Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan testi-lelki- természetbeni szükségletek
kielégítésében közreműködött, egyedi esetekben végzett konkrét segítségnyújtást.
Adományok közvetítésével, ruházatot, bútort, háztartási cikkeket közvetítettünk és adtunk sok rászoruló
embernek.
Mindenféle segítséget térítésmentesen nyújtunk, ingyenes szolgáltatásainkat magánszemélyek, vállalkozók
által nyújtott adományokból fedezzük.
A Karitászbolt, az alapítvány nonprofit vállalkozása, jótékonysági boltunk forgalmát is felhasználva
élelmiszert, télen tüzelőt, gyógyszersegélyt tudunk nyújtani, tisztasági csomagot a hajléktalanok számára.
Kivételes esetben, körültekintően nyújtunk pénzbeli segítséget (358 eFt. volt 2010-ben)
2010-ben 3261 fő kereste fel a karitászházat, segítséget kérve.
Támogató Szolgálatunk 2010-ben is működött fogyatékkal élő gondozottjaink megelégedésére, melyben
személyi segítségnyújtást végzünk, illetve egyre növekvő mértékben autós szállítást. Így teljesül a
fogyatékkal élők számára szabad hozzáférés a különböző közösségi lehetőségekhez.
Fogyatékkal élő fiatalok számára 2010-ben is folytattuk a Szent Kristóf klub foglalkozását heti
rendszerességgel, amelyben olyan fiatalok, veszne részt, akik egyébként még iskolai oktatásban vesznek
részt.
135 önkéntes csoportunk, a szubszidiaritás elve alapján, a saját közvetlen környezetében végez segítő
munkát, amihez, erőnkhöz mérten és az alapítvány segítségével tudunk segítséget nyújtani.
Lehetőségeik szerint, a környezetükben élő idős, egyedülálló embereket, illetve nehéz helyzetű gyermekes
családokat támogatják. A támogatás élelmiszercsomag osztásában, felzárkóztató nyelvi tábor szervezésében,
nagycsaládosok számára családi délutánok szervezésében vagy nyaraltatásukban valósult meg.
Az önkénteseink segítő munkájának nagyszabású része, és egyben tűrőképességük próbája is, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által koordinált intervenciós gabonakészletből feldolgozott un.
EU élelmiszersegély kiosztása.
Önkénteseink nagy türelemmel és saját költségeiket sem sajnálva, állják az állami bürokrácia nem szűnő
újabb és újabb plusz adminisztrációs követelményeit.
Az ő segítségükkel, 2010 –ben, 3236 család/ háztartás számára jutott 124 tonna különféle élelmiszer. A
segített családoknak a többsége négy vagy annál több gyermeket nevel, tehát lényegesen több emberről van
szó.

RÉV Szenvedélybeteg segítő szolgálatunk négyféle ellátási formát is kínál a betegséggel küszködőknek.
Nappali, közösségi ellátást, elterelésben való részvételi lehetőséget kínálunk, és továbbra is választható az
alacsonyküszöbű, anonim segítség, mely magas színvonalú szakmai tudással és a keresztény felebaráti
szeretettel párosulva valósul meg. Ezeket a feladatokat is részben állami normatív támogatásból, illetve
ellátási szerződés keretében végezzük.
2010. évben a nappali ellátást tartósan 25 fő vette igénybe, az otthonukban, a Közösségi Ellátást 40 fő vette
igénybe. Fontos és társadalmilag hasznos tevékenysége a Révnek az un. Elterelésben való részvétel, mely a
szerhasználaton kapott többnyire fiatal emberek számára nyújt segítséget. A Büntető Törvénykönyv
lehetőséget biztosít a "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény bizonyos, a törvényben meghatározott
elkövetői számára, a büntetés elkerülésére. Abban az esetben, amennyiben vállalja a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelést, ill. a kábítószer-használatot kezelő más ellátást, vagy megelőző- és felvilágosító
szolgáltatást,
akkor
a
szerhasználó
megmenekülhet
a
kriminalizálódástól.
A terápia lényege, hogy a -többnyire- fiatalok rádöbbenjenek, hogy minden tettüknek következménye van, és
a felelősséget vállalniuk kell. Ennek a felelősségnek a felismerését és vállalását szolgálja a terápia. Ebben
programban mintegy 80 fő vett részt a 2010- es évben.
2010-ben is rendelkezésre állt, a megváltozott munkaképességű embertársaink számára megnyitott un. 4M
tanácsadó iroda, mely őket hivatott segíteni abban, hogy ne védett foglalkoztatókban dolgozzanak, hanem a
nyílt munkaerőpiacra kerüljenek.
4M: „Megoldás Munkáltatóknak, Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak.” – a sikeres brit
munkaprogram magyar változatát kínáljuk. Ebben a szolgáltatásban, adataink a következők:
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Az elszámolási
időszakban vállalt
1 786
19
7

Az elszámolási
időszakban teljesített
1 464
67
30

A hozzánk fordultak 35%-a nő és főleg a 40-45 év feletti korosztály jelentkezik munkára, ők azok,
akik maguktól nehezebben tudnak elhelyezkedni. Ebben az elszámolási időszakban bevont ügyfeleink
9%-a 30 év alatti, 18%-uk 40 év alatti, 17%-uk 50 év alatti és 56% az 50 év feletti álláskereső.
Iskolai végzettség alapján 1%-uknak nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, 35%-uknak 8
általánosa van, 31% rendelkezik szakmunkás, vagy szakiskolai bizonyítvánnyal, 28%-uk érettségizett,
vagy technikuma van és 5%-nak van felsőfokú oklevele.
Ügyfeleink megoszlása a leszázalékolás mértéke szerint: 50%-alatti a bevontak 43%-a, 50-79%-ig és
67%-os 43%, 80% fölötti, vagy súlyosan fogyatékos 14%.
Elismerésnek tekintjük a munkáltatók részéről, hogy bővülés esetén ismét hozzánk fordulnak
létszámigényükkel (Videoton Plastic, Videoton Autoelektronika). Gyakran keresnek meg felmerülő
kérdéseikkel is. Azt is pozitívumként könyvelhetjük el, hogy egymásnak is ajánlanak bennünket azok
a munkáltatók, akikhez már helyeztünk el ügyfeleket (Tesco, Eurest).
Az új munkáltatókat továbbra is hirdetéseik alapján keressük meg, illetve ügyfeleink igénye alapján
célirányosan keressük fel őket. Ebben a támogatási időszakban is jelentős számú munkáltató
jelentkezett nálunk, így nem volt probléma a kapcsolatfelvétellel.
A nyílt hirdetéseket felhívva általában kicsi az esély az elhelyezésre, mégis voltak olyan munkáltatók
(Kinizsi Bank, Jobb Otthon Alapítvány), akik értékelve a tőlünk kapható stabil információkat mégis az
általunk javasolt embert vették fel a jelentkezők közül.

***
Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány kuratóriumának tagjai, munkájukat térítésmentesen
végzik, nem részesülnek
- sem cél szerinti pénzbeli kifizetésben,
- sem természetbeni vagy értékpapír juttatásban,
- sem tiszteletdíjban vagy megbízási díjban,
- sem kölcsönben és egyéb juttatásban.
Székesfehérvár, 2010. május 31.
Nagy Lajosné
ügyvivő
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