecen esetében folyamatosan működik a gyermekek hétvégi étkeztetése. 

A régió és a vidéki csoportok rendszeresen szerveznek gyermeknapi és karácsonyi 

ünnepséget. A programokat az önkormányzatok és külső támogatók segítségével 

tudják megvalósítani 

 

A Fornetti kft. adománya jóvoltából 20 raklap Zsömlével tudtunk segíteni több debreceni 

intézménynek. 

 

Az „Adni öröm” (SPAR) akcióba területünkön 6 csoport vett részt és 10 üzletben voltak jelen az 

önkénteseink. Összesen 13.362 kg élelmiszert sikerült gyűjteni. A kapott adományokból készült 

csomagok karácsony előtt kerültek kiosztásra. 

 

Emellett december hónapban az orosz exporttilalom kapcsán kialakult válság kezelésére 

alkalmazott program keretében jelentős mennyiségű étkezési alma adományból 20.720 kg almát 

osztottunk ki a Régióban különböző szervezetekkel együttműködve. A raktározásban a 

Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk segítséget. 

 

Egészségügyi munka: 

 

Régiónkban, Debrecenben a rászoruló betegek számára heti egy alkalommal gyógyszer 

adományok osztását végzi egy orvos tagunk  

 

A régióban 4 csoportnál végeznek rendszeres vérnyomásmérést. 

 

Több csoport önkéntese vállalja idős és egyedül élő emberek látogatását és gondozását, illetve 

több helyen végeznek kórházi és szociális otthoni látogatást. 

 

A régióban az országos központ raktárából kapott, és a lakosság által felajánlott gyógyszereket és 

a gyógyhatású készítményeket a csoportok tudják továbbadni a betegek részére, természetesen 

orvosi ellenőrzés mellett. 



 

A területen működik a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. A régió raktárkészletén lévő, és a 

lakosság által adományozott segédeszközöket adják tovább az otthonápolást végző családoknak. 

Ebben az évben különösen nagy sikere volt a rollátornak, melyből 40-et kaptunk az országos 

gyógyászati segédeszköz raktárból. 

 

Ifjúsági munka:  

 

A csoportokban a fiatalok bekapcsolódtak a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett 

programok lebonyolításába (kézműves foglalkozások, nyári tábor, korrepetálások). 

 

A Nyíregyházi csoport tovább folytatja, a 2010-ben megkezdett „72 óra kompromisszumok 

nélkül” programot. A csoport önkéntesei rendszeresen végzik a helyi temetőben az olyan 

személyek sírjának gondozását, akik valamikor sokat tettek a szegények és az elesettek 

támogatásáért városukban. 

 

Az „Adni öröm” akcióba, Nyíregyházán a Szent Imre, Debrecenben a Szent József, Kisvárdán a 

Szent László Gimnázium tanulói, Nyírbátorban, Mátészalkán, Szolnokon, Martfűn és 

Vásárosnaményban a helyi középiskolások segítették a máltai csoportok munkáját. 

 

A nyáron megrendezésre került II. Magyar Mozgáskorlátozott Ifjúsági Táborban is jelen volt a 

régió 7 önkéntes segítővel és 7 mozgáskorlátozott résztvevővel. Győrbe a Mozgáskorlátozott 

Sportnapra 15 fős csapattal mentünk. A Tatán megrendezésre került Ifjúsági Táborban egy 10 fős 

csapattal volt jelen a Régiónk. Mindegyik program hatalmas élményt jelentett mind a résztvevő 

vendégeknek, mind a segítő önkénteseknek. 

 

 

 

Határon túli munka:  

 



Az elmúlt évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a debreceni csoporttal közösen egy 

nagyobb értékű tartósélelmiszer és édesség szállítmányt adományozott mikulásnap alkalmából a 

gyimesfelsőloki iskolások és óvodások részére.  

 

Lelki tevékenység: 

 

Két régió szintű lelki programunk volt a 2014-es évben Nyíregyházán, melyet a nyíregyházi 

csoport szervezett és Fehérgyarmaton, melyet a helyi intézményünk valósított meg. 

 

Csoportjainknál a tagok és önkéntesek rendszeresen részt vesznek máltai szentmiséken, lelki 

gyakorlatokon, zarándoklatokon és a Szent Jobb körmeneten. 

 

Fiatalkorúak Javítóintézetében heti egy alkalommal a debreceni csoport önkéntese tart hitoktatást 

a fiataloknak. 

 

Balmazújvárosi csoport 

 

11 taggal dolgoznak. 

 

A segítő munkájukat az önkormányzat által biztosított épületben végzik, itt van egy jól 

berendezett irodájuk, és két garázs áll rendelkezésükre, amit raktárként használnak. Az 

önkormányzat a csoport működéséhez minden évben anyagi támogatást is nyújt. 

 

A máltai tagok folyamatosan látogatják a hozzájuk forduló családokat, így szembesülnek a 

rászorultságukkal és ehhez mérten próbálják Őket segíteni. Szívesen fogadják önkénteseinket és 

elpanaszolják gondjaikat, problémáikat, így még lelki vigaszt is találnak személyükben. 

 

Folyamatos programok: 

adománygyűjtés és osztás  

hátrányos helyzetű iskolák, óvodák rendszeres támogatása 

gyermeknapi és karácsonyi programokon való részvétel  



 

Ebben az évben is részt vettek, programonként 50 gyermekkel a régió által szervezett 

gyermeknapi és karácsonyi műsorokon és ajándékosztáson. A gyermekek utaztatását az 

önkormányzati támogatásából tudták megoldani.  

 

A csoport tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a lelki életre, részt vettek a Nyíregyházán szervezett 

egynapos lelkigyakorlaton, a Fehérgyarmati találkozón és a Szent Jobb körmeneten. 

 

Bárándi csoport 

 

8 máltai taggal dolgoznak. 

 

A csoport az önkormányzattól kapott épületben működik, sajnos csak raktár céljára tudják 

hasznosítani, mivel nagyon rossz állapotban van.  A programokat ezért mindig 

kölcsönhelyiségekben bonyolítják le. 

 

Végzett tevékenységek: 

- adománygyűjtés, osztás  

-„Hangyaboly program” folytatása  

- gyermeknapi program 

- szünetekben foglalkozások és vetélkedők gyermekek részére 

  - iskolai gólyatáborban kézműves foglalkozások segítése 

  - Hitel-s program folyamatos működése 

 

Csökmői csoport 

 

7 fő máltai taggal dolgoznak. 

Az önkormányzat biztosít részükre működési helyet. Az iroda heti egy alkalommal várja a 

rászorulókat. 

A csoport által szervezett programok: 

 



  - gyermeknap és karácsonyi ünnepség szervezése a civilekkel 

  - gyermekek részére kézműves foglalkozások 

 

Debreceni csoport 

 

22 taggal, 22 fő önkéntessel dolgoznak. 

  

A Máltai Házban folyamatosan működik a krízisiroda munkanapokon 9-16 óra között fogadja a 

krízishelyzetben lévő embereket. A természetbeni juttatásokon túl a munkatársak segítséget 

nyújtanak a szociális ügyek intézéséhez, és információt szolgáltatnak. Az iroda nyitva tartásának 

megfelelően folyamatosan fogadja a város lakossága által felajánlott adományokat. 2014-ben a 

felajánlott adományokból még 52 családsegítőnek, kisebbségi önkormányzatnak is tudott segíteni 

a debreceni csoport. 

 

Az Adni öröm akcióban gyűjtött élelmiszerekből (1865 kg.) 300 élelmiszer csomagot osztottak ki 

a rászoruló családok és kisnyugdíjasok részére. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos 

helyzetben élő gyermekek, és azok családjainak támogatására. 

 

Az önkormányzat a gyermekétkeztetést 4 millió forinttal támogatta, ebből az összegből az iskolai 

év alatt átlagban 100 gyermek hétvégi étkeztetése volt biztosítva.  

 

Az étkeztetésben részesülő gyermekek számára rendszeres programokat szervez a debreceni 

csoport: - kézműves műhely – kirándulás – korrepetálás – karácsonyi és gyermeknapi műsorok. 

  

Fiatalkorúak Javító Intézetében heti egy alkalommal önkéntesük tart hittanórát a bent lakó 

fiatalok részére. Alkalmanként az intézetet ruhaneművel és élelmiszerrel is támogatják.  

 

Már több éve működik a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. 

 

A csoport részt vett a Nyíregyházán szervezett egynapos lelkigyakorlaton, a Fehérgyarmati 

találkozón és a Szent Jobb körmeneten.  



 

Kisvárdai csoport 

 

8 taggal és 17 önkéntes segítővel dolgoznak. 

 

A csoport tevékenységét a kisvárdai Római Katolikus Egyház által rendelkezésükre bocsátott 

Szent József segítőházban végzi. 

 

Egészségügyi munka keretében vérnyomás mérés történik a csoportnál. Ifjúsági munka keretében 

folyamatosan fogadják a közösségi szolgálatra jelentkező fiatalokat, 350 munkaórát végeztek 

2014-ben. 

 

Folyamatossá vált, hogy a csoport szervezi meg a városukban a civil szervezettekkel való 

találkozást. 

 

A csoport részt vett a Nyíregyházán szervezett egynapos lelkigyakorlaton és a Fehérgyarmati 

találkozón. 

 

Mátészalkai csoport 

 

20 taggal és 22 önkéntes segítővel dolgoznak. 

A csoport az egyházi ingatlanban dolgozik nem a legideálisabb körülmények között, csak raktári 

helyiségük van, amiben tudják az adományok osztását is végezni.  

Nagyon odaadón végzik munkájukat. 

Részt vettek az „Adni öröm” akcióban, így 1320 kg élelmiszert tudtak gyűjteni.  

Jó kapcsolatot építettek ki a városban működő oktatási intézményekkel, családsegítővel és a 

város alapítványával. 



A csoport lelkiéletre is nagy gondot fordít (Keresztút, Szentségimádás, imacsoportok működése 

stb.) A csoport részt vett a Nyíregyházán szervezett egynapos lelkigyakorlaton és a 

Fehérgyarmati találkozón. 

 

Nagyecsedi csoport  

 

13 máltai taggal dolgoznak. 

 

A végzett tevékenységük: 

  adományok gyűjtése - osztása 

idősek látogatása 

  vérnyomás és cukorszint mérés 

  egészségre nevelés 

  részvétel a város rendezvényein 

 

A csoport részt vett a Nyíregyházán szervezett egynapos lelkigyakorlaton 

 

Nyírbátori csoport 

 

13 máltai taggal dolgoznak 

 

A csoport a KVI-től pályázott ingatlanban működik, az épület igen lelakott állapotban van, mert a 

többi tulajdonosnak sincs forrása az épület rendbehozatalára. 

 

A Máltai-házban hetente 2 alkalommal fogadják az adományért hozzájuk forduló embereket. A 

város vonzáskörében lévő településsekkel kiépítették az összekötő hálózatukat. A csoport az 

elmúlt évben 14 településre tudta eljutatni adományait. A rászorulókat ruházattal, bútorral, 

lábbelivel, élelmiszerrel, tisztítószerrel, játékkal és egyéb felszereléssel támogatták.  

A 2014-es évben a rászorult lakosság körében 948 családban 1985 fő részére összesen 5.084.164 Ft. 

értékű adományt osztottak szét.  A gyermekek részére 125 db karácsonyi csomagot készítettek, de 

segítették az otthonban lakó időseket és a településen élő hajléktalanokat is. 



Nyíregyházi csoport 

 

8 fő máltai taggal és 7 fő önkéntes segítővel dolgozik. 

 

A csoport a KVI-től pályázott ingatlanban tevékenykedik. A krízisiroda heti két alkalommal várja 

a rászorulókat, így folyamatos az ellátásuk. Az „Adni öröm” akcióban 5.060 kg élelmiszert 

gyűjtöttek 3 üzletben. 

 

A csoport által szervezett programok: 

  - ingyenes jogi tanácsadás 

- varroda működtetése (nadrágok, párnák tornazsákok készítése) 

- „Már megint itt a tél” (meleg ruha, cipő gyűjtés) 

- „Hamarosan kezdődik a suli” (iskolai eszközök gyűjtése) 

- „Készítsd el saját kezűleg” (koszorú készítés) 

- „Te szedd” (a csoport csatlakozott az akcióhoz) 

- „Ami neked már csak lom, az másnak kincs lehet” (gyűjtés)  

 

Csoport lelki élete: 

 

A csoport szervezte a régiós lelkigyakorlatot Nyíregyházán. A csoport tagjai emellett részt vettek 

a Fehérgyarmati találkozón és a Szent Jobb körmeneten. 

 

Sajtó:  

Tv-ben, rádióban és az írott sajtóban folyamatosan jelen voltak.     

 

Pócspetri csoport 

 

6 fő máltai taggal és 5 fő önkéntes segítővel dolgoznak 

A csoport az egyház ingatlanában működik, de az épületet közösen használják. A rászorulókat 

heti egy alkalommal fogadják. A családsegítővel és a gyermekjóléti szolgálattal jó a kapcsolatuk, 

segítik egymás munkáját. 



A csoport által szervezett programok: 

  - adománygyűjtés és osztás 

  - életviteli tanácsadás 

- gyermekek részére szervezett programok (kirándulás, kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők)  

 

Sárrétudvari csoport 

 

8 taggal és 2 pártoló taggal dolgoznak. 

 

Az épületet az önkormányzat biztosítja részükre. A csoport szükség szerint fogadja a 

krízishelyzetben lévő embereket, folyamatos nyitva tartásuk nincs. 

 

A lelki vezetőjük imahetet szervezett, melyen a csoporttagok részt vettek. Az iskolai tanév 

befejeztével a tiszteletes asszony 60 fő gyermek részvételével egy hetes nyári tábort szervezett, 

két alkalommal. 

 

A civilszervezetek által szervezett rendezvényeken szintén részt vesznek. Jó kapcsolatot ápolunk 

a Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesületével és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 

Központtal. 

 

Szatmárcsekei csoport 

 

10 taggal dolgoznak. 

A csoport az egyháztól kapott ingatlanban működik. Ezt az épületet megalakulásuk óta 

használják. Állapota folyamatosan romlik, mert a helyi szervezetnek nincs anyagi lehetősége az 

épület állagának javítására és felújítására.  

 

A csoport által végzett programok: 

  adományosztás 

  életviteli és egészségügyi tanácsadás 

  vérnyomásmérés  



A községben együtt működnek a Cigány Önkormányzattal és a Családsegítő szolgálattal a 

rászorulók ellátásában. 

 

Szolnoki csoport 

 

11 fő taggal és 10 fő önkéntes segítővel dolgoznak. 

 

A csoport a saját tulajdonában lévő ingatlanban működik. Heti egy alkalommal látják el a 

rászorulókat, de zömében a csoport tagjai az adományokat házhoz szállítják ki. A felgyűlt 

adományokból támogatják a családsegítő központokat, kisebbségi önkormányzatokat, 

egyesületeket. 

 

A csoport által végzett programok: 

  Adománygyűjtés – osztás 

  Idősek és betegek látogatása   

  Szent Erzsébet ünnepén kenyérosztás 

 

A polgárőrség áldozatvédelmi csoportjával szerződést kötöttek, melyben vállalták a bűnesetek 

áldozatainak a segítését. 

 

Az „Adni öröm” országos akcióba három üzletben 1523 kg élelmiszert gyűjtöttek, amit 

karácsony előtt osztottak ki. 

 

A lelki életre is nagy hangsúlyt fektetnek. A csoport részt vett a Nyíregyházán szervezett 

egynapos lelkigyakorlaton és a Szent Jobb körmeneten. 

 

Tiszaszalkai csoport 

 

8 fő máltai taggal dolgoznak. 

Az önkormányzattól kapott régi iskola épületében működik a csoport.  



A krízisirodában heti 2 alkalommal várják a segítségre szorult embereket. Lehetőségükhöz 

mérten segítik a faluban működő intézményeket (iskolát, óvodát és az idősek otthonában élőket).  

Figyelemmel kísérik az idős, beteg embereket, látogatják őket és lehetőségeikhez mérten 

adományokban is részesítik őket. A gyerekeknek pedig biciklitúrát, versenyjátékokat és 

kézműves foglalkozást szerveztek. 

 

A csoport tagjai rendszeresen részt vesznek az egyházi programokon, ima- és bibliaórákon és az 

ökumenikus imahéten. Részt vettek a Régió által szervezett Nyíregyházi lelki napon és a 

Fehérgyarmati találkozón is. 

 

Tiszajenői csoport 

 

7 fő máltai taggal dolgoznak. 

Az önkormányzati ingatlanban működik a csoport. Az iroda eseti jelleggel várja a rászorulókat, 

folyamatos nyitva tartásuk nincs. Nagy hangsúlyt fektetnek a nagycsaládosok támogatására. 

 

A csoport által végzett programok: 

  - adomány gyűjtés – osztás 

  - életvezetési tanácsadás  

 

Újirázi csoport 

 

10 fő máltai taggal dolgoznak. 

 

Az önkormányzattól kapott ingatlanban végzik tevékenységüket. Az irodát szükség szerint 

működtetik. 

 

A családsegítőben dolgozó önkéntesük napi kapcsolatban van a településen élő rászoruló 

családokkal, így módjában áll felajánlani a szervezet segítségét. 

 

 



Csoport által végzett programok:  

idősek, betegek látogatása (besegítés a házimunkába, beszélgetés)  

vérnyomásmérés  

   gyermeknap 

   karácsonyi ünnepség 

 

Adományt a településen élők nem nagyon tudnak felajánlani, mivel a lakosság többsége is 

támogatásra szorul. 

 

Vásárosnaményi csoport 

 

11 fő máltai taggal dolgoznak. 

 

A csoport KVI-től pályázott ingatlanban működik. Az iroda heti egy alkalommal van nyitva. 

 

Az „Adni öröm” akcióban a csoport 1004 kg élelmiszert gyűjtött és ebből 100 csomagot 

készítettek, amit az ünnepek előtt eljutattak a hátrányos helyzetű családok részére. 

 

Régiónkban működő intézmények: 

 

 Máltai Játszótér 

 Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye 

 Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 

 Nyírségi Támogatószolgálat 

 

Máltai Játszótér: 

 

 A debreceni Máltai játszótér 2014-ban ünnepelte 10. születésnapját. Ebben az évben is voltak 

állandó foglalkozásaink, melyeket heti rendszerességgel tartottunk meg. Alkalmi programokat is 

szerveztünk játszóterünkön, melyek egy részét önkéntes szakemberek vezettek. A debreceni 

Máltai Játszótér a 2014-es év folyamán – megfelelő megállapodások megkötésével – gyakorló 

helyet biztosított a közösségi szolgálat programban résztvevő középiskolás diákok (KÖSz), a 



Debreceni Egyetem szociális szakos hallgatói. Továbbá fogadott közhasznú foglalkoztatásban 

résztvevő embereket, aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való 

jogosultság megszerzéséhez 30 napos önkéntes munkát teljesítő személyeket. Több alaklommal 

„Mobil játszótérként” vettünk részt programokon, ahol a különböző feladatok ellátása mellett 

népszerűsítettük a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. 

 

Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye 

 

A Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye érvényes, jogerős, határozatlan időre 

szóló működési engedéllyel rendelkezik, melyet a Szolnok Megyei Jogú Város jegyzője adott ki 

2006. december 15-én kelt XII.33818-7/2006. számú határozatával. 

 

Munkájukat a vonatkozó jogszabályok alapján, minden ellátottra elkészített egyéni fejlesztési terv 

alapján végzik. Megragadják a pályázati lehetőségeket, együttműködnek egyéb szervezetekkel és 

képviselik a Szeretetszolgálatot a város rendezvényein és a helyi sajtóban. 

 

„Munkánkat igyekszünk a mai kor elvárásai szerint végezni, melynek legfőbb értékei a közösség 

ereje, a feladatokhoz való alázat és a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabb a 

rászoruló ember valódi szolgálata.” 

 

Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 

 

Az intézmény a Fehérgyarmat Város Önkormányzatával kötött ellátási és együttműködési 

szerződés keretében biztosítja a működési engedélyben meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokat. 

 

A működési engedélyben engedélyezett ellátotti létszámok: 

- Fogyatékosok nappali ellátása:   18 Fő 

- Szenvedélybetegek nappali ellátása: 30 fő 

 

Ellátottaik számára számos programot szerveznek. Együttműködnek számos egyéb szervezettel. 



Az intézmény önkéntes csoport funkciókat is ellát. A kistérségből érkező rászorultak használt 

ruhával történő ellátása minden hét szerdán 8-15 óráig. Az adományokért ezeken a napokon 15-

20 fő keresi fel az intézményt. Információszolgáltatás, telefonhasználat az esetleges 

ügyintézéshez. Használt bútor felajánlások esetén közreműködés a rászorulókhoz történő 

eljuttatásban. 

 

Az intézményben az év során rendszeresen segítették önkéntesek a munkát. 

 

Nyírségi Támogatószolgálat 

 

A Támogató Szolgálat 2004. 05. 01. - 2014. 08. 30. – ig a Támogató Kéz Kiemelten Közhasznú 

Alapítvány fenntartásában működött. 2014. 09. 01. – től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület fenntartásában működik tovább. 

 

A Támogató Szolgálat szolgáltatásait az ellátási területén élő valamennyi fogyatékos személy 

igénybe veheti. A Támogató Szolgálat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzője által kiadott 

működési engedély alapján, a tevékenységekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok 

szerint működik. 

 

Plusz szolgáltatásként szervezünk gondozott személyeink számára kirándulásokat különböző 

helyekre (pl.: Máriapócs, Mátraverebély – Szentkút, Eger), ahová személyi segítő kíséretet is 

biztosítottunk. A tapasztalatok alapján klienseink nagyon nagy örömmel fogadják és várják a 

kirándulások napjait. Igény van a szolgáltatás iránt. 

 

„Ezek az emberek sajnos nagyon szűk lehetőséget kaptak a társadalomtól az egészséges, 

kiegyensúlyozott élet megéléséhez, ezért nagyon fontos segítséget jelent számukra a mi 

munkánk, hiszen mi segítséget nyújtunk nekik a mindennap szükségleteiknek a kielégítésében, a 

társadalmi beilleszkedésben, és az egészséges élet megélésében.” 

 

 

 



2015. évre tervezett programok: 

 

- a csoportoknál működő programok folytatása 

- támogatók megkeresése 

- fiatalok bevonása a máltai munkába  

- gyógyászati segédeszközök kölcsönzésének megvalósítása a terület több csoportjánál 

- pályázati lehetőségek megragadása 

- közös találkozások és lelki gyakorlatok szervezése a csoportokkal  

- csatlakozás az országos programokhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2014. február 13.  


