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Bemutatkozás

Az 1950-ben alapított Katolikus Szeretetszolgálat kezdetben a szerzetesrendek feloszlatása miatt 
ellátás nélkül maradt, idős, beteg szerzetesekről gondoskodott. Ők határozták meg otthonaink 
légkörét, példát mutattak szorgalmukkal, Istenbe helyezett határtalan bizalmukkal. Bentlakásos 
idősotthonainkban jelenleg több mint 1000 olyan idős embertársunk él, aki önmaga ellátásában, 
mindennapi életében segítségre szorul. 

Idős otthonaink vannak Budapesten, Solymáron, Verőcén, Csákváron, Tiszaalpáron, Jászbe-
rényben, Székesfehérváron és Dabason. Közel harminc éve vállaljuk a demenciával, szellemi 
hanyatlással élők gondozását. Ipolytölgyesen a Szent Erzsébet Otthonban 30 éve súlyos, hal-
mozottan fogyatékos fiatalokat gondozunk. Az intézményben a gondozottak és a szülők - hoz-
zátartozók, valamint a munkatársak együtt élik a mindennapokat. Az Otthonban az önkéntes-
ség megvalósulása példamutató. Csákváron működtetünk Családok Átmeneti Otthonát, amely 
2017-ben 20 férőhellyel nyitotta meg kapuit a nehéz helyzetbe került családok előtt. Így tehát 
otthonainkban gondoskodunk olyanokról, akik pár hónapja jöttek világra, és olyanokról is, akik 
már több mint 100 esztendeje születtek. Legújabb intézményünk a bakonyszücsi Lelki Rehabili-
tációs Otthon, ahol országosan egyedülálló tevékenységként végezzük a daganatos betegek lelki 
rehabilitációját.

Szociális alap- és szakellátását biztosító, személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartó-
jaként gondoskodunk ezen intézmények szakmai irányításáról és felügyeletéről. Munkatársaink 
hivatástudatát, a szeretetteljes ápolást és gondozást rendszeres képzésekkel, továbbképzésekkel 
őrizzük és fejlesztjük. Szakmai módszertani munkánkkal valamennyi katolikus intézményt se-
gítjük.

A Katolikus Szeretetszolgálat napjaink társadalmi változásai miatt is fontosnak tartja az ellátot-
takkal történő speciális mentális foglalkozást. A szervezet az új típusú szociális kihívásokra: a 
növekvő számú különböző függőségek kialakulására, valamint a kábítószer használatra is meg-
felelő választ kíván adni. A fiatalok, a kisgyermekes családok, mint a prevenciós programjaink 
elsődleges célcsoportjai mellett, speciális mentális foglalkozás keretében az intézményeinkben 
élő ellátottakra is fókuszálunk. Fontosnak tartjuk intézményeinkben az ápoltakat veszélyeztető 
gyógyszer addikciók kockázati tényezőinek felismerését és a lehetséges megoldások ismerteté-
sét, jó gyakorlatok bemutatását.

Bár ma már többségében világiakról gondoskodik a szervezet, az alapelv nem változott: rászo-
ruló felebarátaink méltó körülmények között történő, keresztény szellemiségű ápolása és gon-
dozása a feladatunk.

Köszöntő
„A múltat tiszteld a jelenben, tartsd a jövőnek.” Vörös-
marty Mihály örökérvényű mondását megszívlelve ha-
tározta el a Katolikus Szeretetszolgálat, hogy a fennállá-
sának 70 éves évfordulójára elkészíti jelen kiadványát.
Visszapillantásra, elgondolkodásra késztet bennün-
ket ez a 70 esztendő. Annak számbavételére, hogy mi 
minden történt az elmúlt időszak alatt, mit őriztünk 
meg azokból a tapasztalatokból, melyeket a Szeretet-
szolgálatnál tevékenykedők összegyűjtöttek.
A Katolikus Szeretetszolgálat küldetése 1950 óta az 
irgalmasság lelkületén nyugszik.  Munkánk folya-
matos szakmai fejlesztést is kíván, hiszen változik 
a szolgáltatásaink jellege, és nagy szükség van a hi-
teles szakmai tudásra, amely megalapozza a segítő 
tevékenységet.
Az emberek általában nem otthon születnek, és 
nem otthon halnak meg. A mai ember egyre kevés-
bé akarja elfogadni, hogy a betegség, a szenvedés, a 
halál része az életünknek.

Dr. Vajda Norbert
szakmai igazgató

Kinde Kálmán
gazdasági igazgató
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FOTÓ

Valljuk, hogy akármilyen rossz, nehéz fizikai állapot-
ban van valaki, élhet minőségi életet, és lehet megfele-
lő gondoskodást nyújtani neki. A mi feladatunk a se-
gítségre szorulókról való gondoskodás. Ennek kereteit 
igyekszünk megteremteni, fenntartani és bővíteni.
A személyes gondoskodás terén szerzett hetvenéves 
tapasztalattal a hátunk mögött rendíthetetlenül el-
köteleztük magunkat a szakszerűség és a keresztény 
értékek mellett.
Ez a kiadvány szolgáljon tájékoztatásként minden ér-
deklődő számára, illetve segítsen bennünket abban, 
hogy elődeink megtartó igyekezetéhez méltó módon 
erősödjön a szolgálat iránti szeretetünk, és adjon erőt a 
jövő érdekében végzett munkához!
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Vince Otthon 
Családok Átmeneti Otthona 
(Csákvár)

Intézmény küldetése:
Az Otthon az olyan krízis helyzetbe jutott 
édesanyáknak, édesapáknak és gyermekeik-
nek segít, akiknek lakhatása átmenetileg vagy 
véglegesen megszűnt, családi élethelyzetük 
megromlott. Az Otthon a nehéz helyzetben 
lévő családoknak biztosít lakhatást, biztonsá-
got és gyermekfelügyeletet. 

Szakmai munka: 
Az intézmény átmeneti gondozás keretében kíván segítséget nyújtani rászoruló - anyagi okok-
ból lakhatásukat vesztett - családoknak, hogy gondjaikat a szakemberek segítségével, közösen 
rendezzék. Az Otthon célja, hogy az intézményben töltött 1 (+fél) év alatt lehetőséget biztosítson 
arra, hogy a családok, sorsukat saját kezükbe véve, képesek legyenek munkahelyteremtésre, la-
kásproblémájuk megoldására, és a felelős szülői magatartásra.

Szolgáltatások: 
• átmeneti elhelyezés, lakhatás biztosítása;
• rászoruló családok gyermekeinek gondozásához, neveléséhez szükséges feltételek biztosítása;
• ügyintézés, információnyújtás;
• munkakereséshez az infrastrukturális háttér biztosítása;
• közösségi szabadidős programok biztosítása;
• jogi tanácsadás;
• pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás;
• családkonzultáció, családgondozás;
• krízis intervenció és kábítószer prevenció.

Kiemelkedő figyelem irányul a családok átmeneti otthonában a gyermekek nyugodt, kiegyensú-
lyozott mindennapjaira. Folyamatos foglalkozásokat, kültéri programokat szervez és tanulószo-
bát biztosít az Otthon. Az intézményben a függőségekkel kapcsolatos krízis támogatást, krízis 
intervenciót és kábítószer prevenciós tevékenységeket is végeznek a Katolikus Szeretetszolgálat 
munkatársai.

Közösségi programok, jó gyakorlat
A Családok Átmeneti Otthona a programokat jó gyakorlatként szervezi és valósítja meg. 
Az események tervezése és megvalósítása a lakók bevonásával történik.

Programok tervezésnél és megvalósítása során a cél, hogy
• a családi kohézió erősödjön;
• a családok új mintákat építsenek be az életükbe;
• a gyermekek érdekeinek, szükségleteinek megfelelő program valósuljon meg;
• a programok illeszkedjenek a Családok Átmeneti Otthona szakmai célkitűzéseihez és előre 

tervezhetőek legyenek.

Értékrend:
A célokhoz a keresztény értékrend szorosan kapcsolódik, mely elsősorban a családi értékeken 
keresztül jelenik meg. Ezáltal a szeretetet, az összetartozást és az örömszerzést építhetik be a 
családok a mindennapi életükbe.

Kiemelt programok:
• Családkonzultáció
• Gyermeknap
• Családi programok (kalandpark látogatás, ünnepi előkészületek)
• Edukációs események (kirándulás a természetben, különféle előadások)
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A Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Erzsébet Otthona (Ipolytölgyes)
Az 1970-es évek vége felé merült fel a gondolat és az igény a Római Katolikus Egyházi Szeretetszol-
gálatnál, hogy a fogyatékos személyek és családjaik gondjait is fel kellene vállalni. A Szeretetszolgálat 
megszerezte a fogyatékosok ellátásához szükséges engedélyt. Az ipolytölgyesi Otthont Árpádházi 
Szent Erzsébet oltalmába ajánlották, akinek életében a legfontosabb cél a szegények segítése és az 
elesettek felkarolása volt. Az Otthon a Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthon nevet kapta.

Az intézményben jelenleg 150 középsúlyos és súlyos értelmi, illetve halmozottan fogyatékos 
fiatal, középkorú és időskorú felnőtt él, akik 9-16 fős csoportokban, öt gondozási egységben 
vannak elhelyezve. A szolgáltatás célja, hogy állandó Otthont biztosítson a középsúlyos és súlyos 
értelmi fogyatékos, mozgásában korlátozott, illetve halmozottan sérült fiatalok, felnőttek részé-
re, akiket a szülők a család keretén belül már nem tudnak gondozni, ellátni, miközben állandó 
ápolást és felügyeletet igényelnek. 

Kiemelt célként szerepel az Otthonban élők állapotához igazodó fejlesztés és foglalkoztatás. A 
lakók többségével gyógypedagógusok, pedagógusok foglalkoznak. Céljuk az egyéni képessége-
ken alapuló komplex fejlesztés, lehetőségekhez mérten az önállóság kialakítása, ennek folyama-
tos gyakoroltatása, készségfejlesztés és a fizikai állapot szinten tartása. A foglalkoztató házban 
szövő-gyöngyfűző, tankonyha, valamint kerámia műhely és kreatív fantázia műhely is műkö-
dik. A súlyos, halmozott fogyatékossággal élő lakók állapotát közösségi zenéléssel, mozgáste-
rápiával, gyógytornával, gyógy-masszázzsal, fizioterápiával, bazális stimulációval igyekszik az 
Otthon javítani. A terápiás munkatársak, a fejlesztő pedagógusok és a szociális részlegvezetők 
számos szabadidős tevékenységet, kulturális programot, nyaralást és kirándulást szerveznek. 

Az intézmény az ápolásra szoruló beteg lakók egyéni szükségleteit figyelembe véve biztosítja az 
alapvető segítségnyújtást és a gyógyító ápolást. Külön terem áll hitoktatónk rendelkezésére, aki 
a keresztény hit megismertetésén túl lelki gondozást és nevelést is végez. A kápolnában megtar-
tott szentmisén minden héten a dolgozók és gondozottak együtt imádkoznak egymásért, csa-
ládtagjaikért, barátaikért. Az otthon történetére jellemző a fokozatos fejlődés, ahol jó emberek jó 
célért összefogtak és a mai napig összefognak, határainkon belül és határainkon túl.

A Szent Erzsébet Otthon nyitott az önkéntes segítők fogadására. Saját élményű tanuláson ke-
resztül kívánja fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat, ame-
lyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes, keresztényi emberi léthez.

Szent Erzsébet Nap Ipolytölgyesen
Árpádházi Szent Erzsébet az Otthon névadója és egyben védőszentje is, így az Erzsébet nap az 
intézményben nagy ünnep. Erre a napra minden alkalommal vendégeket hívunk a társintézmé-
nyekből, valamint meghívjuk a támogatókat, barátokat. Már hetekkel az ünnep előtt megkez-
dődik az Otthonban lakók és dolgozók lázas készülődése. Ilyenkor a ház ünnepi díszbe öltözik. 
A várva várt nap mindig szentmisével kezdődik, hálát adva a jó Istennek a sok-sok éven át érez-
hető gondviseléséért. 

A dolgozók a lakókkal együtt készített műsorral, egy-egy kedves színdarabbal, tánccal, énekkel 
és verssel köszöntik az Otthonba látogatókat. A szereplők büszkék arra, hogy maguk is hozzájá-
rulhatnak az ünnep fényéhez. Gyakran meghívott előadók is színesítik a nap programját, szín-
vonalas produkciójuk a lakók számára örömteli meglepetés. A nap végén mindnyájan élmények-
kel gazdagodva térünk vissza a megszokott, hétköznapi teendőinkhez, még sokáig emlegetve az 
ünnep vidám perceit, epizódjait.

Családi nap Ipolytölgyesen
Az Otthonban élők nagyobb része családi, baráti kapcsolatokat tart fenn távol élő hozzátarto-
zókkal. Minden évben, a nyár folyamán megrendezett Családi nap alkalom arra, hogy szemé-
lyes találkozásokkal mélyítsék el kapcsolataikat. Ezt a napot igyekszik az Otthon a résztvevők 
számára emlékezetessé tenni. Ha az időjárás engedi, az Otthon kertjében közös programokat 
szervezünk, melyek során együtt tevékenykedve tölthetnek el néhány órát. 

Délelőtt hálaadó szentmisét követően az intézmény vezetője köszönti a vendégeket, ismerteti 
a nap programját, továbbá röviden tájékoztatja a hozzátartozókat az Otthont és lakókat érintő 
aktuális kérdésekről. Az ünnepi ebédet a vendégek együtt fogyasztják el. A hétköznapok során 
a lakók a Kézműves Műhelyekbe tevékenykedve, sok szép, egyedi és hasznos tárgyat készítenek. 
Ezeket a műveket a vendégek megnézhetik és akár meg is vásárolhatják. Délután színes műsorok 
szólnak a jelenlévőknek, de kissé elvonulva a sokadalomtól is élvezhetik az együttlét örömét. Az 
együtt töltött órák emléke elkíséri az itt élőket a hétköznapokba, és meghitt hangulata valóban 
az Otthon melegét varázsolja szívükbe, a távol töltött napok idején is.
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Lelki Rehabilitációs Otthona 
(Bakonyszücs)
A Bakonyszücsön található intézmény az országban egyedülálló és speciális szolgáltatást nyújt. Lelki 
rehabilitációs lehetőséget biztosít a rosszindulatú daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egész-
ségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedő felnőttek, gyermekek, valamint családjaik részére. 

A lakók a szépen parkosított környezetben tölthetik el szabadidejüket, mely egyben lehetőséget 
ad változatos programok megszervezésére. 

A 12-14 napon át tartó terápiás ciklus ideje alatt az intézmény arra törekszik, hogy a lakók képe-
sek legyenek saját testük elfogadására, megerősödjön a hitük. A szolgáltatás célja a társas és cso-
portélmények segítségével az elveszített csoportszerepek megtartása, napi kis örömök nyújtása. 

Az intézmény igyekszik támaszt nyújtani a szülői szorongás enyhítésében, a családok kohéziójának 
erősítésében, a krízis következtében fellépő konfliktusok oldásában és enyhítésében. A speciális szol-
gáltatás célja továbbá a pozitív érzelmi hatások, élmények által a testi gyógyulás segítése. Az intéz-
ményben rendelkezésre áll zeneterapeuta, pszichológus, gyógytestnevelő és kézműves szakember.

Az Otthon teljes körű ellátást biztosít, melynek során az igénybe vevők részére - szociális, testi 
és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmód keretében - fizikai, mentális és életvezetési 
segítséget nyújt.

A terápiás ciklusokban való részvételt kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A szolgálta-
tásokat csak olyan személyek vehetik igénybe, akik ápolásra, szakápolásra, állandó orvosi fel-
ügyeletre, kórházi elhelyezésre, valamint hospice ellátásra nem szorulnak. 

Az intézmény munkatársai azon munkálkodnak, hogy a szeretetteljes és empatikus bánásmód 
következtében a lakók jól érezzék magukat a speciális szolgáltatás ideje alatt, és a terápiás ciklus 
letelte után élményekben gazdagon, testileg-lelkileg megerősödve térhessenek vissza otthonukba.

“Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, 
hogy annak fénye a te arcodat ne ragyogja be!”

A Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona ezt a Böjte Csaba által idézett kije-
lentést éli át a Bakony közepén, egy kicsiny 300 lelkes településen, melynek neve: Bakonyszücs. 

A szó különös jelentéstartalommal bír annak a pár száz gyermeknek, fiatalnak és felnőttnek, 
akik az Otthonban néhány napot eltöltve együtt lehetnek, kapcsolatokat építenek, kirándulnak, 
közös művészi élményeket szereznek, örök életre szóló barátságokat kötnek. Ami ennél is sokkal 
többet jelent számukra, az a remény, amely áthatja életük minden percét. A remény, hogy leküz-
dik a betegségüket és kortársaikhoz hasonlóan élhetik mindennapjaikat.

Dr. Bakos-Tóth Márta klinikai szakpszichológus és Rajczi Pál plébános atya nagyot mertek ál-
modni közel 30 évvel ezelőtt. Felismerték, hogy a testi gyógyítás és gyógyulás önmagában nem 
vezet eredményre. Teljes gyógyulás nem lehetséges a beteg lelkének gyógyítása nélkül. Kialakí-
tottak egy családias, barátságos környezetet az intézménybe érkező testileg-lelkileg megfáradt 
betegek számára. Azok a gyermekek, fiatalok és felnőttek tették Bakonyszücs nevét fontossá, 
akik daganatos vagy egyéb tartós megbetegedésük miatt viselik a „más”-ság rejtett vagy látható 
jegyeit. Akik nagyon korán megtapasztalták az élet törékenységét, de a gyógyulás örömét is.

Az Otthon védett környezete, a természet közelsége és a hit gyógyító ereje mind hozzájárul, 
hogy az intézményben eltöltött rehabilitációs időszak feledtetni tudja azt a testi és lelki meg-
próbáltatást, amelyen a megbetegedés folytán keresztül mennek az érintett személyek, családok, 
köztük sok kisgyermek is. 

Bakonyszücs számukra a „második otthon”, amely a megnyugvás, élményszerzés és gondtalan-
ság érzését erősíti bennük, segítve ezzel a régi életükbe való visszatérést.  
A Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona szeretne minél több hasonló helyzet-
ben lévő embertársunknak segíteni a jövőben is. 

 “A remény által felsegít, a szeretet által magához ölel bennünket 
az Úr Jézus. Tedd meg, ami tőled telik és kérjed azt, 

amire gyenge vagy!”
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Katolikus Szeretetszolgálat 
XXIII. János Otthon székhelye 
(Budapest, II. kerület)
Máriaremetén az idősek ellátása 1986-ban, 20 férőhellyel indult a Názáret Házban, majd 1990-
ben nyílt meg az Emmausz Ház, mely egy magyar származású, Bonnban élő hölgy adományából 
épült meg. 

A hírforrások szerint már 1910-ben is működő vendéglő átépítésével jött létre ez a ház. A ven-
déglőt a ’30-as évektől Balázs Antal bérelte a Máriaremetei Kegytemplomban szolgálatot ellátó 
szervita atyáktól. Az első kápolnát az itt szolgáló Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nő-
vérei alapították. 

A Jerikó Ház 2003-ban, a Széchenyi terv keretében épült fel, állami támogatásból. A kápolnát dr. 
Erdő Péter bíboros áldotta meg Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Karitász Elnöke 
és dr. Veres András, akkori püspökkari titkár jelenlétében.

Mindkét ház önálló apartmanokkal, fürdőszobával, teakonyhával rendelkezik, ahová az idősek 
saját bútoraikat hozzák, ezzel is biztosítva az otthonos légkört. 

A Házak akadálymentesek, lifttel ellátottak, korszerű tárgyi feltételekkel rendelkeznek és az ud-
varok különleges élményt nyújtanak az itt lakók számára.

Mindkét Házban kápolna van, ahol hetente egyszer szentmisét mutat be felszentelt pap és rend-
szeres imaalkalmak, elmélkedések biztosítják a hitélet gyakorlásának feltételeit.

A Máriaremetei épületek a Kegytemplom előtt helyezkednek el az ősfás parkban, gyönyörű ter-
mészeti környezetben.

Missziós küldetésünk jelmondata: 

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, 
hogy veletek is bánjanak” (Lk. 6,31)

Az Otthon jövőképe:
Az Otthon - a keresztény normákból fakadó szociális munka eszközeivel dolgozva - egy olyan 
intézmény szeretne lenni, ahol minden ember megpihenhet és felüdülést lelhet. 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 
én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)

A XXIII. János Otthon székhelyén, a Jerikó Ház és Emmausz Házban lakóknak a gyönyörű ter-
mészeti környezet és kiváló tárgyi feltételek biztosítottak.

Az itt folyó szakmai munkában az intézmény arra törekszik, hogy a teljes körű ellátás, és a gon-
dos ápolási teendők megvalósulása mellett, biztosítsa a lakóknak az életüket színesítő gazdag 
programlehetőségeket. Kiemelten fontosnak tartja az Otthon a hitélet gyakorlását, így a Házak 
kápolnáiban heti rendszerességgel szentmisét mutatnak be a felkért atyák. 

Rendszeresen szervez az Otthon zarándoklatokat, kirándulásokat, lelki gyakorlatokat, meditá-
ciós elmélkedéseket nagyböjti és adventi időben.

Programtervének kialakításában állandó jelleggel szerepelnek az egyházi és társadalmi ünne-
peknek megfelelő rendezvények (Ádvent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, továbbá far-
sangi bál, szüreti bál, születésnapok, névnapok megünneplése stb.). Rendszeresek a filmvetíté-
sek, kvízjátékok, teadélutánok és irodalmi kávéházak, kézműves foglalkozások, zenés előadások, 
koncertek.

Minden évben megrendezésre kerül „Generációk közötti kapcsolatteremtés, közösségépítés” cél-
kitűzéssel a nyári gyermek tábor, ahol az intézmény munkatársainak gyermekei és unokái, és 
az Otthon lakóinak unokái, dédunokái egy héten keresztül napközben az intézményben tartóz-
kodnak. Számos közös program színesíti a gyermekek és a lakók napjait. A tábor az evangéliumi 
tanításra épül, annak megélésére mindennapjainkban. Ennek a közös hétnek fontos társadalmi 
üzenete is van, mert a gyermekek találkoznak az időskori demenciával élőkkel, a mozgásában 
korlátozott, kerekesszékbe ülő idős emberekkel.
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Katolikus Szeretetszolgálat 
XXIII. János Otthon – Okos Gizella Ház 
(Budapest, XI. kerület)
A XXIII. János Otthon integrált intézmény egyik telephelye az Okos Gizella Ház, mely a főváros 
XI. kerületében, Farkasréten található.
Az Otthon a szocializmus utolsó éveiben jött létre. Tervezője Szabó István, Ybl-díjas mérnök. Az 
épület költségeit a Szent István Társulat, a beköltöző lakók és a katolikus hívek adományai fedez-
ték. Az épület ötszintes, lifttel ellátott, ahol apartmanokban és lakószobákban várja az Otthon idős 
lakóit, akik keresztény környezetben szeretnék eltölteni életük ezen szakaszát. A szép közösségi 
terek mellett kápolna is található a Házban, ahol rendszeresen szentmisén vehetnek részt a lakók. 
A különleges kert az önkéntes kertészkedő lakók szorgos munkáját dicséri. Az ide látogatók 
megpihenhetnek, imádkozhatnak a Mária szobornál, sétálhatnak a mára már kellemes árnyékot 
nyújtó, terebélyessé nőtt fenyők és gyümölcsfák alatt. 

Az Otthon 1981. július 28-án nyitotta meg kapuit, melyet Lékai László bíboros, esztergomi érsek 
adott át ünnepélyes keretek között. Ez volt az első, új katolikus idősek otthona Magyarországon 
1945 óta. 
Az Okos Gizella Ház munkatársainak mindennapi munkáját XXIII. János pápa gondolatai ve-
zérlik, mely így szól: „Az élet legnagyobb értékeit sugározza felénk az Evangélium, a jóságot, a sze-
lídséget, az irgalmas és segítő szeretetet... Gondoskodni másokról – betegekről, elhagyatottakról, 
öregekről és szenvedőkről – ez teszi az egyházat Anya-szentegyházzá!” 
Az intézmény első vezetője Dr. Okos Gizella orvos volt, akiről később a nevét is kapta az Otthon. 
A doktornő áldozatos, kitartó munkájának köszönhetően tovább bővült az ellátás és Máriare-
metén is megépült a Názáret Ház, majd később az Emmausz Ház és a Jerikó Ház.
Az Otthonban 115 fő élethosszig tartó személyközpontú gondozása történik, családias légkör-
ben. A gondozás mellett a szakápolás is biztosított. A lelki egészség megőrzéséről a szabadidő 
tartalmas eltöltéséről a jól felkészült szociális és terápiás munkatársak gondoskodnak.

Mint egyházi intézmény, kiemelten fontosnak tartja az Otthon a hitélet gyakorlását. Heti két 
alaklommal, kedden és szombaton a Farkasréti Mindenszentek Templom plébánosa tart szent-
misét az intézmény kápolnájában, ahol délutánonként a lakók közös rózsafüzér imát mondanak.

Méltóképpen ünnepli meg az intézmény az egyházi ünnepeinket (Advent, Karácsony, Nagyböjt, 
Húsvét, Pünkösd). Adventi időszakban a lakók és a dolgozók naponta találkoznak a kápolnában 
egy közös imára az ünnepvárás örömében.

Az Otthon évek óta visszatérő vendégei a Németvölgyi úti Általános Iskola alsótagozatos diák-
jai, akik anyák napján és a karácsonyi ünnepkörben maguk készítette ajándékokkal és műsorral 
kedveskednek a lakóknak. 

Programok között szerepel többek között a farsang, március 15. megünneplése, Házavató, Idő-
sek Világnapja, Szüreti mulatság, megemlékezés 1956-ról, Mikulás ünnepség. Minden program 
előkészületei és megvalósítása a lakók bevonásával történik. A vállalkozó kedvűek így sikerél-
ményhez jutnak és új barátságok jönnek létre.

Az intézmény minden dolgozója elhivatottan törekszik megkönnyíteni, széppé tenni a lakók min-
dennapjait. A csoportos foglalkoztatást az igényfelmérés szerinti legnépszerűbb témákban tervezi az 
Otthon. Gyakran összekötve ezt azzal a lehetőséggel, hogy a lakók is bemutatkozzanak egymásnak, 
afféle házi „ki mit tud” formájában.  A résztvevők maguknak és egymásnak is megmutatják, hogy az 
időskor mennyi értéket hordoz, milyen sokszínű lehet egy kiteljesült, megelégedett idős élet.
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Katolikus Szeretetszolgálat 
XXIII. János Otthon – Názáret Ház 
(Budapest, II. kerület)
A XXIII. János Otthon integrált intézmény telephelye a Názáret Ház, ahol jelenleg 88 fő de-
menciával élő ellátott idős otthoni elhelyezése és a Befogad – Lak -ban 10 fő demenciával élő 
időskorúak nappali ellátása történik. A Názáret Ház a Máriaremetei Kegytemplom és az ősfás 
park mellett helyezkedik el, gyönyörű természeti környezetben.

A főváros II. kerületében, Máriaremetén az idősek ellátása 1986-ban, 20 férőhellyel indult, Regő-
czi István atya édesanyjának családi házában. Az úgynevezett „öreg ház” oldalán Regőczi István 
atya mellszobra hirdeti, hogy az ő családi háza nyújtott otthont elsőként az idős, beteg embe-
reknek itt, a II. kerületben. A családi házát Dr. Okos Gizella orvos tovább építette, melyet Dr. 
Lékai László bíboros támogatott és így vált alkalmassá 88 fő elhelyezésére. A keresztény lelkiség 
megteremtése Asztalos Margit és Fromvald Rozália több évtizedes áldozatos munkájának kö-
szönhető.

Jelenleg a Názáret Házban tartós bentlakást nyújtó ellátási formában, demenciával élő idősek 
ellátása történik, 1-2-3-4 ágyas szobákban, speciális tárgyi környezet biztosításával. 
A kertben található a Szent Ferenc Udvar, ahol elkerített részekben kisállatok (nyulak, tyúkok, 
kakas, kutya és madarak) vannak, valamint mini füvészkertet alakítottak ki, ahol a különböző 
gyógynövények illata, látványa nyugtató hatással van a demenciával élő idősekre. Az udvar az 
elnevezést az ismert szentről kapta, aki a hagyomány szerint a belőle fakadó evangéliumi szere-
tettől vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni, Isten dicsőségére. 
Új ellátási formaként az idősek, kiemelten a demenciával élő személyek nappali ellátása műkö-
dik 2017. év őszétől a „Befogad – Lak” felújított épületében, melyet Varga Mihály miniszter úr, 
valamint Czibere Károly államtitkár úr adtak át és Ft. Eszterházy László kanonok úr áldotta 
meg. A nappali ellátási formában az idős személyek reggel megérkeznek, napközben pihenhet-
nek, kisebb csoportokban foglalkozásokon vehetnek részt. Az intézmény a gondozáson kívül az 
idősek szállítását és a meleg ebédet is biztosítja.

Missziós küldetésünk jelmondata:

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, 
hogy veletek is bánjanak” (Lk. 6,31)

Jövőképünk:
Intézményünk – a keresztény normákból fakadó szociális munka eszközeivel dolgozva – egy 
olyan intézmény szeretne lenni, ahol minden ember megpihenhet és felüdülést lelhet. 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 
én felüdítelek titeket.” (Mt. 11,28)

Az Otthon tárgyi környezete és programjai, gondozottjainak speciális szükségletei szerint ke-
rülnek kialakításra. A teljes körű, gondos szakápolás mellett, kiemelt a keresztény értékrend sze-
rinti szeretetteljes, nyugodt és biztonságot adó légkör megteremtése és a mentálhigiénés ellátás. 
Az intézmény törekvése, hogy gondozottjai meglévő képességeit minél hosszabb ideig szinten 
tartsa, ezért minden érzéket igénybe vevő programokat szervez, mint a gyógy- és vizuális torna, 
állat-asszisztált terápia, zeneterápia, természeti környezet biztosítása a zárt udvarban, érzékeik-
re ható színek, képek biztosítása a foglalkoztatókban, aromaterápia, memóriatorna, művészeti és 
kreatív alkalmak, természeti film és régi magyar filmek vetítése.

Kiemelkedően fontos a hitélet gyakorlásának biztosítása. A Házban egy kis kápolna őrzi az Eu-
karisztia jelenlétét. Heti egy alkalommal szentmisét mutatnak be az Otthonban. A többi napon 
a Máriaremetei Kegytemplomból kerül behangosításra a szentmise és világi segítők szolgáltatják 
ki az Oltáriszentséget lakóknak.

A nappali ellátásban részt vevő demenciával élő ellátottak és az idősotthon lakói számos közös 
programon vesznek részt, így amikor a nappali ellátás már kevésnek bizonyul és tartós elhelye-
zésre van szükség, egy ismert környezetbe, ismert szakemberek közé érkezhetnek az érintettek. 
Ez az egymásra épülő ellátás, nagymértékben megkönnyíti az idős ember számára a tartós el-
helyezés elfogadását.
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Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Otthon 
(Budapest, XXIII. kerület, Soroksár)

Budapesten, a Soroksári út folytatásaként, a Grassalkovich úton egy villaszerű sárga épület si-
mul a környezetébe. Kerítésén egy tábla, és rajta a felirat árulkodik szerepéről: Katolikus Szere-
tetszolgálat Názáret Otthona.

Létesítésének gondolata azt követően merült föl, hogy az épület egykori tulajdonosa, Perényi Eri-
ka, 1990-ben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálatra hagyta örökül az ingatlant. A Szere-
tetszolgálat akkori igazgatója, Virányi Ottó atya, piarista tanár, valamint Zalán Katalin, a Szatmári 
Irgalmas rend tartományfőnöke álmodta meg a „Názáret Otthont” civil idősek számára. A villába 
és a hozzá épített, háromszintes épületbe 1994-ben költözhettek be az Otthon első lakói. 

Az intézményben lakó személyek számára egy négyszemélyes lift teszi lehetővé az akadálymen-
tes mozgást. A hitélet gyakorlásához meghitt kápolna nyújt lehetőséget. Minden szinten a lakó-
térhez tartozik egy közösségi tér is. Gyönyörű télikert került kialakításra a földszinten, ahol az 
Otthon a demenciával élő ellátottak számára speciális életfeltételekhez igazodó körülményeket 
teremtett meg.

Az Otthon dolgozói tiszteletben tartják a rájuk bízottak emberi méltóságát, fontosnak tartják emberi 
kapcsolataikat. Az intézményben lakó idősek számára olyan körülményeket kívánnak biztosítani, 
hogy az ellátottak egészséges környezetben élhessenek minél hosszabb és minél teljesebb életet.

Foglalkoztatás és tevékeny élet
Az általános ápolás és gondozás mellett a Názáret Otthon célja, hogy katolikus intézményi lég-
körével és minőségi életszínvonallal gazdagítsa az ellátottak otthonban eltöltött éveit. Az in-
tézmény igyekszik a lakók számára minél több kulturális programot szervezni. Az egyházi, a 
nemzeti és a néphagyományokhoz kötődő ünnepeket műsoros rendezvények keretében ünnep-
lik meg. Rendszeres programok színesítik a lakók és minden érdeklődő hétköznapjait. A szóra-
koztató, történelmi, kávéházi beszélgetéseken, egészség megőrző programokon, külső előadók, 
önkéntesek, az Otthon dolgozói, valamint a helyi atyák is részt vesznek. 

Az intézmény életében kimagasló esemény az Árpád-házi Szent Erzsébet nap, hiszen az Ő pél-
dájára a szeretetteljes gondoskodás, az egymásra figyelés fontos része a Katolikus Szeretetszol-
gálat mindennapjainak. Az alapító Virányi Ottó atya annak idején így buzdított a Szeretetszol-
gálat küldetésére: „A szegények, betegek és rászorulók felkarolása”. Ennek jegyében évről évre 
megünnepli az Otthon ezt a szép ünnepet. „A szeretettel szolgáló Szent Erzsébet” című fotó 
kiállítás is rendszeresen gazdagítja a már hagyománnyá vált eseményt az Otthonban.

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 
a rendkivűlivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

Márai Sándor
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Országos Papi Otthona 
(Székesfehérvár)
Az intézmény Székesfehérvár történelmi belvárosában talál-
ható. Központi elhelyezkedése révén az időskorúak számára a 
lehető legideálisabb. 

Az otthonnak helyet adó épületet és elődjét a karmelita rend 
iránt nagy figyelmet tanúsító és segítő Nagy Lajos építtette. 
A török kor pusztítása után a rendházat és templomot a kar-
meliták újjáépítették az 1730-as években. A templom sorsa vi-
szontagságossá vált, amikor 1783-ban II. József megszüntette 
- többek között - a karmeliták működését is. A polgári lakosság 
plébániatemplomaként szolgált 1801-ig, majd a kialakuló pap-
nevelés helyi központjának temploma lett. A templom belsejét 
1903-ban, majd a második világháborút követően az ötvenes 
években restaurálták. Az Országos Papi Otthonban az elmúlt 
években végzett korszerűsítéseknek köszönhetően a papi lakó-
szobák, és a világi ellátottak számára fenntartott lakószobák 
egyaránt megújultak. A belső kertben biztonságos sétakertet 
alakítottak ki. Az épületben lift épült, amely biztosítja a köz-
lekedést a mozgáskorlátozottak számára is. Megújultak a kö-
zösségi terek és a folyosók. Az átalakításnak köszönhetően 
országosan egyedülálló színvonalú papi otthont alakítottak ki 
Székesfehérváron.

Az idősek otthonában idős papok elhelyezését biztosítja az intézmény, valamint felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül azon férfiak ápolását és gondozását végzik, akiknek egészségi állapota 
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A Katolikus Szeretetszolgálat szakmai hátterével, 
önmaguk ellátására képtelen, vagy csak folyamatos segítséggel képes idős emberek, valamint de-
menciával élő férfiak ellátása is biztosított. Az intézmény célja, hogy az otthonos légkör megte-
remtésén túl színvonalas szakmai munka valósuljon meg az Otthonban. Feladata továbbá olyan 
minőségi gondozási tevékenység megvalósítása, amely biztosítja az idős emberek egészségi ál-
lapotának megfelelő, holisztikus szemléletű egészségügyi, fizikai ellátást, pszichés gondozást, 
foglalkoztatást, annak érdekében, hogy az elérhető legjobb körülmények között élhessenek. A 
szakmai program megvalósulása során az intézmény arra törekszik, hogy az ellátottak magas 
szintű, személyre szabott, professzionális szolgáltatást kapjanak.

Mindennap lehetőség van szentmisén történő részvételre, hazánk egyik legszebb barokk temp-
lomában, ahol az Otthonban élő papok végzik a lelkipásztori munkákat.

Az intézményben rendszeresen csoportos és egyéni foglalkoztatás zajlik, de közös színház- és 
múzeumlátogatásokat, kirándulásokat is szerveznek a lakók részére.
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Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthona
(Tiszaalpár)
A Szent Benedek Leányai Társaság kolostora mellett működő PAX Otthon 35 éve gondos-
kodik családias légkörben időskorú, illetve speciális betegségben (Alzheimer-kórban és 
egyéb demenciában) szenvedő lakóiról. Az intézményben olyan környezetet került kialakí-
tásra, ahol az ország minden részéről érkezők (férfiak, nők, házaspárok) maradéktalanul él-
vezhetik a természetből áradó nyugalmat, a személyes gondoskodásból fakadó kényelmet. 

Nagy figyelmet fordít az Otthon arra, hogy a lakók életkorának és egészségi állapotának meg-
felelő, színvonalas életkörülményeket teremtsen. Közvetlenül fürdőszobával rendelkező 
egy, kettő illetve három ágyas szobák állnak a lakók rendelkezésére. Mozgásukban korláto-
zottak is élvezhetik az intézmény kényelmét, amit többek között a személyfelvonó, a küszöb 
nélküli ajtók, az akadálymentes helyiségek, a biztonsági és kapaszkodó korlátok segítenek 
elő. Az Otthonban kiépített telefonhálózat működik, ami lehetővé teszi, hogy minden szoba 
saját telefonmellékkel rendelkezzen, ami egyben nővérhívásra is szolgál. Az intézmény kö-
zösségi helyiségeiben kamera- és klímarendszer üzemel. Az Otthon törekszik, hogy szolgál-
tatásaikat a lakók igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazítsa és elősegítse a lakóközösség 
aktív, harmonikus életvitelét. Mentálhigiénés gondozás keretében szakembereink egyéni és 
csoportos beszélgetésekkel, foglakozásokkal segítik a bentlakók mindennapi életét. Ennek ke-
retében hétköznap délelőttönként különböző foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők.

„A másokért végzett munka, az odafigyelés, a törődés, a szeretet olyan 
kincs, melyből minél többet adunk, annál több lesz nekünk is”.

Az otthon életét mindig felpezsdíti két jelentős esemény:
Családi Nap az együttlét örömteli pillanatait hozza el évről-évre az Otthonba. Nagy örömmel 
folyik a készülődés minden évben a hagyományosan megrendezett családi napra, immáron 2008 
óta. Az esemény mindig valamilyen ünnepkörhöz kapcsolódik. Az ünnep fontos üzenete, hogy 
a család olyan szeretetkapcsolat, amely fenntartja, működteti magát az életet. A valahová való 
tartozás érzése megnyugvást, biztonságérzetet ad az embernek. Az együtt töltött idők szorosabb 
kötődést eredményeznek a „csapathoz”, amely lassan már családdá érett. Fontos minden ilyen 
ünnep, mert emlékeket gyűjthetünk, és ettől lesz szebb és vidám az életünk. Számos előttünk 
álló pillanatot szokványos napnak látunk csupán, de mindannyiunknak megadatik a lehetőség, 
hogy különlegessé tegyük.

A „Tevékeny Élet” fesztivál 
Az intézmény 2002 óta rendezi meg a lakiteleki Népfőiskola Kölcsey Házában a „Tevékeny Élet” 
Fesztivált, évente közel 250 fő részvételével. A Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthona minden 
év szeptemberében szervezi meg ezt az eseményt a szervezet valamennyi otthona részére, de 
képviseltetik magukat más egyházi és civil intézmények is. Nagy hangsúlyt fektet az Otthon 
arra, hogy a lakók a hétköznapjaikat is tevékenyen éljék. Mindig legyen számukra kitűzött cél, 
amiért érdemes élni, küzdeni, készülni, ami örömmel tölti el Őket. 

„A csodát meglátod, ha kinyitod a szemed, 
a szeretetet megérzed, ha kinyitod a szíved”.

Ez a rendezvény minden évben lehetőséget ad arra, hogy ezek a csodák újra és újra megmutat-
kozzanak. Csoda, mert gyógyszer a részt vevő lakó számára, hiszen a felkészülés, a részvétel 
feledteti a bajokat, betegséget, kimozdít a hétköznapok szürkeségéből. A fellépés, a taps, a siker 
pedig gyógyír a léleknek. Itt soha nem a versengés a cél, sokkal inkább az együttlét, az önfeledt 
nap ünneplése.
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent József Otthon 
(Solymár)
Az Otthon Budapest II. kerületének szomszédságában, Solymáron, gyönyörű környezetben ta-
lálható. 1992. április 6-án a Legszentebb Üdvözítő Leányai Kongregáció Szerzetesrend alapította 
az intézményt, az idős, beteg nővérek ellátására. Jelenleg már csak 1 idős rendtagot lát el az 
otthon, így lehetőség van világi lakók felvételére. Szakmai munkájában az Otthon elhivatott az 
idős, beteg hölgyek fizikai és lelki gondozása, valamint ápolása iránt.

Az intézmény családias környezetben, teljes körű, hosszú távú, színvonalas ellátást igyekszik 
nyújtani. Gondosan ápolt kert is biztosítja a szabadban való sétát, nyugodt pihenést. Szenthá-
romság kápolnában hetente több alkalommal szentmise hallgatására is van lehetőség.

2008. április 01-től a fenntartói jogot átvette a Katolikus Szeretetszolgálat és 2014. február 6-tól 
az intézmény Szent József Otthon néven működik tovább.

Az intézmény sokat változott az idők folyamán, azonban a cél változatlan: katolikus szemlélet 
mellett végezni a szolgálatot.
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Klára Idősek Otthona
(Jászberény)
A Szent Klára Otthon Jászberény városának legrégibb műemléke, a „Barátok temploma” mel-
lett, azzal szoros egységben helyezkedik el. A ferencesek 1472-ben építették fel templomuk mellé 
kolostorukat, amely közel fél évezreden keresztül ferences rendházként szolgált.  1950-től az 
épület szociális otthonként működik. Az idős szerzetes nővérek gondozása mellett 1993-tól már 
világiak számára is biztosított az ellátás. 2007-ben a ferences női rend alapítója, Szent Klára lett 
az Otthon névadója.
A mintegy két hektáron elhelyezkedő intézményben három gondozási egységben zajlik az ápo-
lás és gondozás. Szakápolási tevékenységek is biztosítottak azon ellátottak számára, akiknek 
egészségi állapota igényli. A szakápolásért felelős ápolók a legjobb tudásukkal, a szakmai irány-
elvek maximális figyelembevételével végzik munkájukat.

Az ápolás céljai: az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása, a betegségek megelőzése, a 
fájdalom csillapítása, a szenvedések enyhítése, az emberi méltóság megőrzése. Az Otthon ellá-
tást biztosít a rászoruló járóképes időseknek, valamint a demenciával élőknek egyaránt. Mivel 
a demenciával élő lakók igénylik az állandó, folyamatos jelenlétet és törődést, a gondozóknak 
feladatuk minden tevékenységet úgy végezni, hogy abban a legfontosabb maga az ellátott legyen.

A foglalkozások szervezése szoros kapcsolatban áll a mentálhigiénés ellátással. A Szent Klára 
Otthon igyekszik megtalálni minden ellátott részére a számára megfelelő foglalkozást, egyéni 
adottságainak figyelembevételével. Fontos ebben az értő segítség, a szeretetteljes légkör és az 
elfogadó, megértő munkatársak jelenléte. A foglalkozások nagyban segítik az ellátottak közös-
ségbe integrálását. Az intézmény a személyre szabott bánásmód alkalmazásával az otthonba 
költözéskor az ellátottak lelki egyensúlyának megteremtésére és védelmére törekszik, amelyek 
segítenek a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásban. 
Katolikus intézményként az Otthon nagy hangsúlyt fektet a hitélet gyakorlására. Heti két al-
kalommal a lakók szentmisén vehetnek részt, a városi atyák közreműködése mellett. Továbbá 
biztosított a városban működő református közösséghez való eljutás is.

Események, rendezvények

Az év során számos rendezvényt szervez az Otthon, amelyre szeretettel várja a lakókat, hozzá-
tartozóikat és minden kedves érdeklődőt. Legfontosabb események az Otthon életében: fény-
kereszt-szentelési évforduló, farsangi bál, húsvéti játszóház, zarándoklat Mátraverebély-Szent-
kútra. Legkiemelkedőbb ünnep, az intézmény névadója: Szent Klára Napja. Ősszel tartja az 
intézmény a „mindenki nevenapját”, a szüreti bált, az Idősek Napját. Az esztendő végéhez köze-
ledve, a karácsonyi ünnepkörbe bekapcsolódva iskolás, óvodás gyermekek műsorával és számos 
meghívott vendéggel lepik meg a lakókat az Otthon munkatársai.

Karitatív tevékenységet is végez az intézmény. Több, mint tíz éve segítik és látogatják Böjte Csa-
ba ferences rendi testvér által alapított határon túli árvaházak gyermekeit.

“Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, 
annál több áramlik rád vissza!” 

Sigmund Freud
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Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Vince Otthona
(Csákvár)
A Szent Vince Otthon a Vértes lábánál fekvő kisváros, Csákvár központjában található, ahol egy 
feltűnő épületegyüttes vonja magára a Csákvárra látogatók figyelmét.

Az épületegyüttes XVIII. században épült műemlék jellegű főépülete gróf Eszterházi Móric ne-
véhez fűződik. A Szent Vince Otthon székhelyének épülete eredetileg kvártélyház, árvaház és 
iskola volt. A betegek ápolását, a gyermekek oktatását, nevelését az Irgalmas Nővérek (Vincés 
Nővérek) látták el. A Vincés Nővérek védőszentje Szent Vince, ezért a Katolikus Szeretetszol-
gálat 2015-ben, az Otthon elnevezésekor a Szent Vince nevét választotta. A főépület építésekor 
került kialakításra a jelenleg is látogatható kápolna, mely szintén 2015-ben került felújításra.

A folyamatos korszerűsítésnek, felújításnak köszönhetően az ellátás modern körülmények kö-
zött folyik. Fákkal, virágokkal díszített rendezett udvar és kényelmes kerti bútorok biztosítják a 
lakók szabadban töltött idejét.

Az Otthon ellátási területe országos, így az ország egész területéről fogad hölgy lakókat. Az 
ápolást és gondozást képzett szakemberek végzik. Munkájukat szeretetteljes egyéni törődéssel, 
egyénre „szabott” gondozással, a katolikus értékek mentén látják el. Tevékenységüket a terápi-
ás munkatársak is segítik. A demenciával élő lakók részére az Otthon fejlesztő foglalkozásokat 
szervez. A családi kapcsolattartást az intézmény rendszeresen tartott rendezvényei erősítik. A 
vallásukat gyakorló lakók részére biztosított a vasárnapi, ünnepnapi szentmiséken és igeliturgi-
ákon való részvétel, valamint az ágyhoz kötött betegek is „hozzájuthatnak” a szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz.

Az Otthon célja, hogy a lakók az intézményben töltött napjaikat nyugalomban, szeretetben, elé-
gedettségben éljék meg.

A keresztény ember soha nincs egyedül. A Katolikus Szeretetszolgálat hisz abban, hogy dolgo-
zói csak akkor teljesíthetik helyesen Istentől kapott feladatukat, ha munkájukat odafordulással, 
szeretettel, áldozatvállalással végzik.

Szent Vince Otthon 
állandó programjai:

Farsangi vigadalom. Az Otthonban évről évre 
megrendezésre kerül a farsangi mulatság, 
mely kedvelt esemény az idősek számára. A 
rendezvényen nem csak a lakók, hanem a dol-
gozók is együtt vigadnak.

Május első vasárnapján- anyák napján- a helyi 
óvodás gyermekek köszöntik az otthonban élő 
édesanyákat.

Nagyböjti áhitat a kápolnában, naponta.

Az intézmény havonta – tavasztól őszig – szervez lakóinak városi sétát és múzeumlátogatást. Ezt 
a programot kis csoportokkal szervezik, mivel segédeszközzel járó és kerekesszékkel közlekedő 
lakók is részt vesznek a programokban.

Szent Vince napi ünnepség. 2016-ban az Otthont 
védőszentjéről - Szent Vincéről nevezték el. Ettől 
az évtől kezdve kiemelkedő rendezvényként ün-
nepli meg az intézmény Szent Vince napját.

Karácsonyi rendezvények műsorát minden 
évben zeneiskolások és hittanosok műsora te-
szi bensőségessé. 



28 29

Katolikus Szeretetszolgálat 
Zárdakert Idősek Otthona 
(Dabas)
„Hisszük, hogy az élet Isten ajándéka, és az ember élete - a fogantatástól a halálig - tiszteletet 
és méltóságot érdemel. Életünk minden szakasza egyformán fontos és értékes. Amíg csak élünk, 
feladatunk van a világban.”

Az intézmény 1950 előtt a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek rendháza volt, ahol 
a nővérek árvaházat, óvodát és napközit működtettek. A földszintes, pavilonos épületegyüttes 
3,5 hektár hatalmas területen fekszik. Szép, nagy, belső kerttel és udvarral ad otthont a mintegy 
165 lakónak. Női lakókat ellátó demens részlegen kialakított télikert nyugalmat árasztó kör-
nyezetet biztosít a lakóknak. A biztonságos sétakertet a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 
alakították ki.

Az Alzheimer-kór egyre nagyobb méretekben terjed hazánkban is, így egyre nagyobb az igény 
speciális otthonokra. Az intézmény a demenciával élő időskorúak speciális ellátására is felké-
szült. Továbbá a napi gondozási feladatok mellett szakápolási feladatokat is biztosít (háziorvos 
jelenlét, gyógytornász asszisztens és dietetikus szakorvos). 

A tevékeny élet fontossága mellett nagy hangsúlyt fektet az intézmény a mentálhigiénés gondo-
zásra. Dabas és vonzáskörzetében élők számára lehetőséget biztosít a koruk, egészségi állapotuk, 
mentális helyzetük miatt önmaguk ellátására csak részben képes idősek és demenciával élők 
nappali ellátására.

Az Otthon arra törekszik, hogy a lakók aktívan, jó hangulatú és sokszínű tevékenységekkel tölt-
hessék a mindennapokat. Ennek fő pillérét a saját lebonyolítású tevékenységek jelentik. Rend-
szeresen érkeznek „külsős” előadók, illetve gyakoriak az Otthonon kívüli programok is. A kör-
nyékbeli iskolák és óvodák, a könyvtár, nyugdíjasklubok, művészeti csoportok, számos egyéni 
fellépő fontos szereplője ezeknek a programoknak.

Szoros kapcsolatot ápol az intézmény Dabas város oktatási-nevelési intézményeivel, az óvodától 
egészen a középiskoláig. Bearanyozza a lakók napját, ha ifjú fellépők érkeznek, vagy ribizli szü-
retre, levendulaszedésre, dióverésre nyílik alkalom. Továbbá az ökoprogramban foglalt érzéke-
nyítés kapcsán kiváló együttműködés alakult ki a Gyóni Géza Általános Iskolával. 

Kézműves foglalkozásokra is számos lehetőség kínálkozik.  A helyi vendégház és kézműves klu-
bok lelkes tagjainak köszönhetően rengeteg fortélyba nyerhetnek betekintést a hölgyek és urak. 
Legyen szó akár lekvárfőzésről, virágkészítésről, origami csodák megalkotásáról, mind értékes 
közösségi pillanatok a lakók számára. Szintén nagy élmény egy kiállítás megtekintése, illetve 
egy közösen eltöltött piknik vagy a várva várt kisvonatozás.

Hagyomány már az Otthon történetében az Alzheimer Világnaphoz igazodóan megrendezésre 
kerülő családi délután. A mindennapokból kiszakadva ez a pár óra csodás lehetőség a lakóknak 
és a hozzátartozóknak a kötetlenebb keretek közötti együttlétre. A jó hangulatról a fellépő ven-
dégek, a lakók előadása, valamint az Otthon munkatársainak táncos produkciója gondoskodik. 
Az Otthon továbbá rendszeresen részt vesz a Lakitelken, minden év szeptemberében megrende-
zésre kerülő Tevékeny Élet Fesztiválon.
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Szörényi Gábor Díj
A Katolikus Szeretetszolgálat Szörényi Gábor Díj elismerésben kívánja részesíteni 
mindazon munkatársait, akik példaértékű kitartással és szolgálatkész munkájuk-
kal jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezet jó hírnevének öregbítéséhez. A Díj 
évente változó kategóriában kerül kiosztásra.
2019. év Adventi előkészületeiben került sor az ünnepélyes díjkiosztó ünnepségre, első 
ízben a Katolikus Szeretetszolgálat vezető ápolói részére.
Szörényi Gábor, a díj névadójának neve szorosan kapcsolódik a Katolikus Szeretet-
szolgálat történetének kezdetéhez. Az Ő személyisége meghatározó volt abban, hogy 
Otthonaink a legnehezebb időszakban is a szeretet és az összetartozás szigeteivé vál-
hattak. Emlékét ezzel a díjjal erősíteni kívánjuk, mert úgy gondoljuk, hogy Szörényi 
Gábor neve, életútja méltó rangra emeli a Katolikus Szeretetszolgálat elismerését.

Képzéseink

Személyközpontú tréning demenciával 
élő személyek ellátását végző 
szakemberek számára
A demenciában szenvedő személyek életminőségét meghatározza az őket ellátók 
hozzáállása. A továbbképzés a szakembereknek segítséget ad a gondozás módszertanában.

„Változások megélése demenciával élők 
idősotthoni elhelyezésénél”
A mindennapi élet igazolja, hogy mind az egészségügy, mind a szociális területen dolgozó 
szakemberek ismeretei rendkívül hiányosak a demenciáról. Ennek következtében a 
hozzátartozó családtagok sem kaphatnak megfelelő felvilágosítást, segítségnyújtást. 
Az idősek otthonába történő beköltözéskor, a családból való kilépése az idősnek és a 
családtagnak is egyaránt krízishelyzet. 

A képzés célja, hogy a résztvevőket megismertessük a demenciával élők sajátosságaival, 
speciális szükségleteivel, az idősek otthonába érkező demens ellátott és családtagok 
fogadásának protokolljával.

„Súlyosan, halmozottan sérült felnőtt 
korú személyek bazális stimulációs 
terápiájának lehetőségei”
A bazális stimuláció egy olyan innovatív gyógypedagógiai módszer és terápia, mely a 
mindennapok során segíti a személyes kapcsolatteremtést és gondoskodást a súlyosan 
halmozottan sérült, fogyatékossággal élő emberek ellátásában.
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Módszertani központ

Az egyházi módszertanok közül 2001-ben elsőként a katolikus módszertan alakult meg, és büsz-
kék vagyunk rá, hogy ezt a feladatot kezdettől fogva a Katolikus Szeretetszolgálat látja el. Szerve-
zetünk sok évtizedes története során felhalmozott és elismert szakmai tapasztalata és elhivatott-
sága szolgál alapul annak, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia javaslata alapján 2018. 
július 1-től a Katolikus Szeretetszolgálat Központja látja el a módszertani feladatokat. Szakértői 
gárdánkon keresztül elsődleges célunk a katolikus szociális intézmények szakmai munkájának, 
spirituális életének segítése, valamint szakmai protokollok és stratégiák kidolgozása.

A módszertani feladatokat a Szeretetszolgálat valamennyi katolikus fenntartású szociális intéz-
mény esetében ellátja. Ez egyfelől szakmai támogatást jelent, segítségnyújtást és iránymutatást 
a folyamatosan növekvő szakmai elvárásoknak való megfelelés érdekében. A katolikus fenntar-
tású intézmények kérdéseikkel bármikor és bizalommal fordulhatnak a módszertanhoz. A Köz-
pont módszertani feladatait jelenti másfelől a hatósági ellenőrzésekben való részvétel. Mindeze-
ken túlmenően szakmai napokat és képzéseket is szervezünk, hozzájárulva a legújabb szakmai 
módszerek minél szélesebb körű terjesztéséhez.

Szeretnénk, ha a katolikus szociális intézmények munkatársai velünk együtt gondolkodnának a 
jövő alakításában, a jó gyakorlatok felmutatásában és átadásában. Szívesen látunk minden ked-
ves kollégát rendezvényeinken, szakmai műhelyeinkben annak érdekében, hogy a különböző 
munkaterületek magasabb színvonalú tevékenységét összehangoljuk.

modszertan@szeretetszolgalat.hu

KAPASZKODÓ(K)

DEMENCIÁVAL 
ÉKŐK NAPPALI 
ELLÁTÁSA

DEMENCIÁVAL ÉLŐK 
NAPPALI ELLÁTÁSA

SZAKMAI AJÁNLÁS

Kapaszkodó(k)
Gyakorlati tanácsok a demencia útvesztőjében 

Kiadványaink

INFORMÁCIÓK 
DEMENCIÁRÓL 
ALAPFOKON
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Elérhetőségek

Katolikus Szeretetszolgálat Központ 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
1406 Budapest, Pf. 6. Telefon: +36 1 479 2000 E-mail: titkarsag@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon 1029 Budapest, Máriaremetei út 187. 
Telefon: +36 1 391 8220 E-mail: mariaremete@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Názáret Ház 
1029 Budapest, Szent József utca 5. Telefon: +36 1 391 8220 
E-mail: mariaremete@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthon Okos Gizella Ház 
1112 Budapest, Dayka Gábor u. 102-104. Telefon: +36 1 319 2533; +36 1 319 0604 
E-mail: okosgizella@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona 8572 Bakonyszücs Petőfi u. 2. 
Telefon: +36 89 341 098 E-mail: bakonyszucs@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Otthon 1238 Budapest, Grassalkovich u. 26. 
Telefon: +36 1 287 3301; +36 1 287 3302 E-mail: nazaret@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 2. 
Telefon: +36 22 315 328 E-mail: papiotthon@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthona 6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu u. 87. 
Telefon: +36 76 424 063 E-mail: paxotthon@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona 2633 Ipolytölgyes, Kossuth u. 32. 
Telefon: +36 27 376 073 E-mail: szenterzsebet@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Szent József Otthon 2083 Solymár, Rákóczi u. 4. 
Telefon: +36 26 360 078 E-mail: solymar@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona 5100 Jászberény, Ferencesek tere 1. 
Telefon: +36 57 412 616 E-mail: jaszbereny@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon 8083 Csákvár, Szent Vince u. 2. 
Telefon: +36 22 582 124 E-mail: csakvar@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Családok Átmeneti Otthona 
8083 Csákvár, Széchenyi utca 15. Telefon: +36 30 263 7325; +36 30 263 7670 
E-mail: csao@szeretetszolgalat.hu

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona 2373 Dabas-Gyón, Zárda köz 6. 
Telefon: +36 29 367 299 E-mail: zardakert@szeretetszolgalat.hu
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