
Ikt. GyEK 110/2021. 
ÉVES JELENTÉS 2020 – Győri Egyházmegyei Karitász 

 
Egyházmegye neve: Győri Egyházmegye 

 A plébániai önkéntes csoportok száma: 33 

 Összes nyilvántartott önkéntes száma: kb. 200 fő 
 

Országos projektek helyi megszervezése: 

 DM Pelenka: 360 db pelenka 49 család részére 

 Béres csepp: 282 db 282 fő részére 

 Öngondoskodó Háztartások (Zöldellő kertek – vetőmag) program: 160 csomag kiosztása 

 Vár a nyár (nyári táboroztatás): 0 gyermek – koronavírus-járvány miatt 

 Legyen öröm az iskolakezdés! iskolakezdési támogatás: 216 gyermek 

 Egymillió csillag a szegényekért segélyakció (gyertya és naptár kínálása): 16 helyszínen 

 Szép Otthonok program: 10 támogatott 
 

Egyházmegyei projektek, támogatások: 

 Egész éves tartósélelmiszer támogatás: 

 Katolikus Karitásztól: 96 + 192 = 288 db tartósélelmiszer-csomag 

 saját forrásból (2 587 420 Ft): 100 + 200 + 100 = 400 db tartósélelmiszer-csomag –  
a helyi gyűjtések járvány miatti kiesésének kompenzálására 

 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-támogatás: 336 337 Ft értékben 

 Rezsi-támogatás: 239 409 Ft, lakhatási támogatás: 602 763 Ft értékben 

 Egyedi támogatások (vetőmag, üzemanyagköltség, szállás): 456 466 Ft értékben 

 Nagyböjti élelmiszersegély: koronavírus-járvány miatt elmaradt/elenyésző 

 Adventi élelmiszersegély: 1372 kg (Élelmiszerbankkal közösen), 129 csomag kiosztása 
 

Egyéb segélyprogram (rövid megnevezés +ellátottak száma) 

 2020. április-december: együttműködés a magyar Kerékpáros Klub győri szervezetével – 20+41 fő 

 2020. november-december: antimikrobiális fertőtlenítő-használat révén együttműködési megállapodások 
partnerintézményekkel (Győri Egyházmegyei Papi Otthon, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – Győr, Család- 
és Gyermekjóléti Központ – Győr, Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – Mosonmagyaróvár, valamint 
oktatási intézmények) 

 

Fenntartott szociális Intézmény 

 Név: Kandó Műhely – Megváltozott munkaképességűek akkreditált munkahelye 

 Dolgozók száma: 12 

 Feladatellátás: A Győri Egyházmegyei Karitász 2021. január 1-től kezdődően megváltozott munkaképességűek 
akkreditált munkahelyét működteti központi telephelyén (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.), bértámogatással. 
A cél az önálló tevékenység alapjainak erősítése. 

 

Plébániai karitász csoportok eseményei (rövid megnevezés) 

 Rendezvények: a koronavírus-járvány miatt túlnyomórészt elmaradtak, kivétel: 

 2020. május 22., június 22. – KaranTénykedés önkéntes akció (Győr): kb. 20 fő 

 2020. július 9. Játszóbusz projekt (Harka) – 72 gyermek egész napos foglalkoztatása 

 2020. október 19. Uzsalyné Pécsi Rita előadása (Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola) 

 2020. november 17. Caritas Hungarica-díjátadó (Tata, Szent Imre-plébánia) 

 Gyűjtések: kisebb helyi/plébániai gyűjtések a járványügyi előírások betartásával 

 Programok hajléktalanoknak, betegeknek: a járvány miatt nagyrészük elmaradt 

 Programok időseknek: idősotthonokban élők látogatása, idősek otthoni látogatása, nyugdíjastorna – 
a járvány miatt megritkult 

 Gyermek programok: plébániai nyári táborok, összesen 4 helyszínen 

 Szent Erzsébet napi programok: kenyér-szentelés és osztás (2660 db, 19 helyszín) 
 
Győr, 2021. január 31. 


