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Editorial
Naše nadace oslavila nedávno své šesté narozeniny. Říkám si, že to není až tak dlouhá
doba, ale když se ohlédnu zpět, vidím téměř 1 700 podpořených krásných projektů a
rozdělených 270 milionů korun, které pomohly k jejich realizaci. To v žádném případě není
malý balík peněz a dokazuje, že „srdíčkoví“ lidé existují a vkládají své úsilí a energii tam,
kde je to potřebné a kde to pomáhá ostatním.
Důkazem je také náš program Srdcovka, v němž si zaměstnanci našich dárců mohou
požádat o finanční výpomoc pro neziskovou organizaci, ve které sami aktivně působí.
Začátkem února jsme takto udělali radost 69 srdcařům a všem okolo nich, kteří s nimi v
těchto organizacích působí a pomáhají dobré věci, celkovou částkou 902 900 Kč. Přeji jim
všem mnoho úspěchů při realizaci zajímavých projektů.
V polovině února jsme také ukončili výzvy tradičních grantových programů Pro zdraví, Pro
radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. V březnu a dubnu budou žádosti zpracovávány,
hodnoceny a ty nejpřínosnější budou po schválení správní radou nadace podpořeny.
S grantovým kolem pro rok 2014 je spojena jedna velká změna. Ta se týká administrace
podpořených projektů. Doposud organizace komunikovaly a řešily veškeré náležitosti
výhradně s našimi administrátory, s Institutem komunitního rozvoje a Nadací Partnerství.
Nyní však tyto povinnosti a úkoly přecházejí na příslušné pracovníky Nadace OKD, kteří
budou organizacím nápomocni po celou dobu realizace jejich projektů. Věřím, že tato
změna bude pozitivní a že se budeme moci podpořeným projektům věnovat ještě
intenzivněji.
Přeji Vám příjemné a úspěšné vykročení do letošního jara, i když zima ještě nezačala.
Karolína Drozdová
zástupkyně ředitele

Aktuality
Ukončili jsme grantové výzvy pro rok 2014
Na svatého Valentýna skončily výzvy grantových programů Pro radost, Pro zdraví, Pro budoucnost
a Pro Evropu, do kterých se mohly se svými projekty přihlásit neziskové organizace, města a obce.
Organizace podaly 464 žádostí, nejvíce jich bylo jako každoročně v programech Pro zdraví a Pro
radost. Výsledky výzev budou zveřejněny 22. dubna. Spolu s programy Sídliště žije a Srdcovka,
jejichž výzvy byly vyhlášeny na konci minulého roku, jsou tak všechny nadační programy pro rok
2014 uzavřeny. Zájemci o podporu budou mít možnost se přihlásit se svým projektem znovu až za
rok.

Srdcaři se sešli se zástupci nadace
Rekordní počet udělených Srdcovek a enormní zájem o setkání ze strany srdcařů. Tak
bychom mohli charakterizovat třetí ročník nadačního programu, který je určen
zaměstnancům společnosti OKD a dalších dárcovských firem nadace. Podpoření srdcaři se
sešli se zástupkyní nadace Veronikou Kusou, která jim byla nápomocna při konzultacích a
odevzdávání žádostí a bude je rovněž provázet celým projektem až do jeho ukončení a
závěrečného vyúčtování. Na společném setkání se tak srdcaři dozvěděli, jak bude vše
probíhat, na co se mají připravit a na co si naopak dát pozor.

Podpořené projekty
Taxislužba pro seniory
JABLUNKOV - V Jablunkově byla zřízena nová a finančně zvýhodněná služba, která
umožňuje osobní přepravu seniorům a osobám se zdravotním postižením. Jablunkov je tak
jedno z mála měst, kde se službu podařilo zavést a kde úspěšně funguje. Díky realizaci
projektu se podařilo podpořit a zlepšit dostupnost osobní přepravy řadě občanů, kteří byli s
ohledem na svůj věk a zdravotní stav v této oblasti omezeni. Samotní občané města, a to
zejména ti, kteří žijí v odlehlejších lokalitách, si službu velmi pochvalují – nejsou závislí na
autobusových spojích, rodinných příslušnících nebo přátelích a známých.

Questing bude i v Ostravě. Víte, co to je?
Questing je hra připomínající naši „honbu za pokladem“. Quest neboli hledačka vede hráče
po stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k
pokladu. Questy jsou trvalé a jejich tvorba je příležitostí pro zapojení veřejnosti - na jejich
vzniku se obvykle podílejí školy, místní spolky nebo občanská sdružení. K tvorbě dobrého
questu je třeba se důkladně seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým
dědictvím a tyto znalosti pak vtipně a kreativně využít. První seminář o questingu v Ostravě
se uskuteční 6. března v areálu Dolu Michal od 9 hodin.

Karvinské hokejistky v celostátním finále
KARVINÁ – Srdcovka znamenala pro ženský hokej SK Karviná zisk loňského premiérového
mistrovského titulu a boj o jeho obhajobu v sezóně letošní. Tým s manažerem Rostislavem
Walicou čeká první utkání ve finále celostátní Top4 Ligy už v neděli 2. března. „Na zimním
stadionu STaRS Karviná přivítáme hráčky HC Slavia Praha. Zápas začíná od 15 hodin a
bude ho možné sledovat i prostřednictvím internetové televize,“ oznámila zástupkyně klubu
Petra Nevelöšová. Utkání můžete zhlédnout v přímém přenosu na webu www.hp- video.cz.
Na odvetu – a rozhodnutí celostátní ženské ligy – pak budou karvinské hokejistky čekat do
soboty 8. března, kdy se utkají se Slavií ve Slaném.

Sluníčko otevřelo Dívčí klub
KARVINÁ – Centrum pro rodinu (CPR) Sluníčko se stalo v jedenáctém roce svého působení
v Karviné pojmem, na který slyší už nejen maminky s miminky. Rozšířilo totiž aktivity také na
poskytování sociálního poradenství, servis pro pěstounské rodiny, přípravu předškoláků či
smysluplné trávení volného času školáků. Nově otevřený Dívčí klub navštěvuje od podzimu
okolo dvaceti dívek ve věku od deseti do patnácti let, které pocházejí ze sociálně slabšího
prostředí. Vyrábějí předměty v kreativních dílnách, získávají povědomí a praktické
zkušenosti z oblasti zdravého stravování, které pak mohou uplatnit jak v současné rodině,
tak později při péči o vlastní děti. Dívkám je poskytován také psychosociální výcvik.

Autismus bez cenzury chystá dětské centrum
OSTRAVA – Pod taktovkou ostravského baviče Rosti F. Petříka se poslední víkend v lednu
konal v martinovském klubu Rock ´n ´Roll Garage první ročník dobročinného plesu obecně
prospěšné společnosti ABC (Autismus bez cenzury), která také za přispění Nadace OKD
pomáhá rodinám s malými autisty. Výtěžek akce bude využit na provoz chystaného
dětského centra v Ostravě- Porubě. „Bezmála tři stovky účastníků podpořily dobrou
myšlenku darem do soutěže o věcné ceny, finančním příspěvkem nebo koupí obrázků
namalovaných autistickými dětmi v aukci. Vybrali jsme skoro padesát tisíc korun,“ líčila
pořadatelka Gabriela Šnajdrová, která s manželem vychovává pětiletého Adama s
autismem.

Pozvánky
Končí zajímavá výstava
OSTRAVA – Poslední únorová středa bude znamenat také poslední příležitost vidět unikátní
výstavu „Historie železnice na Báňské dráze a Historie železničních vleček OKR“, která se
za přispění Nadace OKD koná v Železničním muzeu moravskoslezském v prvním patře
budovy nádraží Ostrava- střed. Na návštěvníky čeká zajímavě a poučně zmapovaná
minulost kolejové dopravy mezi šachtami v našem revíru v předminulém a na počátku
minulého století. Nechybí dobové materiály a relikvie jak železničářské, tak hornické. Na své
si přijdou také milovníci modelů vláčků.

Adra hledá dobrovolníky
FRÝDEK- MÍSTEK – Dobrovolnické centrum sdružení ADRA ve Frýdku- Místku hledá
pomocníky z řad veřejnosti. Tentokrát ty, kteří se chtějí podílet na chodu sociálního šatníku a
charitativních obchůdků. Školení pro zájemce se koná ve středu 26. února od půl čtvrté
odpoledne v sídle organizace ADRA v Radniční ulici. Adepti se mohou hlásit také na
mobilním telefonu 734 645 927.

Fotosoutěž pro mladé autory
Fotoklub Art Collegium Frýdek- Místek vyhlásil 17. ročník fotosoutěže pro mladé autory.
Mohou se jí zúčastnit umělci z Frýdku- Místku a okolí, jejichž věk nepřesáhne 25 let. Téma i
žánr jsou libovolné, fotografie mohou být černobílé i barevné, jejich minimální velikost je 13 x
18 cm. Snímky, které budou mít na zadní straně napsaný název, jméno autora, jeho adresu
a rok narození, můžete posílat na adresu: Fotoklub Art Collegium, Obchodní akademie,
Palacekého 123, 738 01 Frýdek- Místek až do 30. dubna 2014.
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