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Éves beszámoló 2014
Megvalósult programok
– Február 7-9 között a szegedi önkéntes csapat Emmausz kurzust tartott a petőfitelepi közösségi házban.
– Február 21-23 között Domaszék-Zöldfáson Fülöp kurzust tartottak munkatársaink a Szent Imre Szakkollégium
kollégistái számára.
– Március 14-16 között munkatársaink részt vettek a Szent András Evangelizációs Iskola által szervezett munka társi találkozón.
– Március 17-n este az Ez az a nap! Irodával együttműködve Roadshow-t szerveztünk a Szegedi Ifjúsági Házban. A
program technikai háttérmunkáit, illetve a lebonyolításhoz szükséges önkéntes segítőket alapítványunk biztosította.
– Április 10-én önkénteseink lelki napot tartottak a Dugonics András Piarista Gimnáziumban.
– Április 26-án és november 29-én önkéntes munkatársaink számára egy napos csapatépítő képzést szerveztünk.
– Július 26 és augusztus 3. között önkénteseink Üllésen jártak. Az ottani helyi szervezők segítségével Pál kurzus sal összekötött falumissziót tartottak.
– Augusztus 7-10 között munkatársaink Dünamisz kurzust szerveztek Hódmezővásárhelyen.
– Az ősz folyamán több alkalommal munkatársaink Vajdaságba utaztak és segítettek Új élet kurzusok megtartásá ban Bácsgyulafalván, Zomboron és Törökbecsén.
– November 22-én munkatársaink egy egy napos tematikus képzésen vettek részt Kecelen, aminek célja az Új élet
Krisztusban kurzus tartására való felkészítés.
– Ebben az évben kapcsolatunk tovább épült az üllési plébániával, ahová 1 önkéntesünk rendszeresen jár zenei
szolgálatot végezni.
– Szeptembertől minden hónap harmadik csütörtökén a szegedi önszerveződő csoportjaink számára közös talál kozót szerveztünk, melyek célja a közösségi identitás megerősítése, a közösség tagjai közötti kapcsolat építése.
– A közösségek vezetői és a kurzusok tartásában szolgálatot vállalók havonta egyszer találkoztak a tervezett programokat megbeszélni, egyeztetni.

Projektek
– Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk
• az üllési és szegvári és szőregi plébániával, ahol munkánk során folytatódott a közösségi kezdeményezés helyi önkéntesekből. Ide évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartására.
• 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 tapasztalt emberek személyében. Önkéntes munkatársaink pedig rendszeresen részt vesznek az általuk szervezett képzéseken.
Szeged, 2015. január 15.
Bata Erika, kuratóriumi elnök
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