Tartalmi beszámoló a 2011. év közhasznú tevékenységeiről
Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány
A 2011. évben kiemelt feladataink voltak: (1) szociális, karitatív tevékenység, (2) oktatás,
ismeretterjesztő tevékenység és (3) irodai, ügyviteli tevékenység.
(1) a szociális (karitatív) tevékenységünk fő feladata volt a szociálisan rászoruló családok,
idősek, betegek, magányosok, hátrányos helyzetű munkanélküliek és a társadalom peremére
szorultak segítése. A rászorultakon való segítés élelmiszer, ruha és pénzbeli segélyezéssel,
tanácsadással, kórházban lévő betegek látogatásával, lelki segítésével és a börtönben lévő
fogvatartottak részére kiscsoportos személyiségfejlesztő foglalkozásokkal és a szabadulásra
felkészítő lelkigondozás által.
Működésünkhöz kapott pénzügyi bevételeink az előző évihez képest jelentősen csökkentek
1.007.579 Ft-tal (1.663.221,- Ft-ról 65.462,- Ft-ra). A bevételeink a következő módon
alakultak. Adományok magánszemélyektől 241.700,- Ft, előző évitől 216.700,- Ft-tal több.
Egyedül ez a bevételünk nőtt. Az Szja 1%-os felajánlás 1.103.537,- Ft volt, előző évitől
74.684,- Ft-tal kevesebb. Az NCA-hoz nem tudtunk sikeres pályázatot benyújtani.
Összességében megállapítható, hogy a legjelentősebb támogatónk a Katolikus Karitász, aki
310.405,- Ft-tal támogatott.
Kiadásaink összesen 2.130.328,- Ft volt. Ez 1.496.069,- Ft-tal több, mint az előző évi és
1.471.407,- Ft-tal több, mint az évi bevételeink. Ez azért alakult így, mert a Katolikus
Karitász és a CIB Bank is 2010. novemberében utalta át a támogatását, 1.160.000,- Ft-ot, amit
2011. március végéig kellett felhasználnunk. Ezt a támogatást a Katolikus Karitász által
kidolgozott krízis segélyprogram céljai és útmutatásai alapján használtuk fel a krízishelyzetbe
került rászorulók részére. Krízissegélyt 51 fő részére tudtunk nyújtani 1.293.229,- Ft
értékben, 1 fő kapott gyógyszervásárlásra, 1 fő utazásra, 1 fő tűzifavásárlásra, 1 fő tűzkárra, 2
fő villanyáram tartozásra, 20 fő élelmiszervásárlásra utalványt és 25 fő kapott pénzbeli
segélyt elmaradt közműtartozásaik kifizetéséhez.
Kiadásaink még: a börtön- és kórházmisszió működtetésére 93.703,- Ft-ot fordítottunk. A
karitász irodai és működési kiadásokra 202.506,- Ft-ot használtunk fel. Kisértékű tárgyi
eszközök vásárlására 200.486,- Ft-ot fordítottunk.
Az élelmiszersegélyek beszerzésére együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti
Élelmiszerbankkal és a Katolikus Karitász alvállalkozójaként az MVH-val és a Katolikus
Karitász által a Béres Rt-vel. Béres cseppet 115 kis üveggel kaptunk, és 78 beteg ember
részére tudtuk szétosztani. E megállapodások keretében az MVH-tól az eus
élelmiszersegélyekből 143.361 kg-ot vettünk át kiosztásra. Az élelmiszereket (liszt,
tésztafélék, vaníliás karika) a karitász önkéntes munkatársai osztották ki a szociális felmérés
által összeállított rászorulóknak a következő 13 településen: Kecskemét, Helvécia, Lakitelek,
Izsák, Tázlár, Mélykút, Kelebia, Kisszállás, Borota, Kalocsa, Ordas, Öregcsertő és Dusnok.
Ezeken a településeken összesen 2986 rászoruló család vehetett át 30-40 kg tartós élelmiszert.
A szegénység és éhezés elleni világnapon október 16-án öt TESCO Áruházban végeztünk
tartós élelmiszergyűjtést, 2959 kg-ot gyűjtöttünk, amit a gyűjtést végző karitászcsoportok
osztottak szét a karácsonyi ajándékcsomagjaikkal.
(2)
Az oktató tevékenységünk fő feladata a karitász önkéntes munkatársainak oktatása és
képzése, mert az alapítványunk a tevékenységét az önkéntes munkatársak ingyenes
szeretetszolgálatára építve szervezi és végzi. Az alapítványunknak a megyében 32 településen
a plébániai karitászcsoportokban 122 fő állandó és 406 fő alkalmi segítő munkatársa van. A
képzéseinknek két fő területe volt. Az egyik: az önkéntes munkatársak felkészítése az eus
élelmiszersegély programhoz szükséges hátrányos helyzetű rászoruló személyek
feltérképezési űrlapjának elkészítéséhez. Kiemelt feladat volt, hogy a munka során együtt kell
működni a helyi önkormányzatokkal, és ahol van, a kisebbségi önkormányzattal is. Ebben a
számítógépes képzési programban 12 fő önkéntes vett részt eredményesen a saját

számítógépével. A másik: az önkéntes munkatársak részére a szeretetszolgálat lelki hátterének
megalapozása, mélyítése az egyház szociális tanítása által, és motiválása Árpádházi Szent
Erzsébet és Assisi Szent Ferenc példájával.
Ebben az évben ünnepeltük a Magyar Karitász megalakulásának 80. és újjáalakulásának 20.
évfordulóját. Két országos ünnepségen vettünk részt az önkéntes karitászmunkatársainkkal:
októberben 4 fővel és novemberben 95 fővel. A novemberi országos karitász ünnepség volt az
önkénteseink évi lelki és szakmai képzése.
(3) A fenti tevékenységek tervezése, irányítása, koordinálása és az alapítvány mindennapi
ügyeinek intézése az alapítvány irodájában történik. A munkát az iroda vezetője és 4 fő
alkalmi önkéntes segítő végzi. A 2010-ben az NCA-tól nyert 300.000,- Ft a pályázati pénzek
arányos részét 2011-ben költöttük el irodai és működési kiadásokra.
Összegezve: alapítványunk sikeresen valósított meg közel 57.000.000,- Ft összértékű
segélyezési programot a hátrányos helyzetű embertársaink javára, és egy képzési programot
az önkéntes munkatársaink részére, akik a hátrányos helyzetű embertársainkat segítik.
A Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukat
térítésmentesen végzik, s a kuratóriumi értekezletre való utazásokhoz a jogszabályokban
biztosított útiköltség térítésben részesültek.
Kalocsa, 2011. május 15.
………Szántó Ambrus sk.……………….
kuratórium elnöke
A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma 2011/4. számú határozatával 2011. május
30-án fogadta el.

Kalocsa, 2011. május 23.
….........Szántó Ambrus sk.........................
kuratórium elnöke

