Podzim 2013
Z nadační kuchyně
Milí přátelé,
léto i dovolené jsou za námi
a začal nový školní rok. Jsme rádi, že nám
věrně zachováváte svoji přízeň a že ani
prázdninové volno vás neodradilo od pravidelného dárcovství. S radostí sledujeme,

Plánujeme 2013
jak vaše finanční prostředky pomáhají křesťanským organizacím přinášet Ježíše praktickým způsobem lidem, kteří třeba ani
žádnou změnu neočekávají. Dobrá zpráva,
kterou chce RACEK i nadále předávat, je:
Změna je možná a je blízko!

Kateřina Gruberová

Co bys o sobě řekla?
Jsem máma tří skvělých dětí, nedávno jsme se zabydleli na novém místě,
v Chrastavě, kam chodíme i do Sboru
Jednoty bratrské. Pracuji v Liberci v Ar-

září

• návštěva podpořených organizací

říjen

• uzávěrka grantového kola

Seznamte se
Kateřina Gruberová
administrativní výpomoc

září–prosinec

listopad
chivu Jednoty bratrské a částečně i pro
Nadaci RACEK.
Co pro RACKA děláš?
RACKOVI pomáhám s jednoduchou administrativou, dělám korektury, zapojuji se
do zpracovávání udělených grantů i žádostí o příspěvek.
Práce v RACKOVI je zvláštní zkušeností.
Dlouhou dobu jsem totiž pracovala na
místě, kde jsme projekty vytvářeli a žádali o finanční podporu. Teď můžu vidět,
jaké to je na opačné straně, když se granty přijímají, třídí, posuzují a rozhoduje se
o nich. I když moje práce pro nadaci je
především administrativního charakteru,
jsem za ni vděčná. Je tady totiž vidět, kolik dobrých a zajímavých aktivit funguje
v křesťanských organizacích a církvích. Je
to povzbuzující.
Co si přeješ pro RACKA?
RACKOVI přeju, aby svoje poslání podporovat misijní dílo křesťanských organizací
mohl plnit bez překážek a aby měl co nejširší podporu pravidelných dárců.

• schválení nadačních příspěvků

prosinec

• vánoční Hlas RACKA

Veřejné
grantové kolo
nebo také rozdělování nadačních příspěvků. Nadace vyhlásila veřejné kolo, do kterého
můžete přihlásit svoje projekty na příští rok. Podpořeny budou opět misijní
aktivity v oblasti: práce s dětmi a mládeží a sociální, zdravotní a charitativní
práce.
Uzávěrka pro vaše žádosti je 21. října.
Veškeré potřebné informace, celé znění aktuálního vyhlášení včetně formulářů a podmínek najdete a můžete stáhnout na stránkách nadace. Těšíme se na
vaše projekty.

Podpořené projekty
Z občanského sdružení Pavučina jsme dostali krásný dopis, z něhož vybíráme: „Díky za podporu
z Nadace RACEK, díky ní jsem mohla vykonávat besedy Etických dílen na základních
školách. S Pavučinou a občanským sdružením DEN, spolupracuji od začátku školního
roku 2012/2013. …měla jsem na starosti
sérii přenášek na dvou základních školách
v Ostravě pro šesté a sedmé třídy. Probíraly se témata Přátelé, Rodina, Předsudky,
Image nebo charakter?, Peníze, Moc slova.

Besedy byly interaktivní, děti spolupracovaly a aktivně se zapojovaly.
Mým přáním je, aby tyto besedy zanechaly stopu přátelství a hodnot, které jsou
trvalé a neměnné, aby skrze tyto besedy a další setkávání mohly poznat Ježíše
Krista, který promění jejich život. Chceme
stejně jako Nadace RACEK přinášet naději a dobrou zprávu, že záchrana, jistota
a bezpečí jsou nadosah. K tomu nám dopomáhej Bůh.“
Alena Jersáková

Mateřské centrum Studánka Nová Paka

Nadace RACEK byla založena v roce 2000 a jejím posláním je podporovat křesťanské aktivity v ČR zejména v oblastech:
šíření křesťanství skrze multimédia; práce s dětmi a mládeží; sociální, zdravotní a charitativní práce aj.
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Nadace RACEK vydává Hlas Racka jako svoji informační tiskovinu.
Neprodejné. Volně šiřitelné.

