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Nadace OKD i Spolek svatá Barbora
pomáhají po důlním neštěstí na ČSM
DARKOV – Více než čtyři miliony korun poukázali dárci na bankovní účet
Spolku svatá Barbora (SSB) v rámci celorepublikové humanitární akce
vyhlášené na podporu rodin obětí
prosincového výbuchu na severní lokalitě stonavské šachty.
„Získané prostředky budou rovným dílem přerozděleny mezi nezaopatřené děti horníků, kteří 20. prosince přišli na ČSM o život. Podle sdělení společností, které postižené zaměstnávaly, se bude jednat asi o devět
až patnáct dětí. Přesný počet ale budeme znát ve chvíli, kdy se nám ozvou
všechny postižené matky a děti a sdělí nám, kolik dětí je nezaopatřených
a studujících. Proto jsme se rozhodli, že v první fázi aspoň rozdělíme část
peněz mezi ty rodiny, které se již u nás
zaevidovaly, aby je co nejdříve mohly
použít,“ informovala předsedkyně
SSB Monika Němcová s tím, že účelové dary pro tyto děti shromažďovali
do úterý 15. ledna.
„Velmi děkujeme za poskytnuté
dary, a to nejen v souvislosti s tímto konkrétním důlním neštěstím,
ale také všem dalším dárcům, kterým není osud těchto rodin lhostejný
a kteří je svými dary podporují a doufáme, že nám i v budoucnu zachovají svou přízeň,“ vzkázala předsedkyně spolku.
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Barborce poslali přes čtyři miliony

Kolegové uctívají kamarády, kteří přišli na ČSM-Sever o život.
v Barborce dvaačtyřicet,“
Barborka, jak zdůrazřekla Němcová
nila, je v souladu se svým
Pomoc spolku podle ní
posláním – kromě jedspočívá hlavně v dlouhonorázové finanční částdobé podpoře vzdělávání
ky – připravena všechny
hornických sirotků, umožsirotky po prosincovém
ňování jejich volnočasodůlním neštěstí dlouhových aktivit i zdravotní
době podporovat i do bu- Spolek svatá Barbora
péče. „Podpory však mají
doucna! „Za celou dobu
svá pravidla, což děti může motivonaší existence jsme se starali a povat k dlouhodobému zájmu o vzdělámohli přes 150 pozůstalým dětem
ní či smysluplnému trávení volného
po obětech důlních neštěstí. K loňčasu,“ doplnila Němcová.
skému 19. prosinci jich aktuálně bylo

Odškodnění pozůstalých horníků
prosincového důlního neštěstí bylo zahájeno
KARVINÁ – Vedení společnosti OKD
ve spolupráci s firmami ALPEX
a POLALPEX projednalo způsob
a přistoupilo k realizaci odškodnění
pozůstalých členů rodin horníků, kteří v důsledku důlního neštěstí 20. prosince přišli na Dole ČSM Sever o život. V tomto kontextu se OKD zavázalo, že ve vztahu k dodavatelským
firmám a jejich zaměstnancům bude
uplatňovat stejný přístup a princip,
jako kdyby se jednalo o zaměstnance
kmenové. Odškodnění bude probíhat
ve dvou rovinách. Formou jednorázového odškodnění a dále prostřednictvím rent – tedy náhradami nákladů
na výživu pozůstalých.

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ
má dvě roviny. Jednak je to v souladu s kolektivní smlouvou a zákonem
jednorázové odškodnění manželce
a nezaopatřeným dětem – každému
ve výši 240 tisíc korun, nebo rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem ve společné domácnosti (dohromady v maximální výši 240 000 Kč). Jednorázové
odškodnění ve výši 240 000 Kč bude
příslušet i v případě, že se zemřelým
zaměstnancem žil v domácnosti
pouze jeden z jeho rodičů. Pozůstalí
budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených
s léčením nebo pohřbem. Jedná se
například o náhradu za realizaci
pohřbu, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky
do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky,
cestovní výlohy a jednu třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení
osobám blízkým.
Dále se jedná o okamžitou sociální výpomoc určenou družkám
a nezaopatřeným dětem, kteří žili
v době smrti horníka ve společné domácnosti. Družky mají nárok
na 30 tisíc korun a každé nezaopatřené dítě, kterému nevznikl nárok
na jednorázové odškodnění ve výši
240 000 Kč, má nárok na částku 20

Sbírka těžařské nadace nadále trvá
KARVINÁ – Ke dvěma milionům
korun se měsíc po tragédii na ČSMSever vyšplhala částka na kontě,
které pro rodiny postižených havířů
zřídila Nadace OKD. Oznámila to její
ředitelka Karolína Preisingerová
a upozornila, že tato sbírka trvá
do konce ledna.
„Nadace OKD byla před jedenácti
lety založena s úmyslem podporovat
a rozvíjet duchovní hodnoty, životní
prostředí, vzdělávání, sport, sociálně-zdravotní oblast, kulturu či hornické
tradice. Ale jejím dalším neodmyslitelným úkolem je humanitární a krizová
pomoc! Našemu týmu není – stejně
jako lidem v Česku a Polsku - lhostejný
nešťastný osud rodin zemřelých horníků, proto jsme zřídili veřejnou sbírku,“
vysvětlovala Preisingerová.
Výtěžek bude, tak jako v případě humanitární akce Barborky,
jednorázově rozdělen rodinám,

postiženým důlním neštěstím z 20.
prosince 2018. „Jednotlivci, ale
i firmy mohou finanční dary zasílat
až do konce ledna 2019 na bankovní účet číslo 342 342 342/0800,
který byl pro tento účel speciálně
zřízen. Všem, jimž není úděl rodin
horníků lhostejný, za Nadaci OKD
děkuji,“ uvedla ředitelka s tím, že
nadace nyní uskutečňuje všechny
zákonem stanovené kroky, aby mohla
peníze předat pozůstalým v co možná
nejkratší době. Těm, jež na rodiny obětí neštěstí na ČSM-Sever
přispějí, je Nadace OKD připravena
vystavit i potvrzení o poskytnutém
daru. „Stačí zaslat jméno, příjmení,
adresu trvalého bydliště, popřípadě
IČO firmy a číslo bankovního účtu, ze
kterého byl dar poskytnut,“ upřesnila
ředitelka s tím, že k tomu poslouží
její kontaktní e-mail preisingerova@
nadaceokd.cz

Srdcařská premiéra v systému
Grantys zvládnuta na jedničku
Pietní místo
tisíc korun. Za nezaopatřené dítě se
pak považují i synové a dcery, které
dosud nedovršili 26. rok věku a řádně se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. (Pozn.: To se nebude týkat osob, které obdrží jednorázové
odškodnění).

NÁHRADA NÁKLADŮ
NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH
(tzv. RENTA)

bude příslušet pozůstalým, kterým
zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to
do doby, do které by měl tuto povinnost, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. V tomto případě se náhrada nákladů na výživu pozůstalých bude pohybovat
v rozmezí od 50 – 80 % průměrného
výdělku zaměstnance podle toho, zda
výživu poskytoval pouze jedné osobě,
nebo více osobám. (Pozn.: Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu jedné osobě, činí náhrada 50%
průměrného výdělku zaměstnance,
zjištěného před jeho smrtí. Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu více osobám, činí náhrada 80%
výdělku zaměstnance, souhrnně pro
všechny tyto osoby).

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se pak odečte důchod
přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance – tedy vdovský nebo
sirotčí.
„Pro vyplácení odškodnění potřebujeme některé nezbytné doklady a údaje, např. rodné listy dětí, čísla bankovních účtů, důchodové výměry, peněžní doklady za poskytnuté
služby a podobně. To bude vyžadovat úzkou spolupráci postižených rodin se zástupci všech spolupracujících firem, jejich právními zástupci a také pojišťovnou Kooperativa,
která dle nám dostupných informací
bude jednorázové odškodnění a renty všem pozůstalým vyplácet ze zákonného pojištění podle stejných pravidel a ve stejném poměru, jako by se
ve všech případech jednalo o rodinné
příslušníky kmenových zaměstnanců
OKD. Společnou snahou nás všech je,
aby to bylo v co možná nejkratším termínu bez zbytečných časových prodlev,“ upřesnil místopředseda představenstva a ředitel právní služby
OKD Jan Solich.
Díky vstřícnému přístupu pojišťovny Kooperativa tak byly první výplaty
jednorázového odškodnění zahájeny
již v těchto dnech.
Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

KARVINÁ – Obavy týmu těžařské nadace se změny fyzické formy podávání
Srdcovek na elektronickou cestu se
nenaplnil. V neziskovém sektoru aktivní
zaměstnanci OKD a jiných dárcovských
firem žádající o minigranty zvládli svou
premiéru v systému Grantys takřka
na jedničku.
„Přiznáváme, že byly pochybnosti,
jak to vše dopadne. Největší obavy
jsme měli, aby žadatelé do systému
vložili jedinou povinnou přílohu a včas
odeslali projekty,“ řekla ředitelka
Karolína Preisingerová s tím, že nadace
byla maximálně připravena pomáhat jak
s technickou, tak formální podporou.
Preisingerová osobně procházela
všechny projekty a den před vypršením
termínu sdrcovkové výzvy upozorňovala
na chybějící přílohy. „Bohužel i přes
mou snahu a upozornění ji někteří
nevložili. Dalším krokem bylo rozesílání

SMS zpráv s avízem, že se žádosti musí
odeslat do úterý 8. ledna do 23:59.
V souhrnu si ale myslím, že jsme to
všichni dobře zvládli,“ nechala se slyšet.
Srdcaři se v letošní výzvě ozvali
tradiční, ale i zcela noví. Se žádostí
o miningranty ve výši od pěti do třiceti
tisíc korun se jich přihlásilo celkem
třiašedesát. „Je více než jasné, že naše
nadace nebude schopna uspokojit
všechny organizace. Finanční rámec je
na Srdcovku opět jeden milion korun.
V požadovaných částkách je však
o více než padesát procent překročen,“
vysvětlovala Preisingerová.
Není, jak doplnila, tajemstvím, že
v Srdcovce se vše točí hlavně okolo dětí
a sportu. Ale její obliba stoupla i u dobrovolných hasičů či mysliveckých sportů. Výsledky se žadatelé dozví v pátek 1.
března na webových stránkách nadace
(www.nadaceokd.cz) a sociálních sítích.

Pro region – zase na poslední chvíli
V nejstarším nadačním programu
se v rámci letošní výzvy sešlo 128
žádostí. „Zaznamenali jsme také v něm
nové žadatele i vysoké finanční nároky.
Tak jako u minigrantů bude výběr velmi
obtížný, což opět souvisí s omezenými
finančními prostředky v programu Pro
region,“ líčila nadační administrátorka
Ladislava Poláková. Ta podotkla, že
Nadace OKD sice nabídla konzultace
a cenné rady, jak napsat a formulovat
žádost, nicméně neziskovky si tuto

možnost nechávaly jako obvykle na poslední chvíli. „Mrzí nás, že naše doporučení nedodrželi. Vždyť požadovali
konzultace hlavně v poslední možný
den odevzdání svých projektů. Při
jejich hodnocení bude snadné rozeznat
takto sepsaný projekt a projeví se to
v bodování. Každá nezisková myšlenka
si přece zaslouží kvalitní rozpracování,“ vzkázala. I v programu Pro region
budou známy výsledky první březnový
pátek.

