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BarboRadování inspirovalo sirotky
Taekwon-do ITF
i p ílež
itosti svátku svaté Barbory se v ned li 4. prosince setkaly v Hornickém muzeu OKD
rodiny, jimžpomáhá Ob anské sdruž
ení svatá Barbora. Akce nazvaná „
BarboRadování“se
konala pod záš
titou Drahomíry Toš
enovské, manž
elky hejtmana Moravskoslezského kraje.
Podle místop edsedkyn sdruž
ení V ry Breiové by se tato akce m la stát kaž
doro ní tradicí.
„
Naš
ím zám rem totiž je, abychom d ti na jejich cest ke vzd lání i dalš
ím aktivitám
podporovali nejen finan
, ale abychom je i motivovali a inspirovali. Aby jim Barbora
poradila, emu by se mohli v novat. Proto jsme na setkání pozvali mladé lidi z regionu, kte í
dosáhli výrazných úsp ch v kultu e i ve sportu, aby se pro „
naš
e“d ti stali vzorem.“
Na BarboRadování tak své um ní d tem, kterým sdružení pomáhá, p edvedli:
Maž
oretky Minidixi - mistryn Evropy z Haví ova
Michal Koš
átko - mistr sv ta v Taekwon-do z Frýdku-Místku
Ji í Vodi ka - fenomenální houslista z Ostravy
LukášVrobel - známý triatlonista z Nového Ji ína
Tane ní klub Akcent - mist i republiky, Evropy aj. z Ostravy
Karel Loprais –6násobný vít z rallye Pa íž- Dakar z Frenš
tátu p. Radhoš
t m
„
Cht li bychom, aby mottem této akce bylo - jsi z dobrého regionu, kolem tebe jsou lidé,
kte í dokázali to i ono, zkus to taky, snažse, porvi se se ž
ivotem, makej na sob a zkus
dosáhnout n eho podobného!“ dodává k programu „
BarboRadování“místop edsedkyn
sdruž
ení Breiová.
Ob anské sdruž
ení svatá Barbora pomáhá od ervna 2004 rodinám a zejména d tem, kterým
zem el jeden z rodi na následky pracovního úrazu p i výkonu povolání. V sou asné dob
má v evidenci 91 eských, polských a slovenských d tí v tém padesátce rodin. Prioritou
pomoci sdruž
ení je vzd lání a p íprava na budoucí povolání d tí, rozvoj jejich talentu v
zájmové um lecké a sportovní innosti a rozš
í ená pé e o jejich zdraví.
V roce 2005 p isp lo sdruž
ení rodinám, které má ve své pé i, celkovou ástkou tém
tisíc korun:
Finan ní p ísp vky d tem u p ílež
itosti Nového roku
Finan ní p ísp vky d tem na š
kolní pom cky
Finan ní p ísp vky d tem p ed váno ními svátky
Celkem finan ní p ísp vky

74 000,117 000,130 000,321 000,-

Ozdravné pobyty
Zájmové krouž
ky
Školné v .u ebnic a jazykových kurz
Ostatní

159 068,11 000,128 348,58 574,-

700

Ob anské sdruž
ení Svatá Barbora si ale neklade za cíl jen finan ní výpomoc. „
Naš
í snahou je
umož
nit rodinám i setkání, b hem nichžse mohou seznámit, pobavit se, ale t eba i probrat
své problémy a vzájemn si poradit,“dopl uje Breiová. Takovou p ílež
itostí bylo nap íklad
letoš
ní setkání v Hornickém muzeu OKD p i p ílež
itosti oslav Dne d tí i kv tnový zájezd k
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mo i do Chorvatska. Týdenní pobyt u Jadranu zorganizovalo OS sv. Barbora ve spolupráci s
CK Vítkovice Tours. Sdruž
ení uhradilo d tem i matkám 3800 korun z ceny poukazu v hodnot
6800 korun. „
První spole nou akci se nám poda ilo zorganizovat vloni –n které „
naš
e“d ti
navš
tívily Praž
ský hrad u p ílež
itosti rozsvícení váno ního stromu pod záš
titou paní Livie
Klausové. Pro d ti to byl nádherný záž
itek,“vzpomíná Breiová.
Logo sdruž
ení vzniklo z výtvarné sout ž
e pro d ti. Zú astnilo se jí celkem 11 základních š
kol
z Moravskoslezského kraje a Polské republiky, 4 st ední š
koly, 1 š
kolní druž
ina a 1 výtvarný
krouž
ek a 52 individuáln p ihláš
ených ú astník . Porota vybírala ze 195 p ihláš
ených návrh
a kreseb.

PhDr. V ra Breiová
tisková mluv í OKD, a.s.
Tel: 596 262 084
Mobil: 728 463 994
Email: vera.breiova@okd.cz
Ostrava, 4. prosince 2005

2

