Zima 2013
Z nadační kuchyně
Vážení a milí čtenáři,
konec kalendářního roku se nezadržitelně přiblížil. V této době se
všichni zamýšlíme, bilancujeme
nebo děláme určitá předsevzetí.
Když se ohlížíme, co máme za
sebou, kam jsme mohli letos dojít, jsme za to Bohu velmi vděčni.
Všechny podněty, setkání, podpora
či povzbuzení byly pro nás velkým

Co přinese rok 2014?
přínosem a posunují nás dál. A ať
už se před námi v dalším roce objeví cokoliv, všem vám přejeme, aby
vnitřní POKOJ, který převyšuje lidské chápání, vítězil nad starostmi
všedních dnů.
Přinášíme vám ohlédnutí za uplynulým obdobím a těšíme se na nové
zkušenosti v dalším roce, do kterého společně vstupujeme.

V příštím roce bude pro
nadaci největší změnou
nový Občanský zákoník, který od
1. ledna vejde v platnost.
Přinese to další práci, nutnou
orientaci v džungli zákonů i administrativní změny.
Ale věříme, že ani v této turbulenci RACEK neztratí výšku.

Seznamte se
Jana Bártová
nová členka dozorčí rady

Co bys popřála RACKOVI do nového roku?
RACKOVI a všem kolem něho bych
přála, ať se jim daří, ať jim nevysychají finanční zdroje a neubývá sil.
Slyšet racčí chechtot je vždy povzbudivá věc.

Co bys o sobě řekla?
Profesí jsem účetní, živím se tím
přes dvacet let. V současnosti pracuji v ústředí církve Jednoty bratrské. Jinak jsem šťastně vdaná
a mám dvě školou povinné děti.
Je něco, co se ti na nadaci líbí nebo
nelíbí?
Líbí se mi, že nadace podporuje výhradně křesťanské aktivity a projekty,
a to hlavně i proto, že v dnešní době
úspor mají tyto projekty většinou mizivou šanci na podporu od státu.

Co bys popřála čtenářům a dárcům?
Čtenářům a dárcům přeji všechno
nej do nového roku a přeji jim, aby
na vlastní kůži prožili slovo: “Pouštěj svůj chléb po vodě, on se ti vrátí
zpět.“
Jana Bártová

Nadační příspěvky pro rok 2014
Správní rada v podzimním kole rozdělování nadačních
příspěvků pro rok 2014 rozhodla
o podpoře osmi projektů. V rámci
dvouletého Programu PARTNERSTVÍ bude opět podpořena organizace Maják o. p. s., kterou můžete
podpořit i přímo na její transparentní účet.
Nadace RACEK vydává Hlas Racka jako svoji informační tiskovinu.
Neprodejné. Volně šiřitelné.

Maják o. p. s.
Účet č. 2200326362 / 2010
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Podpořené
projektypro
2014
Nadační příspěvky
rok 2014
organizace
RC Srdíčko, o. s.
Sbor Jednoty bratrské
Centrum volného času Moštárna
Krok pro všechny generace o. s.
Centrum pro všechny generace, o. s.
Sbor Jednoty bratrské
Mateřské centrum EMMA
Sbor Jednoty bratrské
Maják o.p.s.

město
Ústí n. Orlicí
Semily
Hejnice
Česká Lípa
Dobruška
Mladá Boleslav
Králíky
Ivančice
Liberec

projekt
Otevřené Srdíčko - aktivity rodinného centra
Klub Pohoda pro děti
Volnočasové kluby pro děti a mládež
Dětský klub Zahrádka
Vješák bez hranic - nízkoprahový klub
Dětské kluby v Mnichově Hradišti
Aktivity mateřského centra
Dílna pro kluky a holky
Program PARTNERSTVÍ

částka
9 000
9 000
9 000
11 000
14 000
8 000
14 000
11 000
25 000
110 000

Akce Krmte racky a drobní dárci
Na podzim loňského
roku jsme zahájili kampaň Krmte
racky, děkujeme.
Mnohým z vás jsme jako poděkování a podporu drobného dárcovství
předali i v letošním roce drobný balíček oříšků s připomenutím práce

naší nadace. Pokračování kampaně rozšířilo koncem letošního roku
opět řady našich dárců. Aktuálně
jsme na počtu 65 dárců a sponzorů.
Napříč republikou tak podporujeme
Boží dílo v křesťanských organizacích, které přinášejí lidem dobrou

zprávu o tom největším daru, který
nám byl darován, Ježíši Kristu.

Veliké díky za vaši vytrvalost,
ochotu a otevřené srdce.

o
Hlavu vzhuru

PF 2014
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.
Nadace RACEK, B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec V
IČ: 25854640; účet pro dary nadaci: 2000070550/2010
telefon: 484 843 742; nadace@racek.org; www.nadace.racek.org
Nadace RACEK vydává Hlas Racka jako svoji informační tiskovinu.
Neprodejné. Volně šiřitelné.
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