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Éves beszámoló 2010
Megvalósult programok
– Február 5-7 között a szegedi Tátra Téri Plébánián Fülöp kurzust tartottak munkatársaink.
– Február 19 és május 15 között 4 hétvégén befejeztük a még 2009-es évben megkezdett hétvégi bontásban szervezett Emmausz kurzust a Tátra téri Plébánián.
– Március 12-14 között Emmausz kurzust tartottunk a Mindszenten a helyi csoport kezdeményezésére.
– Május 8-án volt a minden évben megrendezésre kerülő regionális tavaszi találkozó az Alsóvárosi Ferences templomban.
– Június 19-20-án önkéntes munkatársaink képzésen vettek részt.
– Augusztus 8-14 között János kurzust tartottunk a Tátra téri plébánián.
– Szeptember 18-án tartottuk a hagyományos regionális őszi találkozót az Alsóvárosi Ferences templomban.
– Ősszel hetente egy estés programként Jézus kurzust tartottunk egy szegedi közösség tagjainak.
– November 4-7 között a önkénteseink munkatársi találkozón és képzésen vettek részt a Szent András Evangelizá ciós Alapítvány szervezésében.
– November 26-28 között Damaszkusz kurzust tartottunk a Szent András Evangelizáció Alapítvány munkatársai
segítségével.
– Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében szentmisék voltak.
– Minden hónapban egy alkalommal a közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kérdésekről.

Projektek
– Pályázati projektek:
NCA-DA-09- NCA-0075 működési pályázaton 100000Ft támogatást kaptunk, melyet csíptetős mikrofonok beszerzésére és irodaszerekre fordítunk.
– Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk
1. a Tátra téri Római Katolikus Plébániával, ahol több programot is szervezünk egy 3 éves együttműködési megállapodás keretében. A plébániához tartozó közösségi ház rendszeresen otthont ad kurzusainknak.
2. A mindszenti és szegvári plébániával, ahol munkánk során elindult egy közösségi kezdeményezés helyi önkéntesekből. Ide is évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartására.
3. Szent András Evangelizációs Alapítvánnyal, akik fontos szerepet vállalnak munkatársaink képzésében, fejlesztésében, hogy az alapítványunk munkáját még jobban és hatékonyabban tudják végezni. Szükség esetén
új tematikájú programok első megszervezésénél segítséget nyújtanak számunkra tapasztal emberek személyében.
4. Az adai Adonaj Egyesülettel továbbra is fenntartottuk a kapcsolatunkat. Ebben az évben az általuk szervezett
programokra küldtünk nekik segítő munkatársakat
Szeged, 2011. január 20.
Bata Erika, kuratóriumi elnök
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