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Beszámoló az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről 
 

 

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány két szolgáltatási egységet működtet: 

1./ Karitatív-szociális szolgálat – laikus önkéntesekkel, 1995 óta 

2./ Szenvedélybeteg-ellátás – professzionális szakemberekkel, 1999 óta 

 

1./ Karitatív-szociális feladatok 2016-ban 

 

Karitász Iroda-21 éve folyamatosan nyitva áll a rászoruló emberek előtt, számuk 

folyamatosan növekszik, idén 79 fővel. Megbízhatóságunk rendszeres nyitva tartásunkban és 

segíteni akarásunkban gyökerezik. 27 fő bejegyzett önkéntessel és egy heti 20 órában 

foglalkoztatott irodavezetővel dolgozunk. Heti kétszer, 4 órában 3-3 önkéntes áll ügyfeleink 

rendelkezésére és 2-2 közösségi szolgálatot végző diák. Minden nap 4 órában az irodavezető 

látja el a szervező szolgálatot. 2641 esetben láttunk el ügyfelet pénzbeli és természetbeli 

juttatásokkal, pályázati pénzekből, perselypénzből, szja 1%-ból és adományokból nyújtottunk 

gyors segélyt és támogatást. 

 

A Karitász Iroda munkája: 

 

Pályázatok 

- 4 pályázatot nyújtottunk be a tavalyi évben, mindegyik sikerrel zárult. 

 

Adománygyűjtés 

- Országos szervezésű 

élelmiszergyűjtés során a 311.8 

kg élelmiszer és 

pénzadományból készült 

csomagból 304 család 

részesült, és az „1 millió 

csillag a szegényekért” 

akcióban befolyt összegen 

élelmiszert vásároltunk (90 

család részesült belőle). 

- Egyéb gyűjtések, 
adományok: TESCO élelmiszergyűjtés során 1141.8 kg-ból 110 db karácsonyi csomag 

készült, édességet, játékokat, mesekönyveket, irodaszert, tisztálkodási szereket, oszthattunk a 

Tolna Megyei Kormányhivatal jóvoltából, a Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház által szervezett „Üvegbe zárt szeretet” akció során 158 üveg lekvárt, 

savanyúságot, befőttet oszthattunk. 

 

 



Missziók 

- Börtönben és a Szekszárdi Szociális Központ 3 intézményében ünnepekkor a lelki támasz 

mellett megajándékoztuk a lakókat (15 db tisztasági csomag, édesség, gyümölcs). 

- Hajléktalanok visszailleszkedését folyamatosan támogattuk rendkívüli ruhasegélyekkel, 

megkülönböztetett élelmiszercsomagokkal, edények, takarók, bútorok adományozásával. 

 

 

Rendezvények 

- December 6-ára szeretetvendégségre hívtuk a Szekszárd és vonzáskörében élő, 

Alapítványunk által nyilvántartott rászorulókat. 80 fő fogadta el a meghívást a Wosinsky 

Körösségi házba a szerény ünneplésre. Megtisztelte együttlétünket Kolbert Mátyás atya és 

Csillagné Szánthó Polixéna Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Bizottságának elnöke is. 

Csíkné Jucika önkéntesünk köszöntötte a megjelenteket. Saját készítésű süteményekkel, 

ajándékcsomaggal, virslivel és teával készültünk fogadásukra. Önkénteseink és a Garay 

Gimnázium diákjai sürgölődtek a vendégek körül. Befejezésül a meghívottak átvehették az 

ajándékutalványt és hozzá az élelmiszercsomagot. 



Országos elismerés 

- önkéntes munkájáért a Katolikus Karitász országos elismerésében, Caritas Hungarica díjban 

részesült Fejes Jánosné Erzsi néni, ki 10 éve szolgálja a Szekszárd és környékén élő 

rászorulókat.  

 

Közösségi szolgálat 
- Együttműködési megállapodást kötöttünk két középiskolával, így diák önkéntesek 

dolgoznak velünk. 

A Garay Gimnázium diákjainak 8 alkalommal tartottunk képzést, 191 diákkal ismertettük 

meg alapítványunkat, és a nálunk folyó szolgálatot. 62 alkalommal jelentek meg nálunk 

kettesével, és 133 munkaórában szolgálták rászorulóinkat. 

Tevékenységeik: adminisztráció, csomagkészítés és -osztás, irodai munka, vásárlás, 

raktárrendezés, raktár leltározása, TESCO élelmiszergyűjtés, ajándékcsomag készítése, 

szeretetvendégségi szolgálat. 

A Kolping iskola diákjainak 5 képzést tartottunk, 82 diák részvételével. 

43 alkalommal jelentek meg nálunk kettesével, és 124 munkaórában szolgálták 

rászorulóinkat. 

 

Tevékenységeik: adminisztráció, csomagkészítés és -osztás, irodai munka, raktárrendezés, 

raktár leltározása; 



Közösségformálás 

- Közösségünk megerősítését lelki nap, keresztút, szentmise, zarándokkirándulás, országos 
karitász rendezvényeken való részvétel szolgálta, és együttfőzős összejövetellel köszöntük 
meg önkénteseink szolgálatát. 

 

 

 

 

 

Együttműködés 

- Helyi szervezeteket, szomszédos és távoli településeket egyaránt támogattunk: Kék Madár 
Alapítvány, Szt. József Iskolaközpont, Decsi Romákért Egyesület, Sárpilisi idősotthon, 
Koppányszántói Roma Kisebbség Önkormányzata (CKÖ) , Értényi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és határon túli magyar gyermekeket (Déva) tisztasági csomaggal. 
- Szoros együttműködésben dolgoztunk egészségügyi, szociális, oktatási intézményekkel és 
civil szervezetekkel (CSAO, családsegítők). 
 

Összefoglalva 

A 2016-os év során önkénteseink összesen ledolgozott óráinak száma 2123 óra volt. Ez a 

Munkaügyi Fórum paraméterei alapján (733 Ft/óra) 1.556.159 Ft. 2641 alkalommal láttunk el 
ügyfelet ruha - 5067 kg - és élelmiszer osztásával. 
Az év során 1453,6 kg élelmiszert gyűjtöttünk, és saját forrásból, valamint adományokból 
1832 db élelmiszercsomagot osztottunk szét a rendszeres nyitva tartás során. A csomagok 
általában 2 - 13 kg élelmiszert tartalmaztak. A karácsonyt megelőző időszakban ebből 290 db 

gazdagabb élelmiszercsomagot, 290 db vásárlási utalványt, 80 db ajándékcsomagot és 15 db 

tisztasági csomagot osztottunk. 



Segélyt osztottunk az alábbi alapító okiratunkban meghatározott célokhoz: gyógyszerkiváltás, 
gázpalackcsere, fuvarköltség, étkezési támogatás, temetési segély, ebédbefizetés, gyorssegély 
betegség miatt, börtönben lévőnek csomagküldés, iskolai étkezési támogatás, hozzájárulás 

osztálykiránduláshoz, orvosi vizsgálat térítése, szemüveg vásárlási támogatás, villanyszámla 

kiegyenlítés, buszjegy térítés. 

Adományaink között volt továbbá 10 db színes TV, TV állvány, számítógép, babakocsi, 
gyermekágy, 3 db hűtőszekrény, 4 db kanapé, 2 db rekamié, 2 db heverő, fotelágy, 4 db 
szekrénysor, 5 db szekrény, konyhabútor, 7 db asztal, 8 db szék, 9 db fotel, varrógép, 
mosógép, centrifuga, kerekesszék. 
 

 

Szekszárd, 2017. 05. 15. 

 

 

 

                                                                                                                         Kovács Jánosné 

kuratórium elnöke 
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