JARO 2014
Co nás čeká?

Z nadační kuchyně
Milí přátelé, srdečně zdravíme v těchto jarních dnech a přinášíme další zajímavosti ze života naší
nadace. V současnosti pracujeme,
tak jako mnohé jiné neziskovky, na
správních úpravách. Správní rada
rozhoduje o novém znění statutu
a upravuje i další dokumenty, aby
vše odpovídalo zákonu o nadacích
a nadačních fondech, který v rámci
nového občanského zákoníku ve-

šel v platnost začátkem ledna t. r.
Věříme, že rok 2014 nebude jen o legislativních změnách, ale že nadace bude moci přispět i ke změnám
ve vašich organizacích, kde pomáháte a podporujete ty, kteří jsou
kolem vás, otevíráte se svým sousedům, známým ve městech, kde žijete a pracujete.
Těšíme se na to, co v tomto roce zažijeme.

Finance a my

červen / červenec

– vydání výroční zprávy za
rok 2013
– vyhlášení 2. kola dvouletého Programu PARTNERSTVÍ

srpen/září

– vyhlášení veřejného grantového kola na podporu
projektů 2015
V případě, že byste se chtěli do Programu PARTNERSTVÍ přihlásit, čtěte pozorně
webové stránky. Podstatné
informace tam najdete již
dnes, aktuální vyhlášení během léta.

- jsme velmi rádi, že se
řady našich drobných dárců rozšiřují, jsme vděčni za každého, kdo
se přidá k pravidelné podpoře nadace i drobným příspěvkem. Aktuální počet dárců je 45,
- v lednu letošního roku jsme rozeslali finanční prostředky všem
podpořených organizacím,
- jak se nadaci finančně dařilo
v loňském roce, se brzy dočtete
ve výroční zprávě.

V průběhu podzimu počítáme s dalším veřejným kolem, které bude zaměřené
na podporu projektů pro rok
2015.

Z podpořených organizací
Centrum dobrého času
Bétel při Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě vyrazilo v rámci
projektu Kluby pro děti a mládež
s mládeží v létě na vodu a sjížděli řeku Sázavu. Z dopisu vybíráme:
“Na vodě se sešla parta mladých lidí,
které zajímaly nejrůznější témata
o životě. Nejen vztahy, ale především
jsme si s nimi mohli povídat o Bohu
a jeho lásce k nám. Začali jsme se víc
spoléhat na Ježíše, důvěřovat mu
v každé situaci a překračovat lidské
hranice. Dokonce i zázraky byly na
denním pořádku. Zázračně: každý
jsme večer našli místo na stanování,

se nikomu nenamočilo jídlo, jsme
stihli celou trasu ujet o den dřív a nikdo nebyl zraněn. Bůh se o nás staral
i při samotné plavbě, měli jsme krás-
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né počasí a až na poslední den se žádná loď nepřevrhla.
Dennodenní pádlování a ztížené
podmínky nás sbližovaly, nutily nás
vzájemně si pomáhat. Nejbližší vztah
měl asi každý z nás s člověkem, se
kterým jsme jeli v lodi. Trávili jsme
spolu téměř osm hodin v kuse a byl
tak prostor na všechny možné rozhovory.
Společný týden jsme zakončili slavnostním obědem v pizzerii a zhodnocením celé vody. Shodli jsme se, že
bychom tento náročný, těžký týden
za nic nevyměnili a příští rok se určitě
sejdeme znovu.“
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Program PARTNERSTVÍ a Maják o.p.s.
Program PARTNERSTVÍ,
jeho první ročník, se dostal do své
druhé poloviny. A jak se daří Majáku? Organizace Maják o.p.s., jak
již mnozí víte, je největší organizací v Libereckém kraji, která nabízí,
organizuje a provozuje preventivní
přednášky na školách.
V loňském roce navštívili lektoři padesát škol, kde mohli v rámci preventivních přednášek (asi 600) na
různá témata přijít do styku s více
jak tisícovkou mladých lidí. Fascinující je, že tyto kontakty osobním setkáním s lektorem ve škole zdaleka
nekončí. Zvlášť v době aktivního života na sociálních sítích, které jsou
fenoménem dneška. Zde jsou mladí
lidé dostupní a je skvělé, že i lektoři
na těchto sociálních sítích fungují,
komunikují a jsou s mladými lidmi
v kontaktu i nadále. S mnohými
z nich probíhá čilá a osobní komunikace, studenti se sdílejí se svými
poměrně hlubokými, osobními pro-

blémy. Zamýšlí se a nechtějí žít jen
tak konzumní život, hledají smysl,
co je opravdové, co má nějakou stálou hodnotu.

jen jako svoje zaměstnání, ale jako
poslání a službu. Mnohé z toho Bůh
zúročí.

Jsme velmi rádi, že tuto organizaci
můžeme podporovat, že můžeme
spolupracovat na jejím rozvoji, posilování a i na tom, že slouží mladým
lidem. Pracovníci Majáku jsou lidé
na svém místě. Nevidí tuto práci
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