Pro zdraví

Pro radost

Pro Evropu

Pro budoucnost

Nadace OKD č. 17/ srpen, září 2010

Editorial
Ve chvíli, kdy finišujeme s přípravami tohoto Bulletinu, finišujeme zároveň s přípravou smluv o
nadačním příspěvku pro mnohé z vás a zároveň s organizací Nadačního městečka, které
proběhne již podruhé v rámci Hornických slavností OKD první zářijovou sobotu v Karviné.
Předpokládám, že i vy jste na tom podobně jako já – ještě nestačily uschnout vyprané maskáče
z táborů a už se na nás řítí další akce. Proto – abych sobě i vám ušetřil čas – ukončím tento
úvodník rychle. Držte se!

Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Blanko, děkujeme
Posledního července opustila funkci ředitelky Nadace OKD Blanka Týřová, která zároveň ukončila
svou činnost v OKD a nyní se věnuje jiné práci, zároveň však zůstala Nadaci OKD věrná jako
členka správní rady. Za všechny, kteří ji znali osobně i za ty, kterým pomohla „jen“ tím, že postavila
na nohy nadaci, zbývá říct jediné: Děkujeme!
V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na nového ředitele/ ředitelku nadace. Blanku Týřovou nyní
zastupuje slečna Lenka Marková, která nastoupila do nadace v květnu letošního roku na pozici
zástupkyně ředitelky Nadace OKD.

Ceny Nadace OKD
Již druhým rokem vyhlašujeme Ceny Nadace OKD, ke kterým kromě Nejlepšího projektu roku a Osobnosti roku
přibyla ještě nová kategorie. Jmenuje se Mediální počin roku a je určená pro novináře a vydavatele, kteří se
zasloužili o propagaci neziskového sektoru a společenské odpovědnosti. Slavnostní ceremoniál proběhne dne 3.
listopadu 2010 kompresorovně Hornického muzea Ostrava. Pozor – nominovat můžete i své favority, kteří si
podle vás ocenění zaslouží. Pravidla účasti a další informace najdete na http:// www.nadaceokd.cz/ aktuality/
id-536/.

Colours of Ostrava: Sláva pro 8 neziskovek
Návštěvníci OKD Czech stage na hudebním festivalu Colours of Ostrava zažili před
koncertem kapely Visací zámek nehudební představení. Vladimír Skórka ze skupiny
Vladimír Cirkus tentokrát v roli moderátora pozval na pódium zástupce osmi organizací,
které získaly grant od Nadace OKD. Šek si slavnostně převzali zástupci neziskovek, které
v jednotlivých programech získaly nejvyšší a nejnižší částky: karvinské sdružení
Heřmánek, Mateřská škola na Okružní ulici v Orlové, obecně prospěšná společnost
Respekt Institut z Prahy, ostravské Centrum sociálních služeb Poruba, Charita svatého
Alexandra rovněž z Ostravy, Kynologický klub Kovona z Karviné, Oblastní charita
Uherské Hradiště a sdružení Anabell z Ostravy.

Zaměstnanci OKD věnovali materiál textilní dílně Trigon
Nadační tým si musel na generálním ředitelství OKD objednat dodávku, aby do textilní dílny
porubské Asociace Trigon odvezl výtěžek firemní sbírky. Tolik se totiž mezi zaměstnanci
OKD podařilo shromáždit látek, pláten, klubíček vlny a příze, nepotřebných oděvů, knoflíků
či zipů. Zapojili se nejen jednotlivci, ale i ženské kolektivy z povrchových pracovišť šachet
Darkov a Paskov.
Proč to všechno? V Trigonu mají textilní dílnu, kde vyrábějí opravdu úžasné věci. Zato jim
chybí dodavatelé, neboť s textilními firmami, které jim dodávaly zbytkový materiál, nyní kvůli
krizi nemohou počítat. Více o Trigonu na www.asociacetrigon.eu.

Podpořené projekty
Metalisté vydělali pro Adru a Domeček 35 tisíc korun
ORLOVÁ – Přesně 34 948 korun bylo v kasičce po II. ročníku festivalu Rocktherapy, který se
uskutečnil první červencovou sobotu v orlovském letním kině za účasti více než tisícovky milovníků
heavy metalu s podporou Nadace OKD. Peníze zaplatí servis pro dobrovolníky, kteří se
v ostravském zařízení Domeček věnují malým opuštěným dětem.

Děti a maminky z Barborky prožily dovolenou v Maďarsku
HAJDÚSZOBOSZLÓ – Přes padesát prcků, studentů i studentek a maminek
z Občanského sdružení svatá Barbora, které se stará o pozůstalé po zemřelých hornících,
vyrazilo na konci června do maďarského lázeňského městečka Hajdúszoboszló, aby si tam
společně užili dovolenou. Část nákladů akce pokryl dar Nadace OKD – výtěžek ze
Svatobarborského prodeje „kapříků“. Samy maminky přitom kvůli krizi změnily plány – místo
původně slíbeného zájezdu k moři se vypravily za teplem do Maďarska. V chladnějších
dnech se kluci a holky vydováděli v krytém čtyřpatrovém aquacentru a dost času jim zbylo
taky na poznávání maďarské kultury.

Vozíčkáři mají špičkové minigolfové hřiště
HRABYNĚ – Ústav sociální péče v Hrabyni začal využívat minigolfové hřiště s osmnácti
jamkami splňující přísná mezinárodní soutěžní kritéria. Stálo téměř milion korun, přičemž
nezanedbatelnou dvousettisícovou částkou přispěla v programu Pro zdraví Nadace OKD.
Využívat ho budou moci nejen zdejší klienti, ale také široká veřejnost. Minigolf, který je mezi
vozíčkáři velmi oblíbený, jim pomáhá při nácviku a upevňování pohybové koordinace, jemné
motoriky rukou a posílení svalů. Zároveň je přínosem pro psychiku a trpělivost hráčů.

Moderní webová prezentace Moravskoslezské vědecké knihovny v
Ostravě
V průběhu června 2010 byly spuštěny nové webové stránky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
Vytvořila jse profesionální agentura, a to díky finanční podpoře Nadace OKD, která knihovně poskytla příspěvek
v rámci svého programu Pro radost. Stránky mají příjemný vzhled, moderní grafický styl i novou strukturu. Jsou
uživatelsky mnohem přívětivější a umožňují začlenění nových funkcí. Byly vytvářeny tak, aby splňovaly
standardy Web 2.0 a podporovaly komunikaci knihovny s uživateli. O tom se mohou všichni přesvědčit na
adrese http:// www.svkos.cz/.

Karvinští strážníci vybudovali víceúčelové sportoviště
KARVINÁ – Karvinské děti budou mít další plácek na trávení volného času. Nové
víceúčelové venkovní sportoviště vybudovala karvinská městská policie ve svém areálu v
Univerzitním parku ve Fryštátě. Jde o hřiště s umělým trávníkem, využitelné pro malou
kopanou, streetbal, nohejbal, volejbal a odbíjenou. Peníze na výstavbu získala městská
policie z dotace Nadace OKD ve výši 550 tisíc korun. Hřiště budou využívat zejména děti a
mládež z karvinského dětského domova, děti z nízkoprahových zařízení a mateřských
školek, ale také široká veřejnost.

Do Klimkovic se sjeli teenageři z devíti zemí Evropy
KLIMKOVICE – Tolik mladých cizinců město Klimkovice snad ještě nikdy nehostilo. V
červenci se jich tam totiž sjelo na 160 z osmi evropských zemí – Portugalska, Španělska,
Francie, Itálie, Rakouska, Německa, Slovenska a Polska. Byli účastníky Mezinárodního
setkání mládeže, které podpořila také Nadace OKD. Z klimkovické základní školy společně
vyráželi za poznáním, zábavou i nevšedními zážitky – například na Pustevny, do Hradce
nad Moravicí nebo Ostravy.

Těžaři pozvali na Shakespeara hornické důchodce
OSTRAVA - Celkem 40 vstupenek, vždy deset lístků na čtyři Shakespearovy hry, předali
zástupci Nadace OKD seniorským organizacím bývalých pracovníků důlních podniků
prostřednictvím Koordinačního výboru důchodců OKD. Pro důchodce to byl mimořádný
zážitek a jedna z mála příležitostí, jak se dostat do společnosti a navíc za opravdu kvalitní
kulturou. Hlavním partnerem divadelního festivalu Shakespearovské slavnosti na
Slezskoostravském hradě byla společnost OKD.

Dokořán v Karviné: Multižánrová přehlídka se šesti scénami
KARVINÁ – Jednodenní koncert s jediným pódiem v jednom stanu pro pár stovek diváků se
během pěti let změnil na kulturně společenskou akci se třemi scénami pro muziku a třemi pro
další programy a návštěvností šplhající ke třem tisícovkám. Řeč je o festivalu Dokořán, který
svým multižánrovým pojetím začíná blížit mnohem slavnějšímu Colours Of Ostrava. Přehlídka
Dokořán, kterou NOKD letos opakovaně podpořila, slavila v půlce srpna již pátý ročník.

Nová publikace díky podpoře Nadace OKD
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala díky podpoře Nadace OKD (program Pro
budoucnost) publikaci s názvem Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny. Zájemci
v brožurce najdou základní informace o jednotlivých typech obnovitelných zdrojů a přehled jejich
hlavních předností i záporů. Pozornost je věnována i příkladům jejich využití
v Moravskoslezském kraji či kontaktům na poradenská centra v regionu. Podstatnou část
publikace pak tvoří tipy na další zdroje, v nichž se lze o problematice dozvědět více – české i
zahraniční internetové stránky a také dokumenty z fondu knihovny.

Pozvánky

Srdečně Vás zveme na další ročník Hornických slavností, které se budou konat dne 4. září 2010 v Karviné. I tento
rok jsme pro Vás připravili oblíbené Nadační městečko. Letos můžete navštívit neziskovky nejen v parku Boženy
Němcové, ale nově také na Masarykově náměstí, kde budou probíhat další zajímavé prezentace a vystoupení
organizací. Program bude opravdu pestrý. Obě části Nadačního městečka propojíme nadační soutěží, která Vás a
Vaše ratolesti provede celým městečkem formou zábavné hry. Startuje se na karvinském náměstí, kdykoliv během
odpoledne. Na konci cesty obdrží každý soutěžící za splněné úkoly malý dárek a bude mít možnost hlasování pro
jednu ze tří vybraných nezikovek. Organizace s největším počtem hlasů získá od nadace mimořádný grant ve výši
30 tisíc korun. Těšíme se, že si přijdete užít pestrý den a podpořit neziskové organizace.

Více o akcích jednotlivých neziskovek v Kalendáři akcí na www.nadaceokd.cz
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