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Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB)

OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
SVATÁ BARBORA
Občanské sdružení svatá Barbora (dále též jen „OSSB“
nebo „Barborka“) vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem,
kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu
v hornictví.
Situace rodin, které přišly o živitele, není jednoduchá. Díky
pomoci sdružení mohou „děti z Barborky“ bez omezení
pokračovat ve studiu, rozvoji talentu i ve svých koníčcích
a zálibách. Prioritou je přitom vzdělávání a příprava
na samostatný život.
Ke konci roku 2013 jsme evidovali 77 českých a polských dětí.

Dne 6. 3. 2014 schválila valná hromada OSSB nové znění
stanov v souladu s platnou legislativou a v návaznosti na nový
občanský zákoník a změnu sídla. Usnesením Krajského soudu
v Ostravě ze dne 5. 6. 2014 byly stanovy zaregistrovány
a ve spolkovém rejstříku byl zapsán nový název Spolek svatá
Barbora, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.
Usnesení nabylo právní moci dne 28. 6. 2014.
(Spolek svatá Barbora viz dále též jen „SSB“.)
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ÚVODEM

Když jsem v lednu roku 2014 převzal funkci výkonného ředitele OKD, uvědomil jsem si, že ﬁrma má
obrovskou odpovědnost nejen ke všem akcionářům a stakeholderům (zúčastněným stranám), s nimiž přichází
do kontaktu při své činnosti.
Společnost OKD také musí být odpovědným členem místní komunity a podporovat aktivity v její prospěch
a prospěch všech rodin v hornickém regionu.
Nad všemi organizacemi je jedna, která bude mít podporu OKD i mou vlastní přes náročné ekonomické časy,
jimiž procházíme, a tou je Spolek svatá Barbora. Není to naše povinnost. Je to pro nás čest podporovat
organizaci, která se stará o hornické sirotky a jejich maminky! Nikdy nedokážeme nahradit dětem jejich otce
a ženám jejich manžely, které ztratily, ale můžeme je podporovat v jejich vzdělávání, zdravotní oblasti nebo
ve volnočasových aktivitách.
Za celou společnost OKD bych chtěl poděkovat všem, kteří stojí za úspěchem Barborky, všem
dobrovolníkům a všem, již tuto organizaci jakoukoliv cestou podporují.

Dale R. Ekmark
výkonný ředitel OKD

V roce 2014 oslaví Spolek svatá Barbora krásné desetileté výročí.
Za dobu své existence pomohl zlepšit životní situaci v mnoha rodinách, které zasáhla bolestná ztráta.
Vyrůstat bez táty není jednoduché, proto jsem rád, že podpora Barborky je prioritou naší nadace i v této
náročné době. Společně s rodinami, přáteli a dalšími podporovateli, kterým není lhostejný osud těchto dětí
a kteří chtějí zabránit, aby se nedostatek ﬁnancí stal překážkou v jejich dalším životě a plnění snů.
Přeji Barborce mnoho sil, optimismu a hřejivého pocitu z dobře vykonané práce.

Martin Olša
ředitel Nadace OKD
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Rok 2013 nebyl pro OKD jako našeho zakladatele a hlavního patrona příznivý, přesto společnost splnila to, co slíbila:
krize v hornictví se na podpoře hornických sirotků nijak neprojevila.
Mohli jsme proto i nadále podporovat všechny studenty, stejně jako mladší děti, které si užívají dětství na školních
výletech nebo v kroužcích a uměleckých školách.
Největším počinem, na který jsem hrdý, byl přesun části ﬁnancí (konkrétně šlo o 2,5 milionu korun) z běžného na spořicí
účet, kde jsme získali velmi výhodné podmínky, a pojistili tak ﬁnance vložené do Barborky našimi dárci proti inﬂaci.
Přesto: budoucnost je nejistá. Hlavním cílem výboru Barborky proto zůstává příprava mechanismu, který – děj se co
děj – zajistí dlouhodobou podporu hornických sirotků, včetně těch, kteří jsou nyní ještě v předškolním věku.

Vladislav Sobol
předseda výboru SSB

Dovolte pár slov k setkáním a zážitkům, které jsme spolu v roce 2013 prožili. První naše společné setkání v roce 2013
bylo v lednu v Karlově, kde jsme si s dětmi užili lyžování, sáňkování anebo jen příjemné procházky krásnou zimní
krajinou. Tento krásný zimní víkend mají naše děti jako dárek k pololetním vysvědčením a opravdu si ho užívají! Další
setkání se uskutečnilo koncem května na Myšinci, kam se vždy moc těšíme a kde jsme moc rádi. Dobrým zvykem
na Myšinci jsou také oslavy Dne dětí, které byly skvělé, děti měly přichystaný hezký program a sladké odměny.
V červenci jsme prožili nádhernou dovolenou na Šumavě, v překrásné přírodě, kde jsme si všichni užili spoustu výletů,
sportovních aktivit, ale i humorných zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Podzimní víkend, který je vždy
na Václava, se nesl v duchu „Buď ﬁt!“ v Ostružné v Jeseníkách, kde se Vláďa postaral, abychom nezaháleli a protáhli
si svaly a kosti. Musím říct, že se mu to i povedlo.
Poslední naše společné setkání roku 2013 bylo v prosinci, na BarboRadování, které jsme oslavili netradičně – celý
program přichystaly naše děti a bylo to skvělé! Jak vidíte, každé naše setkání bylo bohaté na zážitky, turistiku, sport,
ale i odpočinek, hry a zábavu.
Věřím, že stejně jako tento rok budou i další léta pro maminky a děti ze Spolku svatá Barbora vždy naplněny tak
vynikající atmosférou, porozuměním a dobrou náladou.
Vaše

Marta Szamaránszká
předsedkyně výboru maminek
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HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013
Dovolená na Šumavě
Nejvýznamnější akcí, kterou Barborka pro maminky a děti
pořádá, je letní dovolená. V roce 2013 ji strávila necelá
padesátka účastníků na Šumavě v Kubově Huti. Byl pro ně
připraven bohatý program a navštívili mnoho zajímavých míst:
prales Boubín, přehradu na Lipně, atrakci v podobě stezky
v korunách stromů, zámek a zoo v Hluboké a také unikátní
památkovou rezervaci v Českém Krumlově. Ve volných
chvílích se věnovali koupání, turistice, jízdě na kolech či
koloběžkách.
Všichni si dovolenou v přírodě moc užili a na chvíli se odpoutali
od starostí běžného života.

Výstava fotek
U příležitosti blížících se 10. narozenin Barborky jsme
uspořádali ve Slezské univerzitě v Karviné výstavu mapující
historii sdružení.

DĚTI, O KTERÉ SE STARÁME

Česká republika 73 %
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Občanské sdružení svatá Barbora pomáhalo v roce 2013
celkem 77 dětem, jejichž tátové přišli o život v důsledku
pracovního úrazu v členských ﬁrmách sdružení. V roce 2013
jsme přijali 5 dětí, celkem 11 námi podporovaných mladých
lidí ukončilo přípravu na povolání a vstoupilo do samostatného
života.

37 %

LIDÉ V BARBORCE
Výbor

Zaměstnanci

Předseda
Místopředsedkyně

Vladislav Sobol
Milena Malinská

Členové

Alice Blanářová
Stanislav Chobot
Monika Němcová
Marta Szamaránszká
Marie Szusciková (do 31. 8. 2013)
Vladislav Gadula

Revizní komise
Předsedkyně
Členové

Eva Marciniaková (do 10/2013)
Zdeňka Barabošová (od 10/2013)
Zdeňka Barabošová (do 10/2013)
Zuzana Koláriková
Šárka Straková (od 10/2013)

Výbor maminek
Zdeňka Bínová
Marta Szamaránszká
Anna Wybraniecová

Tajemnice
Účetní

Kamila Kašovská
Milena Bachratá

Členové
A. Fyzické osoby
Petra Nováková
B. Právnické osoby
OKD, a.s.
Sdružení hornických odborů
OKK Koksovny, a.s.
POL-ALPEX, s.r.o.
ALPEX, PBG, Sp. z.o.o.
CARBOKOV s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
POLCARBO spol. s r.o.
VOKD, a.s.
RPG Byty, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
AWT Rekultivace a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Karvinská hornická nemocnice a.s.
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INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝPOMOC

Školné

27 %

Jazykové kurzy

21 %

Ubytování studentů na kolejích

20 %

Příspěvky na notebook, školní pomůcky

15 %

Letní tábory a školní výlety

7%

Učebnice

4%

Zdravotní péče – prevence

3%

Zájmové kroužky

2%

Lyžařské výcviky

1%

Přehled ﬁnanční výpomoci
Školné
Jazykové kurzy

2013

2012

2013

381 000

Zahájení školního roku

257 000

237 000

Vánoční příspěvky

560 000

281 000

288 000
284 000

Učebnice

48 000

53 000

Zájmové kroužky

28 000

22 000

258 000

208 000

Lyžařské výcviky

20 000

13 000

Letní tábory a školní výlety

56 000

103 000

Zdravotní péče – prevence

58 000

38 000

1 025 000

1 377 000

Celkem

(Kč)

2012
14 000

Příspěvky na notebook, školní pomůcky

Jednorázové paušální příspěvky

306 000
237 000

Ubytování studentů na kolejích
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(Kč)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ VÝPOMOCI
1. Náklady na řádné studium

3. Další vzdělávací aktivity

Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Školné

až 100 % (max. 25 000 Kč / rok)

B. Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3 000 Kč / pololetí)

C. Ubytování na kolejích

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

D. Ubytování v pronájmu

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

E. Ubytování v pronájmu v místě bydliště

Druh nákladu
A. Autoškola (oprávnění pro osobní automobil)
B. Vzdělávací a rekvaliﬁkační kurzy (v ČR)

OSSB proplácí
až 100 % (max. 10 000 Kč)
až 100 % (max. 5 000 Kč / rok)

4. Volnočasové a jiné aktivity

až 50 % (max. 2 000 Kč / měsíc)
Druh nákladu

2. Náklady související se studiem
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Příspěvek na studium (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

až 100 %

B. Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 %

5. Zdravotní péče

až 2 000 Kč / pololetí

B. Internet (od 6. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300 Kč / měsíc)

C. Náklady na diplomové a podobné práce
D. Notebook, počítač (od 6. třídy ZŠ)

OSSB proplácí

A. Zájmové kroužky

až 100 %
až 50 % (max. 10 000 Kč, 1x za 3 roky)

E. PC příslušenství (tiskárna, náplň, oprava PC)

až 100 % (max. 1 000 Kč / rok)

Druh nákladu
A. Zdravotní péče vč. prevence pro děti i maminky
B. Mimořádné náklady na zdravotní pomůcky a ošetření
C. Očkování proti rakovině děložního čípku

OSSB proplácí
1 000 Kč /rok (max. 50%)
až 50 %
plná úhrada jedné dávky
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AKCE PRO DĚTI A MAMINKY

Lyžařský víkend v Jeseníkách
Za hezké vysvědčení mohly děti z Barborky strávit víkend
na horách. Po dobré zkušenosti z předchozího roku se opět
vydaly do horského hotelu Kamzík v Karlově. Přestože bylo
sněhu poskrovnu, víkend se velmi vydařil.

Dětský den na Myšinci
Sice nikoliv s úplně ideálním počasím, ale naopak s bohatým
programem prožily děti a maminky z Barborky víkend
na přelomu května a června. Během něj se vyjely podívat
na vojenské bunkry do Darkoviček u Hlučína, pak zamířily
do akvaparku v Kravařích a večer byl pro ně připraven
táborák. Pobyt zakončily v neděli dětskou olympiádou.
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Dovolená na Šumavě
Tuzemská dovolená na Šumavě se velmi vydařila. Děti
a maminky bydlely v horském hotelu Arnika, který měly
celý jen pro sebe. Navštívily mnoho zajímavých kulturních
a přírodních památek této části naší vlasti. Dovolenou si mohly
užít i díky grantu Nadace OKD, která Barborku dlouhodobě
podporuje.

Podzimní víkend v Jeseníkách
Poslední zářijový víkend, po barborkovsku „víkend
na Václava“, děti a maminky již tradičně prožily na horách,
tentokrát v obci Ostružná doslova v srdci Jeseníků.
Na programu byl nejen bowling, výšlap na Šerák, soutěže,
výtvarné tvoření a dovádění na obří trampolíně, ale také
úspěšné houbaření.
9

AKCE PRO DĚTI A MAMINKY
BarboRadování v duchu „děti dětem“
Lucka Málková se coby jedno z nejstarších dětí stala hlavní
„režisérkou“ BarboRadování. Pomáhala jí o dva roky mladší
sestra Markéta se spolužačkami z českotěšínské střední
zemědělské školy a také další odchovanec OSSB Vojta
Čierný. Náruživý bubeník Vojta hrál na bicí, Markéta připravila
se svými kamarádkami scénu Pat a Mat i vystoupení se psem
a Lucka to všechno uváděla. Vše uzavřel „vánoční desetiboj“,
hra pro všechny děti z Barborky.
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Z DOPISŮ MAMINEK

Milá Barborko, členové výboru a všichni sponzoři a dárci,
děkujeme Vám za stálou podporu dětí při studiu. Musím přiznat, že bez ﬁnanční pomoci bychom to zvládali velmi těžce.
Dcera Katka studuje ČVUT v Praze a snad Vás všechny potěší, že v roce 2013 úspěšně ukončila bakalářské studium – a to na samá
Áčka, tedy postaru na samé jedničky. Byla také přijata na pokračující magisterské studium.
Také děkujeme za ostatní akce, které pro nás Barborka pořádá – vynikající zážitek byla dovolená na Šumavě, krásně bylo
v Ostružné, kde se děti vyřádily na velké trampolíně – ale pro mě je velmi příjemný i „rodinný pobyt“ na naší „skorodomácí základně“
na Myšinci, kde slavíme již tradičně Den dětí. Tady patří velký dík obětavým manželům Sobolovým a maminkám z výboru maminek,
kteří se společnými silami starají o naši zábavu a komfort. Sice trochu pomáháme v kuchyni nebo při hrách, ale hlavní práce přece
jen leží na nich.
Tradiční BarboRadování jsem vloni z důvodu nemoci vynechala, ale už se těšíme na všechny akce v roce 2014.
Byli bychom rádi, kdybyste naše poděkování „přetlumočili dál“ všem dárcům a sponzorům.
S díky Alena Kunčíková s dětmi Katkou a Jardou

Milé maminky a děti,
loňská dovolená se obzvlášť vydařila, i když jsme nebyli u moře, ale na Šumavě. Ubytování bylo v krásném hotelu s balkony
a výhledem na les, což bylo úžasné. Denně jsme šlapali do kopců, navštívili rozhlednu, zámek Hluboká, Hoštice u Volyně, prostě
bohatý program po celý týden a vůbec se nám nechtělo zpátky domů. Moc jsme si to tam s Vojtou užili a rádi vzpomínáme.
Podzimní víkend v Jeseníkách byl krátký, ale stál za to. Cesta lanovkou, kde jsme všichni pořádně vymrzli, náročný sestup dolů,
restaurace s příjemným personálem, dobrým jídlem a večer s cimbálovkou.
Všechny akce pro nás jsou super, ať jsme u moře, nebo na horách, protože se všichni známe a máme vás všechny moc rádi,
jsme taková velká rodinka. Moc děkujeme s Vojtou všem sponzorům, kteří v nás věří a snaží se nám pomáhat, a taky naše
velké DÍKY patří Kamče, která pro nás dělala vždy maximum a má srdíčko na pravém místě. Taky chceme moc poděkovat panu
Sobolovi, Martičce a Zdeňce. Moc si jich vážíme za všechno, co pro Barborku udělali, dělají a snad budou dělat i dál, protože jsou
nenahraditelní!!!
Mějte se všichni krásně a těšíme se na další společně strávené akce.
Marcela Čierná a Vojta Čierný
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HORNÍCI PRO BARBORKU

Šachťáky

Příspěvky zaměstnanců

Dary z šachťáků
Důl ČSM

133 700 Kč

Důl Darkov

147 455 Kč

Důl Karviná

102 266 Kč

Úpravny

27 432 Kč

Vinou nepříznivé situace nebyl na Dole Paskov v roce 2013 uspořádán šachťák,
přesto se mezi horníky Dolu Paskov pro Barborku vybralo 35 270 Kč.
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Od roku 2012 mohou zaměstnanci OKD podporovat Barborku
pravidelnými příspěvky odváděnými přímo z výplaty ve prospěch
sdružení. Do sbírky se během roku zapojilo přibližně 60
zaměstnanců, kteří v průběhu roku převedli na konto OSSB
celkem 78 420 korun.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
1. Příjmy a výdaje
Příjmy

2. Výsledek hospodaření
Kč

Úroky od České spořitelny, a.s.

24 858,67

Členské příspěvky – viz příloha

589 905,00

Finanční dary – viz příloha

2 452 119,00

Příjmy celkem

3 066 882,67

Výsledek hospodaření za rok 2013 bez veřejné sbírky (ztráta)

Kč
-150 981,29

3. Veřejná sbírka „pokladnička“

Výdaje
a) Režijní náklady za rok 2013
Nákup materiálu (kancelářské potřeby)

Kč
5 615,60

Cestovné

29 650,00

Ostatní služby (nájemné místnosti, telefon)

56 496,30

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní daně a poplatky (nákup kolků)
Poplatky České spořitelny, a.s.
Celkem režijní náklady
b) Náklady na sociální účely za rok 2013

192 000,00
65 280,00
908,00

Kč
380 954,00

Jazykové kurzy

287 579,90

Ubytování studentů na kolejích

283 929,00

Učebnice

52 996,89

Zájmové kroužky

21 934,89

Lyžařské výcviky
Letní tábory a školní výlety
Zdravotní péče – prevence

Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, jsou účetní doklady týkající
se veřejné sbírky vedeny v odděleném samostatném účetnictví a ﬁnanční částky
vybrané z veřejné sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u České
spořitelny, a.s.

33 038,63
382 988,53

Školné

Příspěvky na notebook, školní pomůcky

Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, které vydal Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra, a Krajský živnostenský úřad,
28. října 117, 702 18 Ostrava, ze dne 10. 8. 2012, byla dne 27. 8. 2012 zahájena veřejná sbírka formou pokladničky.

K 31. 12. 2013 zůstatek na účtu u České spořitelny činí 78 648,00 Kč.
Náklady
a) Režijní náklady za rok 2013:
V roce 2013 nebyly.
b) Náklady na sociální účely za rok 2013
V roce 2013 nebyly.

207 594,97
13 065,00
102 542,61

Výnosy
Výnosy z veřejné sbírky za rok 2013

Kč
76 185,00

37 792,97

Dovolená

219 245,00

Výsledek hospodaření veřejné sbírky za rok 2013

Víkendové pobyty (zimní, Den dětí, podzimní)

145 731,00

Ostatní (mim. ﬁnanční výpomoci, BarboRadování,
balíčky občerstvení, setkání maminek)

Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“
za rok 2013

413 490,39

Finanční odměna při ukončení roku 2012/2013

150 078,71

Finanční příspěvky u příležitosti školního roku 2013/2014

236 959,83

Finanční příspěvky u příležitosti BarboRadování

280 980,27

Celkem náklady na sociální účely

2 834 875,43

Náklady celkem za rok 2013

3 217 863,96

Kč
9 180,00
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4. Výsledek hospodaření za rok 2013 celkem

6. Přehled darů za rok 2013

Výsledek hospodaření

Finanční dary

Výsledek hospodaření bez veřejné sbírky
Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“

Kč
-150 981,29
9 180,00

Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2013 (ztráta) -141 801,29

Dárce
Ing. Ján Fabián (sml. č. 4/11)
POL-ALPEX, s.r.o. (sml. č. 2/11)

20 000,00

ALPEX PBG, Spól. Z o. o. (sm. 3/11)

25 000,00

JUDr. Petra Nováková, PhD.
NWR
Ing. Eva Vévodová
Ing. Václav Kabourek

5. Přehled členů a odvedených příspěvků
Přehled o zaregistrovaných členech Občanského sdružení svatá Barbora
ke dni 31. 12. 2013
a) Fyzické osoby

Kč

25 000,00
30 000,00

Ing. Jarmila Ivánková

10 000,00

Vlastimil Kala

1 000,00

Celkem

1 000,00

Klaus Dieter Beck
Vanda Vojtková

5 000,00
300 000,00
1 023 500,00
13 200,00

Erich Dal

1 800,00

Vladislav Sobol

3 000,00

Karvinská hornická nemocnice a.s.

20 000,00

Hynek Řihák

POL-ALPEX, s.r.o.

20 000,00

Důl ČSM – šachťák

Sdružení hornických odborů

20 000,00

Důl Paskov

CARBOKOV, s.r.o.

20 000,00

Důl Darkov – šachťák

147 455,00

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

20 000,00

Důl Karviná – šachťák

102 266,00

THK-ČECHPOL, s.r.o.

20 000,00

Ing. Petr Motloch

100 000,00

POLCARBO spol. s r.o.

20 000,00

Dary srážkou ze mzdy

VOKD, a.s.

20 000,00

Ing. Vladislav Gadula

OKK, Koksovny, a.s.

2 500,00
133 700,00
35 270,00

78 420,00
5 000,00

00,00

BeefBrothers, s.r.o.

50 483,00

RPG Byty, s.r.o.

10 000,00

Úpravny – šachťák

27 432,00

Advanced World Transport, a.s.

30 660,00

Jiří Jurčík

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

HGF Petr Mierva

10 100,00

ALPEX, PBG, Sp. z o.o.

40 000,00

Neznámý dárce

452,00

10 000,00

Celkem za rok 2013 bez veřejné sbírky

AWT Rekultivace, a.s.
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Kč
318 245,00

4 500,00
50 000,00

PORG Gymnázium Praha

JUDr. Petra Nováková

OKD, a.s.

20 000,00
127 660,00

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.

Nadace OKD

b) Ostatní společnosti

Kč
100 000,00

Celkem

270 660,00

Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“

Celkem členské příspěvky k 31. 12. 2013

589 905,00

Celkem ﬁnanční dary za rok 2013

381,00

2 452 119,00
9 180,00
2 461 299,00

Ostatní dary
Dárce

Kč

OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání
informačního systému SAP/R3

7 500,00 měsíčně

Zpráva o hospodaření OSSB byla projednána a schválena na jednání výboru dne 17. 2. 2014 a valnou hromadou dne 6. 3. 2014.
Zpracovala: Milena Bachratá, účetní OSSB

V Karviné 6. 3. 2014

Milena Malinská
místopředsedkyně výboru

Vladislav Sobol
předseda výboru
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PODĚKOVÁNÍ
Pomoc klukům a holkám z Barborky by nebyla možná bez
nezištné práce členů výboru i revizní komise, patronů z jednotlivých
dolů a dodavatelských ﬁrem i mnoha dobrovolníků a přátel.

Kromě dárců a sponzorů, které uvádíme v přehledné tabulce uvnitř
výroční zprávy, chceme za spolupráci v roce 2013 poděkovat
zejména následujícím subjektům:

Agape Karviná
Dům kultury města Orlová
Heřmánek, občanské sdružení
Hotel Kamzík, Karlov
HP Tronic
Iniciativa Dokořán, o.s.
LANDEK PARK – Hornické muzeum
MIDI BUS – autobusová doprava Adolfa Wawrzyczka

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Sodexo, s.r.o.
Student Agency
Týdeník Horník

Mediálním partnerem je
komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o.

KONTAKTY
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:
IČ:

Stonavská 2179, 735 06 Karviná
www.svatabarbora.cz
barbora@svatabarbora.cz
1657156389/0800
26663597

Předseda:
E-mail:
Tel.:

Vladislav Sobol
vladislav.sobol@outlook.cz
+420 725 595 417

Tajemnice:
E-mail:
Tel.:

Adriana Furendová
adriana.ossb@seznam.cz
+420 737 194 773

Sponzorsky vydala komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o., design Robin Caïs.
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Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem
členům výboru Spolku svatá Barbora za jejich nezištnou
práci a zodpovědný přístup ke všem záležitostem, které
se týkají nás maminek a našich dětí. Víme, že tuto práci
pro nás dělají ve svém volném čase a přistupují k ní
s citem, porozuměním, ale i plnou zodpovědností.
Z celého srdce děkují maminky a děti z Barborky.
Marta Szamaránszká
předsedkyně výboru maminek
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