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Editorial
Od posledního vydání Bulletinu uběhlo dost času – v nadaci jsme v červnu vybrali projekty na rok 2009, začaly
prázdniny, čas dovolených a od letních radovánek se právě vracíme do běžného shonu začínajícího září. Jako
rozloučení s létem připravujeme Nadační městečko v rámci Hornických slavností OKD, které letos proběhnou v
sobotu 5. září v Karviné a na které Vás srdečně zveme. Od září se zase můžete těšit na pravidelná každoměsíční
vydání našeho Bulletinu a také na nové webové stránky nadace, na kterých usilovně pracujeme. Doufáme, že obojí
Vám přinese zajímavé a aktuální informace o dění v naší nadaci.
Blanka Tyřova, ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Grantové kolo 2009
Uzávěrka pro letošní grantové kolo proběhla v polovině května. Celkem jsem obdrželi 754 žádostí, podporu
v celkové výši 34.469.385,- Kč získalo 191 projektů. Někoho možná napadne, že rozdávat peníze je hračka, bohužel
není tomu tak. Celý proces byl náročný a podílela se na něm spousta lidí. Prvotní ohodnocení zajistili naši zkušení
administrátoři z Institutu komunitního rozvoje a Nadace Partnerství, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme. Pak
přišli na řadu odborníci na jednotlivé oblasti v grantových komisích. Konečné slovo měla správní rada, která 29.
června spravedlivě rozhodla o projektech určených k podpoře. Všem vítězům gratulujeme a přejeme, aby jim
peníze, které získali od Nadace OKD, přinesly radost, naději a chuť pomáhat! Velice si vážíme také těch, kteří
v tomto kole neuspěli, a přejeme jim mnoho úspěchů a štěstí při jejich potřebné práci.
Další šance k získání grantu bude již příští rok, výzvy zveřejníme na našich internetových stránkách. Se všemi
dotazy Vám samozřejmě rádi vyjdeme vstříc – můžete nás kontaktovat telefonicky, mailem či osobně přímo v
kanceláři.

Nadační městečko v Karviné
Před námi je další významná akce. Na Hornických slavnostech OKD (které proběhnou v sobotu 5. září v parku
Boženy Němcové v Karviné – viz pozvánka druhé části Bulletinu) vyroste Nadační městečko, ve kterém představí
své aktivity na 40 organizací, které Nadace OKD podporuje. Akce bude mít výrazný charitativní podtext – mimořádný
grant na ni získá sdružení Heřmánek, které v Karviné provozuje Dům na půli cesty a Domov pro matky s dětmi.
Výše grantu bude závislá na počtu razítek, které pro ni děti – návštěvníci slavností – nasbírají v připravených
soutěžích.

Děti z Barborky a domovů na Shakespearovi
Nadace OKD získala od pořadatelů Letních shakespearovských slavností na
Slezskostravském hradě 30 vstupenek na představení Komedie omylů. Vstupenky nadace
rozdělila mezi děti a maminky z Občanského sdružení svatá Barbora, kterým při práci
v dolech zemřel tatínek a manžel, a děti z DD v Ostravě (Na Vizině) a Havířově. Všichni
si komedii pod širým nebem náramně užili.

Pomoc po ničivých povodních
Nadace OKD dosud poslala na účet humanitární organizace Adra půl milionu korun na likvidaci následků nedávných
povodní. Nejvýznamnější část tohoto daru, přibližně 300 000 korun, je určena na čištění a dezinfekci studní v okolí
obce Bernatice, která patří k nejpostiženějším. Adře pomáháme i při dalších projektech, z nadačního daru mohla
organizace koupit dva tlakové čističe, motorovou pilu, elektrická kladiva k osekávání omítek nebo horkovzdušné
vysoušeče domů. Zapojit se mohou rovněž zaměstnanci OKD a dalších firem z naší „nadační rodiny“ – zasláním
dárcovské SMS, kterou nadace dvojnásobí, nebo finančním příspěvkem poslaným přímo na účet Adry. K dnešnímu
dni zaměstnanci zaslali 275 DMS.

Výroční zpráva za rok 2008 na webu
Stále ještě zažíváme radostný pocit z toho, když je něco poprvé. Poprvé v nadační historii jsme vydali Výroční
zprávu, která mapuje všechny aktivity i poskytnuté granty Nadace OKD v loňském roce. Obsahuje také mnoho
statistických údajů, grafů, finanční zprávu a údaje o hospodaření. Dokument, který krásně graficky zpracovali přátelé
z naší partnerské agentury Bison&Rose, je volně ke stažení na nadačním webu.

Neštěstí v dole Handlová
Se zármutkem vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodinám horníků, kteří zahynuli při tragédii ve slovenské Handlové.
Jako projev solidarity s hornickými kolegy se Nadace OKD rozhodla věnovat pozůstalým finanční příspěvek ve výši
400 000,- Kč (20 tisíc korun každé rodině). Solidaritu se slovenskými rodinami může vyjádřit každý zasláním daru na
konto Občianského združenia na pomoc sirotám a vdovám:
IBAN : 7756000000009043784002
SWIFT : KOMA SK 2X
banka : DEXIA Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : 9043784002/5600

Podpořené projekty
Dream Factory Ostrava 2009
Ve dnech 3. – 6. 6. proběhl v Ostravě festival alternativního a činoherního divadla Dream
Factory Ostrava 2009, kterého se zúčastnilo přibližně 1 500 diváků. Největší část diváků
festivalu, který uspořádalo sdružení OVArt, tvořili studenti z Moravskoslezského kraje.
V osmi hlavních prostorách se odehrálo více než dvacet produkcí. Cílem akce bylo přivést
do Ostravy méně známá divadla, jejichž inscenace jsou zde k vidění jen zřídka. Nadace
OKD přispěla pořadatelům částkou 200 000,- Kč a podpořila sdružení OVArt s projektem
Dream Facktory Ostrava 2010 také v letošním grantovém kole. Těšíme se na výsledek.

Lůžka pro havířovskou nemocnici
Částkou 111 000,- Kč nadace podpořila v programu Pro zdraví příspěvkovou organizaci
Nemocnice s poliklinikou Havířov. Šlo o vybavení neurologického oddělení 26
mechanickými lůžky, na kterých se ročně vystřídá přibližně 900 pacientů. Nadace OKD
přispěla na nákup 11 z nich, zbytek pak nemocnice pořídila z vlastních zdrojů a díky
pomoci dalších dárců. Nová lůžka zajistí větší spokojenosti a pohodlí nejen pro pacienty, ale
také pro příbuzné a personál nemocnice. Díky příslušenství je manipulace s lůžky daleko
snazší.

Hřiště v Porubě si navrhly děti
Hřiště s názvem Zahrada snů v Mateřské škole Sokolovská 1168 v Ostravě- Porubě si
navrhly děti samy. Kdo jiný si nejlépe vymyslí to, co mu pak bude sloužit. Je to opravdu
originální myšlenka. V programu Pro budoucnost byly za částku 195 000 ,- Kč nakoupeny
průlezky, hřiště, tabule ke kreslení a živý plot, přesně to, co kluci a holky z mateřských
školek nutně potřebují. Dětská přání by se měla rozhodně plnit, když jde o dobrou a zdraví
prospěšnou věc.

Nové přístroje pro Karvinskou hornickou nemocnici
Nadační fond Medicus získal od NOKD grant 100 000 korun, jež pomohl k nákupu
moderního monitorovacího zařízení do Karvinské hornické nemocnice (KHN) pro pacienty,
zotavující se po cévní mozkové příhodě. Takzvaná iktová jednotka KHN je díky svému
špičkovému vybavení zařazena do celostátní sítě iktových center, kterých je v České
republice kritický nedostatek.

Malí žurnalisté z DD mapovali činnost nadace
Téměř třicet malých novinářů z 13 dětských domovů z celé republiky, kteří tvoří redakci
časopisu Zámeček, prožilo prvních deset prázdninových dní na táboře své dětské redakce.
Kromě přednášek a žurnalistických dílen měli na programu návštěvu několika organizací,
které Nadace OKD podporuje. Navštívili například areál Náš svět pro hendikepované lidi
v Pržně, letní tábor v turistické základně karvinského SVČ Juventus v Řece, hrabyňskou
charitu, víkendovou slavnost Cyrila, Metoděje a Husa na Slezskoostravském hradě nebo
pěstounské rodiny žijící na Třinecku v domech, které postavila organizace Filadelfie –
Přístav Oldřichovice. Ze svých návštěv zpracovaly děti reportáže, které již vyšly v týdeníku
Horník a v září najdou své místo v jejich měsíčníku Zámeček.

Májovák hrál na prestižním festivalu v Rakousku
Velký hornický dechový orchestr Májovák z Karviné se díky grantu Nadace OKD zúčastnil
největšího a nejprestižnějšího evropského festivalu dechových orchestrů v rakouském
Schladmingu. Hudebníci na něm jako jediní zástupci Česka vystoupili celkem třikrát a zahráli
si také – byť ve skromnější sestavě – na vrcholu ledovce Dachstein v nadmořské výšce
kole 2700 metrů. Průběh festivalu jsme monitorovali téměř on- line na nadačních
internetových stránkách.

Pozvánky
Třebovický koláč
18. – 20. září v Třebovickém parku v Ostravě – Třebovicích
Bližší informace o slavnostech získáte na www.trebovickykolac.com
Hudební „jam“ Wheel klubu
11. – 13. 9., Petrovice u Karviné
Wheel klub Karviná pořádá 11. – 13. 9. 2009 WHEEL Jam, který se uskuteční v Petrovičích u Karviné.

Hornické slavnosti OKD 2009
5. září, hlavní program od 13:30, park B. Němcové v Karviné
Pomalu se blíží konec léta. Někteří jej již netrpělivě očekávají, jiní by chtěli, aby bylo léto pořád. Bohužel čas zastavit
nejde, ale pokud se máte pořád na co těšit, tím lépe. Proto bychom Vás rádi pozvali na Hornické slavnosti, které
pořádá společnost OKD, a.s. ve spolupráci s Nadací OKD. Přijďte s námi oslavit konec léta a začátek nového
školního roku, který je jistě netrpělivě očekáván Vašimi ratolestmi.Více na www.okd.cz.
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