
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lew Judy w roku 2014

Stowarzyszenie Lew Judy zostało powołane do życia uchwałą Członków Założycieli  dnia 30.09.2013 r.  W
okresie od października do grudnia Komitet  Założycielski  opracowywał wymaganą  dokumentację,  która
ostatecznie została złożona w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–Fabrycznej, w VI Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie oficjalnie rozpoczęło swą działalność w pierwszych dniach
stycznia 2014 r.

Inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie w roku 2014:

Akcja Muvalia
W ramach akcji  Muvalia, która miała miejsce 26 stycznia 2014 r.  Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórkę
pieniędzy na terenie kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, połączoną z loterią fantową
oraz poczęstunkiem przygotowanych dla parafian. Kwota 16 150 zł, zebrana podczas akcji oraz wpływająca
na konto stowarzyszenia została przekazana szkole w Muvalii w Indiach.

Rekolekcje majowe 
Stowarzyszenie  zorganizowało  rekolekcje  w  Brennej  w terminie  01-04.05.2014  r.  Zarząd  Stowarzyszenia
podjął odpowiedzialność za formalno-finansową stronę przedsięwzięcia. W rekolekcjach uczestniczyło 118
osób.  Koszt  rekolekcji  (noclegi,  wyżywienie,  organizacja)  18  195  zł.  W ramach  wyjazdu  zorganizowano
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Rekolekcje letnie
Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy do Gródka nad Dunajcem w terminie 12-
20.07.2014  r.  W wyjeździe  uczestniczyło  188  osób.  Ogólny  koszt  rekolekcji  to  87 499,94  zł.  W ramach
wyjazdu zorganizowano zajęcia dla dorosłych (wykłady, seminaria, spotkania w mniejszych grupach) oraz dla
dzieci w różnych grupach wiekowych.  Dla osób i  rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  finansowej
przeznaczono dofinansowanie w wysokości 4 399 zł, z którego skorzystało w sumie 14 osób.

Zbiórka charytatywna dla rodziny wspólnotowej
Stowarzyszenie  przeprowadziło  akcję  polegającą  na  wsparciu  finansowym  rodziny,  która  znalazła  siw  ę
szczególnej  sytuacji  życiowej.  Celem  udzielenia  pomocy  finansowej  tej  rodzinie  oraz  wsparcia  jej  w
podjętych decyzjach życiowych Stowarzyszenia przeprowadziło zbiórkę pieniędzy, które w kwocie 6 067,91 zł
zostały przekazane na remont mieszkania tej rodziny i rozliczone na podstawie faktur przedstawionych przez
powyższą  rodzinę.  432,09  zł,  które  nie  zostały  wykorzystane,  po  uzgodnieniu  z  darczyńcami,  zostały
przekazane na cele charytatywne uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Akcja „Paczki świąteczne”
W ramach celów statutowych Stowarzyszenia związanych z działalnością charytatywną z okazji Świąt Bożego
Narodzenia zorganizowano zbiórkę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W
sumie zebrano 800 zł, a całość kwoty została przeznaczona na pomoc dla ubogich.

Stworzenie funduszu charytatywnego.
Stworzono Fundusz Charytatywny, na który przekazywane jest  10% wszystkich wpłat przeznaczonych na
działalność statutową Stowarzyszenia. Zasada ta nie dotyczy wszelkich wpłat celowych, jak. np. opłaty za
rekolekcje  organizowane  przez  Stowarzyszenie  albo  wpłat  przeznaczonych  na  konkretne  akcje
przeprowadzane przez Stowarzyszenie (jak np. Akcja Muvalia). Pieniędzmi zgormadzonymi na tym funduszy
Stowarzyszenie wspiera w miarę potrzeb i możliwości osoby  ubogie.

Inne prace podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia Lew Judy:
1. Podpisanie umowy z firmą Ekspert Mirosław Omelaniuk w celu prowadzenia księgowości.
2. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej.
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 50 zł. rocznie.



4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia (5 osób).
5. Organizacja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lew Judy

Podczas Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Lwy Judy, które miało miejsce w dniu 20.09.2014 r.
Zarząd  Stowarzyszenia  przedstawił  Członkom  sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia,  a  także
przeprowadził dyskusję na temat dalszych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
W czasie zebrania podjęto następujące uchwały:
- o wprowadzeniu rezerwy finansowej w wysokości 3 000zł
- o organizacji akcji wsparcia szkoły w Muvalii w styczniu 2015 roku
- o organizacji wyjazdów rekolekcyjno-wypoczynkowych w maju i lipcu 2015 roku
- o możliwości i zasadach dofinansowania wyjazdów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Lew Judy Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do realizacji celów
Stowarzyszenia i wykonywania uchwal podjętych przez Walne zebranie członków.
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