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Editorial
„Granty“. To je slovo, okolo kterého se poslední týdny točí téměř celý nadační svět. Máme za sebou
dva semináře pro žadatele, které se, myslím, opravdu vydařily. Letos jsme Vám poprvé radili
s přípravou žádosti a nastavením projektu nejen v Ostravě, ale také Praze, kam se přijeli podívat
žadatelé od Zlína přes České Budějovice, Karlovy Vary až po Liberec. Mezi účastníky seminářů
bylo mnoho zástupců chráněných a sociálně terapeutických dílen, jejichž účast nás potěšila
dvojnásob. Je zkrátka vidět, že oblast pracovní integrace hendikepovaných, na kterou jsme letos
vyčlenili 10 milionů, je plná nápadů a zatím nerealizovaných myšlenek. Vážíme si toho, že jste si
našli čas a rozhodli jste se na grantové kolo pro rok 2011 pořádně připravit. Držíme palce a těšíme
se na Vaše dobré nápady.
Lenka Marková
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Napište nám! Vaše příběhy nás zajímají!
Nadace OKD vyhlašuje ve spolupráci s týdeníkem Horník, interním časopisem společnosti
OKD, novou rubriku ,,OBYČEJNÉ PŘÍBĚHY NEOBYČEJNÝCH LIDÍ“.
Každý člověk má svůj zajímavý příběh. Teď máte možnost se s ostatními podělit o zážitky
nebo poznatky, které Vás potěšily či překvapily. Příspěvky mohou psát osoby všech
věkových skupin, prostě každý, koho se nadační pomoc nějakým způsobem dotkla a má
chuť o ní vyprávět. Vaše texty prosím opatřete nějakou Vaší hezkou fotografií
či vlastnoručně namalovaným obrázkem. Vybrané články pak budou vycházet v Horníku,
který každý týden přečte téměř 100 000 lidí.
Těšíme se na Vaše zajímavé příspěvky, které můžete zasílat na adresu hornik@okd.cz.
Do předmětu uveďte název rubriky Obyčejné příběhy neobyčejných lidí.

Seminář žadatelů o grant 2011
Grantové výzvy jsou v plném proudu a stejně jako loni nadace na začátku března
uspořádala seminář pro žadatele. Jak už bylo zmíněno v úvodu, letos nadace zorganizovala
setkání na dvou místech v republice. Zájem o seminář je rok od roku větší, což dokazovala
plná obsazenost obou sál pro téměř tři sta osob. Postup, jak správně napsat žádost
a odpovědi na další dotazy týkající se grantů v roce 2011, Vám vysvětlili nejen zástupci
Nadace OKD, ale hlavně naši administrátoři z Institutu komunitního rozvoje a Nadace
Partnerství. Děkujeme všem, kteří se semináře zúčastnili, a doufáme, že jsme Vám tak
usnadnili práci při vyplňování formulářů.

Granty 2011
Ti, kterým se nepodařilo na seminář dostavit, samozřejmě mohou se svými dotazy
kontaktovat naše administrátory z Institutu komunitního rozvoje a Nadace Partnerství.
Nenechávejte nic na poslední chvíli a informujte se co nejdříve. Těsně před uzávěrkou se
zpravidla objeví největší nával dotazů a může se stát, že právě ten Váš nestačíme včas
zodpovědět. Těšíme se na Vaše projekty a připomínáme, že ukončení grantového kola je
25. března 2011!

Vánoční veřejná sbírka
Konec minulého roku se nesl v duchu charity. Nadace OKD uspořádala pro občanské
sdružení při ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava veřejnou sbírku. Předmětem sbírky se stal
keramický kapřík, který se prodával za symbolických 30 korun v budově ředitelství
společnosti OKD, na adventních koncertech a jiných veřejných vánočních akcích. Také díky
dobrovolníkům se podařilo nadaci vybrat 17 000 korun, které škola použije na zakoupení
pomůcek sloužících k rozvoji hendikepovaných dětí. Z výsledku máme velikou radost a ještě
větší budou mít jistě děti, kterým tento příspěvek pomůže k dalšímu rozvoji.

Podpořené projekty
Ostravští ragbisté na vozíčku organizují českou i slezskou ligu
OSTRAVA – Tam, kde mívají čeští sportovní reprezentanti státní znaky, nosívají na dresech
hráči vozíčkářského ragbyového oddílu SK Koníci Ostrava loga Nadace OKD. Stala se totiž
jejich stabilním partnerem a pomohla jim uspořádat řadu turnajů i českou a mezinárodní
slezskou soutěž. První kolo letošních ligových utkání už je za nimi, letošní Mezinárodní
slezské ligy Ragby vozíčkářů se kromě ostravských Koníků a týmu z Frýdku- Místku účastní
také tři polské kluby. Více informací najdete na www.skostrava.cz.

Ostravská Charita oslavila dvacet let
OSTRAVA – Benefičním koncertem na podporu lidí bez domova vyvrcholily oslavy
20. výročí od založení Charity Ostrava, které zahrnovaly dny otevřených dveří ve všech
charitních zařízeních, vydání knížky i zvláštní jízdy „charitní“ tramvaje. Mezi gratulanty
nechyběla ani Nadace OKD, která podporuje několik projektů této organizace. Kromě
vzpomínek přišla řada i na aktuální otázky, například na rekonstrukci nízkoprahového centra
nebo na díky nadaci nově vybavenou noclehárnu, která zažívala v letošní tuhé zimě návaly.

Žurnalistika v praxi tentokrát o byznysu
PRAHA – Jan Macháček, Jan Lopatka a Luděk Niedermaier. Jména, která zaručují
špičkovou odbornost nejen žurnalistickou, ale i ekonomickou. Garantují tím kvalitu semináře,
který proběhl v rámci projektu Žurnalistika v praxi. Jde o jeden z nových směrů, kterým se
Nadace OKD vydala. Podobnými aktivitami chce podpořit rozvoj nezávislé žurnalistiky
v České republice a výchovu mladých novinářů.

Permoníkova čítanka představuje dětem historii regionu
KARVINÁ – „Zeberu se uniformu, kusek uhla a idu děckam vypravět o havirně.“ Těmito slovy
komentoval bývalý horník a současný předseda karvinské pobočky Klubu přátel Hornického
muzea Stanislav Kuba účast na projektu Permoníkova čítanka, který organizuje Regionální
knihovna Karviná. Školáci z hornických i nehornických rodin se díky němu dozvídají, v čem
těžba uhlí vlastně spočívá. Na programu velmi živých přednášek je historie a současnost
hornictví v regionu, vývoj těžebních technologií i bezpečnostních opatření v podzemí. V další
části cyklu se děti dozvídají mimo jiné o dřívějším životě v hornických koloniích nebo
o typických hornických jídlech. Výstupem z celého projektu bude vydání skutečné
„Permoníkovy čítanky“ s kresbami a slohovými prácemi dětí.

Ostravská škola získala z Bruselu miliony díky desítkám tisíc od
Nadace OKD
OSTRAVA – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava- Mariánské Hory,
p.o., spolu s Obchodní akademií a VOŠ Valašské Meziříčí získaly 6,7 milionu korun z fondů
Evropské unie na nové multimediální učebny a speciální vzdělávací programy pro žáky
i učitele. O grant se přitom ostravská škola mohla ucházet díky Nadaci OKD, která jí
přispěla pětačtyřiceti tisíci na přípravu projektu. Cílem projektu je vybavit školy moderní
výpočetní i prezentační technikou a umožnit pedagogům využít jejich nápaditost a tvořivé
myšlení při organizování projektových dnů či rozvoji čtenářské, matematické a finanční
gramotnosti. Mezi hlavní aktivity patří vybudování environmentálního centra, díky kterému
by měli studenti získat odpovědný přístup k životnímu prostředí, a také organizace dvou
veletrhů fiktivních firem, jež naučí mladé lidi pohybovat se v podnikatelském prostředí.

Barborka hodnotila pomoc hornickým sirotkům
OSTRAVA – Téměř 3,2 milionu korun věnovalo v loňském roce na pomoc dětem, které
ztratily otce v důsledku pracovního úrazu, Občanské sdruženi svatá Barbora. V souladu se
záměry organizace šlo nejvíce peněz na podporu vzdělávání. Barborka přispívá dětem
na školné, jazykové kurzy, ubytování na kolejích, učebnice a školní pomůcky či zájmové
kroužky. Zároveň pro ně organizuje společné víkendové akce a letní dovolené. Sdružení
vyhodnotilo svou loňskou a naplánovalo letošní činnost na únorové valné hromadě. Hlavní
část příjmů tvoří dary od společností OKD, její mateřské NWR a Nadace OKD. Sdružení
zároveň přispívají jednotlivé hornické kolektivy a další dárci.
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