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Editorial
Před několika dny jsem si udělal „výlet“ do Prahy. A rovnou do divadla, přímo do toho
vinohradského. Nebyl to jen tak obyčejný výlet, za nadaci jsem tam předával symbolický
šek sdružení Projekt Šance, které se stará o děti ulice, a který NOKD dříve podpořila
dvěma granty.
Překvapilo mě, nakolik se pražský svět liší od toho ostravského. Máme tady podobná
sdružení, které dělají podobně bohulibé projekty. Ale jen málokdo je dokáže prodat tak,
aby pro něj zpívala Marie Rottrová a v hledišti usedl třeba ministr kultury nebo pražský
arcibiskup. Což není kritika, ale výzva – pro neziskové organizace a třeba i pro naši
nadaci.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Sbírka oblečení pro Charitu Ostrava
Ve druhé polovině října proběhla v prostorách Nadace OKD zaměstnanecká sbírka
zimního oblečení. Pracovníci ředitelství OKD i jednotlivých dolů pročistili své šatníky
a přinesli do nadace spoustu zimních kabátů, teplých bot, svetrů, mikin, rukavic nebo
šálů… Zimní oblečení pomůže lidem bez domova nebo maminkám s dětmi, jež se ocitly
v nepříznivé životní situaci. Všechny přinesené věci dopravili zástupci Nadace OKD první
listopadový den do Charity Ostrava, která se postará o jejich distribuci. Děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojili!

Ceny Nadace OKD
Nadace OKD již podruhé ocenila nejlepší projekty, osobnosti neziskového sektoru a nově
také za média. Ceny nadace předala na slavnostním večeru 3. listopadu 2010
v kompresorovně Hornického muzea. Jsme rádi, že jsme touto cestou měli možnost uctít
osoby z neziskové sféry a poděkovat jim za jejich bohulibou činnost. Níže
uvádíme vítěze jednotlivých kategorií:
Projekt roku
Program Pro zdraví
Občanské sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice: Děti patří do rodiny
Program Pro radost
Obec Horní Suchá: Fedrování s folklorem

Program Pro budoucnost
Občanské sdružení Vesica: Želví zahrada pro Salome
Program Pro EvropuHospic sv. Jana N. Neumanna: Vzdělávání v hospicové péči

Mediální čin roku
David Kasl & týdeník EURO & vydavatelství EURONEWS
Osobnost neziskové sféry
doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. (předseda Slezského klubu stomiků Ostrava)
Gratulujeme!

Podpořené projekty
Kyjovičtí rodáci otevřeli Zahradu setkání
KYJOVICE – Občanské sdružení Kyjovičtí rodáci mělo první říjnovou sobotu významný den
– po sérii mnoha brigád otevřeli jeho členové za účasti lidí z celé vesnice Zahradu
setkání. Proměnu dříve nevyužívaného pozemku na příjemné prostranství pro všechny
generace, jehož podobu si navrhli sami obyvatelé obce při besedách s architektem,
financovalo sdružení z grantů Nadace OKD, Nadace České spořitelny i díky pomoci dalších
partnerů.

Slabozrací žáci z Ostravy – Hrabové mají nové lupy
OSTRAVA – Na šest slabozrakých žáků ze Základní školy pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami v Ostravě – Hrabové čekalo na začátku školního roku příjemné
překvapení v podobě nových kompenzačních pomůcek. Nyní mohou využívat například
skládací kamerové lupy značky PICO, které pro ZŠ pořídilo Sdružení rodičů Klokánek
za podpory Nadace OKD. Díky lupám nyní mohou zrakově hendikepovaní číst malé písmo
prakticky kdekoliv a kdykoliv, na zabudovaném displeji si mohou prohlížet i trojrozměrné
objekty. Žáci dostali také speciální kameru a kamerovou lupu, která jim umožní prohlížení
vzdálených ploch, například školní tabule.

Rampa usnadní vozíčkářům cestu do školy
OSTRAVA - Nová rampa pro vozíčkáře zpříjemní život hendikepovaným žákům Základní
školy speciální Diakonie ČCE Ostrava. A především jejich rodičům i učitelům, kteří museli
děti do školy vynášet po schodech v náručí. Občanské sdružení fungující při základní
škole totiž vybudovalo díky grantům NOKD a Nadace Charty 77 – Konta Bariéry zcela
novou rampu, která všem usnadní cestu dovnitř i ven. Škola vzdělává děti
s kombinovanými vadami, od mentálního postižení přes různé formy dětské obrny až
po smyslové vady a autismus. Více informací o škole na www.specialniskola.eu.

Sociální firma Chrpa dokazuje, že i hendikepovaní mohou uspět
KRNOV - Téměř dvacet hendikepovaných zaměstnanců má Sociální firma Slezské diakonie
Chrpa z Krnova. Vznikla navzdory složité ekonomické situaci, kdy se chráněné dílny
potýkají s velkými problémy. A dokonce se rozhodla svou činnost rozšířit – k dílnám
vyrábějícím reklamní předměty přibyl od loňského jara provoz zahradnictví. Právě s jeho
vybudováním pomohla svým dílem také Nadace OKD. Takže pokud potřebujete kytky, určitě
zajeďte do Krnova! Více na www.chrpakrnov.cz.

Novináři z Respektu zavítali do moravskoslezských škol
OSTRAVA – Besedou významných osobností ostravské žurnalistiky s veřejností
vyvrcholila první část projektu Staň se respektovaným novinářem, který díky grantu NOKD
připravil Respekt Institut z Prahy. Ještě před ní navštívili novináři z Respektu pět redakcí
středoškolských časopisů, které vybrala porota soutěže o nejlepší studentské médium.
Pokračovat se bude druhým kolem – studentská redakce, které se toho při besedách
a workshopech se slavnými novináři nejvíce naučila a připraví nejlepší číslo svého plátku,
vyhraje týdenní praxi v pražské redakci Respektu.

V pražském Divadle Na Vinohradech pro šanci dětí
PRAHA – Pomoc sexuálně zneužívaným dětem a mládeži žijící na ulici v České
republice – to je hlavní cíl činnosti sdružení Projekt Šance, který podpořili v neděli 17. října
benefičním koncertem Marie Rottrová a skupina Neřež. Na pódiu slavného Divadla
Na Vinohradech se představila také Nadace OKD, která patří k významným dárcům
projektu. Šek na 350.000 korun tam předal zakladateli Šance Lászlovi Sümeghovi mluvčí
NOKD Vladislav Sobol.
Zaplněnému hledišti moderátorka pořadu Saskie Burešová v úvodu oznámila, že výtěžek
akce půjde také na řešení situace Domu Šance, který dostal už dříve od vedení Prahy 5
výpověď a teď sídlí v provizorních prostorách.
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