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Editorial
Začátkem června se dozví příjemnou zprávu organizace, jimž se pro letošní grantové kolo
podařilo připravit nejkvalitnější projekty, a získají podporu Nadace OKD. Ostatní si budou muset
počkat do příštího roku. Nejen granty je ovšem Nadace OKD živa. Léto klepe na dveře a rozbíhá
se koloběh nejrůznějších akcí, slavnostního otevírání dokončených projektů, přípravy festivalů
a dalších zajímavostí. Jistě nejsem sám, kdo se moc těší na útěk z kanceláře. Nadace OKD
letos vyrazí na menší turné po letních festivalech, nazvané „Chráněný stan Nadace OKD“, kde
se představí společně s loutkovým divadlem, žongléry, animátory, a především s programem
zaměřeným na chráněné dílny. Formou workshopů ukážeme veřejnosti, že zkazky o integraci
lidí s hendikepem nejsou jenom prázdnou frází a že pro nás znamená podpora více než jen
pouhé rozdělování peněz. Těšíme se na Vás již 4. června v Hradci Králové na festivalu „Žiju
stejně jako ty“. Léto bude opravdu nabité, a to ani nemluvím o Colours of Ostrava či Hornických
slavnostech OKD, kde pro Vás chystáme nejedno překvapení. Těšte se a sledujte náš web, kam
pravidelně doplňujeme kompletní seznam akcí!

Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Granty 2011
V posledních dnech již spousta z Vás netrpělivě očekává vyhodnocení letošních grantů.
Nicméně na konečné výsledky si ještě budete muset chvilku počkat. Hodnotící komise
Nadace OKD, které posuzovaly Vaše projekty, zasedaly druhý týden v květnu. Musíme říci,
že měly opravdu nelehký úkol. Do nadace přišla velká spousta kvalitních žádostí, jejichž
cílem je pomoci potřebným. Nicméně konečné slovo bude mít až Správní rada Nadace
OKD, která zasedne 7. června, proto budou výsledky známy nejdříve následující den. Vše
samozřejmě vyvěsíme na nadačním webu a každý z Vás bude postupně vyrozuměn
o výsledku. Přejeme hodně štěstí!

Den s Nadací OKD v zoo
Krásné počasí, přátelská atmosféra, spousta báječných lidí a zvířat. Takto bychom mohli
ve zkratce shrnout nadační den v zoo, který se uskutečnil na velikonoční sobotu 23. dubna.
Akce se konala u příležitosti otevření nové expozice Papua, na kterou nadace přispěla
nemalou sumou 810 000 korun. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dětské návštěvníky,
pro které jsme ve spolupráci s našimi spřátelenými organizacemi připravili zábavný soutěžní
program. Děkujeme všem, kteří nás přišli do zoo podpořit a také všem dobrovolníkům,
organizacím a vedení zahrady, kteří nemalou měrou přispěli ke skvělému průběhu celé
akce.

Podpořené projekty
Za peníze z kapříků hudební nástroje pro hendikepované
OSTRAVA – Symbolický šek na sedmnáct tisíc korun přinesli první dubnový čtvrtek zástupci
Nadace OKD do „Školy plné zážitků“, neboli Základní školy speciální Diakonie České církve
evangelické ve Vítkovicích. Částka je výtěžkem loňské předvánoční kapříkové sbírky,
o jejímž příjemci rozhodli svým hlasováním návštěvníci webu Nadace OKD. Škola, která se
stará o hendikepované děti, nakoupí za získané peníze netradiční hudební nástroje
do speciální místnosti k rozvoji smyslového vnímání. Díky loňskému grantu NOKD už má
škola také rampu pro snadnější dostupnost žáků na vozíčku.

Ostravská zoo má expozici Papua s tichomořskou přírodou
OSTRAVA – Varani modří a papuánští, starobylá dravá ryba baramundi severní, vodní želvy
karetky novoguinejské, bystřinné rybky a vůbec první žralok v ostravské zoo. I tyto
obyvatele má pavilon s expozicí fauny a flóry tropických tichomořských ostrovů s názvem
Papua, který otevřela ostravská zoo díky grantu Nadace OKD. Papua je zařízena tak, že
nabízí zajímavé zážitky již při pohledu od země. To znamená dětem v kočárku či lidem
na vozíčku. Pavilon je bezbariérový a naplňuje trend zpřístupnit zoologickou zahradu
i hendikepovaným spoluobčanům.

Žáci ostravské ZŠ budují mezi pavilony místo pro oddych i venkovní
vyučování
OSTRAVA – Základní škola Klegova uprostřed ostravského sídliště Hrabůvka buduje mezi
svými pavilony Zelené atrium, které dětem nabídne možnost relaxace i prožitkové vyučování
pod širým nebem. Za peníze z grantu NOKD zaplatila škola ořezání stromů, betonová koryta
na základ skalky, nové sazenice a další náležitosti potřebné k oživení prostoru mezi
pavilony. Údržbu trávníků i sázení zeleně už zajistily pod dohledem učitelů samotné děti.
„Byly nadšené, že mohly hrabat a kopat. Když si něco samy zasadí, pečují o to jako
o miminka,“ shrnula jeden z cílů projektu učitelka Pavlína Zátopková.
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