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Szöveges beszámoló 

1992 óta az Alba Caritas Hungarica Alapítvány folyamatosan végezte alapszabályban 
rögzített tevékenységeit. 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
- Szenvedélybetegek közösségi gondozása
- Megelőző felvilágosító szolgáltatás, un. „Elterelés”
- Egészségügyi programok szervezése általános iskolás korosztálynak
- 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)
- Munkaerő-piaci információnyújtás, munkaközvetítés, a megváltozott munkaképességű

emberek számára
A Karitászbolt, az alapítvány nonprofit vállalkozása, jótékonysági boltunk forgalmát is 
felhasználva élelmiszert, télen tüzelőt, gyógyszersegélyt tudunk nyújtani, tisztasági csomagot 
a hajléktalanok számára. A szervezet gazdálkodásának eredményét nem osztja fel, hanem 
közhasznú céljaira fordítja.135 önkéntes csoportunkban, 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. RÉV Ambulancia- Szenvedélybeteg segítő szolgálatunk 
négyféle ellátási formát is kínál a betegséggel küszködőknek. Nappali (25 fő), közösségi 
ellátást (40 fő), megelőző- felvilágosító 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. elkövetői számára, a büntetés elkerülésére. 4M tanácsadó irodánk, 
2015-ben is rendelkezésre állt a megváltozott munkaképességű embertársaink számára. Célja, 
hogy a megváltozott munkaképességűek megmaradt képességeire építve elősegítse az aktív 
korú, de gazdaságilag inaktív személyek visszatérését a nyílt munkaerőpiacra, 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. 
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