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Malí autisté si posunuli hranice
díky podpoře z těžařské nadace

Nadace OKD už po desáté
oceňovala neziskový sektor
KARVINÁ – Simona Kozárová za TJ
Sokol Polanka nad Odrou, Jan Sitai
za SPMP ČR Karviná, Radim Zuczek
za 3. Pionýrskou skupinu Orlová, Petr
Ožana za Český kynologický svaz ZKO
Havířov – Bludovice a Martin Szturc
za ADAM – autistické děti a my. To byli
zaměstnanci společnosti OKD nominovaní v kategorii Srdcař roku 2018
na Ceny Nadace OKD.
Tradiční vyhlášení nejlepších patronů Srdcovky, projektů v programu Pro
region a nově i Inovativních projektů
proběhlo ve čtvrtek 22. listopadu v literárním salonku Regionální knihovny
Karviná. V doprovodném programu
se představil také úspěšný pěvecký
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Ve spolku ADAM se
začal kvůli svému
synovi angažovat
záchranář z ČSM Martin
Szturc a zařídil mu už
čtyři minigranty

KARVINÁ – Moravskoslezský klub (MSK)
Judo Karviná dlouhodobě podporovaný
zejména v aktivitách pro děti a mládež
Nadací OKD pořádá první prosincovou
sobotu na ZŠ Prameny v Ráji hned
dva tradiční turnaje. Mikulášský je pro
judistická mláďata a mladší i starší
žákyně a žáky, Masters pak pro dospělé
ženy i muže. „Na obou spolupracujeme

s naším městem a ten dospělácký děláme
navíc při příležitosti 750. výročí založení
Karviné,“ informuje vysloužilý horník
a předseda MSK Petr Rabas s tím, že
mezi 8. a 9. hodinou proběhne registrace,
vážení a losování. Děti začnou na tatami
v 10 hodin, dospělí o půlhodinu později.
Masters je organizován také jako III.
Mistrovství Moravy.

Jubilejní turnaj v boccie
má za partnery i NOKD
HAVÍŘOV – Již po dvacáté se v Havířově
uskuteční turnaj v integrované boccie
– sportu ne nepodobnému francouzskému pétanque, který spojuje zdravé
a handicapované hráče. Pořádá ho
v sobotu 8. prosince v městské sportovní hale místní Handicap Sport Club
a na organizaci získal grant z programu Pro region od Nadace OKD.
Boccia patří k paralympijským disciplínám a je přizpůsobena i pro jedince
s těžkými formami tělesného postižení.
Oblíbená je proto mezi vozíčkáři. „Hrají
týmy složené ze tří až šesti lidí, přičemž
minimálně jeden z nich musí mít handicap,“ vysvětluje za pořadatele Kateřina
Šajnarová s tím, že turnaj je otevřen
rovněž široké veřejnosti.

„Zveme všechny, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj havířovských
turnajů v boccie, ale také kolektivům,
které mohou pojmout svou účast jako
neobvyklou formu teambuildingu,“
uvádí Šajnarová. Ta je také kontaktní
osobou pro zájemce o start, ozvat se
mohou prostřednictvím emaliové pošty
na hschavirov@gmail.com.

HPF CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.
Rozrůstáme se! Hledáme posily!
Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ
Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Náplň práce:
 Úklid kanceláří nebo
průmyslových provozů.
 Provádíme úklidy klasické i strojní.
 Práce přidělena s ohledem na
vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme:
 Hlavní pracovní poměr na dobu
neurčitou.
 Práci na zkrácený i plný úvazek.
 Zajímavé platové ohodnocení.
 Zaměstnanecké benefity.

Nabízené benefity:
 Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
 Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
 Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.
V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz
Více na: www.cleancat.cz/kariera
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Malí autisté na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí.

pojit do komunikace a následně hry
se zdravými vrstevníky. Jak čekat, až
na ně přijde řada, jak oslovit, jak přijmout prohru,“ líčila Gerdová s tím,
že do kroužku přijali šestnáct dětí.
„Jeho kapacita je naplněná.
Zájemci nicméně mohou kontaktovat náš spolek,“ upřesnila předsedkyně ADAMa. Ten v letošním roce
získal od těžařské nadace rovněž
grant v programu Pro region, čímž
zaplnil letní mezeru ve svém programu. Pořádal totiž již sedmý ročník
příměstského tábora pro čtyři skupinky, v nichž bylo celkem pětačtyřicet dětí.
„Nebýt tohoto tábora, museli by
malí autisté zůstat doma. Jinde by
je totiž nevzali,“ podotkla Gerdová.
I letní aktivity se nesly jak v duchu
her, tak překonávání autistických bariér. Děti si posunuly hranice svých
dovedností – dokázaly si odvahu, statečnost i to, že vydrží cestovat hromadnou dopravou ve vedru, stravovat se jinde, nežli doma, zvládat den
ze dne neustálé změny, prohlubovat
mezi sebou kamarádské vztahy.
„Táborníci měli docela adrenalinový program. Vzali jsme je na vodní lyže, na sjíždění řeky na raftech,
na prohlídku letiště i létání ve větroni,“ popsal srdcovkový parton neziskovky Szturc. V jiné s Nadací OKD
spřízněnou organizací – Trianonem
v Českém Těšíně – si malí autisté vyzkoušeli i rozebírat starou elektroniku v chráněné dílně.
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opravdovým srdcařem. Aktivně se –
samozřejmě podle své pracovní doby
na šachtě – zapojuje do fungování
kroužku i celé organizace, vymýšlí
různé aktivity i nové hry, děti ho dobře znají a těší se na něho, je nezbytnou součástí naší činnosti,“ nechala
se slyšet předsedkyně ADAMa Marie
Gerdová.
V srdcovkovém sportovním kroužku, jak upřesnila, se děti dvakrát
do měsíce věnují nejenom různým
disciplínám (míčové hry, překážkové dráhy), ale také formou hry nacvičují sociální dovednosti. „Potřebují
ukázat, jak se správnou formou za-

sbor Permoník. „Udělováním cen náš
nadační tým vyslovuje poděkování
lidem v neziskovém sektoru,“ vzkázala ředitelka Nadace OKD Karolína
Preisingerová. Přehled držitelů ocenění přineseme v prosincovém čísle
měsíčníku.

Srdcovkoví judisté mají
turnaj pro děti i dospělé

Rozebírání vyřazené elektroniky v Českém Těšíně.
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HAVÍŘOV – Podpora z Nadace OKD
umožnila
neziskové
organizaci ADAM - autistické děti a my, z.s.
prakticky po celý rok uskutečňovat
aktivity pro chlapce a děvčata s diagnózami poruch autistického spektra. A to na jaře, na podzim i v zimě
prostřednictvím sportovního kroužku a v létě na příměstských táborech.
„ADAM nám doporučili náhodou
psychologové a vyvinula se z toho vzájemná intenzivní spolupráce. Je ku
prospěchu našeho autistického syna
Vaška, zdravé dcery Aničky, nás i této
neziskovky a všech jejich klientů,“ vysvětloval příslušník ZBZS stonavské
šachty Martin Szturc. Jeho rodina se
stala jednou ze 130 na Havířovsku,
Karvinsku, Ostravsku a Třinecku,
jimž ADAM od vzniku v roce 2010
pomáhá.
Szturc získával Srdcovky na provoz sportovního kroužku pro malé
autisty vedeného od roku 2015 trenérem Davidem Kučákem a psychologem Přemyslem Mikolášem na ZŠ
Jarošova v Havířově. „Tento táta je
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