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Číslo: 145 /2019  V Leopoldove, dňa 27.11.2019

Vec: Správa o činnosti

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov v roku 2019, článok 2 bod 7 

vám zasielam túto správu o činnosti organizácie.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Leopoldov má viacero rozmerov činnosti, ale keďže dotácia bola 

žiadaná na akcie pre deti a mládež, príprava animátorov 2019, v tejto správe sa zameriam hlavne na 

túto činnosť.

Dotáciu sme využili na úhradu výdavkov (ubytovanie a prenájom priestorov) v súvislosti 

s táborom Oáza 0. v Lazoch pod Makytou, ktorý bol uskutočnený 12.-28.07.2019. Oázové tábory 

pomáhajú účastníkom zamyslieť sa nad svojim životom vo svetle Svätého písma a modlitby ruženca 

a robiť rozhodnutia na zlepšenie svojho života.

Ďalšou z aktivít bola púť detí do Marianky v termíne 25.05.2019, ktorej sa mohli zúčastniť spolu 

s deťmi aj ich rodičia.

Okrem týchto aktivít bola zorganizovaná grilovačka pre deti a rodičov z príležitosti konca 

školského roka, kde sa mohli deti spoločne zahrať a aj rodičia mali priestor na stretnutie a porozprávanie 

medzi sebou.

Cez letné prázdniny bol jeden týždeň denný tábor pre deti (19.08.-23.08.2019), ktorý 

organizovalo spoločenstvo Ľ  múry a ktorý sa stretol s dobrým ohlasom zúčastnených. Aj keď bol pre 

animátorov dosť vyčerpávajúci, spoločne sme mali radosť zo spoločne prežitého času.

Ďalšími akciami boli modlitby chvál v našom farskom kostole a ďalšie aktivity (stretávanie sa 

animátorov, stretká a akcie na fare pre deti a mládež...).

Tieto akcie bolí hradené z príspevkov účastníkov alebo z rozpočtu farnosti.

28. Vi. 2019



Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj čas a svoje sily a schopnosti 

pre prácu s mládežou, lebo bez nich by materiálne a finančné prostriedky neboli použiteľné. Nech im to 

Pán Boh odplatí svojim požehnaním tu na zemi a večným životom.

A chcel by som poďakovať -  okrem Mesta Leopoldov -  aj ostatným dobrodincom, ktorí nás 

podporovali.
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P.S.: Pri zúčtovaní grantu som dodal iba nutné doklady na zúčtovanie dotácie minimálne + 20% 
vlastných prostriedkov. V účtovníctve sú aj menšie položky a okrem toho si na akcie prispievali aj mládež 
a animátori a viacero vecí bolo dodaných sponzorsky.


