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Editorial
Milí přátelé,
asi všichni se už těšíme na květen – pevně věřím, že nás čeká krásné slunné počasí, mnozí
s radostí a někteří s obavami očekávají výsledky grantového kola 2013, já a podezřele
mnoho (v dobrém slova smyslu) mých přátel a známých se těší a současně trochu obává
nových mateřských povinností. Naopak náš nový kolega a můj nástupce Nikola Vavrous se
nemůže dočkat, až naplno okusí nadační kolotoč – nedivím se mu. Za tři roky v nadaci jsem
pochopila mnoho ze světa neziskovek, poznala neuvěřitelné množství schopných a
obětavých lidí, kteří skutečně tvrdě pracují na tom, aby se ostatní měli lépe. Prostě báječná
zkušenost!
Ať už Vás čeká řízení projektů, shánění prostředků pro vaši neziskovku, péče o klienty,
nová práce nebo rodina, přeji Vám úspěšné zvládnutí všech radostí i starostí na jedničku…
A těším se, že Vaše úspěchy budu sledovat alespoň prostřednictvím nadačního bulletinu!
Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele

Aktuality
Vyhlásili jsme výsledky grantových výzev pro rok 2013
Správní rada Nadace OKD rozhodla v minulém týdnu o podpoře 144 veřejně prospěšných
projektů neziskových organizací.
Do letošního grantového kola přihlásily organizace celkem 1177 projektů, zdroje však byly –
vzhledem k současné ekonomické situaci – oproti loňsku výrazně omezené. Nadace se
proto soustředila zejména na Moravskoslezský kraj a speciálně na regiony, ve kterých těžba
uhlí přímo ovlivňuje život obyvatel. Většina prostředků tedy putuje na Karvinsko, Ostravsko a
Frýdecko- Místecko, s výjimkou aktivit, které v rámci dlouhodobé nadační specializace
podporují integraci hendikepovaných osob do pracovního procesu a jejich zapojení do
kulturního dění či sportu
Počet podpořených projektů i přiznané granty se letos výrazně snížily. Správní rada Nadace
OKD se přitom snažila postupovat tak, aby zachovala podporu především organizacím,
jejichž činnost má výrazný vliv na zdravotní a sociální péči o obyvatele. Věříme, že
organizace, které letos nadační grant nezískaly, pochopí aktuální situaci a zachovají nám
přízeň.

Neziskový inkubátor Nadace OKD
Nadace OKD chystá doslova průlomovou iniciativu pro moravskoslezské neziskové
organizace, které v regionu zastávají neocenitelné služby v sociální, kulturní či ekologické
oblasti. V rámci Neziskového inkubátoru jim odborníci prakticky zdarma poradí, jak
zpracovat vizi organizace, finanční či marketingový plán nebo jak se připravit na nový
Občanský zákoník. „Další kolo evropských dotací je daleko a vzhledem ke stagnující
ekonomice se objem prostředků ze státních či privátních zdrojů snižuje. Přežijí jen ty, které
budou konkurenceschopné a profesionální, a k tomu jim chceme pomoci,“ řekl ředitel
Nadace OKD Jiří Suchánek.
Nadace chce do inkubátoru letos zapojit až 40 organizací, které absolvují sérii na míru šitých
kurzů zaměřených na marketing, strategické plánování, fundraising, sociální sítě a legální
software. Organizace s největším potenciálem a chutí zlepšovat se navíc získají i svého
osobního kouče. Na vzdělávacích aktivitách se budou podílet také odborníci z České
spořitelny, která je partnerem projektu. Za účast v inkubátoru účastníci zaplatí jen
symbolický poplatek.

Podpořené projekty
Nadace OKD připravuje druhý ročník Golfové akademie pro děti
KARVINÁ – Na golfovém hřišti v karvinských Lipinách budou v příštích měsících k vidění
nejen výkony zkušených hráčů, ale také první nesmělé údery 144 dětí ze základních škol
z Karvinska, které se chtějí tuto stále populárnější hru naučit. Nadace OKD pro ně chystá
Golfovou akademii se čtyřmi celodenními lekcemi a finálovým turnajem pro největší talenty,
to vše zdarma, pod vedením zkušených trenérů a s možností půjčit si potřebné vybavení.
Akademie bude probíhat v loni otevřeném areálu, který je ukázkovým příkladem rekultivace
území zasaženého těžbou a díky své cenové politice patří k nejdostupnějším v Česku. Více
na www.golflipiny.cz.

Sídliště žije: Skatepark v Porubě procitne z dlouhého spánku
OSTRAVA – Jedním z největších projektů, které letos Nadace OKD podpořila v programu
Sídliště žije, je obnova skataparku v Ostravě- Porubě. První aktivity začaly ve druhém
dubnovém týdnu na komunitním setkání zástupců Nadace OKD a odborníků z Nadace
Partnerství s lidmi ze sdružení KrchOff a porubské radnice. Dohodli se, že místo
samostatných překážek, z nichž většina už má dávno za zenitem, vytvoří jednotný celek.
Zajistí to dlouhou životnost, nižší hlučnost a minimální náklady na údržbu.

Sociální šatník ADRY oslavil první narozeniny
HAVÍŘOV – Přesně před rokem otevřelo sdružení ADRA v havířovské Dlouhé ulici číslo 59
za přispění Nadace OKD takzvaný sociální šatník. Lidé v hmotné nouzi v něm získávají
oblečení, přikrývky a další textilie, ale i hračky. Šatník má otevřeno každý pracovní den,
vydal už 25 tisíc kusů oblečení a týdně v průměru 69 litrů polévky. Na provozu se podílí
také 13 dobrovolníků, tržby využívá ADRA na financování svých sociálních programů ve
městě.

Budoucí šachoví velmistři se sešli ve Frýdku- Místku
FRÝDEK- MÍSTEK – Tři stovky dětí se sešly na přelomu března a dubna v sále Národního
domu na mezinárodním Turnaji šachových nadějí podpořeném Nadací OKD. Podle
dostupných informací jde zřejmě o největší mládežnický šachový turnaj, odborníci navíc
dodávají, že akce funguje jako ideální líheň šachových nadějí. V minulých letech se turnaje
zúčastnily děti, jejichž jména dnes zná celý šachový svět. Aktivita Beskydské šachové školy
navíc prostupuje do života celého města, táhnout pěšcem, věžem i koněm dnes umí děti ve
většině frýdeckomísteckých mateřských škol.

Retro pro seniory z karvinského Nového domova
KARVINÁ – Skoro jako kdysi doma si připadají klienti karvinského zařízení pro seniory Nový
domov, když vstoupí do takzvané vzpomínkové místnosti, která byla díky grantu NOKD
zařízena v duchu starých časů. „Některé naše klienty to tady pobaví, jiné dojetím rozpláče.
Vybaví se jim dávno zesnulí partneři, společné zážitky. Slýchávám historky z války, jak přišli
o příbuzné,“ popisovala terapeutka zařízení Miroslava Swanczarová. Místnost mohou využít
všichni z přibližně dvou set obyvatel domova.
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