Nadace OKD č. 10 / listopad 2009
Pro zdraví

Pro radost

Pro budoucnost

Pro Evropu

Editorial
Jsou tady poslední dny roku 2010 a poslední letošní Bulletin. Sama nevím, jestli má být spíš
melancholicky - vánoční nebo recesně - silvestrovský.
Ale jedno vím jistě – rok s vámi byl úžasný. Některé vaše aktivity jsem navštívila osobně, o
dalších jsem si četla na stránkách Horníka, v milých e- mailech a dopisech i v Závěrečných
zprávách. Chci vám poděkovat za vaši obětavou práci a těším se, že se vaše projekty
realizované díky podpoře Nadace OKD budou dále rozvíjet a přinášet radost.
Přeji vám hodně sil a dobrý rok 2010.
Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Svatobarborská veřejná sbírka
Jelikož neusínáme na vavřínech, připravili jsme ještě před koncem roku Svatobarborskou veřejnou sbírku. Její
výtěžek převedeme Občanskému sdružení sv. Barbora a také sdružení Dítě s diabetem, které zvítězilo v hlasování
na nadačním webu. První prosincový den jsme otevřeli speciální sbírkový účet 342342342/0800, kde můžete přispět
jakoukoliv částkou.
To ještě není vše. V chráněné dílně Charity sv. Alexandra nám moc šikovní pracovníci vyrobili 4000 keramických
kapříků, které budeme v průběhu prosince prodávat zaměstnancům OKD, na dolech, i v dalších dárcovských
společnostech Nadace OKD. Veřejnost si může kapříky zakoupit také na akcích v Ostravě a v Karviné a také v naší
nadační kanceláři. Kapřík má symbolickou třicetikorunovou hodnotu. Více informací naleznete na našich
internetových stránkách www.nadaceokd.cz .

Finišujeme s rekonstrukcí webu
Spolu s našimi partnery ze společnosti CyberFox v těchto dnech dokončujeme rozsáhlou rekonstrukci
internetových stránek, jejichž novou verzi spustíme příští týden. Věříme, že vás nové „vychytávky“ zaujmou a že se
díky inovovanému webu stane nadace ještě transparentnější než dosud. Těšíme se na vaše názory a připomínky.

Vyhodnocení Cen Nadace OKD
23. října 2009 Nadace OKD vyhlásila výsledky I. ročníku Cen Nadace OKD. Cílem soutěže,
do které bylo přihlášeno na 70 projektů a osobností, je upozornit veřejnost na kvalitní
projekty a na výrazné osobnosti neziskové sféry.
„Lidé v neziskovém sektoru pracují hlavně srdcem, často zdarma nebo za symbolickou
mzdu. Nečekají žádné famfáry, odměnou jim bývá vykonaná práce. Ale společnost by se
bez jejich úsilí při péči o potřebné lidi a realizaci dalších užitečných aktivit neobešla, proto je důležité je ocenit a
pomáhat jim,“ vysvětlila smysl ankety předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová.
V kategorii osobnost neziskové sféry zvítězila Věra Strnadová za svou dlouholetou práci pro neslyšící. Věra
Strnadová, čestná členka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, ohluchla v šesti letech a
většinu svého dětství prožila v ústavech a dětských domovech, přesto vystudovala univerzitu a na třech českých
univerzitách přednášela. Realizovala mnoho projektů, které zlepšily život neslyšícím lidem. Mimo jiné prosadila
zákonnou povinnost opatřovat filmy na DVD titulky a podílela se na přípravě koncepce zákona o komunikačních
systémech pro neslyšící.
V kategorii projektů získaly Cenu Nadace OKD čtyři projekty. V programu Pro zdraví porotu nejvíce zaujala práce
občanského sdružení Heřmánek, které v Karviné provozuje stejnojmenný „dům na půli cesty“ a stará se o integraci
dětí z dětských domovů do společnosti. V programu Pro radost si ocenění odneslo ostravské Divadlo loutek
s projektem Divadelní pouť bez bariér Za program Pro radost získalo první cenu sdružení Cesta životem bez bariér
z Čáslavi, které usiluje o vybudování bezbariérových přístupů do škol a dalších institucí. V poslední soutěžní
kategorii uspěla organizace Život bez bariér. Jako první se jí podařilo naplnit podstatu grantového programu Pro
Evropu – díky padesátitisícovému grantu Nadace OKD dosáhla na téměř třicetimilionovou dotaci z fondů Evropské
unie, kterou využije na vybudování centra pro hendikepované lidi a seniory v Podkrkonoší.

Projekty
Baseballisté z Orlové finišují se stavbou hřiště
Ještě zbývá vybudovat oplocení hřiště a kryté střídačky – a na jaře či na počátku léta nás čeká první
domácí zápas! To bylo hlavní motto listopadové valné hromady Baseball Klubu Snails Orlová, na
které klub ocenil nejlepší hráče od žáčků až po dospělé. Hřiště, jehož výstavbu podpořila Nadace
OKD částkou 100.000 korun, bude sloužit nejen organizovaným hráčům, ale i školám a dalším
zájemcům.

Porubský klub maminek Klokánek mívá plno
Do „Klubu maminek pro výjimečné děti“ Klokánek v Ostravě- Porubě je lepší se objednat, jinak je
možné, že bude plno. Prestiž si získal hlavně díky speciálním pedagogickým asistentkám, které
se odborně věnují také autistům, dětem s opožděným vývojem nebo zvláštnostmi v chování či
sociálním kontaktu. Nadace OKD podporuje Klokánek již druhým rokem. Více na
www.skolkaexilu.cz .

Orlovský kostel má novou fasádu
Péče o historické památky patří k těm finančně i odborně nejnáročnějším. Mezi nejvýznamnější
architektonické skvosty, které Nadace OKD podpořila, patří katolický kostel Narození Panny Marie,
někdy nazývaný jako Slezské Hradčany, jehož statiku v 70. a 80. letech minulého století výrazně
poznamenala důlní činnost. Kostel už má za sebou několik etap rekonstrukce, letos se díky
milionovému grantu NOKD podařilo obnovit jeho fasádu.

Nadace podpořila soutěž „nejchytřejších dětí Česka“
Na konci listopadu uspořádalo sdružení Mensa ČR v Poslanecké sněmovně finále
celorepublikové Logické olympiády, které se letos zúčastnilo více deset tisíc dětí z 900 škol
z celé republiky. Hlavním cílem soutěže je pomocí netradičních úloh a logických problémů
rozvíjet schopnost myšlení a samostatného uvažování dětí a studentů. Hlavní partnerem
projektu byla Nadace OKD.

Nadace OKD a Letní dům Spolu o krok dále
Od září 2009 běží druhý ročník pobytů mladých lidí z dětských domovů v tréninkovém
bytě v Praze. Pobyty pořádá Občanské sdružení Letní dům v rámci projektu Spolu o krok
dále a to díky podpoře Nadace OKD, MPSV ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Nadace Naše dítě
a Finančních mechanismů EHP/ Norska. Hlavní aktivitou projektu jsou víkendové pobyty
v Praze, kde si mladí lidé mohou vyzkoušet, co je po odchodu z dětského domova čeká.
Každý pobyt má své téma, například hledání bydlení, práce, hospodaření s penězi... O
tom, jak tréninkový byt funguje, se dočtete v rozhovoru s koordinátorkou projektu Janou
Plessingerovou na tomto odkazu:
http:// www.letnidum.cz/ index.php? cmd=news&pageType=47&itemID=119
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