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Éves beszámoló 2008

Megvalósult programok
– Január 29. és február 3. között a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai Mózes kurzust tartottak. A 

program országos hatókörrel volt meghirdetve. Összesen 35 résztvevő volt jelen, akik közül 11-en az alapítvány 
régiójába tartozó munkatársak voltak. A kurzus célja előadók képzése (téma kidolgozása és felépítése, előadás -
mód) Helyszín a felsővárosi Minorita Rendház volt.

– Május 17-én volt  a minden évben megrendezésre kerülő regionális  tavaszi találkozó az Alsóvárosi  Ferences 
templomban. 

– Május 2-4 munkatársi képzés az adai fesztivál szervező munkatársainak.
– Május 31-én Adán volt az Örvend Népem Keresztény Fesztivált, melynek előkészítésébe és szervezésébe bekap-

csolódtunk. Ez a program tovább erősítette az Adonaj Egyesülettel való együttműködésünket.
– Július 15-20 között Ászáf kurzust tartottunk Hódmezővásárhelyen.
– Szeptember 20-án tartottuk a hagyományos regionális őszi találkozót az Alsóvárosi Ferences templomban.
– Július 4-6 között meghirdetett Fülöp kurzus elmaradt.

– November15-16 között Szegeden meghirdetett Emmausz kurzus szintén elmaradt.
– Alapítványunk segítette és támogatta az október 18 és 26 között megrendezésre került Pál kurzus programot 

Kunágotán.
– Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében szentmisék voltak.
– Folytatódott a közösségek két havonta való találkozójának hagyománya. A programnak a felsővárosi Minorita 

Rendház adott otthont. Minden alkalommal volt képzés, és közösségépítés. A különböző közösségek lehetőséget  
kaptak a bemutatkozásra.

– Minden hónapban egy alkalommal a közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kér-
désekről.

Projektek
– Pályázati projektek: A 2008-as évben 4 pályázati projektet futott. 

1. NCA-DA-07-0020 NCA működési pályázatán 300000 Ft támogatást kaptunk, melyet a 2008-as évben projektor  
beszerzésére fordítottunk. Státusz: lezárt pályázat.

2. NCA-CIV-07-G-P-0292 pályázaton 200000Ft támogatást kapunk, melyből a 2008-as év első felében megvaló-
sult az alapítványunk honlapja. Státusz: lezárt pályázat.

3. NCA-NK-07-G-P-0105  pályázaton  a  vajdasági  Adonaj  Egyesülettel  együttműködve  közös  programjainkra 
396600 Ft  támogatást kaptunk. Státusz: lezárt pályázat.

4. NCA-DA-08-0007 NCA működési pályázatán 200000 Ft támogatást kaptunk, melyet hangosítás eszközök be-
szerzésére fordítottunk. A pályázat elszámolása és lezárása még hátra van.

– Kapcsolatépítés és együttműködés épült ki az adai Adonaj Egyesülettel. 
– Az alapítvány munkáját segítő önkéntesek számára lehetővé vált a Magyar Katolikus Püspöki Kar T-moile-os telefon-

körébe való csatlakozás. 

Szeged, 2009. január 9.

Bata Erika, kuratóriumi elnök
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