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2.Tárgyévben végzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
ol1álom Karitariv Egyesület célja: a rászorulók megralálása' ÉmogaÉsa,valamint érdekükben a
emény Íigyelmének és szolirlarirásának a ÍelkelÍése'A célok eltéréseérdekében végzen
nk:

lágosirás, ismeretteriesztés, lelkigondozás és rehabilirációs Íoglalkozrarási revékenység;
i s szo l gálnrás, családseg
ités, i d ö sko rúak g o n d ozás4
, egészségmeg<irzést elösegitö, betegségmege!özö, gyógyiró és egészségügyirehabilirációs
evel és és oktatás, szem élyi ségÍejl eszrés, köz

ö

sségÍormálás, kép ességÍe, lesztés;

sodródon' hátrányos helyzetü emberek, rétegek képességeinekÍejlesztése' Íoglalkoztatásuk

tisegitése;
-

etnikaa kisebbségek és a hátron túli megyarság segÍtségévelkapcsolaros rwékenység;
és iÍjús.igvédelem,érdekképviseler;
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3.2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat'

jogszabályhely:
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Mo. helvi önk. 23.5 (4)18.. 1993.évi lll. tv. szoc. iqazgatásról és szoc. ellátásokról
3.3 KözhasznÚ
3'

tevékenység célcsoportja:

emberek

4 Közhasznú tevékenysé g ből részesÜlők l étszám a:

3.5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

rendelés és mozgó oruosi szolgálar Íorgalma: 5 395 Íri;
fogászati ellárásr 5o2 fö vene igénybe;
bti rgyi gyászati szakÍen del ésen 1 €16 esetet reg i sztráltu n k;
i ellárásban 386 Íö íészesült:
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2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kiizhasznú tevékenységek bemutatása

olta!om Karirativ Egyesiilet célja:a rászorulólt megralálása, lámogatása' Valamint érdekükben a
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s szo l gálÍaÉs,családseg ités, id ö skorúak g o n dozás4
karitátiv, egészszéEmegtirzést elösegíÍCi, lretegségmeEelözö, győgy,ú és eEészségügyi rehabilirácios
sz oc iál
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és oktatás, személyiségfeileszrés,közösségÍormálás, képességÍejlesztés;
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tése;

yarországi etnikai kisebbségek és a haÉron rúli magyarság segitségével kapcsolatos tevékenység;
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és iÍiúsgvédelem,érdekképviseler;
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menekülr szállón 29 sremély tanózkodon
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2.Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
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veKenyesg;
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ányos helyzerü gyermekek részéreÚdülési lehetöséget' Íelnönek részéreszakmátadó (szociális
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