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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ
„MODLITWA I CZYN”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2010
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
WSTĘP
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „Modlitwa I Czyn” w Zabrzu
ul. Bytomska 39 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2004 r. a jako organizacja
pożytku publicznego zostało zarejestrowane w dniu 21 marca 2007 r.
- Nr KRS 0000223459
- REGON 278348621
- NIP 6482520088

Dane dotyczące członków zarządu:





ks. Henryk Bardosz – przewodniczący Zarządu
Beata Kocjan - wice przewodnicząca Zarządu
Ks. Sebastian Bensz - skarbnik Zarządu
Małgorzata Müller - sekretarz Zarządu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:










kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii,
zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
prowadzenie działalności charytatywnej;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
działalność oświatowa;
działalność wydawnicza;
propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
promocja i organizacja wolontariatu.

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
 gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
 prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych;
 tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby
niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
 prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek
pomocy i rehabilitacji;
 prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej,
dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
 organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji
i seminariów;
 organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
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 wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
 reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
 współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi
i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
 prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.
W roku 2010 Stowarzyszenie swoje cele i formy działania realizowało w ramach
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych;
 działalności fizjoterapeutycznej;
 działalności pielęgniarek i położnych;
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem;
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania.
W grudniu 2010 r Walne Zebranie Członków KSN MICZ podczas XI Zebrania podjęło
uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie, między innymi w formach realizacji statutowej
działalności pożytku publicznego na formę nieodpłatną i odpłatną.
Od roku 2011 w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie
będzie realizowało swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- kod PKD 88.99.Z;
 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
(szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej
niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych
zainteresowanych osób) – kod PKD 85.59.B
 pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej
(opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD 86.90.E
 wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z
 działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)
– kod PKD 94.99.Z
Od roku 2011 w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie będzie
realizowało swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:
 działalności organizacji religijnych – kod PKD 94.91.Z
 działalności fizjoterapeutycznej - kod PKD 86.90.A
 działalności pielęgniarek i położnych - kod PKD 86.90.C
 pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem - kod PKD 87.90.Z
 pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie
sklasyfikowanej - kod PKD 88.99.Z;
 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
(szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu problematyki różnorakiej niepełnosprawności dla członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych
osób) – kod PKD 85.59.B
 pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (opieka psychologa, kapelana, masażysty, rehabilitanta) – kod PKD
86.90.E
 wydawanie książek – kod PKD 58.11.Z
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym (rok kalendarzowy 2010).
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu
w roku 2010 nie prowadziło działalności gospodarczej i nie zatrudniało żadnych
pracowników.
W roku 2010 stowarzyszenie nie zakupiło żadnych środków trwałych o wartości zakupu
powyżej 3 500 zł.
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg
rachunkowych został określony w następujących aktach prawnych:
1. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst pierwotny: Dz. U z 1994r.
Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539
ze zm.).
Bilans i rachunek wyników za rok 2010 w formie wydruku z programu księgowego znajdują się w załącznikach do tego sprawozdania.

STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2010
Saldo początkowe na dzień 01.01.2010:

333 779,52 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2010:

455 715,47 zł

w tym:
a. kasa (konto 100):

132,00 zł
10 583,47 zł

b. rachunek bankowy (konto 130):

Bank PEKAO S.A. Zabrze pl. Warszawski 9
Nr konta bankowego:18 1240 4849 1111 0000 5350 7738

c. lokata bankowa (konto 137):
445 000,00 zł
Bank PEKAO S.A. Zabrze pl. Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL70124048492111001071474615

I. Przychody:

500 314,72 zł

w tym:

A. Przychody z działalności statutowej: 490 619,88 zł
1. Składki członkowskie (konto 700-1):

3 123,00 zł

Na koniec roku 2010 członkowie stowarzyszenia zalegają za składki na kwotę 482,00 zł.
Nie udało się odzyskać 188,00 zł zaległych składek za rok 2009.

2. Inne przychody określone statutem:

487 496,88 zł

w tym:
a. Darczyńcy – osoby fizyczne (konto 700-2-1):

55 336,40 zł

b. Darczyńcy – instytucje i organizacje (konto 700-2-2):

13 975,00 zł
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c. Dofinansowania z PFRON (konto 700-2-3):

18 392,00 zł

d. Zbiórki parafialne (konto 700-2-4):

40 797,00 zł

e. Wpłaty z tytułu 1% z podatku (konto 700-2-6):

54 343,96 zł

Pieniądze, zebrane z tytułu 1% z podatku, wykorzystane zostaną w terminie późniejszym na
realizację celów statutowych w ramach działalności pożytku publicznego wg PKD zgodnie ze
statutem.

f. Wpłaty celowe:

30 130,00 zł

- na organizowanie turnusów (konto 700-2-5-2):
- na leczenie (konto 700-2-5-1):

28 130,00 zł
2 000,00 zł

g. Odpłatności uczestników imprez śródrocznych (konto 700-4):

0,00 zł

h. Wpłaty na Dom św. Benedykta (konto 701):

50,00 zł
6 000,00 zł

i. Dotacje (konto 700-2-7):
j. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009:

268 472,52 zł

(konto 700-5)

B. Przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe):

9 694,84 zł

(konto 750-1)

II. Wydatki (koszty):

110 199,25 zł

w tym:

A. Koszty realizacji zadań statutowych: 105 013,47zł
1. Stałe spotkania integracyjne (konto 500-2):

0,00 zł
92 150,01 zł
91 550,01 zł

2. Turnusy:
a. turnus w Głogowie (konto 500-1-1):
w tym:
- zakwaterowanie i wyżywienie:

83 950,00 zł
7 600,01 zł

- inne koszty:
b. turnus w Sarbinowie - Jan Sklorz (konto 500-1-2):

600,00 zł

(koszt turnusu pokryty z pieniędzy przekazanych przez zakład pracy rodziców
Jana Sklorza)

3. Koszty imprez śródrocznych:

2 981,88 zł

a) ogniska (konto 500-3-2):

185,70 zł

b) rekolekcje (konto 500-3-1):

218,44 zł

c) pozostałe (konto 500-3-4):

2 577,74 zł

4. Programy i zadania specjalne (konto 500-7):

6 358,40 zł

a. Program "Dążymy do samodzielności...":
w tym:
kwota dotacji z UM Zabrze
udział własny Stowarzyszenia

6 358,40 zł
6 000,00 zł
358,40 zł

udział własny niefinansowy stowarzyszenia:
5. Koszty tworzenia Domu Św. Benedykta (konto 501):
6. Pomoc finansowa przekazana (konto 500-4):

2 000,00 zł
106,83 zł
3 416,35 zł
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B. Koszty administracyjne: 4 396,95 zł
w tym:
0,00 zł

1. Amortyzacja:
2. Zużycie materiałów i energii (konto 550-2):

431,21 zł

w tym:
a. materiały biurowe (konto 550-2-1):

156,21 zł

b. paliwo i transport (konto 550-2-2):

275,00 zł

c. pozostałe (konto 550-2-3):
3. Usługi obce (konto 550-3):

0,00 zł
3 785,74 zł

w tym:
a. usługi bankowe (konto 550-3-1):

259,60 zł

b. usługi pocztowe (konto 550-3-2):

100,05 zł

c. pozostałe usługi (konto 550-3-3):

3 426,09 zł

4. podatki i opłaty (konto 550-4):

60,00 zł

5. pozostałe koszty administracyjne (konto 550-8):

C. Pozostałe koszty:

120,00 zł

788,83 zł

1. pozostałe koszty finansowe (konto 751):
2. pozostałe koszty operacyjne (konto 761):

40,50 zł
748,33 zł

III. Wynik finansowy (przychód minus koszty): 390 115,47 zł
1. Przychód:
2. Koszty:

Zabrze, 10.01.2011r.

500 314,72 zł
110 199,25 zł
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”
DANE STOWARZYSZENIA
Nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół
„Modlitwa i Czyn”
Siedziba/adres: 41 – 803 Zabrze ul. Bytomska 39
Data rejestracji jako Stowarzyszenie: 13 grudzień 2004 r.
Data rejestracji jako OPP: 21 marzec 2007 r.
-

Nr KRS 0000223459
REGON 278348621
NIP 6482520088

ZARZĄD
ks. mgr Henryk Bardosz – przewodniczący Zarządu
Beata Kocjan
– wice przewodnicząca Zarządu
ks. mgr Sebastian Bensz – skarbnik Zarządu
mgr Małgorzata Müller – sekretarz Zarządu

PESEL 65121808878
PESEL 60110101983
PESEL 76062103054
PESEL 78071100682

ŹRÓDŁA DOCHODU STOWARZYSZENIA.
Zgodnie z § 34 Statutu KSN „MiCz” na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 składki członkowskie;
 dotacje Państwowe;
 dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
 zapisy i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;
 wpływy z nawiązek sądowych;
 wpływy ze zbiórek;
 wpływy z działalności statutowej;
 odpisy podatkowe na cele statutowe;
 wpływy ze sponsoringu;
 dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie
celom statutowym;
 inne wpływy.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 źródłami dochodu Stowarzyszenia
były:
- składki członkowskie;
- darowizny: sponsorzy indywidualni i instytucje;
- wpływy z 1% podatku;
- dotacja z UM Zabrze;
- dofinansowania na turnusy ze środków PFRON;
- zbiórki parafialne;
- przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe).
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest:
 kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii,
zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
 propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
 podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
 prowadzenie działalności charytatywnej;
 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 działalność oświatowa;
 działalność wydawnicza;
 propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
 promocja i organizacja wolontariatu.
Zgodnie z § 12 Statutu KSN MICZ, do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1. gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
3. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych;
4. tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby
niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
5. prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek
pomocy i rehabilitacji;
6. prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej,
dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
8. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych,
prelekcji i seminariów;
9. organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
10. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
11. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
12. współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi
i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
13. prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań
Stowarzyszenia.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – REALIZACJA W ROKU 2010
Realizując statutowe cele, w roku 2010 Stowarzyszenie podjęło następujące działania:
1. Aby kształtować dojrzałe postawy chrześcijańskie w duchu wartości Ewangelii, zgodnie
z zasadami katolickiej nauki społecznej – dla członków i sympatyków stowarzyszenia
zorganizowano w Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu – Biskupicach spotkania religijne:
w marcu Wielkopostny Dzień Skupienia i w grudniu trzydniowe wspólnotowe rekolekcje
adwentowe. Część członków Stowarzyszenia w czerwcu wzięło udział w Diecezjalnej
Pielgrzymce Niepełnosprawnych w Rudach Raciborskich, w sierpniu w Diecezjalnej
Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy i we wrześniu w Nocnej Pielgrzymce Młodzieży
do Rud Raciborskich.
2. Propagując szeroko pojętą ideę integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz
mając na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom
i opiekunom, Stowarzyszenie zorganizowało spotkania integracyjno – rekreacyjno –
sportowe. Spotkania te odbywały się w ramach cyklu spotkań integracyjnych pod
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wspólną nazwą „Dążymy do samodzielności” dotowanego przez Urząd Miasta Zabrze –
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.
Między innymi zorganizowano:
- 11 comiesięcznych spotkań integracyjnych (w pierwszą niedzielę miesiąca) w Domu
Katechetycznym przy parafii Św. Anny w Zabrzu. W spotkaniach tych brały udział osoby
niepełnosprawne, członkowie ich rodzin, wolontariusze i sympatycy Stowarzyszenia.
Uczestnicy mieli możliwość udziału we Mszy św., skorzystania z sakramentu pokuty.
Miały one też charakter informacyjny. Przekazywane były bieżące wiadomości
dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz aktualności z
życia i działalności Stowarzyszenia. Na spotkania zapraszano gości, którzy próbowali
przedstawić swoje pomysły na realizację integracji społecznej i pomóc w rozwiązywaniu
bieżących problemów wynikających z codziennego życia. Spotkania były wzbogacone
różnymi materiałami przedstawionymi za pomocą technik multimedialnych. Nie
brakowało też słodkiego poczęstunku.
- 10 spotkań (w drugą niedzielę miesiąca) dla dzieci i ich rodziców (opiekunów)
w siedzibie Stowarzyszenia - Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu – Biskupicach. Oprócz
możliwości udziału we Mszy św., skorzystania z sakramentu pokuty i nauk
przygotowujących niepełnosprawne dzieci do I Komunii i sakramentu bierzmowania,
spotkania te
ubogacone zostały specjalistycznymi zajęciami grupowymi i
indywidualnymi dla dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. Zajęcia oparte były o
znane metody z pedagogiki specjalnej w tym: pedagogiki zabawy, muzykoterapii,
artterapii itp. W zajęciach uczestniczyli także wolontariusze, którzy pomagali dzieciom
niepełnosprawnym.
W trakcie trwania zajęć rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczyli w grupie
wsparcia. Ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń, przekazanie bieżących
informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania z PFRON-u (aktualne projekty
i programy), ulg wynikających z ich sytuacji itp. Uczestnicy spotkań skorzystali
ze słodkiego poczęstunku.
- w czerwcu i we wrześniu w ogrodzie Domu Rekolekcyjnego w Zabrzu – Biskupicach
odbyły się wspólnotowo – rodzinne pikniki przy ognisku, z elementami sportowych
zabaw;
- w październiku uczestniczyliśmy w Spartakiadzie dla Niepełnosprawnych
zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej
w Zabrzańskim Technikum Górniczym i zajęliśmy w sportowej rywalizacji I miejsce;
- w marcu i listopadzie w Domu Rekolekcyjnym odbyły się warsztaty plastyczne, a prace
tam wykonane zaprezentowane zostały podczas III Kiermaszu Adwentowego przy
parafii św.Wawrzyńca w Zabrzu - Mikulczycach, gdzie nasze Stowarzyszenie miało
swoje stoisko promujące działania KSN MICZ;
- w grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział członkowie
stowarzyszenia, darczyńcy i zaproszeni goście;
- 31 grudnia odbył się sylwestrowy bal, w którym wzięło udział 40 osób (członków
Stowarzyszenia i jego sympatyków).
3.

W dniach od 15 – 30 lipca Stowarzyszenie było organizatorem turnusu
rehabilitacyjnego rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (rozwój sfery duchowej
poprzez aktywny udział w praktykach religijnych) dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w Głogowie, w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II
prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża. W turnusie wzięło udział 110 osób,
które aktywnie uczestniczyły w rehabilitacji ciała i ducha. Rehabilitacja zdrowotna
prowadzona była w dobrze wyposażonym zapleczu fizjoterapeutycznym przez
wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów. Jednym z elementów rehabilitacji były też
zajęcia na basenie w Głogowie. Program rekolekcyjny tego turnusu umożliwił głównie
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niepełnosprawnym uczestnikom udział w praktykach religijnych. Nie zabrakło też czasu
na wspólną i indywidualną rekreację.
4. Systematycznie raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla
wolontariuszy w ich pracy na rzecz Stowarzyszenia. Ich celem jest organizowanie i
planowanie pracy woluntarystycznej a także krzewienie idei szeroko pojętego
wolontariatu.
5. Zarządu Stowarzyszenia brał udział w spotkaniach Centrum Organizacji
Pozarządowych, które zrzesza organizacje pozarządowe działające na terenie miasta
Zabrze.
6. Stowarzyszenie dąży do stworzenia Domu św. Benedykta dla osób niepełnosprawnych.
Za zgodą władz kościelnych dom ten zostanie zbudowany na działce przylegającej do
Domu Rekolekcyjnego w Zabrzu – Biskupicach. Są już przygotowane wstępne projekty
zabudowy i trwa procedura uzyskania wszystkich potrzebnych zezwoleń na zbudowanie
tego domu. Gromadzone są środki finansowe na tą inwestycję.
Wszystkie te działania inicjowane są i koordynowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Stowarzyszenia prowadzi stronę internetową www.modlitwaiczyn.pl na której umieszczane
są bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia.

Zabrze, 10.01.2011r.

