
Egyházmegyénkben nagyon sok terület még nem lefedett a karitatív szolgálatok által. 

 

Mi szükséges ahhoz, hogy minden plébánián működjön Karitász csoport? 

 

Hogyan lehetne vágyat ébreszteni az emberekben a másokat szolgáló önkéntes munka iránt?  

 

Milyen fórumokon lehetne megismertetni az Irgalmasság Háza Szolgálatot minél többekkel? 

 

Mi az a szolgálati terület, vagy melyek azok a szolgálati helyek, ahol igény lenne önkéntesek 

munkájára, de még nincs jelen az Irgalmasság Háza Szolgálat? 

 

Hogyan segíthetjük a demenciával élő családtagjait hatékonyabban? 

 

Milyen a betegséggel való együttélés „szakmai iránytű” és társas támogatás nélkül? 

 

Milyen kihívások és próbatételek lehetnek egy demenciával élő ember környezetében? 

 

Hogyan befolyásolja a diákok és szüleik szociális kompetenciáit az (óvodai) iskolai szociális 

munka? 

 

Milyen prevenciós eszközök alkalmazása segíthetnek kiszűrni a gyermekek 

veszélyeztetettségét? 

 

Mit tehet az iskolai mentálhigiéné és szociális munka a gyermek-család-oktatási és nevelési 

intézmények közötti konfliktusok feloldásában? 

 

Hogyan hat az önkéntesség az ifjúság szociális érzékenységére? 

 

Milyen pályaorientációs programot kínálnak jelenleg a szociális intézmények a Kaposvári 

Egyházmegye területén? 

 

Mennyire tudja betölteni elvárt funkcióját a közösségi szolgálat a fiatalok körében, vagy csak 

egy újabb adminisztrációs kötelezettséget generál? 



 

Az idősek otthona iránti igény, a férőhelyre várakozók száma rohamosan nő. Milyen 

válaszokat, megoldási alternatívákat tudunk kínálni számukra? 

 

Kis jövedelemmel, vagy jövedelemmel nem rendelkező időskorú embertársainkat milyen 

módon, milyen intézményi keretek között tudjuk segíteni? (Alacsonyküszöbű 

intézmények???) 

 

Milyen megoldást tudunk kínálni a frissen kilakoltatott, támogató háttérrel nem rendelkező, 

minimális pénzből élő emberek, családok számára (tudván, hogy anyagi helyzetükön nem 

lehet pozitív irányban változtatni)? Hagyjuk, hogy hajléktalanszállóra kerüljenek vagy meg 

tudjuk őket menteni? 

 

Milyen „új”, a demenciával élők kezelésében hatékony terápiák, innovatív megoldások 

bevezetésére van lehetőségünk? 

 

Milyen megoldási stratégiában gondolkozunk az egyre nagyobb problémát jelentő szakember 

hiány kérdésében? 

 

Hogyan tudunk teljes értékű, karitatív értékeken nyugvó szakmai munkát (küldetést) 

megvalósítani a jelenlegi alacsony szakember ellátottság („kínálat”) mellett? 

 

Hogyan tudjuk vonzóvá tenni karitatív feladatainkat más szakemberek és a fiatalok, mint 

potenciális önkéntesek számára? 

 

Tudunk e, és ha igen milyen megoldásokat a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeket 

(felnőttet) nevelő, súlyosan leterhelt családok számára? 

 

Van e lehetőségünk szakosított ellátási forma (lakóotthon, támogatott lakhatás) 

megszervezésére? 


