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A keresztényeknek, férfiaknak és nőknek, akik hisznek abban, hogy a Jó Isten teremtette 
a világot és Ő az emberek Atya, alapértelmezettnek kell lennie, hogy a szolidaritást 
és igazságot nem lehet csak saját családunkhoz, országunkhoz, kultúránkhoz vagy 
vallásunkhoz viszonyítani. (Docat, 239)

A szeretetszolgálat sosem egyirányú, mindig körkörös, mindenki adakozik és kap valamit. 
Mindnyájan kapunk, mindnyájan tudunk adni. (Részlet Ferenc Pápa beszédéből a bolognai 
szegényekkel tartott szolidaritási ebéd során, 2017. október 1-én)

A Romániai Caritas felhívásának, mely az ország valamennyi katolikus templomában 
elhangzott, erős visszhangja volt, megmozgatva a keresztények és jóindulatú emberek 
szívét. A szolidaritás szelleme, melyet bőkezű ajánlatok testesítettek meg a természeti 
csapások vagy konfliktushelyzetek sújtotta embertársaink megsegítésére, emellett a nemzeti és helyi szintű 
szakemberek hozzáértése a Caritas Internationalis nagy családjának fontos szereplői közé helyezte a Romániai 
Caritas Konfóderációt.

E kiadvány röviden összefoglalja a Caritas beavatkozását azokon a területeken, ahol az utóbbi években a 
természet romboló ereje leginkább kifejtette hatásait. Oldalait lapozva egyrészt megállapíthatják, hogyan 
valósítja meg Isten a csodáit az általunk felajánlott kis segítségnyújtások révén, másrészt megtapasztalhatják 
azt a magasztos utat, amelyen Isten tevékenykedik akkor, amikor a Caritas-család szakemberei és önkéntesei 
összehangolják erőfeszítéseiket embertársaik segédkezésében.

Ezúton is szeretném kifejezni hálámat mindazok iránt, akik közvetlenül vagy közvetve, anyagilag vagy 
lelkileg hozzájárultak a szolidaritás és szeretetszolgálat láncának felépítéséhez, segítve ezáltal megannyi 
embertársunkon, új remény felé irányítva őket életük legnehezebb pillanataiban. Ezek a jó példák megerősítik 
azon meggyőződésünket, hogy csakis együtt dolgozva, a segítőkészség és szakmaiság ugyanazon eszközeit 
használva, a szolidaritás és szeretet lánca sosem fog megszakadni.

EGIDIU CONDAC LELKIPÁSZTOR

ROMÁNIAI CARITAS KONFÖDERÁCIÓ ELNÖKE

Előszó
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A sürgősségi esetek és humanitárius válságok, 
beleértve a természeti katasztrófákat és az ember 
tevékenysége folyamán kialakult válsághelyzeteket 
(háború és erőszakos konfliktusok, menekültek 
válsága, stb.), egyre több embert és közösséget 
érintenek világszerte, halálhoz, szenvedéshez, 
erőforrások felszámolásához és megélhetési források 
megsemmisítéséhez vezetnek, ezáltal óriási akadályt 
jelentenek az emberiség fejlődésében és a szegénység 
leküzdésében.

Nemzetközi szinten az éghajlatváltozás és a veszé-
lyeztetett helyeken élő közösségek növekvése 
hozzájárultak a katasztrófák által közvetlenül érintett 
emberek növekvő számához, illetve a gazdasági 
veszteségek növekedéséhez. A háborúk és fegyveres 
konfliktusok (Szíria és Közel-Kelet, Dél-Szudán, Ukrajna 
és sok más) több százezer ember szenvedését okozták, 
és ezek közül sokan elhagyták otthonaikat, akár 
országukat is.

2005 óta a Romániai Caritas Konföderáció nemzet-
közi szinten aktívan részt vesz a humanitárius 
segítségnyújtási programokban. Az indiai-óceáni 
cunami következtében a Romániai Caritas Konföde-
ráció megszervezte az első országos szintű gyűjtést, 
ezzel humanitárius segítségnyújtási és újraépítési 
projekteket támogatott Srí Lankán és Indiában.

A nemzetközi szintű humanitárius programok révén a 
Romániai Caritas Konföderáció szolidaritást mutat a 
katasztrófák és konfliktusok által sújtott emberekkel és 
közöségekkel szemben, ugyanúgy, ahogy a romániai 
Caritas-szervezetek is sok éven keresztül (valamint 
napjainkban is) részesülnek a más országokból 
származó partnerszervezetek szolidaritásában.

A Romániai Caritas Konföderáció tagja a több mint 
160 ország tagszervezeteit magába foglaló globális 
hálózatnak, a Caritas Internationalisnak. Globális 
szinten a Caritas Internationalis Konföderáció a 
humanitárius segítségnyújtás legfontosabb non-profit 
szereplője. A Caritas egyik legerősebb pontja, hogy a 
világ szinte valamennyi országában jelen van. Mivel 
a Caritas már helyszínen van, gyorsan és hatékonyan 
tud intézkedni élelem és menedék, tiszta víz és 
csatornahálózat biztosításával. A Caritas-nak kialakított 
hálózatai és partneri kapcsolatai vannak orvosi 
ellátás és tanácsadás nyújtására a gondozást igénylő 
személyeknek.

A Caritas Internationalis hálózat fő tevékenységei közül 
megemlíthetjük a helyi, nemzeti és nemzetközi szintű 
humanitárius válságokra kifejtett reakciót, valamint 
a támogatásnyújtást a sürgősségi esetekre való jobb 
felkészülés érdekében. A Caritas Internationalis-t annak 
római titkársága koordinálja, illetve kisebb méretű 
válság esetén, európai szinten a brüsszeli székhelyű 
Európai Caritas. 

A Caritas Internationalis elmondása szerint A Caritas 
a Katolikus Egyház küldetésében osztozik, a szegények 
és segítségre szorulók támogatása, a jótékonyság 
és igazságosság elősegítése világszerte. A Caritas 
gyakorlatiasan reagál a humanitárius válságokra, 
mint pl. természeti katasztrófák, konfliktushelyzetek és 
éghajlatváltozás hatásai. Életeket mentünk, enyhítjük 
a fájdalmat és segítünk a megélhetési lehetőségek és 
közösségek hosszú távú újrateremtésében. Ez lehetővé 
teszi a legszegényebb és legsebezhetőbb közösségekben 
élő nőknek és férfiaknak a túlélést és felépülést a 
válságból, hogy egy biztonságos környezetben élhessenek.

A humanitárius segítségnyújtási programok 
megvalósítása során a Romániai Caritas Konföderációt 
az alapvető humanitárius elvek irányítják:

Emberség: az emberi szenvedést meg kell közelíteni 
annak megjelenési helyétől függetlenül. A humanitárius 
segítségnyújtás célja az élet és egészség védelme, 
valamint az emberi lény iránti tisztelet biztosítása.

Pártatlanság: a humanitárius beavatkozást kizárólag 
a szükségletek alapján kell elvégezni, elsőbbséget 
biztosítva a legsürgősebb eseteknek, figyelmen kívül 
hagyva a nemzetiséget, fajt, nemet, vallási szemléletet, 
társadalmi osztályt vagy politikai irányzatot.

Függetlenség: a humanitárius beavatkozás öntörvényű 
kell legyen, független politikai, gazdasági vagy hadi 
céloktól, amelyeket bárki követne azon régiókban, ahol 
a humanitárius beavatkozást végzik.

Semlegesség: a humanitárius szereplők nem 
vállalhatnak szerepet viszályok, illetve politikai, faji, 
vallási vagy ideológiai jellegű viták során.
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Miért avatkozik be a Romániai Caritas nemzetközi szinten?



Egy humanitárius válság (vagy 
humanitárius katasztrófa) egy 
egyedi eseményt vagy egy 
eseménysorozatot jelent, amely egy 
közösséget vagy egy nagy csoportot 
fenyeget az egészség, biztonság vagy 
jólét szempontjából.

Egy humanitárius válságot egy 
természeti esemény (pl. földrengés 
vagy árvíz) vagy ember okozta 
katasztrófa (pl. ökológiai baleset 
vagy fegyveres konfliktus) válthat 
ki. Akkor beszélünk humanitárius 
válságról, amikor a helyi szinten 
rendelkezésre álló források 
nem elegendőek helyt állni a 
válsághelyzetben, és amikor nemzeti 
és nemzetközi szintű beavatkozás 
szükséges.

A humanitárius segítségnyújtás egy 
humanitárius válságra adott választ 
jelent és célja életeket menteni, 
enyhíteni a szenvedést és megóvni 
az emberi méltóságot a természeti 
és ember okozta katasztrófák 
közben és azt követő időszakokban. 

A katasztrófakockázat csökkentése 
alatt azt a fogalmat és gyakorlatot 
értjük, amikor a közösségek és 
társadalmak sebezhetőségének 
és katasztrófakockázatának 
minimalizálását kíséreljük meg, 
a veszélyek negatív hatásának 
kikerülése (megelőzése) vagy 
korlátozása (mérséklése vagy 
megelőzése) által. Miközben a 
katasztrófakockázat csökkentése 
egy szélesebb megközelítést jelent, 
mely a társadalom valamennyi 
szintjén kifejtett intézkedéseket 
foglalja magába, a Romániai 
Caritas azon katasztrófakockázat 
csökkentő hatású közösségi 
programokra koncentrál, mely a 
közösségek kapacitásépítésére és 
saját erőforrások mozgósítására 
irányul, annak érdekében, hogy e 
közösségek erősebbé váljanak az 
őket sújtó veszélyekkel szemben.

Egy humanitárius válság esetében 
a Caritas-szervezetek gyors és 
hatékony beavatkozásra hivatottak. 
Ezáltal, a Romániai Caritas 
Konföderáció a délkelet-európai 
és ázsiai Caritas-szervezetek 
kapacitásfejlesztési programjaiban 
vesz részt a humanitárius 
segítségnyújtás területén, ennek 
során hozzájárul az Európai Unió 
által finanszírozott nemzetközi 
programokhoz. Az ilyen programok 
keretén belül a Romániai Caritas 
Konföderáció képzéseket, 
tanácsadást és kiadványokat nyújt 
a humanitárius segítségnyújtás 
releváns témáiról.

Tevékenységi területek
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Humanitárius 
segítségnyújtás

Partnereink 
képzése

Katasztrófakockázat 
csökkentése



Gyűjtések
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2005 óta a Romániai Caritas Konföderáció, 
a Romániai Katolikus Püspöki Kon-
ferenciával és az egyházmegyei Car-
itas-szervezetekkel együttműködve, 
gyűjtéseket szervezett a katolikus tem-
plomokban a humanitárius segítségnyú-
jtási projektek és humanitárius válságok 
következtében történő rehabilitációs 
projektek finanszírozásához.

Gyűjtés Év Projekt Összeg (EUR)
Cunami az Indiai-óceánon 2005 Sürgősségi támogatás  - Srí Lanka 56.820

Lakóházak újraépítése  - India 150.000

A Nargis ciklon Mianmarban 2008 Sürgősségi menedék és közösségi központ építése gyermekeknek 60.000

Földrengés Haitiben 2010 Saint Vincent de Paul otthon 50.000

A kolera járvány megelőzését célzó program 50.000

A megélhetési források újrateremtése 100.000

Áradások Magyarországon és Al-
bániában

2010 Magyarországi házak rehabilitációja 75.850

Mezőgazdasági rehabilitáció 40.000

A Haiyan tájfun – Fülöp-szigetek 2013 Iskolák felszerelése 14.600

Mezőgazdasági rehabilitáció 107.908

Áradások Szerbiában és 

Bosznia-Hercegovinában

2014 Támogatás az iskolakezdéshez 10.342

Mezőgazdasági rehabilitáció Szerbiában 36.750

Katasztrófakockázat csökkenése 31.000

Földrengés Nepálban 2015 Sürgősségi segítségnyújtás 30.000

Iskolák újjáépítése 80.000

A szíriai háború 2017 Sürgősségi segítségnyújtás Alepben 25.000

Belső menekültek megsegítése - Tartous 70.000

Ukrajna 2018 A konfliktushelyzetben élő lakosság ivóvízhez juttatása 40.000

Szociális étkezde Mariupolban 2.580

Összesen 1.030.850



Srí Lanka
A Srí Lankai Caritas (SEDEC) a katasztrófa után azonnal 
elkezdett segítségnyújtási programokat megvalósítani. 
A Srí Lankai Caritas több mind 50.000 családot karolt 
fel, kik elvesztették házaikat, személyes tárgyaikat és 
megélhetőségi forrásaikat. Az embereket táborokban 
szállásolták el, ahol élelemmel, higiéniai termékekkel, 
illetve egy ideiglenes menedékhez szolgáló anyagok-
kal, ételkészítéshez szükséges eszközökkel és ruhákkal 
látták el őket. Továbbá, a Caritas biztosította az áldoza-
tok pszichológiai tanácsadásával. S

Finanszírozott összeg: 56.820 EUR 

India
A kezdetleges állapot leküzdése után megkezdődött 
az újjáépítési és rehabilitációs szakasz. Az Indiai 
Caritas, a Caritas Internationalis hálózat partnereinek 
segítségével az érintett tengerpart több területén 
újjáépítési és rehabilitációs programokat valósított 
meg.

A Romániai Caritas Konföderáció India déli részén, 

Pondicherry-ben támogatott egy rehabilitációs 
programot, melynek keretein belül 50, halászattal 
foglalkozó család részesült támogatásban 
függetlenségük és méltóságuk visszaszerzése 
érdekében. 

Mindegyik család kapott egy árvíz- és földrengésálló 
házat (kb. 45 nm). Amennyiben a család egy nagyobb 
házat szeretne, az épületet ki lehet bővíteni saját 
forrásokból. A házakat biztonságos távolságban 
építették a tengertől.

A lakóházakon kívül a családok megélhetési forrásait is 
újrateremtették. A halászok ötös csoportokban kaptak 
1-1 motorcsónakot és halászhálót.

A támogatás egy része alacsony részletekben 
visszafizetendő hitel formájában lett folyósítva. A 
visszafizetett összegekből egy alapot képeztek, amely 
a halászok rendelkezésére állt további felszerelések 
beszerzésének finanszírozásához.

A programot partnerszervezetünk – az Indiai Caritas 
– bonyolította le, amely széles körű tapasztalattal 
rendelkezik a katasztrófák áldozatainak támogatását 
célzó  programok megvalósításában.

Finanszírozott összeg: 150.000 EUR

Közösségi központok 
kisgyermekeknek
A projekt a kis gyermekek (0 és 5 év között), szülők 
és teljes közösségek támogatását valósította meg, 
mivel keretein belül épületeket építettek és egy 
olyan központot működtettek, mely kis gyermekek 
gondozását és fejlesztését tűzte ki célul, a tanítók, 
szülőket támogató segítők és a közösség vezetőinek 
képzése által.

A 3 és 5 év közötti gyermekek napi szinten ellátogattak 
a központ óvodai programjába, ahol 40 gyermeket két 
óvónő lát el.

Az ennél fiatalabb gyermekeket otthonukban látják 
el. A szülőket támogató segítők rendszeresen 
meglátogatják a családokat és beszélgetéseket 
folytatnak a szülőkkel a gyermekek neveléséről és 
gondozásáról.

A központ épülete a gyermekeket célzó programokon 
kívül más célokat is szolgál: itt szervezik a 
közösségépítő programokat, illetve felkészítik a 
közösséget a katasztrófákra. Árvíz esetén az épület 
menedékként szolgál a falu teljes lakosságának.

Finanszírozott összeg: 60.000 EUR

Szolidaritás nemzetközi szinten
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Cunami az Indiai-óceánon
2004. december 26-án a Richter-skála szerinti 9,3-as 
erősségű víz alatti földrengés (a világtörténelemben a 
második legerősebb) rázta meg az Indiai-óceánt. A földrengés 
következtében egy olyan cunami keletkezett, mely több mint 
230.000 ember halálához és több ezer ember tulajdonának 
elpusztításához vezetett. A cunami által legsúlyosabban érintett 
országok: Indonézia, Srí Lanka, India és Thaiföld.

A Nargis ciklon Mianmarban
2008 májusában a Nargis ciklon Mianmar jelentős területeit elpusztította. A hivatalos 
kimutatások szerint, körülbelül 85.000 fő halt meg és több száz ezer ember maradt menedék 
és megélhetési források (termések – főleg rizs, és halászati felszerelések) nélkül. A ciklon 
következtében súlyosan megrongálódott 2.400 iskola is.



A leoganei Saint Vincent de 
Paul otthon

A földrengés előtt a Saint Vincent de Paul szociális 
otthon 12 épülettel rendelkezett – hálószobák, 
orvosi rendelő, mosoda, konyha, gyógyszertár és 
egy iskola. 130 idős személy, illetve fizikai és szellemi 
fogyatékossággal élő személy él állandó jelleggel az 
otthonban, őket kb. 40 fős személyzet gondozza. 
Nagyrészt nagyon szegény családokból származó 
személyekről vagy család nélküli személyekről van szó. 
400 gyermek jár az otthon óvodájába és iskolájába.

A földrengés következtében a Saint Vincent de Paul 
otthonban 12 személy halt meg. Valamennyi épület 
súlyosan megrongálódott vagy megsemmisült.

A Romániai Caritas támogatta az otthon újjáépítését, 
ennek köszönhetően a központ kedvezményezettjei, 
időskorúak, fogyatékosak és gyermekek újra megfelelő 
és biztonságos körülmények között élhetnek.

Finanszírozott összeg: 50.000 EUR 

A kolerajárvány 
megelőzését célzó program
A Caritas működtette leoganei Marie Jean orvosi 
központ egészségügyi alapellátást nyújt Leogane 
lakosságának. A központ egy különleges programmal 
járult hozzá a kolera elterjedésének megelőzéséhez.

A központ 20, egészséget elősegítő munkatársa nap 
mint nap közreműködött öt menekült táborban, 
ahol elmagyarázták az embereknek az alapvető 
szabályokat, amelyek betartásával megelőzhető a 
kolera, vízfertőtlenítő tablettákat osztottak szét és 
beazonosították az új koleraeseteket, amelyeket 
azonnal elküldtek központokba. 

A Caritas két táborban 14 fürdőszobát épített 5-5 
WC-vel, ugyanakkor beszerezték a kolera kezeléséhez 
szükséges gyógyszereket.

Finanszírozott összeg:  50.000 EUR

A megélhetési források 
újrateremtése
Bongnotte és Fayette falvakban, amelyek a 
földrengés által legsúlyosabban sújtott területen 
találhatóak, összesen 970 család él. A két falu magas 
mezőgazdasági potenciállal (zöldség- és gyümölc-
stermesztés, állattenyésztés) rendelkezik, de súlyos 
problémákkal küszködik: a földrengés által okozott 
veszteségeken kívül a falvak árvíznek és hurrikánoknak 
vannak kitéve.
A Caritas e két faluban a megélhetési források 
újrateremtésére és a közösség fejlesztésére irányuló 
projektet valósított meg. A földművelők képzésekben 
részesültek, amelyek során megismerhették a 
földművelés és állattartás hatékonyabb módszereit. 
A Caritas állatokkal (kecskék), magvakkal és 
szerszámokkal támogatta őket.

Más családok, akik kis vállalkozásokkal foglalkoznak 
(főleg utcai eladók), ugyancsak tanfolyamokon vettek 
részt és anyagi támogatást kaptak a vállalkozások 
megindításához.

Finanszírozott összeg: 100.000 EUR 

Földrengés Haitiben, 2010  
2010. január 12-én egy pusztító földrengés sújtott le Haitira, a 
világ egyik legszegényebb országára. A hivatalos kimutatások 
szerint több mint 220.000 ember halt meg és 300.000-en 
sérültek meg a katasztrófa következtében, illetve 1,3 millió 
ember menedék nélkül maradt. Középületek (beleértve az 
elnöki palotát és Port-au-Prince főváros katedrálisát), iskolák 
és kórházak, utak és hidak semmisültek meg, ugyanakkor a 
földrengés következtében kolerajárvány tört ki. Több mint 
700.000 embert fertőzött meg a baktérium, mely 8.000 halált 
eredményezett.

Szolidaritás nemzetközi szinten
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Áradások Magyarországon, 2010

2010 májusában az esőviharok nagy árvizet okoztak Magyarország észak-keleti részén. 4.700 család kel-
lett elhagyja otthonát. 700 ház megrongálódott vagy lakhatatlanná vált.

A Magyarországi Caritas beavatkozott több falu házainak rehabilitációjába és újjáépítésébe, melyek között Szen-
drőládban is (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). Miután valamennyi érintett családot meglátogatott egy szociális 
munkás és építészmérnök, 90 házat választottak ki a Caritas által megvalósított rehabilitációs programhoz. Az 
építészmérnök megbecsülte az anyagszükségletet minden család esetében. A Caritasnak egy csapata figyelemmel 
kísérte a teljes újjáépítési folyamatot és technikai és szociális tanácsadást nyújtott. 

Finanszírozott összeg:  75.850 EUR

Áradások Albániában, 2010

2010 végén Albánia északi részének jelentős területeit elárasztotta a víz. Körülbelül 15.700 
személyt kellett kimenteni és több ezer ház megrongálódott. 

A leginkább sújtott település Dajc község volt, körülbelül 20 km-re Shkodra várostól. A legnagyobb károk a 
házakban és mezőgazdaságban keletkeztek. Sok családnak elpusztultak az állatai, főleg tehenek, amelyek a fő 
megélhetőségi forrást képezik.

A Romániai Caritas Konföderáció az Albániai Caritas által megvalósított programot támogatta, melynek keretein 
belül a földművelőket segítették: 100 tehenet vásároltak Dajc legérintettebb családjainak.

Finanszírozott összeg:  40.000 EUR
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Megélhetési források a 
mezőgazdaságban
A mezőgazdaság a legtöbb 
fülöp-szigeti vidéki családban 
a fő jövedelem forrás. Az 
alacsonyabb vidékeken (a 
tengerpart közelében) rizst 
termesztenek, mely az ország 
fő élelmét képezi. A tájfun 
elpusztította a rizsföldeket, 
de egyben a következő 
periódus magjait és a mezőgazdasági szerszámokat 
is. A dombvidékeken főleg kókuszt termesztenek. Sok 
faluban a kókuszpálmák teljes mértékben elpusztultak. 

A Romániai Caritas a Samar sziget földművelőit 
támogatta, a programnak a következő három 
komponense volt:

1. Rizstermesztők támogatása: 4 faluból 487 család 
részesült támogatásban a rizstermesztés újrakezdése 
érdekében. A kedvezményezettek több képzésen vettek 
részt, melyek során a rizstermesztés hatékonyabb 
és környezetbarátabb módszereit ismerhették meg, 
magvakat, illetve szükséges szerszámokat kaptak egy új 
termesztési szezonra.

2. Dombvidéki termesztők támogatása: két faluból 80 
nő vehetett részt olyan képzéseken, ahol a zöldségek 
új termesztési módszereit ismerhették meg, valamint 
magvakat és szükséges szerszámokat kaptak. 
Mindegyik faluban egy bemutató kertet alakítottak ki.

3. Katasztrófakockázat csökkenése: az 1. és 2. program 
kedvezményezettjei részt vettek a katasztrófakockázat 
csökkenését célzó tevékenységekben. Együtt 
összeállították a kockázati térképeket és találkozókat 
szerveztek a közigazgatási képviselőkkel és non-
profit szervezetekkel. A gyermekek számára nevelési 
programokat szerveztek és mindegyik közösség 
kidolgozott egy cselekvési tervet.

Finanszírozott összeg: 93.308 EUR 

A Haiyan tájfun 2013. november 8-án sújtott le a Fülöp-szigetekre. 
A szél sebessége elérte a 300km/h-t, óriási pusztítást hagyva maga 
után az ország nagy részein.
Körülbelül 13 millió ember volt közvetlenül érintve. A tájfun 
következtében több mint 6.000 ember vesztette életét és kb. 
500.000 otthon semmisült meg, ezáltal 4 millió ember maradt 
menedék nélkül.

Szolidaritás nemzetközi szinten
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Projekt: Támogatás az 
iskolakezdéshez

Az iskolakezdéshez (ami egyben egy fontos lépés a 
normális élet irányába) az árvíz által sújtott területeken 
élő gyermekeknek iskolatáskákra, írószerekre és egyes 
esetekben lábbelikre volt szükségük.

Bosznia-Hercegovinából 70, Szerbiából 100 érintett 
gyermeket láttak el az iskolakezdéshez szükséges 
valamennyi kellékkel.

Finanszírozott összeg: 10.342 EUR

Projekt: Támogatás a 
mezőgazdaságban

A projekt keretein belül a szerbiai földművelők 
támogatásban részesültek, hogy 
újrakezdhessék mezőgazdasági 
tevékenységüket és ezáltal 
biztosíthassák családjaiknak 
a megélhetőségi forrásokat. 
A kedvezményezett családok 
magvakat, szerszámokat, 
háziállatokat és építkezési anyagokat kaptak 
megrongálódott melegházaik újjáépítéséhez.

Finanszírozott összeg: 36.750 EUR 

Projekt: 
Katasztrófakockázat 
csökkentése Szerbiában
A projekt keretein belül a Szerbia árvízveszélynek és 
egyéb természeti katasztrófáknak kitett területein 
élőhelyi közösségek támogatásban részesültek, hogy 
felkészülhessenek az ilyen jellegű eseményekre.

A projekt tevékenységeiben részt vettek a helyi 
hatóságok és iskolák is.

Finanszírozott összeg: 31.000 EUR

Áradások Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában

Az utóbbi 120 év legintenzívebb csapadékhullásai (pontosabban amióta léteznek meteorológiai felmérések ebben a 
régióban) 2014 májusában katasztrofális árvizeket okoztak Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában. Több százezer 
ember vesztette el minden anyagi javait. Boszniában az ország lakosságának negyede közvetlenül érintett volt 
az árvizek által. Több tízezer embert kellett kitelepíteni, kb. 100.000 ház és 230 iskola, valamint kórház és klinika 
rongálódott vagy semmisült meg. Mind két országban több tucat ember életét vesztette az árvizek következtében.
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Szolidaritás nemzetközi szinten

Földrengés Nepálban, 2015 

Április 25-én a Richter-skála szerinti 7,8-as erősségű 
földrengés (melyet több erős utórengés követett) 
rázta meg Nepált, óriási károkat okozva. Több 
mint 8.800 ember vesztette életét és 22.300-an 
sérültek meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
tudósításai szerint több mint 8 millió emberre 
volt hatással e katasztrófa. Több százezer otthon 
megrongálódott és megsemmisült. Millióan szorultak 
alapellátásra, beleértve az éloelmet, ideiglenes 
menedéket és orvosi ellátást.

12

Sürgősségi 
segítségnyújtás

A Nepáli Caritas az érintett 
emberek segítségére 
sietett már a katasztrófa 
első pillanataiban, azonnal 
elkezdett támogatást 
szétosztani saját 
készleteiből és menedéket 
nyújtani. Mindeközben 
több országból érkeztek Caritas- csapatok Nepálba, 
segítséget felajánlva a helyi Caritas tevékenységeinek 
lebonyolításában.

A helyi szinten be nem szerezhető támogatásokat 
repülővel szállították helyszínre Európából, az 
AEÁ-ból és Ausztráliából. A Caritas-csapatok több 
ezer embernek osztottak szét élelemcsomagokat, 
víztárolókat (vödröket) és takarókat. Ugyanakkor 
az áldozatokat higiéniai készletekkel és azok 
használatához magyarázatokkal látták el. Kb. 200.000 
fő részesült a Caritas támogatásában. Finanszírozott 
összeg: 30.000 EUR

Iskolák újjáépítése

A lakóházakon kívül a földrengés sok iskolát is 
elpusztított Nepalban, ezáltal több ezer gyermek 
maradt ki az oktatásból.

A Romániai Caritas a 
Sindhupalchowk régióban 
található iskola rehabilitációját 
támogatta. A munkálatok 
során 30 részlegesen 
elpusztított osztályt 
rehabilitáltak földrengésbiztos 

építési módszerek felhasználásával. Az iskola építése 
és rehabilitációja során részt vettek a gyermekek szülei, 
akiket egy szakmai csapat irányított.

Továbbá, a megfelelő higiéniai standardok biztosítása 
érdekében, 5 fürdőszoba és 5 vízellátási rendszer került 
kialakításra.

Finanszírozott összeg: 80.000 EUR



Tartousi belső menekültek – 
Támogatás Tartousban 

Tartous és Mashta Al Helu városok Szíria mediterrán 
tengerpartján találhatóak. Erre a régióra nincs 
közvetlen hatással a háború, így több mint 200.000 
belső menekült talált ott ideiglenes menedékre.

A Szíriai Caritas a legsebezhetőbb személyeket 
támogatja e régióban. A projekt keretein belül 560 
család pénzügyi támogatásban részesült (melyet 
lakásbérlésre fordíthattak), 435 diák kapott nevelési 
támogatást, 276 beteg orvosi ellátást. 784 család 
kapott élelmiszert és tisztítószereket, tejet és 
pelenkát tartalmazó csomagokat. Ugyanakkor egy 
közösségépítő programot valósítottak meg, amelyen 
elsősorban nők vettek részt.

Finanszírozott összeg: 70.000 EUR

Ostrom után – 
segítségnyújtás Aleppóban
Aleppó városában évek 
óta zajlanak az erőszakos 
összecsapások a 
szíriai hadsereg és az 
ellenzéki erők között. 
Több mint 300 000 
ember kényszerült 
elhagyni a várost egy 
biztonságosabb hely keresése érdekében. Több 
negyedet szinte teljesen leromboltak.

A Szíriai Caritas által megvalósított és több Caritas-
szervezet (beleértve a Romániai Caritast) által 
finanszírozott projekt révén több mint 15 ezer 
sebezhető ember jutott élelmiszerekhez, ivóvízhez 
és orvosi ellátáshoz. Több mint 700 gyermek kapott 
segítséget az iskolai tanulmányok folytatásában, 
további családok kaptak támogatást megrongálódott 
lakásuk megjavítására vagy egy menedékhely 
bérlésére.

A Szíriai Caritasnak két helyi irodája van Aleppóban, 
az itt dolgozó szakemberek és önkéntesek a város 
legsérülékenyebb családjaihoz is eljutnak.

Finanszírozott összeg: 25.000 EUR

A szíriai háború, 2017 

Szíriában 2011 óta dúl a háború. Több mint 11 millió 
embert űztek el otthonukból, ők menekültekként 
élnek az ország biztonságosabb területein vagy más 
országokban – körülbelül 5 millió ember hagyta el 
Szíriát a háború kezdete óta. Ma 13 millió szíriai em-
bernek – ebből 6 millió gyermeknek – van szüksége 
humanitárius segítségnyújtásra.
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Szíria, Aleppó: A támadás 
után
Nem aggódom az élelem, víz vagy a lakás miatt, 
mindegyik megoldható valamilyen módon. A 
legjobban azt szeretném, ha a lányom tudna járni 
és ismét úgy játszani, mint a többi gyerek – mondja 
Amal édesanyja. Amikor egy gránát felrobbant 
a lakásukban, a kislány súlyosan megsérült, 
az orvosok pedig arra kényszerültek, hogy 
amputálják a jobb lábát.

A Caritashoz fordultam segítségért. Amikor egy 
alkalmazott tájékoztatott, hogy két napon belül 
felhív, azt hittem, ez a módja annak, hogy elutasítsák 
a segítséget. Viszont ugyanaz az alkalmazott két nap 
múlva felhívott, és életemben a legnagyobb örömet 
éreztem, amikor azt mondta: a lányomnak protézise 
lesz!

Az Aleppóban található Jabal Badro környéki 
Caritas-iroda segített a kislánynak művégtaghoz 
jutni. Újból járhat iskolába és játszhat barátaival.

A Szíriai Caritas által Aleppóban megvalósított 
programok egyik legfontosabb eleme az orvosi 
ellátásra szorult személyek támogatása volt. A 
Caritas sebészeti beavatkozásokat finanszírozott 
vagy kifizette a szükséges gyógyszereket több 
mint 1400 beteg számára.

Az aleppói Caritas-csapatok egyik másik fontos 
törekvése a télre való felkészülés. Hamarosan a 
hőmérséklet nulla fok alá csökkent és sok család 
nem volt felkészülve erre a nehéz időszakra. 
A Szíriai Caritas 1800 családot támogatott 
utalványokkal ruhák és lábbelik beszerzéséhez. 

A Romániai Caritas egy 25.000 eurós 
anyagi támogatást nyújtott a Szíriai Caritas 
megvalósította programok finanszírozására 
Aleppóban. Az összeg a 2017. február 19-ei 
gyűjtésből származik.

Fülöp-szigetek – rögtön a 
katasztrófa után...

Mindenhol pusztítások történtek és az áldozatoknak 
mindenre szükségük van - mondta Edwin Gariguez, 
a Fülöp-szigeti Caritas - NASSA ügyvezető titkára, 
a Leyte tartomány falvainak meglátogatása után, 
melyekre súlyosan lesújtott a Haiyan tájfun. A 
Caritasnak növelnie kell az élelem és ideiglenes 
menedékek felépítéséhez szükséges anyagok szé-
tosztását. Az egyház mozgósítása és a szomszédos 
egyházmegyék összetartása, valamint a világ minden 
tájáról érkező Caritas-szervezetek bizakodóvá tettek, 
hogy helyt tudunk majd állni e sürgősségi eset kihívá-
sainak - folytatta. 

Ormocban a legtöbb ház súlyosan 
megrongálódott és az emberek még mindig 
igyekeztek anyagokat megmenteni házaikból, 
hogy ideiglenes menedéket építhessenek 
maguknak.

Demetria Omega a tájfun egyik áldozata Ormoc-
ban. A gyümölcsöt-zöldséget árusító standjánál, 
ahol unokái veszik körbe, elmesélte traumatikus 
tapasztalatát. Amikor ránk csapott a tájfun, azt 
hittük, mind meghalunk. Az összes ház repkedett és 
nagyon nehéz volt számunkra (fiammal, unokáimmal 
együtt) megvédeni magunkat. Házam megsemmisült, 
mostanra nem maradt semmi belőle. Elsősorban 
élelemre van szükségünk, majd anyagokra, hogy 
menedéket építhessünk magunknak.

Beszámolók az adománygyűjtésekről
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Nem tudunk tétlenül ülni. Sikerült egy kis, 25 dolláros 
kölcsönt kapjak és kialakítottam ezt a gyümölcsöt-
zöldséget árusító standot. Remélem támogatni 
tudom majd családomat, hogy túl tegyük magunkat 
ezen a katasztrófán. Fontos hogy legyen egy 
elfoglaltságom és minden tőlem telhetőt megtegyek 
unokáimért.

Míg az ormoci rombolások is lényegesek, 
Taclobanban ennél még súlyosabbak, főleg Palo 
településen, mely az egyike Haiyan tájfun által a 
legsújtottabbaknak. Mikor kinézek megrongálódott 
házam ablakán, mintha a halál völgyét látom - 
mondja Monsenior John Du – paloi érsek.

Paloban az épületek 95%-
a eltűnt. A holttesteket a 
plébániák szélén temetjük 
el. Minden hiányzik, habár 
az áldozatok megsegítése 
jól meg van szervezve 
és ételeket és anyagokat 
osztunk szét, hogy az ideiglenes menedékeket 
gyorsan fel lehessen építeni - magyarázza a püspök.

A Romániai Caritas 107.908 EUR támogatással 
járult hozzá a fülöp-szigeti programokhoz. 
Az összeg a 2013. december 8-ai gyűjtésből 
származik.

15



Albánia – 
takarmányraktár

A dajci önkéntescsoport kialakított és megszervezett 
egy takarmányraktárt egy árvízbiztos helyen. A 
közösség valamennyi tagja minden ősszel odaa-
dományozza az állat takarmány egy kis részét. Árvíz 
esetében (mely gyakori eseménynek tekintendő főleg 
téli időszakban) a takarmányokat szétosztják a rászo-
rulók között, biztosítva ezáltal az állatok túlélését 
további segítség érkezéséig.

Bulgária – 
egy biztonságosabb iskola

A Dolno ezerovoi csapat, mely elsősorban a diákok 
szüleiből és néhány tanárból tevődik össze, az iskola 
és a diákok felkészülésére irányuló programot valósí-
tották meg árvíz esetekre (az iskola egy árvízveszélyes 
területen található). A diákok a projekt keretein belül 
kiadott munkafüzetet felhasználva részt vettek képzési 
programokban, a tűzoltókkal együttműködve kidol-
goztak egy új kimenekítési tervet az iskolából, és a pro-
jekt végén az egész iskola részt vett egy kimenekítési 
gyakorlatban.

Ezt a regionális projektet a Romániai Caritas 
Konföderáció irányította és partnerségben került 
megvalósításra az albániai, bulgáriai, koszovói és 
szerbiai Caritas-szervezetekkel. A projekt támogatói a 
franciaországi, németországi és spanyolországi Caritas-
szervezetek voltak.

A projektnek két komponense volt: a délkelet-
európai Caritas-szervezetek kapacitásának fejlesztése 
a katasztrófakockázat-csökkentés területén 
és mintaprojektek megvalósítása a régió több 
közösségében.

A Romániai Caritas Konföderáció egy erőforrás-
központként működött a többi résztvevő szervezet 
számára. A szövetség csapata több képzést szervezett 
a projektpartnereknek és támogatást nyújtott a helyi 
csoportoknak a támogatási látogatások során minden 
településen, ahol minta/pilot projekteket valósítottak 
meg.

Ugyanakkor a Konföderáció csapata több kiadványt 
dolgozott ki és jelentetett meg, melyeket közvetlenül 
használtak fel a helyi tevékenységek során, például 
munkafüzet gyerekeknek, családi terv sürgősségi 
esetekre és egy katasztrófakockázat csökkentésére 
irányuló program-munkakönyv, mely a projekt 
eredményeire alapszik.

Helyi szinten valamennyi ország projektcsapatai 
katasztrófakockázat-csökkentési projekteket 
valósítottak meg, a képzés során kidolgozott 
módszertan nyomán: helyi szintű önkéntescsoportokat 
alakítottak, akik kockázatbecsléssel foglalkoztak 
közösségükben. A konkrétan kivitelezett intézkedések 
között felsorolhatjuk a nevelési programokat 
gyermekeknek, kimenekítési gyakorlatokat, 
elsősegélynyújtási képzéseket, családi tervek 
kidolgozását sürgősségi esetekre, tájékoztatási 
kampányok és tanácsadásnyújtást családoknak 
árvízveszélyes területeken.

A katasztrófakockázat csökkenése Délkelet-Európában, 2010-2012

A projektet a Külügyminisztérium finanszírozta a 
Hivatalos Támogatási Program a Fejlődésért (RoAid) 
keretein belül és 2014/2015-ben került megvalósításra 
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Program (UNDP) 
támogatásával – Európa és Ázsiai Regionális iroda.

A projekt célkitűzései a Grúziai katasztrófakockázat 
csökkentésének elősegítése, valamint a Grúziai 
Tsintskaro közösség felkészítése a természetes 
katasztrófákkal elleni védekezésre.

A projekt fő tevékenységei:

• Képzés: A Grúziai Caritas csapata részt vett egy 
bevezető tanfolyamon a katasztrófakockázat 
csökkentéséről és a helyi ismeretek és képességek 
beazonosításáról, mely képzést a Romániai Caritas 
Konföderáció egyik szakembere tartotta.

• Kockázatok beazonosítása: Két csoport, egy 
felnőttekből és egy ifjakból álló csapat részt vett a 
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A projektet 2016-2017 között valósították meg part-
nerségben az Örményországi és Grúziai Caritas-szal.

Mindkét ország szembesült a múltban árvizekkel, 
földcsuszamlásokkal és földrengésekkel, valamint 
e jelenségek kockázata a jövőre nézve is fennáll. A 
projektben összesen hat közösség vett részt (3-3 
mindegyik országból), melyek kockázatos helyzetben 
élnek. A közösségi megközelítésen alapuló megvalósí-
tott tevékenységek a kockázatok és sebezhető pontok, 
valamint a képességek beazonosítását tűzték ki célul.

A helyi Caritas-csoportok meglátogatták valamen-
nyi résztvevő közösséget, kapcsolatba léptek a helyi 
hatóságokkal és beazonosítottak potenciális helyi 
együttműködőket. Megalakultak az önkéntesek csopo-
rtjai, akik képzéseken vehettek részt. Kidolgozták a 
kockázati térképeket, szezonális kalendáriumokat és 
múltbeli katasztrófák feljegyzéseit, ugyanakkor inter-
júkat készítettek a közösség tagjaival.

A projekt során több információs anyagot készítettek 
(A család brosúrája árvíz, földrengés és földcsuszam-
lás esetén, Az osztály biztonsági terve, A közösségi 
segítő útmutatója), melyeket a tájékoztató kampányok 
során használtak fel.

Az iskolákban a tanárok a Caritas csapat egyik tagjával, 
felkészítő órákat szerveztek felhasználva a családi 
brosúrákat. Valamennyi résztvevő osztály kidolgozta 
saját biztonsági tervét.

A résztvevő közösségekben megvalósított konkrét in-
tézkedések, mint például szennyvíz-rendszer kiépítése, 
iskolák felszerelése evakuálási jelekkel, evakuációs 

gyakorlat az iskolában, a bútorzat rögzítése a falra 
vagy a folyómeder kitakarítása, hozzájárulnak  a 
veszélyhelyzet-reagálási kapacitások javításához és 
katasztrófa kockázat csökkentéséhez.

A projektet a Külügyminisztérium finanszírozta a 
Hivatalos Támogatási Program a Fejlődésért (RoAid) 
keretein belül és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Pro-
gram (UNDP) támogatásával valósult meg – Európa és 
Ázsiai Regionális iroda.

A katasztrófakockázat csökkenése Délkelet-Európában, 2010-2012

kockázatok felmérésében. Lerajzolták a közösség 
kockázattérképét és kivizsgálták a fő problémákat a 
problémafa módszert használva. A folyamatot egy 
helyi hidrológiai szakember is támogatta. A beazo-
nosított problémák közé sorolandó: a tavaszi erős 
esők utáni ismételt árvizek, a lakosság és állatok 
ivóvizének veszélyeztetése az árvizek és aszály 
miatt, amely egyben a mezőgazdasági termést is 
befolyásolja. 

• Felkészítési és megelőzési program: 120 család 
dolgozta ki saját tervét sürgősségi esetekre. E 
tevékenység előkészítése során a kezdeményező 
csoport (felnőttek) részt vett a Caritas szakembere 
által szervezett műhelyen. 

Ugyanakkor átalakítottak és berendeztek egy 
közösségi központot, amely árvíz esetén menedékként 
szolgálhat. 

A megvalósított elemzés alapján a helyi szakember 
kidolgozott egy intézkedési tervet az árvíz hatásainak 
mérséklésére. A helyi közösség saját erőforrásaival 
járult hozzá az első intézkedések megvalósításához, 
például a falut átszelő patak medrének újraalakítása.

A projekt keretein belül több kiadványt szerkesztettek 
grúz nyelven: egy munkafüzet gyerekeknek, egy 
tájékoztató brosúra az árvizek miatt megrongálódott 
házak újraépítéséről és egy útmutató a katasztrófa- 
kockázat csökkentéséről. 
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Capacity Building Délkelet-Európában

Délkelet-Európa egy fokozottan kockázatos terület, 
ugyanis valamennyi országot gyakran sújt árvíz, földc-
suszamlás vagy földrengés. Sokszor a természetes 
katasztrófák nincsenek figyelemmel az országok 
határaira (ráadásul Délkelet-Európában számos kis 
alapterületű ország van), emiatt együttműködésre 
van szükség a katasztrófák esetén fellépő szervezetek 
között.

A délkelet-európai Caritas-szervezetek hozzájárul-
tak a humanitárius segítségnyújtási program meg-
valósításához és 2008-ban megalakították a SEECEG 
(South Eastern Caritas Emergency Group) regionális 
csoportot.

E csoport keretein belül dolgozták ki a délkelet-
európai Caritas-szervezetek a kapacitásfejlesztésre 
irányuló regionális projektet. A Romániai Caritas 
Könfoderáció felelt a projekt megvalósításáért 2012-
2014 között és egy erőforrás-központot biztosított, 
amely képzéseket és tanácsadást nyújtott a résztvevő 
szervezeteknek.

Az Ausztriai, Belgiumi, Franciaországi, Németországi 
és Spanyolországi Caritas által finanszírozott pro-
jekt résztvevői a következő Caritas-szervezetek 
voltak: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, 

Görögország, Koszovó, Montenegró, Románia, Szerbia 
és Törökország.

A projektnek több komponense volt:

Képzéseket szerveztek a humanitárius segítségnyú-
jtásért felelős Caritas-koordinátoroknak, országos 
és helyi csapatoknak. A képzések fő témái: human-
itárius segítségnyújtás fő elvei, információk a fő 
természeti katasztrófákról, katasztrófa utáni állapot 
értékelésének módszerei, beavatkozási programok 
kidolgozása és az érintett lakosság konkrét támogatási 
módszerei (például élelemmel).

A projekt keretein belül a résztvevő szervezetek 
kidolgoztak terveket sürgősségi esetekre, amelyekben 
meghatározták, milyen esetekben, milyen erőfor-
rásokból és hogyan fog beavatkozni a Caritas, amen-
nyiben katasztrófahelyzet merülne fel.

A Romániai Caritas Könfoderáció több kiadványt dol-
gozott ki, melyeket lefordítottak a résztvevő országok-
ban beszélt nyelvekre:

Pocket Guide Assessment: egy szórólap mely alap-
információkat tartalmaz a katasztrófahelyzet utáni 
kiértékelésről.

Pocket Guide Élelmiszer szétosztása: egy útmutató 
az élelemiszerrel való támogatások megszervezéséről.

Házát elárasztotta a víz!!! Mit csináljon?: egy útmu-
tató az árvíz sújtotta családoknak, amelyben leírják az 
alapszabályokat egy elárasztott házba való visszatérés 
esetében (takarítás és fertőtlenítés, penész kezelése, 
javítások, biztonsági szabályok).

Kézikönyv: A projekt keretein belül szerevezett 
képzéseken bemutatott információk összefoglalója.

Valamennyi kiadvány letölthető a Romániai Caritas 
Könfoderáció honlapjáról:

http://caritasromania.ro/resurse/
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TEACH projekt
A TEACH (Technikai 
támogatás a humanitárius 
segítségnyújtás területén az 
európai karitatív szervezetek 
számára) projekt 6 európai 
Caritas-szervezet részvételével valósul meg: Ausztria, 
Csehország, Írország, Nagy-Britannia és Románia, 
illetve Európai Caritas.

A projekt fő célkitűzése a technikai kapacitásépítés 
a humanitárius segítségnyújtás és önkéntesek 
menedzsmentjének területén a konzorcium szervezetei 
körében, valamint a Caritasnak dolgozó alkalmazottak 
és önkéntesek körében.

A projektet az Európai Unió finanszírozza az EU 
Segítségnyújtási Önkénteshálózata kezdeményezés 
keretein belül, a projekt lehetővé teszi a partnerek 
számára, hogy részt vegyenek a cselekvési tervek 
kiértékelési és kidolgozási folyamatában, az alap 
humanitárius standardok elvárásainak betartása 
érdekében.

A projekt egy másik része a tudatosításról és 
tájékoztatásról szól a humanitárius segítségnyújtás 
területén, amely téma kevésbé ismert keletközép-
európai országaiban, beleértve Romániát. E projekt 
által a résztvevő partnereknek lehetőségük nyílik 
tapasztalatcserére a tudatosítás területén, valamint 

együtt dolgozni kommunikációs stratégiák kidolgozása 
során, a szervezetek saját tapasztalataira alapozva.

Ennek értelmében a Romániai Caritas egy információs 
karavánt szervezett a nagyobb városokban lehetőséget 
nyújtva az érdekelt személyeknek többet megtudni 
a humanitárius segítségnyújtásról és önkéntesként 
történő beavatkozás lehetőségeiről.

Az EU Segítségnyújtási Önkénteshálózata 
kezdeményezés Európa lakosságának lehetőséget 
biztosít arra, hogy hosszú távon beavatkozhasson 
humanitárius segítségnyújtási projektekbe, ezáltal 
változatos hátterű, kapacitású és tapasztalatú 
személy képes támogatást nyújtani a humanitárius 
segítségnyújtások során a rászoruló országok 
szükségleteit szem előtt tartva, illetve részt venni 
önkéntes alapon az ilyen jellegű tevékenységek 
során gyakorlati mozgósítás vagy online önkéntesség 
keretein belül.

A kezdeményezés az Európai Unió kapacitásának 
erősítésére koncentrál, hogy szükségletekre alapuló 
humanitárius segítségnyújtásra legyen képes, 
professzionális támogatást nyújthasson képesített 
önkéntesek mozgósításával. Ugyanakkor igyekszik 
az érintett országok lakosságának kapacitásait 
megerősíteni közös projektek megvalósítása során, 
melyekben a tapasztalt humanitárius szervezetek 
együttműködnek a helyi szervezetekkel.

További információ:                                                       
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteer_en

PEACH1 és PEACH2 projektek
A PEACH (European-Asian Partnership for 
Building Capacities in Humanitarian Action – 
Kapacitásfejlesztésre irányuló partnerség Európa 
és Ázsia között a humanitárius intézkedések 
területén) projektek célja Ázsia 8 országából 
származó Caritas-szervezetek szervezési és technikai 
kapacitásának fejlesztése, ezáltal a résztvevő 
szervezetek hatékonyabbak lesznek a humanitárius 
segítségnyújtás, katasztrófakockázat csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseikben és önkéntesek 
menedzselésében. 

A PEACH projekteket az Európai Unió finanszírozza az 
EU Segítségnyújtási Önkénteshálózata kezdeményezés 
keretein belül. A főpályázó és egyben a projekt 
koordinátora az Ausztriai Caritas.

A projektek fő célkitűzései:

• Hozzájárulni a Caritas-szervezetek erőfeszítéseihez, 
hogy hatékonyabb és fenntarthatóbb támogatást 
nyújtsanak a humanitárius válságok előtt, közben 
és után.

• Támogatni a Caritas-szervezeteket önkéntességi 
programok megvalósítása során belső és 
nemzetközi önkéntesek megfelelő összehangolása 
érdekében.

A projekteket 12 partnerszervezet valósítja meg 12 
országban: Ausztria, Banglades, Csehország, Fülöp-

szigetek, India, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Románia, 
Indonézia, Mongólia és Tájföld. A PEACH1 projekt 2016-
2018 között került megvalósításra, a PEACH2 2020-ig 
valósul meg.

A PEACH1 projekt keretein belül a Romániai Caritas 
Konföderáció kidolgozott és végrehajtott egy képzési 
programot a résztvevő országokban tevékenykedő 
Caritas-koordinátorok számára a humanitárius 
segítségnyújtási programok megvalósításáról és 
a Caritas hálózaton belül használt koordinációs 
mechanizmusokról. Ezt követően a programot 
végrehajtották valamennyi résztvevő országban.

Ugyanakkor, a Romániai Caritas Konföderáció kiadott 
egy bevezető útmutatót önkénteseknek a humanitárius 
segítségnyújtás területén.

A PEACH2 projekt keretein belül a Romániai Caritas 
Szövetség felel a katasztrófakockázat csökkentésére 
irányuló komponensért. A Romániai Caritas 
szakemberei beazonosították azon sikeres cselekvési 
mintákat, amelyekben az önkéntesek beavatkoznak 
a katasztrófacsökkenési és közösségfelkészítő 
programokba. Ugyanakkor megszervezett egy 
workshopot valamennyi ázsiai partnernek és ki fog 
adni egy kézikönyvet a sikeres projektekről, illetve 
információkról az önkéntesek beavatkozásáról 
a katasztrófakockázat csökkenésére irányuló 
programokban. A Romániai Caritas Konföderáció 
ugyanakkor részt vesz az online képzési programok 
(e-learning) kifejlesztésében.
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Str. Washington 38, sector 1
Bucuresti, România
Telefon: +40 21 230 40 13
Email: caritas@caritasromania.ro
www.caritasromania.ro
www.facebook.com/CaritasRomania

Ez az anyag a TEACH projekt keretében készült (Technical Assistance for European Caritas Organisations 
in Humanitarian Aid). A projektben az Európai Caritas mellett öt európai Caritas-szervezet vesz részt 
Ausztriából, Csehországból, Írországból, Nagy-Britanniából és Romániából.
A projektet az Európai Bizottság társfinanszírozza az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata keretében; 
általános célkitűzés a konzorciumi szervezetek, a Caritas munkatársainak és önkénteseinek a 
humanitárius segítségnyújtás és az önkéntes menedzsment területén meglévő technikai képességeinek 
erősítése.

Ez a projekt/dokumentum magába foglalja az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósított 
humanitárius segítségnyújtási tevékenységeket. Az ebben a dokumentumban megfogalmazott 
vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját, emellett az Európai Bizottság 
nem felelős az ebben a dokumentumban megfogalmazott információk felhasználásáért.


