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Editorial
Máme tu další vydání Bulletinu a také spoustu možností, jak zajímavě prožít krásné jarní dny. Tímto vydáním bychom
Vás rádi pozvali hned na několik zajímavých akcí. Zájemce z řad neziskových organizací přivítáme na velkém a
veselém turnaji v petanqu o Pohár Nadace OKD, který pořádáme hlavně pro potěšení a také pro možnost dozvědět
se něco více o dalších organizacích. Také na našem webu www.nadaceokd.cz můžete načerpat inspiraci k jarním
procházkám po právě otevřené naučné stezce Klubu českých turistů u haldy Ema v Ostravě a nebo si dát kafíčko
v neobyčejných kavárnách, které pomáhají i na duši…
Blanka Týřová
výkonná ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Grantové kolo 2010
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání bulletinu, Nadace OKD v tomto grantovém kole přijala necelou
tisícovku žádostí. V tuto chvíli probíhá předhodnocování, brzy již budou zasedat grantové komise a koncem června
dostane slovo Správní rada Nadace OKD. Výsledky budou zveřejněny nejdříve 16. června 2010 na nadačním
webu. Buďte prosím trpěliví! Děkujeme.

Den s Nadací OKD: O pohár Nadace OKD v petanque
Konečně jsme se všichni dočkali teplejšího počasí. Venku vše bují do zelena, okolí se usmívá a prodlužují se nám
dny. Právě toto jarní počasí nás přímo nutká k vymýšlení různých aktivit a akcí.
Dovolte nám proto, abychom Vás, neziskové organizace, které jste byly v minulých letech podpořeny Nadací OKD,
pozvali na 1. ročník Poháru Nadace OKD v petanque,který se uskuteční 25. května 2010 v Albrechticích u
Karviné. Hlavní myšlenkou této akce není pouze sport, nýbrž společné setkání a stmelení neziskových organizací.
Proto, pokud máte zájem zúčastnit se, potvrďte prosím svou účast nejpozději do pátku 7. 5. 2010 nebo dříve na
adrese: machackova@nadaceokd.cz .
Počet startujících týmu je omezen! Pro více informací nás neváhejte kontaktovat! Těšíme se na Vás!

Podpořené projekty
Filadelfie dokončuje další dům pro pěstouny
TŘINEC – Občanské sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice (FPO) dokončuje další dům
– už pátý, do kterého se nastěhují rodiče se svou pěstounskou rodinou. Povětšinou jde o
pěstouny, kteří již děti mají a další si nemohou osvojit kvůli bytovým podmínkám. Nadace
přispěla na jeho výstavbu milionem korun. Další grant dostalo sdružení na projekt terénní
psychologické poradny. Více na www.oldrichovice.filadelfie.cz

Alternativní mateřská škola si připomíná lidové tradice
OSTRAVA – Čtení pohádek místo televize, živá hudba místo reprodukované, budování lásky k přírodě, vztahu k
lidovým tradicím a umění. I v tom je jinakost Alternativní mateřské školy (AMŠ) v ostravských Mariánských Horách.
Součástí její netradiční výchovy jsou také různé „slavnosti“ pro děti i rodiče související s konkrétním datem v kalendáři
či ročním obdobím, které pořádají díky Nadaci OKD. Naposledy takto oslavili velikonoce.

Skauti chtějí z unie dotaci na klubovnu
NOVÝ JIČÍN – Když po pádu totality znovu ožívala organizace Junáků, získala její pobočka
v Novém Jičíně od tehdejšího národního výboru jako klubovnu dům v ulici U Jičínky 9. A už
tehdy byl určen k demolici! Skautské oddíly v něm však dokázaly fungovat dalších dvacet
let, až díky Nadaci OKD přišel čas na zásadní změnu. Vedení střediska připravilo díky
grantu dokumentaci na rekonstrukci kluboven, se kterým by rádi uspěli v rámci
moravskoslezského regionálního operačního programu.

Mentálně postižení z Ledovce si pečou vlastní chleba
PLZEŇ – Příspěvek patřící finančním objemem k těm menším dostali od Nadace OKD
v Ledovci na Plzeňsku, kde pomáhají mentálně postiženým a duševně nemocným. Přesto
svůj účel splnil a užitek bude oněch pětačtyřicet tisíc korun přinášet, dokud bude pec na
chleba za tyto peníze vybudovaná stát a fungovat.
„Zabýváme se totiž i myšlenkou trvale udržitelného života, starými řemesly,
samozásobením,“ uvedl projektový manažer Petr Moravec. Pěstují zeleninu, chovají kozy pro mléko a sýr. A co se
k těmto produktům hodí lépe než domácí chléb?

Sdružení Za starou Ostravu pátralo po zajímavých osudech
OSTRAVA – Že mohou být lidské osudy na Ostravsku tolik spletité, to netušili organizátoři,
účastníci ani ostatní zainteresovaní v projektu pojmenovaném „Jak se nás dotkly dějiny,
aneb Historky z naší kuchyně“. Občanské sdružení Za Starou Ostravu nechalo díky
příspěvku Nadace OKD žáky Střední odborné umělecké školy a gymnázia v Zábřehu
vybrat nejzajímavější rodinné příběhy a výtvarně je zpracovat.
Nejčastěji se objevovaly válečné příběhy, stěhování rodin. Spokojeni s výsledkem byli organizátoři, středoškoláci,
jejich příbuzní u učitelé.

Permoník se vrátil z New Yorku zlatý
KARVINÁ – Nasazení jednotlivce ovlivňuje výsledek celého týmu. Podobně jako
v kolektivech na šachtách jsou na tom v Permoníku, jenž ostatně před lety spadal pod
tehdejší Důl ČSA, a jméno mu vymysleli samotní havíři. V minulých dnech se pěvecký sbor
z Karviné podporovaný i Nadací OKD vrátil ze soutěže v americkém New Yorku, kde jako
jediný reprezentoval Evropu. A byl nejlepší – získal zlato! Gratulujeme.

Obyčejné kavárny s neobyčejným posláním
OSTRAVA, OPAVA – Duševní onemocnění může potkat každého. Člověku zpřehází život, změní
jeho návyky. A místem, kde se pak „dává dohromady“, může být kavárna! Obyčejná pro zákazníky,
ale výjimečná právě pro pacienty s diagnózou psychického onemocnění. Dvě takové provozuje
občanské sdružení Anima Viva v Ostravě a jednu v domovské Opavě za podpory Nadace OKD.
Kdy a kde si můžete na kávu zajít? Mrkněte na www.animaviva.cz.

Přehlídka talentů z DD pokračuje regionálními koly
SEMILY – Talentované děti z dětských domovů od Ostravy až po Aš představují své umění
a nápady v regionálních kolech Nejmilejšího koncertu, který letos podpořila také Nadace
OKD. Po takzvané NK Tour, kde vystoupily vybrané děti spolu s předními českými
kapelami v rockových klubech, probíhalo v dubnu osm regionálních koncertů (fotografie je
z koncertu v Semilech). Galakoncert vítězů se připravuje na polovinu května. Více na
www.nejmilejsikoncert.cz.

Po schodech i s vozíčkem
SOBOTKA – Dobře věděli v charitním Domě pokojného stáří v Libošovicích na Jičínsku,
kam se obrátit, když chtěli „schodolez“ pro seniory na invalidním vozíčku. Jedna z budov
domova totiž nemá výtah. A jelikož většinu personálu tvoří ženy, nebylo v jejich silách „tahat“
vozíčkáře nahoru dolů. Bez schodolezu by senioři zůstávali ponejvíce v patře bez možnosti
podívat se jen tak ven nebo na zahradu.

Hornické divadlo Zdař Bůh pokaždé vyprodáno
OSTRAVA – Nový kulturní fenomén spojený s havířinou se zrodil v Ostravě díky místním
milovníkům průmyslové historie, pražským hercům, kanadskému režisérovi a Nadaci OKD.
Představení „Zdař Bůh!“ na Dole Michal bylo od loňské podzimní premiéry zatím pokaždé
beznadějně vyprodané. Každou z pěti dubnových repríz shlédlo na nadšených 110 diváků.
Více informací na webu www.fajnaostrava.cz.

Pozvánky
Děkujeme vám za milé pozvánky, které nám do nadace posíláte, ať už poštou nebo e- mailem. Je jich opravdu
spousta proto se velice snažíme, abychom se mohli zúčastnit alespoň některých. Jelikož nám bylo líto nechávat si
pozvánky jen pro sebe, rozhodli jsme se pro vás všechny vytvořit jakýsi,,Kalendář akcí“, který naleznete na našich
internetových stránkách www.nadaceokd.cz . Vše je přehledně uspořádáno a dokonce si můžete některé pozvánky
přímo stáhnout z našeho webu. Doufáme, že naši novinku uvítáte a že vám poslouží i jako tip, jak pěkně strávit volné
chvíle.

Copyright (c) 2009 Nadace OKD.

www.nadaceokd.cz

