A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 5

06 Szegedi Törvényszék

2016.05.31 09:40:09

Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 7 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település: Szeged
Közterület jellege:

Kálvária
Lépcsőház:

31

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 6 .P K

Nyilvántartási szám:

0 6

Szervezet adószáma:

1 9 5 6 0 5 4 0

Képviselő neve:

.6 0 1 4 0

0 3

tér

Ajtó:

/ 2 0 0 8/ 30

1 4 2 6
1

0 6

dr. Ujhelyiné dr. Péntek Éva

Képviselő aláírása:

Keltezés:
Szeged

2 0 1 6

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

3 505

2 753

3 505

2 753

Forgóeszközök

7 324

9 987

I. Készletek

1 000

1 000

88

7

6 236

8 980

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

116
10 829

12 856

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

434

-859

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 199

334

-865

-1 293

2 493

1 460

1 724

878

769

582

7 902

12 255

10 829

12 856

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

11 413

11 422

11 413

11 422

11 238

10 379

11 238

10 379

175

1 043

175

1 043

4

2

4

2

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

11 417

11 424

11 417

11 424

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

11 417

11 424

11 417

11 424

6. Anyagjellegű ráfordítások

6 074

8 036

6 074

8 036

7. Személyi jellegű ráfordítások

2 241

775

2 241

775

534

831

534

831

3 414

2 902

3 414

2 902

19

173

19

173

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

12 282

12 717

12 282

12 717

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

12 282

12 717

12 282

12 717

-865

-1 293

-865

-1 293

-865

-1 293

-865

-1 293

-865

-1 293

-865

-1 293

10 437

10 379

10 437

10 379

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Kálvária
Lépcsőház:

31

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 5 6 0 5 4 0

1.6 Képviselő neve:

0 3

Ajtó:

/2008 /30

0 6. PK . 6 0 1 4 0

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

1 4 2 6
1

0 6

dr. Ujhelyiné dr. Péntek Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi XXXI. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: rászoruló családok és gyermekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.11 04.08.34

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Kálvária
Lépcsőház:

31

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 5 6 0 5 4 0

1.6 Képviselő neve:

0 3

Ajtó:

/2008 /30

0 6. PK . 6 0 1 4 0

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

1 4 2 6
1

0 6

dr. Ujhelyiné dr. Péntek Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségügyi

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.CLIV

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Nyomtatva: 2016.06.11 04.08.34

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

6 7 2 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Kálvária
Lépcsőház:

31

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

0 6

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 5 6 0 5 4 0

1.6 Képviselő neve:

0 3

Ajtó:

/2008 /30

0 6. PK . 6 0 1 4 0

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

1 4 2 6
1

0 6

dr. Ujhelyiné dr. Péntek Éva

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996.LIII

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermek, felnőtt
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Egészségvédelem
5.2

Tárgyév
53

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Szociális tevékenység

49
Tárgy év

2 070
Tárgy év

Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
Kultúrális tevékenység

2 651

712

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 835

2 700

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 835

2 830

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Környezetvédelmi tevékenység
5.2

Tárgyév
0

130

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

130

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 835

2 830

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

11 417

11 424

10 437

10 379

980

1 045

12 282

12 717

2 241

775

12 282

12 717

-865

-1 293

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

12 371 362

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

6 876 631
6 876 631
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
6 876 631

Felhalmozási

0

Összesen:

6 876 631
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

14 736 321

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

3 501 974
3 501 974
14 736 321

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
3 501 974

Felhalmozási

0

Összesen:

3 501 974
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
KARITÁCIÓ Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 042 885

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

1 042 885
1 042 885
1 042 885

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

774 700
268 185

Felhalmozási

0

Összesen:

1 042 885
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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KÉPES BESZÁMOLÓ A KARITÁCIÓ ALAPÍTVÁNY
TEVEKENYSÉGÉRŐL 2015.
Az Alapítvány a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény szellemében KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT működik
2008 óta segítő programjaink az egészségvédelem, a kultúra, az oktatás, a
környezetvédelem, a szabadidős tevékenységek, a szociális ellátás területén
egyének, közösségek, intézmények ezreit támogatja. Bohócdoktor mozgalmunk
gyermekek gyógyítását segíti elő, adományozói tevékenységeink a nélkülözők
számára tesz jót. Az egészséges életmódért számos programunk fut.
Bohócdoktorkodás Szolnokon, 2015. január:

Szolnokon, a Hetényi Géza Kórház gyermekrészlegén visszatérő segítőként fogadták a
Karitáció Alapítvány gyógyító bohócdoktorait. A mosoly-varázsolók az intenzíven és a
gyermekosztályon is megörvendeztették a nagybeteg piciket. A hangsúly az infúzió, a

gyógyszerpumpa, a branül helyett néhány pillanatig a lufihajtogatásé, a játéké és a kacagásé
volt. A bohócdoktorok nem csak a gyerekeknek, az áldozatos munkát végző orvosok, nővérek
számára is tartogattak vidám pillanatokat. A gyógyuló kicsiknek az élménypedagógiai
módszerek bizonyítottan segíteni tudják a betegség tényének feldolgozását és segíthet a
gyógyuláshoz vezető út meglelésében is.

Báboztunk, játszottunk, mesét mondtunk gyerekeknek 2015.február:

Mesemondó Mamika (Ács Ibolya) hétvégi tavaszváró bábjátékaiba segítettek be a Mátrix
Közhasznú Alapítvány önkéntesei (Mesedoktorai) és a Karitáció Alapítvány önkéntesei
(Bohócdoktorai). Meséket mondtunk, kesztyűbábokkal meséket játszottunk el, báboztunk,
állatmeséket adtunk elő. Gyerekeknek a gyerekekért: a mai társadalom problémáinak
feldolgozását segíti minden szépen megkomponált történet.

Karitációs segélyszállítmányok a hajléktalanszállóra 2015.február:

A Karitáció Alapítvány segítői és támogatói által összegyűjtött adományokat egész télen
rászorulók részére osztja szét. A ruhákkal, cipőkkel, kiegészítőkkel, tisztítószerekkel teli

csomagok tartalma most a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézmény Hajléktalan Ellátó Egységéhez került.

Családok százai kaptak élelmiszer segélyt 2015. február:

A Karitáció Alapítvány és a Mátrix Közhasznú Alapítvány háromszáz februári
élelmiszercsomaggal támogatta a családosokat, idős - egyedülállókat. Az egy tonnát
meghaladó élelmiszerért hosszú sorokban kígyózott a tömeg. A csomagokban a cukor, liszt,
tészta, étolaj, rizs mellett többek között édesség is akadt. A legrászorultabbak
kiválasztásában a védőnők, családsegítő szolgálat, szociális hivatalok is az alapítványok
segítségére voltak.

Ruhasegélyt adományoztunk 2015.május:

A Karitáció Alapítvány a támogatók által felajánlott csomagoknak köszönhetően téli ruhát,
kabátot, cipőt juttatott el a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Centerke

Adományozó Központba. Az adomány többnyire jó minőségű darabokból állt, melyekből a
rászorulók ingyenesen válogathatnak. Sajnos egyre több a rászoruló (egyedülálló és családos,
kisgyermekes), így a hidegebb időszakban nagyobb szükség van számukra a túlélést segítő
holmikra.

Jótékonysági süteményekből sikeres élelmiszerosztás 2016.június:

Alapítvány a Szegedhez közeli Ásotthalmon. Az ételcsomagok árát a Budapest Bank Nők a
nőkért hálózata által a pénzintézet budapesti székházában szervezett jótékonysági
süteménysütésből biztosították, ahol több mint 100 ezer forint gyűlt össze a karitatív célra. A
szervezet munkatársai a csomagok mellett a bank kollégái által összegyűjtött bögréket is
szétosztották a nagyobb gyermekek között.

Egészséges életmód népszerűsítése a Fitness Wellness Juniálison 2015.június:

Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében első alkalommal 2015. június 13-án,
szombaton került megrendezésre Szegeden a Fitness Wellness Juniális. Dr. Péntek Éva
természetgyógyász, a Karitáció Alapítvány elnöke a rendezvényen egész napos ingyenes
konzultációt tartott, hogy minél több emberhez eljuthasson az egészségtudatos életmód. A
rendezvényhez Erdei Zsolt „Madár” világbajnok boxolónk, mint két gyermekes családapa és

Katus Attila többszörös sportaerobik világbajnokunk is csatlakozott. Az érdeklődők a sport
mellett a Karitáció Alapítvány által működtetett bohócdoktor csapattal és az alapítvány
egészségvédő programjaival is megismerkedhettek.

Segítségnyújtás a migráns-válság idején 2015.június:

A Karitáció Alapítvány is csatlakozott a migránsok megsegítésére alakult mozgalomhoz.
2015-06-29-én éjjel dr. Péntek Éva a Karitáció Alapítvány elnöke több karton ásványvizet vitt
a Szeged Nagyállomáson várakozó embereknek. A helyszínen a MigSzolg Csoport Szeged
önkéntesei fogadták az adományt, s ők gondoskodnak a szétosztásról is. Ajándékot is vittünk
az elsősorban szír származású gyerekeknek, több zacskó plüssállat került kiosztásra. Az
Alsóvárosi Polgárőr Egyesület vezetőjével terepszemlét tartottunk, bejártuk a menekülő
emberek útvonalát, főleg a Téli kikötő és környékét.

Élelmiszercsomagokkal segítettünk rászoruló családoknak 2015.augusztus:

A Karitáció Alapítvány nem tétlenkedik, a nagy nyári melegben is készültek a nélkülözők
segítése céljából segélycsomagok. Az élelmiszer csomagokban cukor, liszt, tészta, étolaj, rizs
mellett többek között édesség is akadt. Az Alapítvány nagyon jó kapcsolatokat ápol
védőnőkkel, családsegítő szolgálatokkal, ők segítettek most is a legrászorultabbak
kiválasztásában.

Takarítószereket és eszközöket adományoztunk rászorulóknak
2015.augusztus:

A Karitáció Alapítvány egész évben segíti a nélkülözőket, rászorulókat. Ellátogattunk Aranka
nénihez, aki takarító szereket és eszközöket kapott. Az idős néni napról napra él két
munkanélküli fiával nagyon szegény körülmények között. A pici lakásuk állapota nagyon sok
kívánnivalót hagy maga után, már-már a kilakoltatás fenyegette őket. A Karitáció Alapítvány
takarító szerekkel és eszközökkel segítette a nehéz körülmények közt élő családot, hogy
megfelelő higiénés körülményeket tudjanak teremteni, hogy életterük biztosabb és jobb
lehessen.

Bohócdoktori vizit a SZIN Csodafaluban 2015. augusztus:

A Karitáció Alapítvány bohócdoktorai a Mátrix Közhasznú Alapítvány meghívására viziteltek
az elmúlt héten a SZIN Csodafaluban. A nagy sikerű rendezvény a Szegedi Ifjúsági Napok
keretén belül került megrendezésre, ahol a fesztivál ideje alatt közel ötszáz sérült,
nagycsaládos, hallás-, látás-, mozgásában sérült, DOWN-szindrómás gyermek kapott
élményt, figyelmet, örömet. A SZIN szervező csapata és a Mátrix a gyerekeket egész napos
szórakoztató programmal, reggelivel, ebéddel, uzsonnával látta el. A Karitáció Alapítvány
gyógyító bohócdoktorainak volt dolguk, melyet a résztvevők nagy örömmel fogadtak.

Béketelepen viziteltek a bohócdoktorok 2015.szeptember:

Szegeden,Béketelepen dr Jeszenszky Mária doktornő rendelésén viziteltek a Gyógyító
Bohócdoktorok. Zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a betegeskedő kicsiket. A
Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata az egész országban látogatja végig segítő
programjával a kórházakat, rendelőintézeteket, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a
betegeskedő kicsik életébe. Az élményterápia segíti a nagy beteg gyerekek pozitív
gondolkodásmódját, illetve lerövidítheti a betegeskedés idejét is.

A Csongrádi sugárúton viziteltek a bohócdoktorok 2015. október:

A panelházas körzetben, Szegeden, a Csongrádi sgt-on dr Kovács Éva doktornő rendelésén
viziteltek a Gyógyító Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg
a betegeskedő kicsiket. A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata az egész
országban látogatja végig segítő programjával a kórházakat, rendelőintézeteket, hogy
mosolyt, vidámságot vigyenek a betegeskedő kicsik életébe.

Bohócdoktorok a Budapesti körúti rendelőben 2015 október:

A dr Kovács Rózsa Szegeden, a Budapesti körúton doktornő. Az ő rendelésén viziteltek a
Gyógyító Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a
betegeskedő kicsiket. A Karitáció Alapítvány Bohócdoktor csapata sorra látogatja végig a
városok, települések, városrészek kórházait, rendelőit, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a

betegeskedő kicsik életébe. A pozitív gondolkodás könnyebb útja a gyógyulásnak. Ehhez még
hozzájön a bohócdoktorok jókedvet és optimizmust sugárzó tevékenysége is.

Bohócok a Debreceni utcai gyermekorvosi rendelőben 2015. október:

Szegeden a Debreceni utcában dr Hegedűs Ágnes doktornő rendelésén viziteltek a
Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a betegeskedő
kicsiket. A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata sorra látogatja végig a
városok, települések, városrészek kórházait, rendelőit, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a
betegeskedő kicsik életébe. A pozitív gondolkodás könnyebb útja a gyógyulásnak. Ehhez még
hozzájön a bohócdoktorok jókedvet és optimizmust sugárzó tevékenysége is.

A Körtöltés utcai rendelőben is jártunk 2015. október:

Szegeden a Körtöltés utcában dr Blazsovszky Matild doktornő rendelésén viziteltek a
Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a betegeskedő

kicsiket. A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata sorra látogatja végig a
városok, települések kórházait, rendelőit, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a betegeskedő
kicsik életébe. A pozitív gondolkodás könnyebb útja a gyógyulásnak. Ehhez még hozzájön a
bohócdoktorok jókedvet és optimizmust sugárzó tevékenysége is.

Hódmezővásárhelyen viziteltünk 2015. október:

Hódmezővásárhelyen a Hódtó utcában dr Ágoston Katalin doktornő rendelésén viziteltek a
Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a betegeskedő
kicsiket. A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata sorra látogatja végig az ország
városait, települések rendelőit, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a betegeskedő kicsik
életébe. A pozitív gondolkodás könnyebb útja a gyógyulásnak. Ehhez még hozzájön a
bohócdoktorok jókedvet és optimizmust sugárzó tevékenysége is.

Jókai utcai rendelőben viziteltünk Hódmezővásárhelyen 2015. október:

Hódmezővásárhelyen a Jókai utcában dr Berényi Károly doktor úr rendelésén viziteltek a
Bohócdoktorok, akik zenével, vidámsággal, lufihajtogatással lepték meg a betegeskedő
kicsiket. A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor csapata sorra látogatja végig az ország
városait, települések rendelőit, hogy mosolyt, vidámságot vigyenek a betegeskedő kicsik
életébe. A pozitív gondolkodás könnyebb útja a gyógyulásnak. Ehhez még hozzájön a
bohócdoktorok jókedvet és optimizmust sugárzó tevékenysége is.

Ezer jótékonysági Mikulás csomag rászoruló gyerekeknek 2015. november:

Sok kisgyermek számára az elszegényedés miatt nem jut az adventi ünnepek idején segítség
nélkül ajándék. A Mátrix Közhasznú Alapítvány és a Karitáció Alapítvány 2015-ben ezer
rászoruló gyermeket ajándékoz meg az ország minden részén Mikulás csomaggal. Az
önkéntesek az ünnepek előtti hetekben szorgosan készülődtek az ajándékozás
háttérfeladataival. ACenterke Adományozó Központ Advent idején tízezernyi fagyás ellen

védő ruha, cipő, takaró osztásában vesz részt. A segítő rendezvényeken támogatott családok
mellett szervezeteket, csoportokat is segít adományokkal jótékonysági együttműködés.

Bohócdoktorok viziteltek a kecskeméti gyermekkórházban 2015. december:

A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorait a Bàcs-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő-és
Gyermekosztályán gyógyuló betegek és az ott dolgozók is izgatottan várták. A csütörtöki
bohócdoktor vizit alkalmával a hangsúly az infúzió, a gyógyszerpumpa, a branül helyett
néhány pillanatig a lufihajtogatásé, a játéké, a zenélésé és a kacagásé volt. A beteg gyerekek
mellett a bohócdokik a kőkemény munkát végző orvosok, nővérek számára is tartogattak
meglepetéseket. A gyógyuló kicsiknek az élménypedagógiai módszerek bizonyítottan
segíteni tudják a betegség lelki feldolgozását és segítheti a gyógyuláshoz vezető utat is. A
gyógyító bohócdoktorok örömmel mennek kórházak felkérései mellett gyermekotthonokba,
rendelőintézetek be is.

Két tonna élelmiszert gyűjtöttünk a rászoruló családoknak 2015. december:

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében a Mátrix Közhasznú Alapítvány,
a Karitáció Alapítvány, az Angyali.hu Alapítvány 2015 november végén két tonna tartós
élelmiszert gyűjtött nélkülöző kisgyermekes családoknak, illetve idős - egyedülálló
embereknek. A segítő rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy a karácsonyi
élelmiszerosztáson kiosztott élelmiszerek még nagyobb értéket nyújtsanak a támogatottak
számára. Minden segítőnk, támogatónk, önkéntesünk odaadását nagy hálával és szeretettel
köszönjük! Együttműködve lettünk most is még sikeresebbek.

Ezer Mikulás csomagot osztott szét az alapítványi Mikulás 2015. december:

Idén is ellátogatott az ország számos olyan helyszínére a Mátrix Közhasznú Alapítvány,
a Karitáció Alapítvány, az Angyali.hu Alapítványáltal közösen indított jótékonysági Mikulás,
ahol elszegényedés, nélkülözés, kirekesztettség van többek közt Ózdon, Öcsödön is jártunk.
Sok kisgyermek számára a nélkülözés miatt nem jut az adventi ünnepek idején támogatás
nélkül ajándék. Az alapítványi Mikulás 2015-ben ezer rászoruló gyermeket ajándékozott meg
az ország minden részén Mikulás csomaggal. Az ajándékosztások helyszínein vidám gyerekek
és fiatalok fogadták a jótékonysági programsorozat szervezőit.

Ötszáz gyermeket fogadtak a Bohócdoktorok a Belvárosi moziban karácsonyi
filmvetítésre 2015. december:

Szegeden a Belvárosi Moziban vasárnap délelőtt a Karitáció Alapítvány ötszáz gyermeket
látott vendégül mozifilm vetítésre. A karácsony előtti jótékonysági programra elsősorban
nehéz sorsú, nagycsaládos, hátrányos helyzetű gyerekek kaptak a szociális hálón keresztül
meghívást. A jegyeket a filmvetítés kezdete előtt jelképesen az alapítvány gyógyító
bohócdoktorai szedték. A Karitáció Alapítvány egyik legsikeresebb jótékonysági
tevékenysége a 2008 óta működtetett Gyógyító Bohócdoktorok mozgalom, mely az
élménypedagógián és a pozitív gondolkodáson átvezetve segíti a gyerekeket a nehéz
időszakukon sikeresen túljutni.

Háromezer kiló tartós élelmiszert osztottunk szét a nélkülözők közt 2015.
december:

A karácsonyi ünnepek idején sok embertársunk kényszerül nélkülözni. Négyszáz rászoruló
család ünnepének megkönnyítéséhez a Mátrix Közhasznú Alapítvány, a Karitáció Alapítvány,
az Angyali.hu AlapítványSzegeden, a Centerke Adományozó Központban három tonna tartós
élelmiszert osztott szét. A támogatottak a szociális ellátórendszeren keresztül az osztás előtt
az élelmiszerek átvételéhez szükséges kuponokat kaptak, melyre a segítő szervezetek a
nélkülözőknek cukrot, lisztet, tésztát, szaloncukrot, konzerveket adtak. Az
élelmiszersegélyből a halmozottan hátrányos helyzetű idős - egyedülállók, nagycsaládosok,
csonka családban élők kaptak.

