
























Szent Erzs6bet Caritas Alapitv6ny

T6mogat6si program
elnevez6se:

2l2l.6vben kapott I Vo

2019 . 6vi szem6lyi j ovedelemad6 terh6re kapott
felaj6nl6sok

T6mogat6 megnevez6se: Ad6z6 mag6nszem6lyek rendelkez6se alapjdn a Magyar
A[am (Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal kdzvetitds6vel)

T6mogat6s forr6sa:

kiizponti kiilts6evet6s

onkorm6nyzati kcilts6gvet6 s

nemzetkozi forrds

m6s sazd6lkod6

T6mogatds id6tartama: 2020.09. 19. - 202r. 12.3r.

T6mogat6si tisszeg: 83 t44

ebbol a t6rgy6vrejut6 dsszeg: 83 144

t6rgy6vben felhaszndlt
6sszes:

83 r44

tdrgy6vben foly6sitott cisszeg: 0

T6mogat6s tfpusa: visszat6rftend6 vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben fel haszn6lt 6s szeg rlszletezdse j ogcimenk6nt

Szem6lyi 0

Dologi 83 t44

Felhalmoz6si 0

Osszesen: 83 r44

Tdmogatds tSrgy6vi felhaszn6l6s6nak sziiveges bemutat6sa

Az tisszeget a Katolikus Iskola 6s 6voda r6szorul6 gyermekeinek 6tkez6si tilmogatdsdra

haszndltuk fel.



Szent Erzs6bet Caritas Alapitv6ny

2OZL.6vben kaPott I Vo

2020. 6vi szem6lyi j 6vedelemad6 terh6re kapott

felaj6nlSsok

T6mogat6si Program
elnevez6se:

Ad6z6 mag6nszem6lyek rendelkez6se alapj 6n a Magyar

A[am (Nernzeti Ad6- 6s Vdmhivatal kdzvetit6s6vel)
T6mogat6 megnevez6se:

T6mogat6s forr6sa:

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

m6s gazd6lkod6

2021. 09. 2r. - 2022. 72. 3r.

T6mogat6si osszeg:

ebbol a t6rgY6vre jut6 tisszeg:

tdrgy6vben felhaszn6lt

dsszeg:

- t6rgy6vben folY6sitott osszeg:

visszat6rftendti vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben felhaszn6lt trsszeg tlszletezlse jogcimenk6nt

T 6rmogat6s t:6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sztiveges bemutatasa

ila*oguta*ttou"tn"z6idoszakbanhaszn6ljukf el'



Szent Erzs6bet Caritas Alapitvfny

Az Alapitv6ny mrikod6si kdlts6geinek fedez6s6reT6mogatdsi program
elnevez6se:

Szekszdrd Megyei Jogri V6ros Onkormfnyzata
Kdzgytil6se

T6mogat6 megnevez6se:

kcizponti kolts6gvetOs

T6mogat6s forr6sa:
nemzetkcizi forrils

mi4s gazd6lkod6

2021.01.01. - 2021.12.31.

T6mogat6si tisszeg:

ebbcil a trirgy6vre jut6
dsszeg:

tdrgy6vben felhaszru4lt

iisszes:

tiirgy6vben foly6sitott
6sszeg:

visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6T6mogatds tipusa:

T6rgy6vben felhaszndlt dsszeg rlszletez6se jogcimenk6nt

T 6tmogat6s t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sziiveges bemutat6sa

2021 6vben 2548 esetben kerestek fel szem6lyesen iigyfeleink, ami folyamatos segit6st,
f6 r6szmunkaid<iskapcsolattart6st 6s adminisztr6ci6t jelent' A t6mogat6st egy

fo glalkozta t6s6r a 6s irodas zerek v 6s r4rl 6s 6ra forditottuk.



Szent Erzs6bet Caritas Atapftvdny

Ti{mogat6si program
elnevez6se:

Mtikcid6si ti{mogatds Civil Keretbll 2021.

T6mogat6 megnevez6se: Szekszi{rd Megyei Jogri V6ros Onkormdnyzata
Ktizgyril6se

Tdmogat6s forr6sa:

kcizponti kdlts6gvet6s

T6mogatds id6tartama: 2021.01.01. _ 2022.03.31.

ebb6l a trirgy6vre jut6 tisszeg:

- tdrgy6vben felhaszn6lt
dsszes:

- tdrgy1vben foly6sitott <isszeg:

visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6

T 6r gy 6vb en felhas zn 6rt 6 s s ze g r 6,szretez6 se j o gcimenk6nt

T6mogatds tr{rgy6vi felhaszn6l6s6nak sziiveges bemutatdsa
A tr{mogat6sb6l az Alapitvdny 6ltal
munkdltat6t terheki (tb) jr{rul6k kdlts6geinek egy rlsz€tszdmoltuk el.



Szent Erzs6bet Caritas Alapftv6ny

Vegyes t6mo gatds 2021 | 2022 - NEAO-KP - I -2021 / 8 -

000104
T6mogatdsi program
elnevez6se:

Nemzeti Egyiittmtikdd6si Alap -
Bethlen G6bor Alapkezel<i Nonprofit Zrt.

T6mogat6 megnevez6se:

kiizponti kiilts6evet6s

T6mogatds forr6sa:
onkorm6nyzati ktiltsdgvetds

nemzetkiizi forrds

m6s eazd6lkod6

ebbol a t6rgy6vre jut6
cisszeg:

t6rgy6vben felhaszn6lt
dsszeg:

- tdrgydvben foly6sitott
dsszeg:

visszatdritend6 vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben felhas zn6lt 6 s s ze g r 6szletez6se j o gcfmenk6nt

T6mogatds tdrgy6vi felhasznil6s6nak sztiveges bemutat6sa

2021 6vben 2548 esetben kerestek fel szem6lyesen Ugyfeleink, ami folyamatos segit6st,
fd r6szmunkaidtis

telefonkcilts6gre 6s
kapcsolattart6st 6s adminisztr6ci6t jelent. A t6mogat6st egy

foglalkoztatilsilra, az onk6ntes segitok zar6ndokkir6ndul6s6ra,

irodaszerek v 6s6rl5s6ra forditottuk'



Szent Erzs6bet Caritas Atapitv6ny

T6mogat6si program
elnevez6se:

Vegyes tdmo gat6s 2O2I / 2022 - NEAN- KP - 1 -ZOZI / 4 -
000071

T6mogat6 megnevez6se: Nemzeti Egyiittmrikiid6si Alap -
Bethlen G6bor Alapkezel6 Nonprofit Zrt.

T6mogat6s forr6sa:
rinkorm6nyzati krilts6gvetds

nemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6

T6mogatds id<itartania:

T6mogatdsi osszeg:

ebbril a tdrgy6vre jut6
cisszes:

t6rgydvben felhaszndlt
6sszeg:

t6rgy6vben folydsitott
tisszes:

T6mogatds tipusa: visszat6rftend6 vissza nem t6rftend6

T 6rgy 6vben felhaszn6lt dsszeg rlszletezlse j ogcimenk6nt

T Smogatils t"6rgy6vi felhaszn6l6sSnak sziiveges bemutat6sa

Tdmogatdst kovetkezri id6szakban haszn6ljuk fel.


