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Editorial
Do uhlí nevidíš…
Když jsem zhruba před 10 lety nastoupil do ekonomické redakce ČTK, psali jsme tehdy
o tom, že éra uhlí v našem regionu pomalu končí a že je třeba se připravit na útlum šachet,
který přijde přibližně za 10 let… V době mého nástupu do OKD už byla situace jiná – OKD
převzali noví vlastníci (NWR), kteří zajistili desetimiliardové investice do důlních technologií
a výrazné prodloužení životnosti firmy.
Dnes jsme opět na rozcestí, v cestě nám stojí všeobjímající ekonomická krize a s ní
související historicky rekordní pokles cen uhlí. Na řadu přicházejí bolestné úspory a lidé se
ptají: Proč je nezaplatí majitelé z dřívějších zisků? Zapomínají přitom, že bez
angažovanosti těchto majitelů, kteří si za to (řádně a zákonně) odvedli příslušné dividendy,
by už dnes většina šachet zřejmě fungovala v útlumovém režimu.
A nutno říct, že bez těchto nových vlastníků by nikdy nevznikla ani Nadace OKD a stovky
vašich projektů. Nezbývá tedy než přijmout s pokorou, že se úspory dotknou každého a že
musí být spravedlivě rozprostřeny mezi majitele, provoz, investiční aktivity, zaměstnance
i region. Šetřit bude také nadace. Prosíme Vás proto o porozumění – na řadu teď přijdou
především senioři, nemocní lidé, hendikepovaní a děti, tedy projekty, které nesnesou
odkladu. Všechny ostatní si uložme do šuplíku na chvíle, kdy bude zase lépe.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Podpořené projekty
Mládež v Kunčičkách má nejen novou posilovnu
OSTRAVA – Systematická práce společnosti RPG RE v ostravských Kunčičkách se začíná
vyplácet a tato dnes sociálně vyloučená oblast má nakročeno správným směrem k dávno
ztracené dobré pověsti této čtvrti. Postupně se vyvíjí spolupráce místních s charitou,
městským obvodem, občanskými sdruženími, školou, farností i Nadací OKD. Ta přispěla
prostřednictvím střediska sociální aktivizace Horizont například na sociální bydlení a terénní
pracovníky. Třešničkou na dortu byla nedávno otevřená posilovna.

Evropské peníze pro malé autisty
OSTRAVA - Porubská základní škola na Ukrajinské ulici získala z fondů Evropské unie
více než 3,3 milionu korun, čímž znásobila třicetitisícový grant Nadace OKD určený na
přípravu projektové žádosti více než stodesetkrát. Finance pomohou zlepšit výuku žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, od těch nejtalentovanějších až po děti s poruchou
autistického spektra, kterých je aktuálně ve škole přes dvacet. Škola chystá mimo jiné
vylepšení informačních technologií i zlepšení možností pro děti, kterým budou více
vyhovovat praktické činnosti. Škola z grantu nakoupí tablety, vybaví cvičnou kuchyňku,
hrnčířskou dílnu a další učebny.

Akrobat na vozíčku vyprodal Gong
OSTRAVA – Nejdůležitější rekvizitu představení Risk, které nedávno představil Cirk La
Putyka v Gongu ve vítkovické Dolní oblasti, získal soubor díky grantu Nadace OKD. Jde
o speciálně upravený invalidní vozík pro artistu, který neopustil pódia ani po vážném
zranění páteře. Obě představení Risku, které byly netradičním prologem kulturní části
letošního ročníku Zážitků bez bariér, byly beznadějně vyprodané. Přesto pořadatelé poskytli
bezplatné vstupenky právě hendikepovaným.

Střípek pro lepší život lidí s roztroušenou sklerózou
HORNÍ BEČVA – Společné ranní rozcvičky na pavlači, vycházky po valašských kopcích,
a dokonce opalování si ve třetím dubnovém týdnu užili účastníci rekondičního pobytu
sdružení Roska Ostrava v hotelu DUO v Horní Bečvě. Díky grantu Nadace OKD vyrazilo na
Valašsko čtyřiačtyřicet jeho členů včetně třinácti vozíčkářů. Zejména pro ně jsou podobné
akce jednou z mála příležitostí, jak se dostat z bytu ven mezi lidi. Ostravská Roska se stará
o více než stovku lidí s roztroušenou sklerózou.

Havířovský klub 3NYTY rok po nadační podpoře
HAVÍŘOV - Služby sociální prevence od besed ve školách přes víkendové akce v přírodě
a programy v ulicích až po provozování nízkoprahového klubu. Takový byl vývoj
havířovského sdružení ZIP, jehož klub 3NYTY má ve světě obdobných zařízení velmi dobré
jméno. Nabízí prostor pro mladé k trávení volného času bez alkoholu či cigaret, kde pravidla
zapovídají šikanu, násilí, drogy a další negativní jevy. Klub je vybaven zařízením pro volný
čas, poskytuje i podporu a poradenství v různých oblastech života.

GALAXIE bude rozvíjet pracovní dovednosti v dílnách
KARVINÁ - GALAXIE CENTRUM POMOCI sídlící v Karviné – Hranicích je jedním ze dvou
karvinských denních stacionářů poskytujících služby dospělým klientům s mentálním
postižením. V současné době navštěvuje stacionář čtyřiadvacet klientů, o které pečují čtyři
pracovníci v sociálních službách - rozvíjí jejich dovednosti při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a pracovních schopností. Samozřejmostí jsou také
volnočasové aktivity. NOKD podporuje stacionář dlouhodobě, letos podpořil nákup materiálu
do keramické a dřevařské dílny i velmi potřebné provozní výdaje.
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