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Editorial
Výzvy budou…
Stála jsem u samotného zrodu Nadace OKD a tehdy jsem si nedokázala představit, jakou
významnou roli bude zastávat nejen v Moravskoslezském kraji. Za ta léta se vypracovala
k profesionalitě a dostala se mezi uznávané nadace v celé České republice. V
předchozích letech jsme zažili velmi štědré dárce, přesto jsme vše nenechali náhodě a
ekonomicky jsme se připravili na méně příznivé finanční roky.
Vzhledem k nepříznivé situaci, která se vine celým neziskovým sektorem, jsme letos přijali
úsporná opatření, která se dotkla provozních nákladů. Letošní plánované náklady jsme
snížili o téměř 25 %. Následující rok nebude jiný a budeme postupovat v podobném duchu
jako letos.
Nadace snížila náklady také díky tomu, že se přestěhovala do nových, levnějších prostor.
Už nás nenajdete na známé ostravské adrese, ale můžete nás navštívit v Ostravě Radvanicích na ulici Lihovarská 10/1199.
Musím s politováním říct, že úsporná opatření se dotkla i objemu grantových prostředků.
V letošním roce nadace přispěla na neziskové projekty 30 miliony korun. V roce 2014
plánujeme vynaložit přes 21 milionů korun. Je to poněkud velké snížení, ale pořád
zůstáváme špičkou mezi firemními nadacemi. Celá částka bude koncentrována do regionu,
výhradně do okresů Frýdek- Místek, Karviná a Ostrava. Informace o jednotlivých výzvách
naleznete na webových stránkách Nadace OKD.
Věřím, že krásné babí léto vám přinese mnoho pozitivních myšlenek a nápadů při tvorbě
zajímavých projektů.
Karolína Drozdová
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Nadace OKD sídlí na nové adrese
Známé rčení praví, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Stěhování Nadace
OKD naštěstí proběhlo v klidu, bez ztrát na životech, majetku i duševním zdraví. Nadace
se z Prokešova náměstí, kde sídlila od doby svého vzniku, v říjnu přestěhovala na novou
adresu. Nyní nás najdete v prvním patře komplexu Hlavní báňské záchranné služby na
Lihovarské ulici v Ostravě – Radvanicích. Emailové adresy jsou nepozměněné, zůstala
nám však jedna pevná linka. Všechny kontakty včetně čísel našich mobilních telefonů
najdete v kontaktech na našich webových stránkách.

Nová adresa:
Nadace OKD
Lihovarská 10/1199
716 03 Ostrava – Radvanice
tel: 596 262 118
email: info@nadaceokd.cz

Zhodnocení bezBARu
Druhou sezonu s větším, odolnějším, hezčím a pro vozíčkářskou obsluhu více uživatelsky
přátelským „stánkem“ má za sebou bezBAR provozovaný občanským sdružením Art
Prometheus za přispění Nadace OKD. Deset barmanů a barmanek včetně Martina Zacha Muže roku 2009, jenž je tváří celého projektu - se objevila na devíti festivalech mj. v Karviné,
Ostravě, Frýdku- Místku či Hlučíně.
„Díky vzrůstající známosti si nás jedna společnost objednala na firemní večírek, což
znamenalo další příspěvek do rozpočtu. Byla to naše vůbec první komerční akce,“ uvedl
předseda občanského sdružení Jakub Vedral s tím, že sociální podnikání je sice byznys
jako každý jiný, ale v případě bez BARu není pouze o penězích. Cílem je i propojení světa
zdravých a hendikepovaných.
„Celkový výtěžek z prodeje drinků – přičemž bezkonkurenčním trhákem byly opět Hornické
vlajky – a doplňkového prodeje je skvělých 67 524 korun. A ty jsme věnovali České asociaci
paraplegiků CZEPA, která peníze využije na provoz a rozvoj charitativního on- line
obchůdku Hvězdný bazar, jenž zaměstnává jako tréninkové pracoviště tři vozíčkáře po
úraze míchy,“ řekl ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.

Podpořené projekty
Škola v Dolní Datyni zřídila motýlí louku
HAVÍŘOV - Pedagožky ze základní a mateřské školy v Dolní Datyni byly znepokojeny
špatným stavem motýlí populace, který se navíc nestále zmenšuje. Napsaly tedy společně
projekt, který byl podpořen Nadací OKD a díky němuž se nevyužívané záhony na pozemku
školy proměnily v louku vhodnou pro několik druhů motýlů. Na vybudování „domečků pro
motýly“ se podílely samy děti, které na podzim sadily travní směs a keříky. Motýlí návštěvu
tak mohou čekat už na jaře.

Havířovskou čtvrť Šumbark zdobí nové hřiště
HAVÍŘOV – Programem Sídliště žije pomáhá Nadace OKD zvelebovat sídliště
v Moravskoslezském kraji. Prioritou je zejména zapojení místní komunity. Tak jako třeba
klubu košíkové s názvem Šumbarák, který v havířovské čtvrti vybudoval steetballové
hřiště. Inspirací mu prý byla americká velkoměsta, kde je v „betonové džungli“ běžnou
součástí ulice plácek pro děti a mládež s basketbalovým košem. Šumbarák díky
nadačnímu příspěvku rekonstruoval staré asfaltové hřiště, nainstaloval mobiliář a upravil
okolí. Dokonce dal místní mládeži k dispozici trenéra, který zájemce dvakrát týdně zdarma
učí pravidlům hry a míčovým dovednostem.

Chráněná dílna v Hošticích mohla díky novému zařízení zaměstnat
další čtyř lidí s hendikepem
OPAVA – Nadace OKD pomohla Chráněné technické dílně v Hošticích k zakoupení lisu
na zpracování plastového odpadu. Sedmdesátitunový lis znamená pro chráněnou dílnu
mnoho, plasty může slisovat a prodat za mnohem vyšší cenu, než jakou dostávala za
nezpracovaný odpad. Tím hlavním ovšem je možnost zaměstnat více hendikepovaných,
kteří by jinak na trhu práce neobstáli. „ Díky práci nejsou odsunuti na vedlejší kolej. Je to o
lidské důstojnosti, udržování sociálních kontaktů,“ podotkl Ivo Mludek z Charity Opava,
která chráněnou dílnu věšticích podporuje. Zároveň dodává, že by v Hošticích rádi lisovali
více. Vyzývá proto firmy i organizace, aby si u nich zadali práci - je to totiž výhodné pro obě
strany.

OASA pomáhá všem, rodičům i dětem
OSTRAVA – Dvacet let činnosti slavilo na konci léta občanské sdružení, bez něhož by se
rodiny s dětmi a mladými lidmi s hendikepem na Ostravsku těžko obešly. Centrum pro
rodinu a sociální péči jim totiž prostřednictvím služby OASA zajišťuje osobní asistenci, která
znamená obrovskou, nejen fyzickou pomoc. Asistenti vrací lidi s hendikepem do běžného
života. Pomáhají jim trávit volný čas podle jejich chuti, získávat nové zážitky a životní
zkušenosti. A co více - rodiče dětí s postižením, zastávající jinak denně roli zdravotníků,
fyzioterapeutů či řidičů, se mohou tak vrátit do svého pracovního života a především do role
rodičů.

Mladí přírodovědci se učili rozpoznávat ptačí druhy i stromy doupné či
odumřelé
KARVINÁ – Dvě zajímavé exkurze mělo pětatřicet malých přírodovědců díky Nadaci OKD v
projektu „Ochrana doupných a odumřelých stromů jako hnízdišť ptáků na pozemcích Lesů
ČR v okrese Karviná formou mapování a osvěty“. Slezská ornitologická společnost vyslala
odbornici na opeřence, která je spolu s lektorkami KSVČ Juventus vzala do Černého lesa na
česko- polské hranici.

Skauti se zapojili do světové GPS hry
HORNÍ SUCHÁ – Geocaching je moderní hra na pomezí turistiky a sportu, které propadly na
celém světě tisícovky lidí. Skauty nevyjímaje, protože se vše děje ve volné přírodě a
zužitkovávají se při tom dovednosti, kterým se děti v oddílech učí. Díky minigrantu Nadace
OKD s názvem Srdcovka mohl Jan Michalčík ze skautského oddílu v Horní Suché
nakoupit GPS navigace a s dětmi se zapojit do této zábavné hry připomínající hledání
pokladů.

Léčba s pejsky zabírá na nemocné i osamělé
BYSTRÉ – Oči malých i velkých v nemocnicích, speciálních školách, stacionářích, dětských
domovech, léčebnách dlouhodobě nemocných a také zařízeních pro seniory či
hendikepované se jen málokdy nerozzáří, když nastává čas léčby prostřednictvím pejsků.
Canisterapii – jak se jí správně říká – pomáhá zajišťovat díky Nadaci OKD sdružení Podané
ruce z Frýdku- Místku.

Pozvánky

Karviná na své kulturní akce láká nejen děti, ale i rodiče
Veselé prázdniny v Karviné – jeden z projektů podpořených Nadací OKD – budou pokračovat i
během těch podzimních. Městský dům kultury zve na úterý 29. října do Obecního domu Družba
děti od čtyř let (a samozřejmě i jejich doprovod) na „Pohádkovou diskotéku“, která se koná od 16
do 18 hodin. Bude hudba, tanec, soutěže. Kdo dorazí v masce pohádkové bytosti, dostane malý
dárek.
Ve středu 30. října pak předvede Duo Šamšula v malém sále kulturního domu v Novém Městě
divadelní představení „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Zábavné dopoledne začíná od 10
hodin a je opět pro děti od čtyř let.
Karviná v Rytmu se pak jmenuje další projekt podpořený Nadací OKD, v jehož rámci bude v pátek
1. listopadu ve fryštátské Družbě - už pro ty dospělé - taneční hororová „Halloween Party“. Zazní
hity od šedesátých let minulého století po současnost, vystoupí taneční soubor i vítězové soutěže
Karvinský talent, uskuteční se hororová projekce i soutěž nejlepších masek. Vše vypukne v 19
hodin.
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Najdete nás na Facebooku
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