Szöveges beszámoló

1. A közhasznú szervezet bemutatása:

A Fejér Megyei Bíróság az Alba Caritas Hungarica alapítványt, a Pk.61255/ 1992. számú
bírósági határozattal jegyezte be, és mint kiemelkedően közhasznú szervezetet 1998. január
1.-től. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális és karitatív tevékenység
végzése.
Az alapítványt külön- külön önállóan jogosult képviselni: Hajdú Ferenc kuratóriumi elnök,
illetve Nagy Lajosné Horányi Krisztina ügyvivő
Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány célja, a keresztény cselekvő felebaráti szeretet
gyakorlása, fajra, nemre,- felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, minden rászoruló
embertársunk sorsának jobbításáért. Szolgálatát a társadalom perifériájára szorult emberek
érdekében, alkalmazottak és önkéntesek segítségével fejti ki.
A szervezet az alábbi közfeladatokat látja el:
-

Szenvedélybetegek nappali intézményben történő gondozása
Egészségügyi és megelőző felvilágosítás különös tekintettel a droghasználók körére
Anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása az ínséget szenvedő emberek
érdekében (nagycsaládosok, egyedülállók, egészségileg károsodottak, hajléktalanok)
Fogyatékkal élők személyi segítése és szállítása közösségi terekre, részükre heti
klubfoglalkozások tartása
Munkaerő-piaci információnyújtás, munkaközvetítés, különösen a megváltozott
munkaképességűek körében.

A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól anyagi
támogatást nem ad és nem fogad el. Országgyűlési, önkormányzati képviselőjelölteket nem
állít, és nem támogat, és politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.
A szervezet, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve
2011-ben is folytatott vállalkozói tevékenységet.
A szervezet gazdálkodásának eredményét nem osztja fel, hanem közhasznú céljaira fordítja.
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2. Számviteli beszámoló
Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és
a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

A mérleg legfontosabb adatai:
Mérlegfőösszeg

9 320 eFt

Saját tőke összeg

6 687 eFt

Közhasznú tevékenység bevételei:

48 254 eFt

A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2011-ben pályázati úton elnyert
támogatásokból, az adó 1%- ának visszatérítéséből, egyéb támogatásokból, szociális
alapszolgáltatásokra kapott állami normatívából, és az alaptevékenység bevételeiből
származtak.
Közhasznú tevékenység ráfordításai:

56 799 eFt

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.

Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele:

48 254 eFt

Tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordításai:

56 799 eFt

Vállalkozási tevékenység bevétele:
Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye:

1 371 eFt (jótékonysági bolt)
- 5 803 eFt

A szervezet saját pénzügyi tartalékaiból fedezte a bevétele és a ráfordításai közti
különbözetet.
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A tevékenységgel összefüggésben kapott támogatásokat, adományokat és azok felhasználását
részleteiben a közhasznú jelentés részét képező táblázatok tartalmazzák
3. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmai beszámoló:
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 2011ben 3118 fő kereste fel a karitászházat, segítséget kérve. Támogató Szolgálatunk 2011-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 2011-ben is folytattuk a Szent Kristóf klub foglalkozását
heti rendszerességgel, amelyben olyan fiatalok, vesznek részt, akik egyébként még iskolai
oktatásban részesülnek.
135 önkéntes csoportunkan, mintegy 1500 önkéntes tag, 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 segítségükkel juttattunk el
RÉV Ambulancia- Szenvedélybeteg segítő szolgálatunk négyféle ellátási formát is kínál a
betegséggel küszködőknek. Nappali (25 fő), közösségi ellátást (40 fő), megelőzőfelvilágosító szolgáltatásban (elterelésben, közel 80 fő) 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. Abban az
esetben, amennyiben vállalja a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést, ill. a kábítószerhasználatot kezelő más ellátást, vagy megelőző- és felvilágosító szolgáltatást, akkor a
szerhasználó megmenekülhet a kriminalizálódástól. A Büntető Törvénykönyv lehetőséget
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biztosít a "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény bizonyos, a törvényben meghatározott
elkövetői számára, a büntetés elkerülésére. A terápia lényege, hogy a fiatalok rádöbbenjenek,
hogy minden tettüknek következménye van, és a felelősséget vállalniuk kell. Ennek a
felelősségnek a felismerését és vállalását szolgálja a terápia. Ezeket a feladatokat is részben
állami normatív támogatásból, illetve ellátási szerződés keretében végezzük.
2011-ben is rendelkezésre állt, a megváltozott munkaképességű embertársaink számára
megnyitott un. 4M tanácsadó iroda, melynek célja, hogy a megváltozott munkaképességűek
megmaradt képességeire építve elősegítse azon aktív korú, de gazdaságilag inaktív személyek
visszatérését a nyílt munkaerőpiacra, akik az OOSZI minősítése szerint legalább 50%-ban
megváltozott munkaképességűek, vagy az ORSZI/NRSZH minősítése szerint legalább 40%ban egészségkárosodást szenvedtek.
A 4M szolgáltatás alapját képezi ügyfeleik igényeinek, készségeinek, lehetőségeinek minél
alaposabb megismerése, mivel erre épülnek a további együttműködés elemei. A tanácsadóktól
segítséget kaphatnak az álláskeresésben, önéletrajzuk megírásában, állásinterjúkra való
felkészülésben, érdeklődési irányaik feltárásában, motivációjuk felébresztésében - akár
tréningek formájában is, próbatesztek megírásában, valamint szükség esetén elkísérik
ügyfeleinket a felvételi tájékoztatóra, illetve állásinterjúkra.
Az utóbbi két évben megélénkült a munkáltatók érdeklődése a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatása iránt. Bizalommal fordulnak a 4M irodához segítségért, mivel
minden esetben megbízható információt kapnak az aktuális jogszabályok értelmezésével,
változásaival kapcsolatban, illetve hasznos támpontokhoz jutnak a megváltozott
munkaképességű emberek számára alkalmas munkaköri paraméterek megfogalmazásában is.
A 4M szolgáltatás folyamatosan bővülő adatbázissal áll a munkáltatók rendelkezésére a
toborzás, valamint szűrés során is. Nagy jelentőséggel bír számukra, hogy a kiválasztás
folyamata náluk jelentősen egyszerűsödik, mivel a közvetített ügyfelek képességeire és a
betöltendő munkakör elvárásaira alapozott előszűrés már a 4M irodában megtörténik.
A hatékony munka egyik alapfeltétele a megváltozott munkaképességű emberek
érdekvédelmi szervezeteivel, valamint állami szervekkel való szoros kapcsolattartás. További
nagy előnye a 4M szolgáltatásnak, hogy a résztvevőknek biztosítja az utókövetés lehetőségét.
Ebben a folyamatban a tanácsadók a munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt
rendelkezésére állnak az elhelyezkedés után felmerült kérdések, problémák tisztázásában,
megoldásában.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának előnyei:
Egyértelmű gazdasági haszon mutatkozik a munkanélküliség csökkenésében, valamint ezzel
együtt megteremti a társadalmi integráció és re-integráció lehetőségét. A megváltozott
munkaképességű személyek munkaviszonyhoz, jövedelemhez jutnak, ezáltal a háztartások,
családok anyagi terhei, esetleges elmaradásai csökkenthetők a munkavállalással szerzett
rendszeres jövedelem révén, így kevésbé lesznek rákényszerülve segélyek igénybevételére.
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Mindezek alapján a 4M program résztvevői számára szegregációjuk megszűnése,
életkörülményeik, életminőségük javulása várható.
A székesfehérvári 4M iroda eredményei számokban kifejezve:
2010. augusztus12011. november 30.
(fő)

2006. augusztus 1.2011. november 30.
(fő)

Bevonások száma

118

602

Elhelyezettek
száma az
elsődleges
munkaerőpiacon

74

241

Elhelyezettek
száma
célszervezeteknél

0

28

Képzésbe kerülés

6

22
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