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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

OSOBNOST NEZISKOVÉ SFÉRY
POMÁHÁ LIDEM S RAKOVINOU
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KARVINÁ – Osobnost neziskové sféry
je zvláštní kategorie, jíž Nadace
OKD vzdává hold lidem, pro které
se pomoc druhým stala posláním.
Ludmila Váchová z Karviné toto
ocenění získala za podporu pacientů s nádorovými onemocněními
ve sdružení Onko-Amazonky, které
po vlastní zkušenosti se zákeřnou
chorobou spoluzakládala.
„Rakovinou prsu jsem onemocněla počátkem 90. let minulého
století. Tehdy chyběl dostatek
fundovaných informací o nádorech,
Zástupci nominovaných neziskovek v Kompresorovně Landek Parku při udílení cen Nadace OKD.

jich úsilí je ocenit. Společnost se
bez jejich aktivit při péči o potřebné a uskutečňování dalších užitečných projektů neobejde,“ vysvětlil smysl cen předseda nadační
správní rady Petr Jonák.
Význam
největší
nadace
v Moravskoslezském kraji a její
fungování navzdory špatné hospodářské situaci a krizi černouhelného hornictví zdůraznil výkonný ředitel těžební společnosti.
„Vždyť jen v letech 2013 až 2015
podpořila Nadace OKD okolo 520
projektů celkovou částkou vyšší
než 52 milionů korun. Naše spolupráce byla, je a bude těsná,“ podotkl Dale Ekmark.
Provázanost nadace a těžařů pak moderátorka Monika
Dudová podtrhla pozváním někdejšího raziče, revírníka strojního úseku, báňského záchranáře,
předáka mechanických dílen ze
šachet 9. květen a Darkov Karla
Folwarczného. Ten strávil v OKD
celou aktivní pracovní kariéru
od roku 1978 do roku 2007 a nyní
je tahounem Dobrovolnického
centra ADRA Havířov. „V naší
působnosti máme jediný dobrovolnický projekt svého druhu
mimo schengenský prostor. A to
pomoc dětem z chudých poměrů
v ukrajinském Mukačevu,“ uvedl
Folwarczny.
Udělování cen se stalo také veřejnou premiérou pro novou nadační ředitelku Janu Mudrovou.
„Vnímám proměnu Nadace OKD
podobně, jako se mění a vyvíjí život člověka. První tři roky dítě

OSTRAVA – V komorním duchu
a před zraky návštěvníků procházejících do podzemní části hornického skanzenu se v kompresorovně
šachty Anselm 23. května rozdávaly
Ceny Nadace OKD. V programech
Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Sídliště žije se tak stalo naposledy. Vyhlášení se dočkal Srdcař
roku i Osobnost neziskové sféry.
„Prostředky získávané od našich dárců – zejména OKD, dále
její mateřské ﬁrmy NWR a také
společností Green Gas DPB
Paskov či subjektů ze skupin AWT
a RPG – se proměňují v dobré
skutky. Ty dělají lidé z neziskového
sektoru pracující hlavně srdcem
a mnohdy zadarmo či jen za symbolickou odměnu. Proto považujeme za důležité jim pomáhat a za je-

Vysloužilý havíř Karel Folwarczny se
nyní angažuje pro organizaci ADRA.

zajímá doslova všechno, stejně tak se i naše nadace věnovala podpoře téměř kompletního neziskového sektoru. Později
se u nového človíčka projevuje,
jestli je na auta či fotbal, anebo
na panenky a zpívání. Podobné je
to i s těžařskou nadací. Zaměřila
se na aktivity chráněných dílen
a doslova jim v nelehké ekonomické situaci pomohla přežít,“
dodala Mudrová.

Pro zdraví
 Žijme naplno – rovný přístup
pro děti s diabetem (Dítě
s diabetem)
 Taxi senior (město Jablunkov)
 Trianon jede! (Trianon)
Pro radost
 Bez nudy (Bunkr)
 Dream Factory Ostrava 2014
(Dream Factory)
 Hry na Lodičkách (Valíme se...) –
vítězný projekt
Pro budoucnost
 Příprava projektu rekonstrukce mohyly Ivančena (Junák
– Svaz skautů a skautek ČR,
Moravskoslezský kraj)
 Valašské ekocentrum
v areálu bývalých kasáren
(Severomoravské regionální
sdružení ČSOP)
 Včelařský naučný areál bez bariér (Český svaz včelařů, základní
organizace Frýdek-Místek) –
vítězný projekt

Vítěze letošních šesti kategorií vybírala odborná komise z celkem 18 nominovaných projektů z roku 2014. Momentálně už
Nadace OKD tolik grantových programů nemá, tři sjednotila do jediného s názvem Pro region (pomoc
směřuje výhradně do hornických
měst a obcí). Původní program Pro
Evropu a Srdcovka pro aktivní zaměstnance dárcovských ﬁrem zůstaly.
Připravil Radek Lukša

Sídliště žije
 Máme si kde hrát (město Jablunkov)
 Oživíme skatepark společně?
(Statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba)
 Vesele uprostřed sídliště (Dům
kultury a mládeže Orlová)

uznání a Cenu za společenskou
odpovědnost). A právě spolupráci neziskovky, těžební společnosti i její ﬁremní nadace považuje za
průkopnický krok, jimž zúčastně-
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ČESKÝ TĚŠÍN – Na horníky nedá
Viliam Šuňal dopustit! V chráněné dílně Trianonu v Českém
Těšíně totiž pracuje hned několik chlapů vyřazených z havírny,
těžařská nadace už neziskovce zabývající se pracovní integrací hendikepovaných opakovaně podpořila projekty a její mateřská ﬁrma
tam vozí elektroodpad, čímž zajišťuje práci.
„Paráda! K zisku Ceny Nadace
OKD v kategorii Pro zdraví jednoduše nemám slov. Lidé naši snahu
ocení totiž většinou jen, když sami

Spirála s dobrovolníky mění tvář sídliště

Osobnost neziskové sféry
 Šárka Nosálková (maminka
diabetického syna pomáhající stejně postiženým dětem
a rodinám)
 Ludmila Váchová (pacientka
s rakovinou angažující se ve prospěch podobně nemocných)
 Milan Zakřevský (zakladatel
aktivního Klubu zábavy a sportu
Zaolší)

ní velmi přispívají k rozvoji zdravé občanské společnosti v našem
regionu.
Trianon nyní zaměstnává ve své
chráněné dílně na separaci a recyklaci plastů a elektroodpadu jedenadvacet hendikepovaných, většinou lidí nad padesát let, jejichž
uplatnění na trhu práce je komplikované. „Chlapů z OKD
máme šest
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Viliam Šuňal dostal ocenění od ﬁnanční ředitelky OKD Jarmily Ivánkové.
é
přijdou o zdraví nebo práci, “ nechal se slyšet Šuňal (jenž také jako
předseda Trianonu nedávno dostal od moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka Čestné

Amazonky – silné ženy, které, ač jsou postiženy
nemocí to velmi zrádnou, přesto nad ní duchem
vládnou! Které heslo, moji drazí, tyhle ženy asi
razí? Cvičení, voda a vzduch, v chorém těle zdravý
duch!
(motto Onko-Amazonek)

Srdcař roku
 Dětský sportovní kemp bojových
umění III (Jiří Kubalák, DZ3)
 I bažanti chtějí svou mámu (Ivan
Hoch, Green Gas DPB Paskov)
 Vodácké závody Meander Orient
Express (Roman Štolfa, DZ1)

Trianon jede… jak s nadací, tak s mateřskou ﬁrmou
Chráněná dílna díky
grantům vylepšila pracovní
podmínky a na recyklaci
elektroodpadu ze šachet
přibírala i další lidi

Ludmila Váchová porazila rakovinu
a pomáhá stejně postiženým.
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Kompresorovna
na Landeku patřila opět
těžařské nadaci, která
vyhlásila šest kategorií
nejužitečnějších
projektů či osobností
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Ocenění dobrých skutků

a když jsem si v novinách přečetla
příspěvek primáře na onkologii, jenž
tvrdil, že se s mým onemocněním
žije maximálně pět let, počítala jsem
každý den,“ vzpomínala bývalá pracovnice v karvinské správě sídlišť.
Po výhře nad rakovinou stála
Váchová u zrodu neziskovky, jejímž
cílem je ukazovat, že přežít se dá –
a ještě mnohem víc. „Začalo to
tak, že jsem se scházela se ženami, které chodívaly taky na ozařování, povídaly jsme si a sdělovaly
své pocity. Nakonec z toho vznikla
pomoc pro podobně postižené.
Amazonky byly přece velké bojovnice,“ líčila.
Nyní sdružení pořádá osvětu,
přednášky, besedy s lékaři, cvičení,
rekondiční pobyty nebo zájezdy.
„Mám obrovskou radost z ocenění
od takového partnera, jakým je
Nadace OKD. Znamená to, že si
někdo naší práce cení. Díky ní totiž
mohou lidé s rakovinou žít jako
ostatní a mít chuť do života,“ zakončila Váchová, pocházející původně
z jižní Moravy.
Do našeho regionu se dostala
díky otci, jenž v roce 1964 s rodinou
přesídlil do Karviné, aby na šachtě
pomáhal budovat průmysl. Jeden
bratr pak fáral v Dole ČSM. Další
šel na hornické učiliště, ale kvůli
špatným zádům se nakonec stal
právníkem...

Sylvie Tůmová převzala ocenění za DDM Orlová v sídlištní kategorii.
KARVINÁ – Klub Spirála, spadající
pod Dům dětí a mládeže Orlová,
právě ﬁnišuje s projektem Vesele
uprostřed sídliště II, v jehož rámci
mění asfaltový plácek ve hřiště
na tenis, volejbal či nohejbal.
Není tedy divu, že si zástupkyně
této organizace přišla pro Cenu
Nadace OKD v kategorii Sídliště žije
za „jedničku“ neboli zahájení celé
přestavby.
„Jsme moc rádi a velmi děkujeme! Je to uznáním naší práce
i činnosti dobrovolníků, jichž se
aktivně zapojilo přes padesát.
Jsou to lidé z okolí, tedy ze sídliště,
včetně zaměstnanců OKD, a budují
toto prostředí především pro sebe,“
prohlásila Sylvie Tůmová. Dcera
kombajnéra z dřívějšího Dolu
Lazy patří k týmu Klubu Spirála
a Mateřského centra Bejbáček.

Aktivity zde totiž nenabízejí jen
„neorganizovaným“ dětem a mládeži a rodičům miminek či předškoláků. „Smyslem je oživení zahrady, ze
které už vzniká veřejné prostranství
na sídlišti jako protipól anonymního
vysedávání v panelákových bytech.
Možnosti sportovat a relaxovat
i tady využívají rodinky, prarodiče
s dětmi i skupinky přátel,“ přiblížila
Tůmová.
K dispozici je ve Spirále volejbalové hřiště – vybudované i za přispění
horníka z darkovského rubání Pavla
Valoucha – dále lanová pyramida,
houpačka zvaná Orlí hnízdo a další
herní prvky, také pergoly s posezením a venkovním grilem. Druhou
etapu revitalizace zahrady podpořenou opět Nadací OKD hodlá ukončit
DDM Orlová v nejbližší době.
uzi

