
ÉVES JELENTÉS 2019 – Győri Egyházmegyei Karitász 
 

Egyházmegye neve: Győri Egyházmegye 

 A plébániai önkéntes csoportok száma: 25 
 Összes nyilvántartott önkéntes száma: kb. 150 

 
Országos projektek helyi megszervezése: 

 DM Pelenka: 360 db pelenka 60 család részére 

 Béres csepp: 282 db 282 fő részére 

 Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek – vetőmag) program: 140 család részére 

 Vár a nyár (nyári táboroztatás): 19 gyermek (egyházmegyei – Zánka) + 758 gyermek, összesen 7 táborban 
(Győr-Bácsa, Lébény, Mosonmagyaróvár I-II., Sopron-Szent Imre, Szákszend, Tata) 

 Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési támogatás: 192 gyermek 

 Egymillió csillag a szegényekért segélyakció: 10 győri + 10 egyházmegyei helyszínen 
 
Egyházmegyei projektek, támogatások: 

 Élelmiszersegély támogatás: 340 fő részére, 2722 kg 

 Gyógyszertámogatás: 8 fő részére, 275 826 Ft értékben (ebből 2 fő részére szemüvegtámogatás) 

 Meleg ételosztás: 3284 fő részére, összesen 7 alkalommal (Harka, Mosonmagyaróvár I., Sopron-Szent Imre, 
Sopron-Szent Margit, Szákszend) 

 Krízis segély: rezsi és lakhatási-támogatás 17 fő részére 1 392 924 Ft értékben; tűzifa: 57 908 Ft értékben. 

 Éves élelmiszersegély: 3746 fő részére 24 343,5 kg 
 Karácsonyi segélyprogram: 

 Angyalbatyu: 157 doboz 

 Egymillió csillag: 1500 db gyertya és 980 db naptár, 13 helyszín, összbevétel: 262 665 ft 

 Adventi jótékonysági vásár 4 helyszínen, összbevétel: 748 050 Ft 
 Élelmiszergyűjtés és -osztás: 2200 kg 500 család részére (Győr) 

 
Egyéb segélyprogram: 

 2019. március 29-30. – Nagyböjti élelmiszergyűjtés (egyházmegyei központ): Kismegyer – 522 kg 

 2019. május 25. – Győri Szeretetnap – 5 munkatárs + 7 önkéntes, kb. 500 látogató 
 2019. szeptember 28. – Egyházmegyei önkéntes találkozó (Győr-Gyárváros) – 80 résztvevő 

 2019. november 22-24. – Adventi élelmiszergyűjtés (egyházmegyei központ): ALDI Győr – 2200 kg 

 Iskolai Közösségi Szolgálat keretében segítő fiatalok száma: 37 
 
Fenntartott szociális Intézmény 

 Név: Kandó Műhely – Megváltozott munkaképességűek akkreditált munkahelye 

 Dolgozók száma: 11 fő 

 Feladatellátás: A Győri Egyházmegyei Karitász a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösen 2019. 
szeptemberétől megváltozott munkaképességűek akkreditált munkahelyét működteti közös győri telephelyén 
(9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.). A cél az elvégezhető munkák és a létszám fokozatos bővítése. 

 
Plébániai karitász csoportok eseményei: 

 Rendezvények: farsangi és jótékonysági bálok (Harka, Mosonmagyaróvár II., Sopronkövesd), anyák napja, 
idősek napja, plébániai családi nap 

 Gyűjtések: jótékonysági vásárok (Csorna, Győr, Lébény, Mosonmagyaróvár I.), jótékonysági sportesemények, 
jótékonysági kulturális események 

 Programok időseknek: idősotthonokban élők rendszeres látogatása, idősek napi rendezvények, idősek otthoni 
látogatása, nyugdíjastorna 

 Programok hajléktalanoknak: ételosztás összesen 7 alkalommal (lásd feljebb) 
 Programok betegeknek: Betegek világnapi rendezvény; fogyatékkal élők meglátogatása az intézetben; 

 Gyermek programok: plébániai nyári táborok, összesen 7 alkalom (lásd feljebb) 

 Családi programok: közösségi lelkigyakorlatok, tavaszváró jótékonysági nap (Harka), zarándoklatok 

 Szent Erzsébet napi programok: kenyér-szentelés és osztás (3400 db, 26 helyszín) 
összesen: 237 rendezvény az egyházmegyében 

 
Győr, 2020. május 31. 


