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Editorial
Únorové číslo Bulletinu posíláme poprvé
nejen partnerům a přátelům Nadace OKD,
ale také všem organizacím, které loni
Nadace podpořila. Věříme, že se díky tomu
náš magazín stane místem, kde se budete
vzájemně inspirovat, povzbuzovat a třeba si
i předávat tipy na zajímavé akce, na které
byste rádi pozvali ostatní. Stačí k tomu
jediné – poslat krátkou informaci na náš
e-mail.
První zprávu můžete poslat záhy. Budeme
rádi, když vyplníte a pošlete nám přiložené
Vysvědčení. Bude to pro nás výborná zpětná
vazba, abychom mohli naši práci ještě
vylepšit. Není to žádná formalita – neradi
bychom dostali jen ze zdvořilosti „samé“.
Naopak se těšíme, že nám na základě
vašich praktických zkušeností poradíte,
co bychom mohli dělat lépe.Tři vylosované
odpovědi (a opravdu nebude záležet
na známkách...) odměníme malým dárkem.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Návrh budoucího lesoparku v Hrabyni

Výběr z podpořených projektů
V lednu jsme navštívili baseballový klub
SNAILS z Orlové, abychom zjistili, jak
pokračuje výstavba,,stadionu“, na které

Z Nadační
kanceláře
První měsíc nového roku 2009 byl
doprovázen úsměvy odpočatých lidí. Čekalo
nás dokončení staré práce a započetí
práce nové. V lednu jsme začali sestavovat
smlouvy s novými ,,vítězi“ podzimního
grantového kola. Smlouvy obratem zašleme
k podpisu, abychom mohli co nejdříve vydat
peníze na všechny zajímavé projekty.
V únoru budeme zasílat první platby
podpořeným projektům. Zároveň vyvrcholí
další grantové kolo programu Pro Evropu.
Podle informací z terénu víme o zahájení
prvních projektů, které Nadace podpořila
v podzimním kole. Těšit se také můžete
na další zajímavé zprávy, například
o rekonstrukci vrátnice Hornického muzea
nebo o novém vybavení Domova pro
seniory v Ostravě-Zábřehu. Centrum
pro rozvoj péče o duševní zdraví pořádá
v únoru 3. projektový workshop (budování
multidisciplinárního týmu s Dr. Stuchlíkem).
Projekt XXXVIII. Zjazd Gwiaździsty
připravuje na první únorový týden Základní
a mateřská škola s polským jazykem v Třinci.
Půjde o největší závody ve slalomu a běhu
na lyžích pro žáky ZŠ s polským jazykem.

Ve ﬁnančním objemu nejmenší podpořený
projekt stál Nadaci pouho pouhých
1100 korun. Peníze putovaly do Základní
školy ve Staré Bělé k nákupu barev, štětců
a ředidel. Žáci si tak mohli sami navrhnout
skákací panáky, které následně namalovali
na chodbě před třídami. Děti si tak mohou
krátit své volné chvíle a nemusejí si hledat

Trenér baseballu učí jednoho z hráčů, jak správně
odpálit míček

se podílí nejen Česká baseballová
asociace, ale i Nadace OKD, která
přispěla nemalou částkou 100 000 korun.
Orlová se již tento rok bude těšit z nového
baseballové hřiště pro mladé nadšence.
Charita Hrabyně se bude podílet
na úpravách okolí Léčebny a ústavu
sociální péče v Hrabyni. Volné plochy kolem
ústavu zaplní zeleň, vznikne tak jakýsi
lesopark, kde se budou pacienti cítit jako
ve volné přírodě. Nové prostředí pomůže
hendikepovaným lidem relaxovat a přijít
na veselejší myšlenky.

Takto teď mohou dovádět děti o přestávkách
v Základní škole ve Staré Bělé

jinou, někdy i méně prospěšnou zábavu.
Podle všech ohlasů jde o velice vydařený
projekt.
Opavská pobočka Českého svazu
ochránců přírody, za podpory Nadace
OKD, vytvořila nové hnízdiště čápa
bílého. Ochranáři se věnují nejen osvětě,
ale zachraňují i méně zdatné jedince
a budují umělé podložky. Vše pro jednoho
z nejkrásnějších ptáků žijícího u nás.

www.nadaceokd.cz
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Milí přátelé,
Nadace OKD oslavila 25. ledna 2009 své první narozeniny. V roce 2008 jsme udělali první opatrné krůčky, ale zároveň ušli
pěkný kus cesty. Díky pomoci všech svých partnerů jsme mohli podpořit na čtyři stovky zajímavých projektů. V tomto roce
nás toho čeká opravdu hodně. Opět připravujeme dvě grantová kola. Budeme se věnovat hlavně oblasti kultury a vzdělávání, také rozvoji regionu a zlepšování životního prostředí.
Jelikož existujeme především kvůli Vám, rozhodli jsme se požádat Vás o vyplnění „ročního vysvědčení“. Můžete si tak
zahrát na přísné učitelé a učitelky a ohodnotit naši Nadaci jakožto žáka. Vyplňování je zcela dobrovolné a k ničemu Vás
nezavazuje. Informace budou sloužit jen a jen pro potřebu Nadace OKD, abychom věděli, jak jste s námi spokojeni a co
vše je potřeba vylepšit.
Blanka Týřová, ředitelka Nadace OKD

Známky pro nadaci
(Hodnoťte podobně jako ve škole stupnicí od 1 do 5.)

Komunikace s Nadací OKD (poskytování informací, kvalita, ochota)
Komunikace s administrátory (Institut pro komunitní rozvoj, Nadace Partnerství)
Nadační formuláře – přehlednost, účelnost a snadné vyplňování
Proces podávání grantových žádostí
Srozumitelnost čtyř nadačních programů
Internetové stránky
Propagace Nadace OKD

Slovní ohodnocení „žáka“
(Tady můžete napsat cokoliv, co se nedá oznámkovat. Zajímalo by nás například, zda pro Vás bylo obtížné určit, kdo je z Nadace OKD
a kdo administrátor. Napište také například, co pro Vás byla největší výzva či problém. Splnil projekt, na který jsme Vám přispěli,
Vaše očekávání? Budete znovu žádat o grant? Samozřejmě můžete ještě cokoliv dodat, například co Vás trápí nebo z čeho máte radost...)

Hodnotitel:

................................................

(Podepisovat se můžete, ale nemusíte. Pokud chcete mít šanci na výhru malého dárku, uveďte prosím kontakt.)

Vyplněné vysvědčení prosím pošlete na adresu info@nadaceokd.cz nebo Nadace OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava.

