Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II”
za rok 2011
ul. Szewska 17, 58 – 304 Wałbrzych

KRS 0000299019, REGON: 020695624

W roku 2011 Zarząd funkcjonował w składzie :
Prezes Piotr Wojnowski, ul. Szewska 17, 58 – 304 Wałbrzych
V-ce Prezes Mariusz Gawlik, ul. 3 – go Maja 15/1 58 – 310 Szczawno Zdrój
Skarbnik, sekretarz Beata Mucha, ul. Bukietowa 7/14, 58 – 304 Wałbrzych
Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” prowadziło w roku 2011 działalność statutową.
W następujących obszarach dokonano :


W działaniach formalno – prawnych.

1. W dniu 23 marca 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podczas,
którego dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” dostosowując
go do zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Stowarzyszenie

„Ludzie Jana Pawła II” nie prowadziło w roku 2011 działalności

gospodarczej.
3. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” nie zatrudniało w roku 2011 na podstawie umowy
o pracę żadnych osób.
4. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” nie wypłacało wynagrodzeń w roku 2011 tytułem
w/w, w tym również dla członków Zarządu.
5. Stowarzyszenie

„Ludzie Jana Pawła II” zawarło umowy zlecenia na ogólną kwotę

2.245,00 zł ( dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć zł ), które dotyczyły realizacji zadań
konkursowych.
6. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” nie udzielało w roku 2011 żadnych pożyczek.
7. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” nie lokowało w roku 2011 pieniędzy, nie nabyło
obligacji oraz udziałów i akcji w spółkach.
8. Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” nie nabyło w roku 2011 żadnych nieruchomości
ani środków trwałych.
9. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.


W ramach działalności statutowej :
1. Prowadzono cotygodniowe, (w każdy czwartek) spotkania kulturalno - oświatowe.

2. W każdy ostatni czwartek miesiąca prowadzono spotkania edukacyjne dotyczące
nauk Jana Pawła II.
3. W ramach organizacji imprez kulturalno-oświatowych, stowarzyszenie było
organizatorem „Sygnału Wolności”; na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało
środki od Urzędu Miasta Wałbrzycha, MZUK w Wałbrzychu i innych sponsorów.
Zadanie zostało zorganizowanie w niedzielę 26 czerwca 2011 r., imprezą plenerową pod
nazwą „Sygnał Wolności” pod hasłem „Wolni od nałogów bezpieczni w wakacje” na terenie
wałbrzyskiego Rynku, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Zadanie obejmowało:
1/ część artystyczną - wystąpiło wiele zespołów m.in. „Ludzie Jana Pawła Ii, Joanna Kogut,
Koinonia Jan Chrzciciel, La Pallotina,
2/ edukacyjną – gry i zabawy rekreacyjne, konkursy dla dzieci oraz odbył się finał konkursu
„Stop narkotykom”, na który dzieci i młodzież z wałbrzyskich szkół i świetlic nadesłała ponad 70 prac, wyłoniono 9 nagród głównych w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły średnie.
3/ porady o charakterze informacyjnym i profilaktycznym - m.in. GOPR, Policja, Straż Miejska (prelekcje na temat zagrożeń podczas wakacji), Krucjata Wyzwolenia Człowieka i MOPS
(prelekcje na temat zagrożeń narkotykami, alkoholem, sektami), Paramedyk (pokaz ratownictwa oraz pierwszej pomocy).
4/ ustawiono dmuchaną zjeżdżalnię, na której aby zjechać dzieci musiały pomalować wcześniej przygotowane rysunki, ściankę wspinaczkową, była loteria „Civitas Christiana”, ankieta
MOPS-u, Pan Kogut Straży Miejskiej.
W czasie niedzielnej imprezy plenerowej, zapewniliśmy poczęstunek dla grup występujących
jak i mieszkańców.
Program imprezy przedstawiał się następująco:
godz. 12.30 – 13.30 Msza Święta w Kościele p.w. Świętych Aniołów Stróżów
godz. 14.00 –14.30 Przywitanie zebranych Ks. Prałat Bogusław Wermiński, Ks. Marek
Zołoteńki, Hymn „Wolnością jest Pan” Ludzie Jana Pawła II Śpiew
godz. 14.30 – 14.45 POLICJA - Statystyki - prewencja
godz. 14.45 – 15.15 BLOK ARTYSTYCZNO-ZABAWOWY p. Mariusz Kutek - konkursy
godz. 15.15 – 15.45 Joanna Kogut - Śpiew
godz. 15.45 – 16.00 GOPR – Statystyki – prewencja
godz. 16.00 – 16.20 Ludzie Jana Pawła II - LJP II -Śpiew
godz. 16.15 – 16.30 PARAMEDYK – Statystyki - prewencja
godz. 16.30 - 17.30 Koinonia Jan Chrzciciel
godz.17.30 - 18.00 Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Stop Narkotykom”
godz. 18.00 - 19.15 Występ Gwiazdy – La Pallottina
ok. godz.19.15 Hymn „Wolnością jest Pan” Ludzie Jana Pawła II, śpiew
Zakończenie podziękowanie, Apel Jasnogórski, Ludzie Jana Pawła II, modlitwa za miasto
i mieszkańców, błogosławieństwo, podziękowanie
4. Zorganizowało VII edycję Przeglądu Muzyki Chrześcijańskiej „Pozytywne
Granie”- dnia 22 października 2011r., na które pozyskało środki od Urzędu Miasta

Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego oraz sponsorów.
Przegląd rozpoczął się o godzinie 9.00 Mszą Św., w której uczestniczyli duchowieństwo,
zgłoszone zespoły, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Wałbrzycha i okolic.
W Przeglądzie wzięli udział uczestnicy (dzieci, młodzież, starsi) z wałbrzyskich szkół,
ze szkół i przedszkoli, parafii, oraz soliści z poza Wałbrzycha Występujących oceniało trzyosobowe jury w części artystycznej, wokalnej i emisję głosu. Występ uczestników Przeglądu
rejestrowany był profesjonalnym sprzętem nagraniowym. Materiał z Przeglądu zostanie poddany obróbce i wydany na płytach, w kolejnej przyszłorocznej edycji Przeglądu.
Występy uczestników przeplatane były licznymi zabawami i konkursami, których rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec przeglądu.
O godz. 10.30 rozpoczął się występ zgłoszonych grup i trwał do godz. 14.30
Od godz.14.30 do 14.45 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.
O godz. 15.00 nastąpiło zakończenie Przeglądu.
W Przeglądzie prócz organizatorów zaangażowani był takie instytucje jak: Urząd Miasta
Wałbrzycha, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Miejski
Zakład Usług Komunalnych, ZHP, Powiat Wałbrzyski, Civitas Christiana oraz liczne osoby
prywatne.
Dla każdego z uczestników zapewniliśmy posiłek i ciepłe napoje. Wszyscy występujący
otrzymali dyplomy i plakietki z VI Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”
oraz płytę CD z nagraniem utworów występujących zespołów z poprzedniej edycji.
Według jury i organizatorów, poziom artystyczny występujących zespołów z roku na rok jest
wyższy i występuje większe zainteresowanie i zaangażowanie się młodzieży i opiekunów
grup w Przegląd.


Stowarzyszenie było współorganizatorem:
02 kwietnia 2011r. VII Mszy Świętej na stadionie w dzielnicy Biały Kamień
w Wałbrzychu w intencji Papieża Jana Pawła II, a po niej Drogi Krzyżowej wraz
z Duszpasterstwem Akademickim oraz o 21.00 organizatorem w Apelu Jasnogórskiego,
z udziałem J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca, duchowieństwa i licznie zgromadzonych
wiernych.



Stowarzyszenie uczestniczyło artystycznie, występując podczas:
06. 01. 2011r. – zorganizowało wraz z Duszpasterstwem Akademickim IN VIA
i przygotowało oprawę muzyczną Mszy Św. w Wałbrzyskiej Politechnice oraz
wspólne śpiewanie kolęd
16. 01. 2011r. - w kościele MB Niepokalanego Poczęcia w Wałbrzychu odbyło się
czuwanie modlitewne z okazji zakończenia procesu beatyfikacyjnego Papieża
Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył JE Ks. Bp
Ignacy Dec, z oprawą muzyczną Zespołu Muzycznego „Ludzie Jana Pawła II”,
następnie wysłuchaliśmy wykładu Ks. prof. Mariusza Rosika z PWT we
Wrocławiu, pt. „Niesforni święci”, zakończyliśmy modlitwą różańcową
z błogosławieństwem Ks. Biskupa o 21. 37. Czuwanie zostało przygotowane
wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim.

W dniach 18.03.2011 w Parafii p.w. św. Piotra i Pawła oraz 25.03.2011r. w Parafii p.w. św.
Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu razem z Duszpasterstwem Akademickim
prowadził Drogę Krzyżową.
07. 05. 2011r. - w Świdnicy prowadziło Apel Jasnogórski na placu przy Katedrze z okazji
ogłoszenia naszego Rodaka Jana Pawła II błogosławionym oraz uczestniczyło

w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego.
24. 06. 2011r. - oprawiło muzycznie Mszę św. oraz wzięło udział w procesji Oktawy Bożego
Ciała i spotkaniu z JE Księdzem Biskupem z Sudanu.
27. 06. 2011r. – przygotowało oprawę muzyczną Mszy św. odpustowej w Parafii p.w. MB
Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Mszy św. przewodniczył JE Ks. Bp
Ignacy Dec.
30. 07. 2011r. – uczestniczyło i przygotowało oprawę muzyczną Mszy Św. wyjścia VI Pieszej
Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę w kościele p. w. Św. Aniołów
Stróżów w Wałbrzychu. O godzinie 20. 00 pojechało na przygotowany
wcześniej Apel do Świdnicy. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w VI
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
04. 10. 2011r. – uczestniczyło i przygotowało oprawę muzyczną Mszy Św. odpustowej
w parafii p. w. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu,
03. 12. 2011r. - przygotowało oprawę muzyczną Mszy św. w intencji Kolejarzy i Górników
w kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu. Uroczystości, która
rozpoczęła się na peronie Dworca Głównego w Wałbrzychu wspólną modlitwą
przy Figurce św. Katarzyny przewodniczył Ks. Infułat Julian Źrałko.
Stowarzyszenie organizowało również wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz
spotkania integracyjne.


1/ 30 czerwca 2011r. odbyło się spotkanie w salce w Parafii p.w. św. Franciszka
z Asyżu podczas, którego przy wspólnej agapie, śpiewie i rozmowach
podsumowaliśmy miniony rok szkolny 2010-2011.
2/ 19. 08. 2011r. JE Ks. Bp Ignacy Dec odpowiedział na zaproszenie
Stowarzyszenia „Ludzie Jana Pawła II” i uczestniczył we wspólnym spotkaniu
przy śpiewie, modlitwie i rozmowach. Był wspólny posiłek, spacer po lesie
i pływanie łódką po stawie.
3/ 22. 11. 2011r. w parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu z okazji Uroczystości
św. Cecylii odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Ludzie |Jana Pawła II
z innymi Grupami Muzycznymi rozpoczęte wspólną Mszą św. pod
przewodnictwem Ks. Proboszcza Piotra Kopery SAC.
4/ 18. 12. 2011r. odbyła się Wigilia dla Członków i Sympatyków Stowarzyszenia
Ludzie Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy Mszą św. pod przewodnictwem
Ks. Zbigniewa Stanka SAC, po której w Sali św. Rodziny rozpoczęliśmy
wspólną Wigilię dzieląc się opłatkiem. Każdy przygotował swoje danie
wigilijne. Mieliśmy więc okazję przy wspólnym kolędowaniu popróbować
wyśmienitych potraw wigilijnych przygotowanych wg przepisów naszych Pań
Gospodyń i tradycji rodzinnych, często pochodzących z różnych regionów
Polski.



Stowarzyszenie współpracowało w roku 2011 z następującymi podmiotami:
- Civitas Christiana,
- Duszpasterstwo Akademickie „IN VIA”
- ZHP,
- Pallotyński Ośrodek Wsparcia Dziennego „Jesteśmy Razem”
- Instytucjami Miejskimi: Ośrodek Sporu i Rekreacji, Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
Miejski Zakład Usług Komunalnych, Straż Miejska, MOPS



Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski w konkursach organizowanych przez:

•

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresu kultury –
1 wniosek Pozytywne Granie

•

Urząd Miasta Wałbrzycha w zakresie profilaktyki - Sygnał Wolności,

•

Urząd Miasta w Wałbrzychu w zakresie kultury na Pozytywne Granie

•

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w zakresie kultury na Pozytywne
Granie.

•

Spotkania i sprawozdania w Kurii Świdnickiej
Zarząd kilkakrotnie spotykał się z Ordynariuszem Diecezji Świdnickiej
J.E Ks. Biskupem Ignacym Decem, omawiając działalność Stowarzyszenia.



Podsumowanie i wnioski .
Rok 2011 był dla Stowarzyszenia bardzo intensywnym pod względem zaangażowania
się w różne, imprezy, uroczystości, pozyskiwania środków na działalność statutową.
Rok 2011 został zamknięty bez żadnych zobowiązań. Pozyskiwane środki na
działalność statutową Stowarzyszenia pochodziły z darowizn, dotacji oraz składek
członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia spotykał się 12 razy na naradach, z czego
sporządzone są protokoły spotkań.
W roku 2012 planowane jest zwiększenie ilości składanych wniosków w konkursach
na zadania publiczne oraz kontynuowanie dotychczasowych działań, ze szczególnym
uwzględnieniem na otwarcie się na nowe środowiska i parafie Wałbrzycha.

X.

Wykaz Uchwał Zarządu podjętych w roku 2011
1. Uchwała nr 01/2011 z dn. 07. 03. 2011r. w sprawie dotyczącej zmiany terminu
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17. 03. 2011r. na dzień
23. 03. 2011r. o godzinie 19. 00.
2. Uchwała nr 02/2011 z dn. 23. 03. 2011r. dotycząca działalności finansowej
Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego za rok 2010.
3. Uchwała nr 03/2011 z dn. 29. 11. 2011r. w sprawie przyjęcia rezygnacji

p. Katarzyny Żurek z członkostwa Stowarzyszenia “Ludzie Jana Pawła II” z dniem 1
grudnia 2011r.
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 stycznia 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności
organizacji pożytku publicznego.

