K nezapomenutelným okamžikům patřilo
rovněž slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a “půlnoční”.
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Poděkování:
Srdečné poděkování patří Nadačnímu fondu pro
kulturní aktivity občanů města Plzně, Nadaci 700
let města Plzně, ing. arch. Janu Soukupovi,
sdružení Koinonia Jan Křtitel,
Potravinové bance a všem dárcům,
kteří podpořili naše aktivity.
Zvláštní poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří nám věnovali
svůj volný čas a aktivně se podíleli během
celého roku na organizování aktivit.
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† VÝROČNÍ ZPRÁVA ¢
S radostí se ohlížíme za rokem 2010,
jenž byl druhým rokem existence
našeho sdružení,
pestrým a bohatým,
plným zážitků
a nových zkušeností.

KDO JSME?

Přátelé Koinonie - občanské sdružení,
bylo založeno v roce 2009, vyšlo z mateřské organizace Koinonia Jan Křtitel,
která má dlouholetou zkušenost práce
s širokou veřejností, rodinami, s dětmi
a mládeží. Z rodin vyšel podnět pro rozšíření služby pro děti a mládež, které vyrostli v mateřské organizaci. Koinonia Jan
Křitel působí v Plzni-Liticích od roku1995
na pozvání plzeňského biskupa Františka
Radkovského. Dnes k této Oáze, jejímž
představeným je P Francesco Meneghini,
patří přes 300 členů, tvořících 19 komunit
rodin pokrývajících většinu území naší
republiky.

V roce 2010 jsme poprvé realizovali i putovní
prázdninový tábor po krásách České republiky
(Český Krumlov, Kroměříž, Krkonoše), určený
věkové kategorii 14-25 let. Dětský tábor Noe se
velmi vydařil. Postavením stanů začalo prázdninové
dobrodružstí v Liticích. Setkali jsme se se spravedlivým Noem, vytvořili jsme žirafy, klokany,
velbloudy a lvy a společně se vydali na cestu za
světlem. Nechyběla noční stezka odvahy, tajemný
výstup do věže kostela a sestoupení do sklepení.

KULTURA vydali jsme publikaci
Živé kameny litického kostela.

CO NABÍZÍME?

Přátelé Koinonie společnosti nabízí formované a zkušené dobrovolníky, kteří s
mladými lidmi již přes 10 let pracují
a získali tak zkušenosti nejen doma,
ale i v zahraničí na výměnných pobytech
partnerských organizací v rámci mateřské
organizace. Jsme si vědomi toho, že nemůžeme čekat až někdo zaklepe u našich
dveří a požádá o pomoc, ale my vycházíme a nabízíme možnosti, jak volný čas
trávit, jak vytvářet nová přátelství, jak
růst.
AKTIVITY pravidelné dětské tvořivé

dílny, prázdninové dětské a mládežnické
pobyty se specifickým zaměřením,
pohádkový les, aktivity spojené s litickou
farností, organizování návštěvy dětí
z Jedličkova ústavu a škol, návštěva
hospiců, azylových domů pro matky,
návštěva věznice Plzeň-Bory.

Přehled hospodaření v Kč
NÁKLADY

VÝNOSY

aktivity

31.223
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publikace

71.000

dotace, dary,
čl.příspěvky
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