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Éves beszámoló 2015

Megvalósult programok
– Március 13-15 között Munkatársaink Emmausz kurzust tartottak Szegeden a Felsővárosi Plébánián.
– November 28-29 között munkatársaink részt vettek a Szent András Evangelizációs Iskola által szervezett mun-

katársi találkozón.
– Május 23-án és november 29-én önkéntes munkatársaink számára egy napos csapatépítő képzést szerveztünk.
– Szeptember 18-20 között önkénteseink Boldogok vagytok kurzus megszervezésében közreműködtek.
– Ebben az évben kapcsolatunk tovább folytatódott az üllési plébániával, ahová 1 önkéntesünk rendszeresen jár 

zenei szolgálatot végezni.
– Júniusig minden hónap harmadik csütörtökén a szegedi önszerveződő csoportjaink számára közös találkozót 

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 prog-

ramokat megbeszélni, egyeztetni.
– Minden hónap első péntekjén a szegedi közösségek számára dicsőítéssel egybekötött szentmise volt, aminek a 

célja a megerősödés, a közös útkeresés.

Projektek
– Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk 

• az üllési és szőregi plébániával, ahol munkánk során folytatódott a közösségi kezdeményezés helyi önkénte-
sekből. Ide évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartására.

• Szent András Evangelizációs Alapítvánnyal, akik fontos szerepet vállalnak munkatársaink képzésében, fej-
lesztésében, hogy az alapítványunk munkáját még jobban és hatékonyabban tudják végezni. Szükség esetén 
új tematikájú programok első megszervezésénél segítséget nyújtanak számunkra tapasztalt emberek szemé-
lyében. Önkéntes munkatársaink pedig rendszeresen részt vesznek az általuk szervezett képzéseken.

• Törvényi változások és a közhasznúság elvesztése miatt szükségessé vált  az alapítvány alapító okiratának 
módosítása. A kuratórium tagjai elkezdték a módosítás kidolgozását és új tagokat kértek fel a kuratóriumi  
munkában való részvételre.

Szeged, 2016. január 15.

Bata Erika, kuratóriumi elnök
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