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Máltai Lovagrend

Jeruzsálem 1070 – 1113

Rhodosz 1310 – 1530

Málta 1530 – 1798

Róma 1800 –

Karitatív és humanitárius 

segélyszervezetek nemzeti 

szinteken.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

(Egyesület) 1989 – napjainkig

Tuitio Fidei

Et Obsequium Pauperum

A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ’ 900 ÉVES ’ 

TÖRTÉNETE



Máltai 
Szeretetszolgálat

Önkéntesség Intézmények Modellprogramok

Az önkéntesség nem csupán 

akciókra, vagy hirtelen jelentkező 

helyzetekre adható kampány szerű 

válasz.

Az önkéntesség kiszámítható stabil 

alap, amelyre egy egész szervezet 

struktúrája épül.

AZ ÖNKÉNTESSÉG MINT PILLÉR



Országos 

Központ

Dél-

Dunántúl

19 csoport

500 önkéntes

Nyugat-

Dunántúl

Közép-

Dunántúl

Közép-

Magyarország

Észak-

Alföld

Észak-

Magyarország Dél-Alföld

Málta Szeretetszolgálat tagjai 

létesített jogviszony keretében 

önkéntes tevékenységek 

folytatására vállalkoznak és egyben 

kötelezettek.

A tagság alapegységei a csoportok.

Csoportok regionális irányítás alatt.

Régiók az országos központ alá 

tagozódva.

ÖNKÉNTES CSOPORTOK


120 csoport

3500  önkéntes tag





Reguláris

• adományok gyűjtése / osztása

• rászoruló családok/kliensek felkutatása, 

regisztrálása, nyilvántartása, figyelemmel 

kísérése

• helyi vezetés számára kiszámítható 

támasz biztosítása a karitatív 

tevékenységek szervezésében

• hitéleti tevékenységek

Szakmai feladatok ellátása önkéntesekkel

• katasztrófák, krízishelyzetek (árvíz, 

menekült válság, balesetek, stb.)

• különböző célcsoportok számára 

szervezett akciók (egészségügy és 

elsősegély, hátrányos helyzetűek 

élményhez juttatása, integráció)

• egészségügyi ellátás, jogsegély

MÁLTAI ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI



CSOPORTOK (TAGOK)

+ stabilitás, kiszámíthatóság, lokális jelenlét 

- hirtelen jövő, folyamatos igénybevételt jelentő 

feladatokra nehezen mobilizálható

(szabadidős aktivitás, szakértelmet nem igénylő 

önkéntesség)

SZAKFELADATRA SZERVEZETT ÖNKÉNTESSÉG

+ komolyabb igénybevételre mobilizálható, gyors 

reagálású, akár magas szakmai tudás alkalmazása

- általában hosszú távra nem, vagy csak alacsony 

óraszámban, inkább akciószerűen szerveződő

(járóbeteg szakrendelő, mentőszolgálat, 

kistelepülések és leszakadó városrészek fejlesztése, 

migráció, katasztrófák)

A fiatalok motiválása hosszú távú elköteleződésre 

nem könnyű. Öregedő önkéntes csoportok.

ÚJ TRENDEK AZ ÖNKÉNTESSÉG SZERVEZÉSÉBEN

Modell programok, jó 

gyakorlatok integrálása, új 

típusú tevékenységek 

alkalmazása (mélyebb fúrás 

a rászorulóknál, tanoda, 

fenntartható szemlélet)

Struktúra

Az elköteleződés kialakítása 

tanulás útján. Tudás 

fejlesztés, elsősegély, IfYou

projekt, máltai módszerek 

elsajátítása, reguláris 

rendszer működésének 

megismerése.

Módszertan

Tanulás



1. Adományok célzott 

juttatása

2. Élmény nyújtás

3. Igény kialakítás

4. Egyszeri adomány 

helyett 

önkéntes szolgáltatás

5.   Integrációs eszköz

Máltai Szépségnap, mint jó gyakorlat

EGY MÁLTAI JÓ GYAKORLAT



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


