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Editorial
Za dva týdny lidského života se dá stihnout spousta věcí. Například strávit luxusní dovolenou
na druhém konci světa, vylézt na osmitisícovku, napsat diplomovou práci, dokonce se i zamilovat
a odmilovat.
Za první dva týdny v Nadaci OKD a zároveň v Ostravě se dá například jedenkrát sfárat, zažít
několik porad, poznat některé ředitele dolů, navštívit koksovny, potkat se s partnery a poradci
nadace, svézt se bez placení, a přesto legálně, MHD, poskytnout rozhovor do Horníka, oslavit třetí
narozeniny nadace, poznat spoustu skvělých kolegů, a hlavně se ujistit v tom, že existence
Nadace OKD má velký a hluboký smysl. V dnešním světě totiž není úplně obvyklé, že Vám někdo
pomůže proměnit Vaše nápady a potřeby ve skutečnost, aniž by za to něco chtěl.
Již v polovině února mohou všichni, kteří nemají o dobré myšlenky a nápady nouzi, opět zbystřit
svou pozornost, neboť Nadace OKD vypisuje grantové výzvy pro rok 2011. Tímto bych Vám rád
popřál mnoho inspirace při vkládání Vašich myšlenek na papír, nebo lépe řečeno do počítačů,
a Nadaci OKD vše nejlepší ketřetím narozeninám a mnoho úspěchů do budoucna!
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Nadace OKD má nového ředitele
V polovině ledna nastoupil do funkce ředitele Nadace OKD Jiří Suchánek. Předtím působil
necelé dva roky v Šanghaji, kde se účastnil českého projektu na světové výstavě EXPO
2010. Představení ředitele (z jiného pohledu) najdete také na nadačním webu:
http:// www.nadaceokd.cz/ aktuality/ id-628/.

Grantové výzvy 2011
Nadace OKD vyhlásí 14. února 2011 grantové kolo, rozdělené jako obvykle do čtyř
grantových programů. Letos rozdělíme až 60 milionů korun. Více informací o výzvách
naleznete na webových stránkách Nadace OKD. Zároveň pro Vás připravujeme speciální
vydání newsletteru, které bude kompletně zaměřeno na problematiku výzev.

Podpořené projetky
Karvinské TyfloCentrum nabízí dopravu pro hendikepované
KARVINÁ – Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum ČR nabízí od konce loňského roku
lidem se zdravotním postižením (držitelům průkazu TZ, ZTP, či ZTP/ P) individuální dopravu
speciálně upraveným automobilem. Služba si během prvních týdnů získala na Karvinsku
své stálé klienty, kteří „taxíka“ využívají jako levnou dopravu k lékaři, ale také na nákupy
nebo za zábavou. Více o nové službě na www.sidka.cz.
TyfloCentrum ČR funguje v Karviné devátým rokem. Prvotní poslání - péči o zrakově
postižené - doplnila pomoc neslyšícím i nedoslýchavým, lidem s pohybovým hendikepem
a osobám v nepříznivé sociální situaci. V současnosti pracuje s asi třemi stovkami klientů.

Děti z Ostravy se vydaly na cestu do historie i budoucnosti
OSTRAVA – Hlavní roli nehrály onoho lednového dne v pobočce Knihovny města Ostravy
na Fifejdách knížky, ale oblouk hvězdné brány. Ten symbolizoval cestování časem, které
děti zapojené do projektu čeká na jednotlivých akcích až do června. Po výpravě
za mimozemšťany se připravuje návštěva novověku, starověku i pravěkého sídliště lovců
mamutů. Do aktivit se mohou děti zapojit také v dalších pobočkách knihovny ve Vítkovicích,
Přívoze, Hošťálkovicích, Petřkovicích a v centru v Daliborově ulici (Daliborova 1). Další
informace naleznete na www.kmo.cz.

Mladí lidé vám to řeknou … aneb jak se žije v Praze
PRAHA – V sobotním podvečeru jsem nahrávala rozhovor s mladými lidmi z dětského
domova v tréninkovém bytě Občanského sdružení Letní dům. Mladí lidé se v něm během
šesti víkendových pobytů chystají na odchod z dětského domova a osamostatnění. Ačkoliv
je tento krok čeká již za pár let nebo i měsíců, některé jejich odpovědi připomínají
perspektivu krasohledu a jsou velmi odvážným náhledem na svět…
Více na: http:// www.letnidum.cz/ res/ data/100/011202.pdf
(Martina Veselá, PR pracovnice Letního domu).

Pro rodiče bez rodičů
PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY - Když se řekne letní tábor, těší se na něj hlavně děti, ale
pro jejich rodiče to nepředstavuje žádnou významnou událost. Ovšem pro rodiče dětí
s autismem je letní tábor synonymem pro odpočinek. Mít dítě s poruchou autistického
spektra je totiž nikdy nekončící dřina, protože takový potomek potřebuje neustálou péči.
Není potom divu, že jejich mámy a tátové jsou velmi vyčerpaní a rodinné vztahy často trpí.
Přitom by stačilo jediné - na chvíli si odpočinout, vypnout, uvolnit se. Pro většinu z nás běžná
záležitost, pro rodiče dětí s autismem velký problém. Aby se mohli konečně vyspat, věnovat
se dalším dětem, jít na plánovanou operaci nebo třeba vyměnit okna, je letní tábor, kde se
o jejich nezvladatelné děti postarají odborníci, balzámem na nervy. A právě proto pořádá
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s., tradiční letní
rekondiční pobyty pro děti s poruchou autistického spektra, které se mohou uskutečnit také
díky finanční pomoci Nadace OKD. Díky této podpoře mohou jejich rodiče nabrat nové síly
a děti mají možnost rozvíjet nové schopnosti, které jim pomáhají objevovat proškolení
odborníci. Ti se jim na táborech svědomitě věnují a zároveň se jim daří omezit problémové
chování dětí, a tak se jejich rodičům uleví dvojnásob.
Léto je ještě v nedohlednu, ale rodiče i děti se už teď na letní tábory nesmírně těší, protože
to bývají ty nejhezčí dny v jejich životech a za to patří Nadaci OKD velký dík.
(Simona Vityová, mediální koordinátorka APLA).
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