Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lew Judy w roku 2015

W roku 2015 Stowarzyszenie Lew Judy kontynuowało swoją działalność, skupiając się w szczególności na
wspieraniu środowiska katolickiego.
Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie w roku 2015:

Akcja Muvalia
Akcja Muvalia odbyła się dnia 18 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na
terenie kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, a także prowadziło wyprzedaż fantów
podarowanych nieodpłatnie na tę okoliczność przez ofiarodawców, którymi były wyłącznie osoby fizyczne.
Podczas akcji, łącznie z datkami wpłaconymi bezpośrednio na konto stowarzyszenia została zebrana kwota
w wysokości 14 480 zł.

Rekolekcje majowe
Stowarzyszenie zorganizowało rekolekcje w Zaniemyślu w terminie 30.04-03.05.2015 r. Zarząd
Stowarzyszenia podjął odpowiedzialność za formalno-finansową stronę przedsięwzięcia. W rekolekcjach
uczestniczyło 113 osób. Koszt rekolekcji (noclegi, wyżywienie, organizacja) 23 130 zł. W ramach wyjazdu
zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rekolekcje letnie
Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy do Gródka nad Dunajcem w terminie
04-12.07.2015 r. W wyjeździe uczestniczyło 190 osób. Ogólny koszt rekolekcji to 98 782 zł. W ramach
wyjazdu zorganizowano zajęcia dla dorosłych (wykłady, seminaria, spotkania w mniejszych grupach) jak
również dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Jednym z zaproszonych gości był znany polski Biblista ks.
Prof. Mariusz Rosik. Dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej przeznaczono
dofinansowanie, z którego skorzystało w sumie 12 osób.

Zbiórka pieniędzy na rzecz osób dotkniętych wojną na Ukrainie
Jesienią Stowarzyszenie zorganizowało akcję pomocy ludziom dotkniętym wojna na Ukrainie, wśród których
pracuje utrzymujący kontakt ze Stowarzyszeniem Oblat Maryi Niepokalanej o. Arkadiusz Cichla. Pieniądze
wsparły rodziny osób dotkniętych wojną bezpośrednio (członkowie tych rodzin brali udział w działaniach
wojennych), lub pośrednio (na skutek biedy, która panuje na Ukrainie wskutek toczących się tam działań
wojennych). Podczas zbiórki przeprowadzonej przede wszystkim wśród członków Wspólnoty Lew Judy
zebrano kwotę w wysokości 14 500 zł.

Pomoc charytatywna
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie:
1. wsparło rodzinę wielodzietną znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej w ramach funduszu
zebranego na ten cel;
2. zdecydowało się odpowiedzieć pozytywnie na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej, w której ta osoba prosiła o wsparcie zakupu komputera, celem podwyższenia kompetencji
zawodowych;
3. Wsparło pomocą młodą samotną matkę po urodzeniu dziecka (zakup wyprawki);
4. Dofinansowano wyjazd dwójki dzieci na wyjazd wakacyjny

Inwestycje
1. Zakupiono dwie kolumny, w celu poprawy nagłośnienia spotkań organizowanych przez Wspólnotę Lew
Judy.
2. Sfinansowano kolejny etap remontu sali nr 8 znajdującej się w obrębie pomieszczeń duszpasterskich
wrocławskiej parafii p.w. NMP Królowej Pokoju. Sala znajduje się pod opieką Wspólnoty Lew Judy.
3. Regularnie dofinansowywano zajęcia dla dzieci i młodzieży.
4. Zakupiono pianino elektroniczne.
5. Zawarto umowę zlecenie w celu organizacji wyjazdu rekolekcyjnego do Gródka nad Dunajcem,
organizacji wakacyjnego wyjazdu młodzieżowego, koordynacji i organizacji spotkań dla młodzieży oraz
spotkań wspólnotowych w okresie wrzesień-grudzień 2015.

Inne prace podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lew Judy:
1. Organizacja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lew Judy
Podczas Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Lwy Judy, które miało miejsce w dniu 06.07.2015 r.
Walne Zgromadzenie na drodze głosowania uzyskało absolutorium za rok 2014, o które wnioskowała
Komisja Rewizyjna.
W dalszej części Walnego Zgromadzenia omówiono:
• inicjatywy związane z poprawą organizacji wyjazdów rekolekcyjnych, a w szczególności
wspieraniem finansowym osób znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci;
• metody pracy z młodzieżą, w szczególności organizację wyjazdów dla młodzieży oraz sposobów ich
finansowania;
• potrzebę dokończenia remontu sali nr 8;
• potrzebę zakupu nowej gitary.

