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Editorial
Netrpělivě vyčkávající organizace a obce, které letos žádaly o nadační grant, se výsledků
dočkaly rekordně brzy – už počátkem května. Celkem jsme neziskovému sektoru a obcím
v pěti programech rozdělili téměř 55 milionů korun. Ano, je to úctyhodná suma, nicméně
připraveno jsme pro Vás měli ještě o něco více. Jsou totiž tací, kteří každoročně připraví
báječné projekty, nad jejichž podporou není třeba dlouze diskutovat. Objevují se ovšem
i jiní, kteří na důkladnou přípravu projektu, případně jeho konzultaci, zapomínají
a opakovaně podávají stejné neúspěšné žádosti. Ale výsledky už jsou venku, a tak
nezbývá, než se zamyslet a na pořádné přípravě začít pracovat nanovo.
Ven míří i náš tým a spolu s ním i mnozí další. Nadační léto se opět ponese v duchu zábavy
a dobrodružství. Loňské festivalové cestování s chráněnými dílnami jsme ještě rozšířili. Léto
s námi totiž můžete prožít na čtyřech festivalech spojených jednotným podtitulem „Zážitky
bez bariér“, které zajistí zvýhodněné vstupné osobám s hendikepem, seniorům a dětem
a také bezbariérový přístup a asistenty pro hendikepované. Součástí akcí bude i nadační
bezBAR - bar obsluhovaný vozíčkáři nejen pro vozíčkáře, v němž budete mít příležitost být
možná poprvé v životě obslouženi vozíčkářem či neslyšícím, dát si nakládaný sýr
z chráněné dílny a zakoupit si výroky z portálu www.pracepostizenych.cz. Přijeďte si
vyzkoušet „Zážitky bez bariér“ na pražské United Islands, Živou ulici v Plzni, na hlučínský
festival Štěrkovna Open Music nebo na Colours of Ostrava. Těšíme se na Vás!
Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Srdcovka
Nadace OKD podpoří zaměstnance společnosti OKD a dalších dárcovských firem, kteří
dělají něco prospěšného pro své okolí. Pracovníkům působícím ve svém volném čase
například jako vedoucí v kroužcích, sborech dobrovolných hasičů nebo třeba při organizaci
kulturních akcí, rozdělí celkem milion korun. Takzvané minigranty získaly název Srdcovka,
což je tradiční hornické označení pro součást závěsu těžní věže.
Požádat o minigrant mohou prostřednictvím neziskové organizace, ve které působí, všichni
zaměstnanci OKD a dodavatelských firem, stejně jako pracovníci dalších dárců nadace společností OKK Koksovny, NWR, Green Gas a skupin AWT či RPG RE. Podrobnosti
najdete na webu http:// www.nadaceokd.cz/ srdcovka/.

Podpořené projekty

Web kviku.cz vede děti k přírodě, představil se i v Ostravě
OSTRAVA - Kviku.cz, populárně vzdělávací portál pro žáky 1. stupně základních škol
zaměřený především na nenásilné vedení k ekologickému myšlení a zdravé životosprávě,
se v dubnu představil na dvou propagačních akcích v Ostravě. Místním dětem mimo jiné
ukázal, že se mohou sami aktivně podílet na tvorbě tohoto netradičního webu. Projekt díky
nadačnímu grantu realizuje nevládní organizace Innovation Tank.

V opavské škole T. G. Masaryka vybudovali ekologickou učebnu
OPAVA – Dřívější ne příliš využívanou zahradu proměnili žáci a učitelé opavské základní
školy na učebnu v přírodě s naučnou stezkou, která se stane centrem výuky prvouky,
přírodopisu i dalších předmětů. Žáci se nyní mohou seznamovat s přírodními zákonitostmi
zapojením svých smyslů a možností experimentovat. V zahradě si lze zahrát na xylofon
z dřevěné kulatiny, projít se zavázanýma očima „stezkou bosých nohou“ a vnímat přitom
rozdílnost povrchů, jako jsou písek, drcená kůra, dřevo či kamenná drť, očichat si bylinkové
záhonky s mátou, meduňkou, šalvějí, libečkem či mateřídouškou nebo rozeznávat různé
dřeviny i jejich stáří díky speciálnímu „stromu pamětníku“. Centrem prostoru se stal krytý
altán, který dětem slouží jako učebna.

Filip Neri opět otevřel kostelní věž, chystá hudební festival
FRÝDEK- MÍSTEK - Sdružení Filip Nerri na jaře opět otevřelo Svatojánskou věž farního
kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, kterou loni díky podoře Nadace OKD vůbec poprvé
zpřístupnilo veřejnosti. Návštěvníky čeká kromě krásných výhledů také stálá expozice
Pohledy do dějin farnosti Frýdek a také soubor tří světelných instalací s prvky interakce mezi
světlem, zvukem a prostorem. Na konec května chystá sdružení hudební a divadelní akci
festiválek sv. Jan Session.

V malé obci na Rýmařovsku podpořila nadace dva projekty
STARÁ VES – Dva komunitní projekty podpořené Nadací OKD čeří společenský život
obyvatel v malé obci Stará Ves nedaleko Rýmařova. První z nich – Muchomůrku – si oblíbily
hlavně ženy a mladé dívky, druhý projekt s názvem Cesta za řemeslem je určený především
školákům. Věnuje se teoretickému představení a v rámci možností i praktické výuce
řemesel, které byly dříve pro zdejší region typické, jako jsou těžba rud, pálení dřevěného
uhlí, sklářství, zpracování lnu, řezbářství nebo košíkářství.

Vrbensko představuje turistům své krásy už ve vlaku
KARLOVICE – Občanské sdružení Actaea nedávno spustilo nadací loni podpořený projekt
Všechny krásy Vrbenska. Pro návštěvníky regionu připravilo brožury a průvodce po regionu
a naučných stezkách spolu s dalšími informačními materiály. Nevyšel jen pokus o netradiční
přivítání turistů už ve vlaku, kde měly hlasy Josefa Laufera a Jitky Sedláčkové představovat
obce v okolí trasy. Nahrávka zanikla v hluku kolejnic a skřípění brzd, lidé si ji proto mohou
stáhnout z webových stránek www.actaea.cz například do mobilů a pustit ve sluchátkách.
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