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Spolek svatá Barbora (dále též jen „Spolek“
nebo „Barborka“) oslavil v roce 2014 10 let
své existence. Vznikl na pomoc dětem, kterým
zemřel jeden z rodičů na následky pracovního
úrazu v hornictví. V dnešní době pomáhá
i dětem, kterým zemřel rodič na pracovišti člena
Spolku nepůsobícího v těžařském průmyslu.
Situace rodin, které přišly o živitele, není
jednoduchá. Díky pomoci spolku 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 2014 Spolek evidoval 73 dětí
české nebo polské národnosti.
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ÚVODEM

Cítím upřímnou úctu k osmi našim kolegům, které jsme ztratili v roce 2014. Zároveň pociťuji smutek za ně
a jejich rodiny, které budou těmito nešťastnými událostmi navždy poznamenány. Je naší nejvyšší prioritou
nedopustit, aby se něco takového opakovalo. Jsem hrdý, že existuje Spolek svatá Barbora, jehož hlavním
úkolem je podpora rodin, které se ocitly bez vlastního zavinění ve velmi nelehké a smutné situaci. Spolek
bohužel nedokáže nahradit otce nebo manžela nicméně může pomoci rodinám v tom, aby byly touto
bolestnou ztrátou dotčeny co nejméně. Za to jsme nesmírně vděčný.
Za sebe osobně, za celou společnost OKD, ale i NWR bych chtěl poděkovat všem, kteří se svou
obětavou prací pomáhají starat o rodiny hornických sirotků. Oceňuji také všechny, kteří spolku přispěli
a přispívají ﬁnančními prostředky, nebo časem, který mu věnují. Obě tyto formy příspěvku jsou stejně
důležité a bez nich by nemohla organizace existovat. Za společnost OKD můžu slíbit, že budeme svatou
Barboru podporovat bez ohledu na situaci v černouhelném průmyslu a bude pokračovat v našem úsilí,
aby ke smrtelným úrazům na našich pracovištích již nedocházelo.

Dale R. Ekmark
výkonný ředitel OKD

Rok 2014 byl jubilejním desátým rokem činnosti Spolku svatá Barbora.
„Barborka“, jak ji všichni důvěrně říkáme, je svým zaměřením jedinečná, protože poskytuje nejen ﬁnanční
výpomoc rodinám, kdy jeden z rodičů zemřel při pracovní činnosti vykonávané pro členy Spolku. Kromě
peněz obohacuje život lidí, které tvrdě zasáhl osud, ale i jinak.
Tento rok byl také ve znamení mnoha změn, a to nejen v oﬁciálním názvu, kdy se „Občanské sdružení“
změnilo na „Spolek“, jak vyžaduje Nový občanský zákoník. V průběhu roku ukončil činnost v Barborce
dlouholetý předseda pan Vladislav Sobol, kterému za jeho obětavou práci patří velký dík.
Během roku se také vyměnili někteří členové výboru i tajemnice spolku. Všem, kteří pro Barborku
pracovali, patří velký dík za jejich nezištnou a dobrovolnou činnost. A těm, kteří se rozhodli na úkor svého
volného času věnovat této charitativní činnosti, nadále, přejeme, aby je tato práce naplňovala. Tak jako
nás, kteří se Barborce věnujeme již nějaký ten čas.
Změna nastala také pro 15 dětí, které ukončily studium a postavily se na vlastní nohy, a to snad i díky
Barborce. Těm přejeme, aby se jim v životě dařilo co nejlépe a na Barborku vzpomínali rádi.
Bohužel se život změnil i 10 dětem, které jsme v Barborce v roce 2014 přijali, protože přišly o svého otce.
Těmto dětem přejeme, aby tuto bolestnou zkušenost přijaly a dokázaly se osudu postavit. Aby jim úsměv
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opět rozzářil tváře, co nejdříve to bude možné. V tom se jim my všichni z Barborky budeme snažit pomáhat, jak to jen
bude v našich silách.
I když se v roce 2014 hlavní dárci stále potýkali s ekonomickou krizí, která zasáhla především černouhelný sektor,
a tedy našeho zřizovatele, naštěstí na podpoře Spolku to nebylo znát. V daném roce přišlo na účty Barborky celkem
2 362 825 Kč. Za tuto vysokou částku jsme všichni velmi vděční, děkujeme za ni a budeme se snažit peníze využít, co
nejefektivněji a nejsmysluplněji to bude možné.
Mezi děti bylo v roce 2014 rozděleno 1 877 571 Kč. Finanční výpomoc je rozdělována podle jasných pravidel
a s penězi, které nebyly vyplaceny, výbor pečlivě hospodaří. Část prostředků je uložena na termínovaných vkladech,
aby je bylo možné použít i v následujících letech.
Dovolte, abych závěrem ještě jednou poděkovala všem dárcům, dětem popřála krásné dětství a samotnému Spolku
svatá Barbora, aby do jeho řad již nepřibylo žádné nově osiřelé dítě.

Monika Němcová
předsedkyně výboru SSB

Vážené maminky, milé děti a přátelé,
dovolte mi krátkou rekapitulaci k všem našim akcím a setkáním v roce 2014. První naše společná akce proběhla
na sklonku května. Sešli jsme se tak jako každý rok v areálu na Myšinci u Budišovic, kde jsme strávili moc hezký,
zajímavý sportovní víkend, který jsme spojili s oslavami Dne dětí. V červenci nás pak čekala společná dovolená
v Krkonoších na chatě Kladenka. Určitě mi všichni ti, kteří se jí zúčastnili, dají za pravdu, že to byla dovolená nádherná
a nezapomenutelná.
Každá společná chvíle je nám vzácná, a tak jsme si na podzimním víkendu v Jeseníkách v Ostružné užili jak výšlapy,
tak i houbaření, či soutěže nebo výtvarné práce, které děti moc baví a pokaždé se na ně těší!
Vždy, když akce plánujeme, myslíme hlavně na zájmy dětí a na jejich sportovní nebo kulturní vyžití. To všechno je pro
činnost Spolku velmi důležité. Jako naše poslední setkání v roce 2014 proběhlo tradiční BarboRadování, které se
konalo poprvé v Karviné. Všichni jsme se na něj moc těšili, vydařilo se, bylo moc srdečné a dojemné. Moc bych si
přála, aby se našich akcí zúčastnilo více dětí a maminek a věřím, že jim s námi bude fajn.
Touto cestou také děkuji všem členům výboru a revizní komise za jejich čas a nezištnou práci.
Všechny srdečně zdravím a přeji hezké dny.

Marta Szamaránská
členka výboru
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DĚTI, O KTERÉ SE STARÁME
■
■

■
■
■

k 1. 1. 2014 SBB podporoval 77 dětí a k 31. 12. 2014 73 dětí,
v roce 2014 byla ukončena ﬁnanční podpora 15 dětem, a to
z důvodů ukončení střední nebo vysoké školy,
v roce 2014 bylo přijato 10 nových dětí,
47 dětí je národnosti české a 26 dětí národnosti polské
23 dětí studuje na vysokých školách (15 českých a 8 polských)
a 25 dětí na školách středních (17 českých a 8 polských)

Složení dětí podle věku
do 6 let

4 děti

7 – 14 let

17 dětí

15 – 19 let

21 dětí

20 – 26 let

31 dětí
do 6 let
4 děti
7 – 14 let

20 – 26 let
17 dětí
31 dětí

15 – 19 let

21 dětí
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LIDÉ V BARBORCE
Výbor
Předseda
Místopředsedkyně
Místopředseda
Členové

Zaměstnanci
Vladislav Sobol
(do 28. 8. 2014)
Bc. Monika Němcová (od 28. 8. 2014)
Milena Malinská
Ing. Stanislav Chobot
Ing. Vladislav Gadula
Ing. Radka Naňáková
Iveta Böhmová
Marta Szamaránszká

Revizní komise
Předsedkyně
Členové

Zdeňka Barabošová
Ing. Šárka Straková
Hana Burová

Tajemnice
Účetní

Ing. Adriana Furendová
Bc. Milena Bachratá

Členové
Petra Nováková
OKD, a.s.
Sdružení hornických odborů
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.
RPG Byty, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
AWT Rekultivace a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Revírní bratrská pokladna Ostrava, zdravotní pojišťovna
Karvinská hornická nemocnice a.s.
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INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ VÝPOMOC

paušální příspěvky (zahájení školního roku, Vánoce)

517 798 Kč

28 %

školné

329 504 Kč

18 %

učební pomůcky, výpočetní technika, zdravotní péče

230 020 Kč

12 %

jazykové kurzy v zahraničí

216 155 Kč

12 %

ubytování při studiu

201 077 Kč

11 %

letní dovolená

171 027 Kč

9%

víkendové pobyty, BarboRadování

102 172 Kč

5%

tábory, lyžařské kurzy, zájmové aktivity

79 115 Kč

4%

čerpání veřejné sbírky

30 702 Kč

1%

CELKEM

1 877 570 Kč
1%

4%
5%

9%

11 %

12 %

12 %
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Struktura
ﬁnanční výpomoci
v roce 2014
paušální příspěvky
(zahájení školního roku, Vánoce)
28 %
školné
18 %
učební pomůcky, výpočetní technika,
zdravotní péče
12 %
jazykové kurzy v zahraničí
12 %
ubytování při studiu
11 %
letní dovolená
9%
víkendové pobyty, BarboRadování
5%
tábory, lyžařské kurzy, zájmové aktivity 4 %
čerpání veřejné sbírky
1%

28 %

18 %

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Druh nákladu

SSB proplácí

1. NÁKLADY NA ŘÁDNÉ STUDIUM
A.

Školné

až 100 % (max. 25 000 Kč/rok)

B.

Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3 000 Kč/pololetí)

C.

Ubytování při studiu

až 100 % (max. 4 000 Kč/měsíc)

D.

Ubytování při studiu v místě bydliště

až 50 % (max. 2 000 Kč/měsíc)

2. NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM
A.

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

až 2 000 Kč/pololetí

B.

Internet (od 6. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300 Kč/měsíc)

C.

Náklady na diplomové a podobné práce

až 100 % (max. 1000 Kč/rok)

D.

Notebook, počítač (od 6. třídy ZŠ)

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

E.

PC příslušenství (tiskárna, náplň, oprava PC)

až 100 % (max. 1 000 Kč/rok)

3. DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
A.

Autoškola (oprávnění pro osobní automobil)

až 100 % (max. 10 000 Kč)

B.

Vzdělávací a rekvaliﬁkační kurzy (v ČR)

až 100 % (max. 5 000 Kč/rok)

4. VOLNOČASOVÉ A JINÉ AKTIVITY
A.

Zájmové kroužky

až 100 % (max. 3 000 Kč/rok)

B.

Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 % (max. 10 000 Kč/rok)

5. ZDRAVOTNÍ PÉČE
A.

Zdravotní aktivity pro dítě

1 000 Kč /rok

B.

příspěvek na zdravotní péči pro dítě

až 50 % (max. 2 000 Kč/rok)

C.

příspěvek na zdravotní pomůcky pro dítě

až 50 % (max. 2 000 Kč / rok)

6. PAUŠÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
A.

začátek školního roku

3 000 Kč

B.

Vánoce (BarboRadování)

3 000 Kč

7

AKCE PRO DĚTI A MAMINKY

maminek.

Dětský den na Myšinci
První společnou akci v roce 2014 byl víkend na turistické
základně Myšinec u Ostravy. Děti zde společně s maminkami
oslavily Den dětí. Poprvé se v roli tajemnice spolku této akce
zúčastnila také Adriana Furendová, „bývalé dítě Barborky“.
Svou premiéru zvládla skvěle. „Je fajn, že jsme stále jedna
velká rodina,“ řekla Aďa.
Program zahrnoval turnaje ve ﬂorbale, fotbale nebo
vybíjené, dětský den v Budišovicích (soutěže připravené
maminkami, jízdy na čtyřkolkách, prohlídku hasičského auta)
a také tradiční koupání v aquaparku v Kravařích.
„Byl to nádherný a pohodový víkend pro bezmála padesát
lidí. K tomu všemu přálo i počasí. A k naší pohodě přispěli
i Ivanka a Vláďa Sobolovi, kteří se o nás celou dobu skvěle
starali,“ řekla Marta Szamaránszká za výbor barborkovských
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Letní dovolená v Krkonoších
Jako obvykle spoustu zážitků prožily přímo na místě, a ještě
více vzpomínek si přivezly domů, děti a maminky z Barborky
z tradiční týdenní prázdninové dovolené. Tentokrát ji strávily
v Krkonoších, přičemž horský hotel Kladenka se stával
mnohdy jen výchozím bodem k různým aktivitám.
„Je pravda, že návrat z Pece pod Sněžkou znamenal
šlapat dva kilometry do kopce, ale nadšení to nikomu nevzalo.
Sjelo se nás celkem pětačtyřicet, v krásném prostředí jsme
si to všichni moc užívali, odpočinuli si a nabrali síly do dalších
dní,“ komentovala týden tajemnice Adriana Furendová.
Chodilo se pěšky a jezdilo také na kolech. „Nabídka
cyklostezek je v Krnokoších široká, zato terén ne úplně
jednoduchý. Hlavně cyklostezka z Černé hory je teprve
ve výstavbě a objížděli jsme tam i traktor. Navíc v dešti. Takže
výsledkem byli účastníci zablácení od hlavy až k patě. Na to
budeme dlouho vzpomínat,“ líčila s úsměvem Adriana.
Ještě zajímavější chvíle pak zažila Barborka, když jako
„jeden muž“ vyrazila na nejvyšší horu Krkonoš, na Sněžku.

A to včetně prcků v kočárcích či na zádech. „Proto také jeden
kočárek přišel na trase dlouhé šestnáct kilometrů o kolečko.
Vyjeli jsme lanovkou, a potom šlapali po hřebeni k hotelu.
Nejlepší den!“ hodnotila tajemnice.
Děti a maminky navštívily také pohádkový les či farmpark
Muchomůrka ve Svobodě nad Úpou s volně se pohybujícími
domácími zvířátky. „Kozy či slepice bývají běžné i pro děti
z Barborky pocházející z velkých měst, ale prasátko jménem
Máša, to tedy bylo něco. Zaujalo dokonce dospělé,“ doplnila
Adriana.
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AKCE PRO DĚTI A MAMINKY
Podzimní víkend opět v Ostružné
Poslední zářijový víkend jsme s Barborkou strávili v hotelu
Skiland v Ostružné. Pobyt se všem moc líbil, o čem svědčí
i reakce dětí a maminek:

Mockrát děkujeme „Barborce“ za úžasný víkend v Ostružné.
Užili jsme si víkend plný her, zábavy a relaxu. Děkujeme Adri
za skvěle naplánovaný program. Těšíme se na další.
Petra a Vendulka Ožanovi

Chtěla bych moc poděkovat za úžasný víkend, který pro nás
Barborka připravila. Moc jsme si ho s dcerou užily, už teď‘ se
těšíme na další příjemná setkání se všemi fajn lidmi z Barborky.
Monika a Barborka Cyprovi
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Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na víkendovém pobytu v Ostružné, jenž byl jako vždy skvělý
po všech stránkách. Všichni jsme si odpočinuli a s dětmi
jsme strávil pěkný víkend na čerstvém vzduchu a v krásné
přírodě. Zahráli jsme si plno společných a zajímavých her
a také jsme navštívili místní lesy, kde jsme nasbíraly plné
košíky hub. S maminkami se moc rády vídáme, pokaždé si
máme navzájem co povykládat a naše děti se vždy na sebe
už předem těší. Podle mého názoru je ale škoda, že se těchto
skvělých výletů a akcí zúčastňuje tak málo maminek s dětmi,
když vezmu v potaz, kolik nás doopravdy v Barborce je.
Myslím si, že některé maminky mají prostě a jednoduše z lidí
a prostředí, které neznají, strach. Ale ten je naprosto zbytečný,
protože ať už jste novými, či dlouholetými členy, Barborka
a skvělí lidé v ní vás okamžitě přijmou mezi sebe a udělají
z vás „člena rodiny“. Děkujeme za velice příjemně strávený
víkendový pobyt v Ostružné a doufáme, že se budeme
radovat ještě z mnoha dalších takovýchto akcí.
S pozdravem Boženka a Kristýnka Bláhovi

BarboRadování zakončilo jubilejní
desátý rok Spolku svatá Barbora
Tradiční zakončení roku proběhlo v Karviné, konkrétně
v Obecním domě Družba. Právě tam se sešlo téměř 200 lidí,
abychom společně zavzpomínali na právě končící rok 2014,
během kterého jsme si užili spoustu hezkých společných chvil.
Poprvé jsme změnili místo setkání. Tradiční ostravský Landek
jsme vyměnili za Karvinou. Během odpoledne se povídalo,
hodovalo, zpívalo a děti měly možnost sledovat divadelní
představení, bubenickou smršť skupiny Camara inspirovanou
rytmy národa Mandeng ze západní Afriky nebo taneční
vystoupení. Na závěr nechyběla svatá Barborka, patronka
horníků s čertem a andělem, kteří všem dětem předali nadílku.
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HORNÍCI PRO BARBORKU

Přípěvky zaměstnanců
Od roku 2012 mohou zaměstnanci OKD – ale nejen oni –
podporovat Barborku pravidelnými příspěvky odváděnými přímo
z výplaty ve prospěch Spolku. Do sbírky se během roku zapojilo
přibližně 60 zaměstnanců, kteří v průběhu roku převedli na konto
Spolku 78 020 korun.

Samotní zaměstnanci také darovali Barborce ﬁnanční prostředky,
které mezi sebou vyberou na tradičních „skocích přes kůži“,
tzv. šachťácích nebo formou přímého daru.

V roce 2014 to bylo:
za Závod Důl Paskov – šachťák

126 661 Kč,

za Závod Důl Darkov

318 505 Kč.

za Závod Důl ČSM
za Závod Důl Karviná
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65 000 Kč
130 000 Kč

za Závod úpraven

30 000 Kč

za Závod servisních služeb

30 000 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
ZŮSTATEK K 1. 1. 2014

5 654 410 Kč

CELKEM PŘÍJMY

2 362 825 Kč

Z toho:
členské příspěvky

529 555 Kč

GRANT Nadace OKD

310 000 Kč

dary
výnosy z pokladničky (veřejná sbírka)
úroky z banky
CELKEM VÝDAJE
A.

REŽIJNÍ NÁKLADY - CELKEM

13.

letní dovolená s Barborkou (682 -206)

171 027 Kč

14.

jazykové kurzy zahraniční (682 - 208)

216 156 Kč

15.

ostatní

16.

čerpání veřejné sbírky dle pravidel čerpání

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

0 Kč
30 702
116 831 Kč

1 489 218 Kč
29 551 Kč
4 501 Kč
2 245 994 Kč

Přehled o zaplacených
členských příspěvcích

368 423 Kč

z toho:

1. FYZICKÉ OSOBY
mzdové náklady

229 000 Kč

P.č.

sociální a zdravotní pojištění

73 100 Kč

1.

poplatky banky

29 712 Kč

CELKEM

ostatní (náklady na provoz)

36 611 Kč
1 877 571 Kč

Částka členského příspěvku
JUDr. Petra Nováková

1000,00 Kč
1000,00

2. PRÁVNICKÉ OSOBY

B.

ČINNOST SSB - CELKEM

1.

školné, autoškola (682 - 200)

329 504 Kč

1.

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

20 000,00

2.

ubytování při studiu (682 - 201)

201 077 Kč

2.

POL-ALPEX, s.r.o.

20 000,00

3.

učebnice a pomůcky související se studiem (682 - 202)

34 113 Kč

3.

Sdružení hornických odborů

20 000,00

4.

zájmové kroužky a volnočasové aktivity (682 - 203)

15 910 Kč

4.

CARBOKOV, s.r.o.

20 000,00

5.

tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, organiz.pobyty
(682 - 204,205)

63 205 Kč

5.

Revírní bratrská pokladna Ostrava,
zdravotní pojišťovna

20 000,00

6.

zdravotní péče (682 - 209)

26 148 Kč

6.

THK-ČECHPOL, s.r.o.

20 000,00

7.

učební pomůcky,PC, příslušenství (682 - 210)

169 759 Kč

7.

POLCARBO spol. s r.o.

20 000,00

8.

příspěvek na zahájení školního roku (3 000 Kč)
(682 - 300)(paušál)

223 800 Kč

8.

RPG Byty, s.r.o.

10 000,00

9.

Advanced World Transport, a.s.

31 720,00

9.

příspěvek k Vánocům (3 000 Kč) (682 - 303) (paušál)

168 000 Kč
10.

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

10.

příspěvek pro studenty
(1.+2.pololetí - 2 000 Kč) (682 - 301,302) (paušál)

125 998 Kč
11.

ALPEX, PBG, Sp. z o.o.

30 000,00
10 000,00

P.č.

Částka členského příspěvku

11.

víkendové pobyty s Barborkou (682 - 207)

63 896 Kč

12.

AWT Rekultivace, a.s.

12.

ostatní (BarboRadování) (682 - 400)
(dříve i setkání maminek)

38 276 Kč

13.

OKD, a.s.

CELKEM

286 835,00
528 555,00
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Přehled darů a grantu za leden – prosinec 2014
DARY FINANČNÍ

DARY FINANČNÍ

P.č

Dárce

Částka Kč

P.č

Dárce

1.

Ing. Ján Fabián

100 000,00 Kč

11.

Kala Vlastimil

2.

Blanářová Alice

1 000,00 Kč

12.

GRANT Nadace OKD

3.

Vochta Robert

1 070,00 Kč

13.

Šťourač Michal

2 500,00 Kč

4.

JUDr. Petra Nováková, PhD.

25 000,00 Kč

14.

Vojtková Vanda

13 200,00 Kč

5.

Jelinek Marek

272 700,00 Kč

15.

Wasmann M.C.S

1 349,65 Kč

6.

Mgr. Vévodová Eva

4 500,00 Kč

16.

OKD.a.s.

7.

Dalkia Industry CZ

8 000,00 Kč

17.

Řihák Hynek

1 500,00 Kč

8.

Ing. Pavel Hadrava, PhD.

50 000,00 Kč

18.

Hibbelin W.S.

13 501,50 Kč

9.

Schmidt D.D.

2 700,30 Kč

19.

OKD, a.s. Důl Paskov (šachťák)

10.

Ing. Ivánková Jarmila

50 000,00 Kč

20.

Ing. Straková Šárka

21.

Mgr. Solich Jan

10 000,00 Kč

22.

Ing. Motloch Petr

100 000,00 Kč

23.

Dary srážkou ze mzdy

78 020,00 Kč

24.

Ing. Vladislav Gadula

5 000,00 Kč

25.

PhDr. Breiová Věra

10 000,00 Kč

26.

Compromis, s.r.o

5 000,00 Kč

27.

Haviernik Martin

3 000,00 Kč

28.

Vávrová Lucie

5 000,00 Kč

29.

Dale Raymond Ekmark

7 000,00 Kč

30.

Anonymní dárce

31.

Richter Tomáš Galamort

32.

OKD, a.s. Důl Darkov

33.

Mitrenga Karel

30.

310 000,00 Kč

335 000,00 Kč

126 661,20 Kč
2 000,00 Kč

300,00 Kč
1 710,00 Kč
238 505,00 Kč
5 000,00 Kč

Celkem za rok 2014 bez veřejné sbírky

1 799 217,65 Kč

Výnosy z veřejné sbírky „pokladničky“

29 551,00 Kč

Celkem ﬁnanční dary za rok 2014
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Částka Kč
5 000,00 Kč

1 828 768,65 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Pomoc dětem 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 2014
poděkovat zejména následujícím subjektům:

MIDI BUS – autobusová doprava Adolfa Wawrzyczka
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Eurest, a.s.
Sodexo, s.r.o.
Student Agency
Týdeník Horník
Mediálním partnerem je
komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o.

KONTAKTY
Kontakty – Spolek svatá Barbora
Kancelář:
Stonavská 2179, 735 06 Karviná
Web:
www.svatabarbora.cz
E-mail:
adriana.ossb@seznam.cz
Číslo účtu:
1657156389/0800
IČ:
26663597

Předseda:
E-mail:
Tel.:

Bc. Monika Němcová
monika.nemcova@okd.cz
+420 724 257 089

Tajemnice:
E-mail:
Tel.:

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

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem členům výboru, revizní komise, tajemnici i hospodářce 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, s porozuměním, ale i plnou zodpovědností! Z celého srdce děkují
maminky a děti z Barborky.
Marta Szamaránská, členka výboru

Sponzorsky vydala komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o., design Robin Caïs.
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