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Editorial
Vážení a mílí,
vítání a přání do nového roku není v druhé půlce ledna příliš aktuální, proto jej vynechám.
Zaujalo mne, jak nás v roce 2012 přivítala naše vláda, která přijala další vypečený balíček
úsporných opatření. Zvýšením přímých daní nám dává jasně najevo, že tak nějak docházejí
peníze, a přesto, že na tom papírově jsou jiné evropské státy ještě hůře, někdo ty deficitní
roky bude prostě muset „zatáhnout“. Podobný přístup byl aplikován i na některé neziskovky
– začaly platit tržní nájemné v obecních objektech, snížily se některé příspěvky
a na úřadech práce je pěkně rušno. Na druhou stranu, ruku na srdce, přátelé. Sociální
systém v České republice je tak nabubřelý, že se není možné divit snahám šetřit. Problém je
ovšem v rozdělení peněz, někde je jich prostě žalostně málo a na něčem by šlo skutečně
ušetřit ještě více.
Jsem nesmírně šťastný, že i v této době může Nadace OKD hrdě říci, že nepoleví ze své
snahy zlepšovat životy lidí v České republice, a především v moravskoslezském regionu.
V pátek třináctého se roztočilo grantové kolo pro letošní rok a i díky pozitivním
hospodářským výsledkům našich dárců v minulém roce můžeme investovat do veřejně
prospěšných projektů 60 milionů korun. V této ekonomicky turbulentní době jsou tyto
prostředky ještě cennější. Všechny výzvy naleznete tradičně na webových stránkách
Nadace OKD.
Nedá mi to, abych popřál všem pevné zdraví a úspěchy v jejich profesi, ať je to těžká práce
na šachtě, shánění peněz pro neziskovku nebo školní docházka.
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Granty Nadace OKD
Nadace OKD vyhlásila již po čtvrté grantové řízení pro neziskový sektor a obce. Uzávěrka
přijímání žádostí je 24. 2. 2012. Jako již tradičně, i letos jsou výzvy zaměřeny téměř na všechny
oblasti veřejně prospěšných aktivit, jako jsou sociální péče, vzdělání, využití volného času,
regionální rozvoj, ochrana životního prostředí či pomoc při získávání dotací z fondů Evropské unie.
Grantová výzva je celorepubliková s tím, že zhruba 80 % prostředků připadne jako každý rok
na projekty realizované v Moravskoslezském kraji.

Zvýšená pozornost bude v programu „Pro zdraví“ věnována stejně jako v loňském roce podpoře
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V programu „Pro radost“
budou upřednostňovány kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení
zdravotně či jinak znevýhodněných osob.
Novinkou pro letošní rok je komunitně- investiční program „Sídliště žije“, který je zaměřen
na úpravu veřejných prostranství na sídlištích se zapojením veřejnosti. Pro podrobnosti o tomto
programu byl spuštěn speciální web www.sidlistezije.cz . Video- trailer k programu naleznete
na http:// www.youtube.com/ watch? v=TsKLK6v8Tmw a také na našem nadačním facebooku.
Budeme moc rádi, pokud budete dále sdílet.
Přepošlete, prosím, toto oznámení všem potenciálním žadatelům! Více informací naleznete
na www.nadaceokd.cz

Seminář pro žadatele o grant
Nadace OKD si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele zaměřený na grantové výzvy
Nadace OKD pro rok 2012 v programech Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost
a Pro Evropu, který se uskuteční:
v Ostravě 30. ledna 2012 od 8,30 hod v sále budovy OKD, Prokešovo nám. 6, Ostrava.
Prezence účastníků bude probíhat od 8,15 hod. a plánované ukončení v 11,30 hod.
v Praze 1. února 2012 od 9,00 hod v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
Václavské náměstí 833/31, Praha. Prezence účastníků bude probíhat od 8,45 hod.
a plánované ukončení ve 12 hod.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.nadaceokd.cz

Startuje kampaň s názvem „No a co?!“
Dne 1. ledna 2012 odstartovala osvětová kampaň s názvem „No a co?!“Jejím zadavatelem je
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o první
celostátní kampaň, která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky Práce
postižených a na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním hendikepem.
Více informací naleznete na www.pracepostizenych.cz

Podpořené projekty
Festival vánočních zvyků Souznění opět okouzlil severní Moravu
KOZLOVICE – Souznění je netradiční festival, který obyvatele Ostravska a FrýdeckoMístecka už několik let přesvědčuje, že vánoční a adventní čas si mohou naplno užít nejen
věřící. Akce seznamuje účastníky s tradicemi blízkých i vzdálenějších krajů, představuje
řemeslnou výrobu i živý betlém. Nadace OKD podpořila především program v Kozlovicích,
festival ale probíhal také ve Frýdku- Místku či Václavovicích. Jeho vyvrcholením byl
ostravský galakoncert folklórních souborů a Ivy Bittové se skupinou Čikori.

Duševně nemocní ze zábřežské charity dostali šanci pracovat
ZÁBŘEH NA MORAVĚ – Díky projektu Charity Zábřeh zkouší pětice hendikepovaných lidí,
jaké je to normálně pracovat a dostávat za to plat. Na recepci Centra Oáza, které poskytuje
denní služby duševně nemocným, pracují pod vedením asistentů vždy jeden den v týdnu
po dobu půldruhé hodiny. Komunikují s návštěvníky a poskytují jim informace, prodávají
zboží a přijímají platby, zároveň zastávají evidenční práce ve skladu. Za to dostávají
v rámci projektu Také chceme šanci zaslouženou finanční odměnu, především se ale
osamostatňují a učí se odpovědnosti za to, co udělali.

Dobročinné adventní koncerty s Čechomorem i Bárou Basikovou
OSTRAVA – Dva kostely v Ostravě a po jednom ve Frýdku- Místku a Orlové se staly
dějištěm předvánočních akcí Děti dětem, které uspořádalo občanské sdružení Madleine.
Jejich smyslem bylo nabudit kluky a holky z dětských domovů, i ty zdravotně
hendikepované, aby se nebáli něco dělat a zapadli lépe do společnosti. Po dětech vystoupil
na každém koncertu hlavní host – ve třech případech Bára Basiková a na závěrečné
ostravské akci Čechomor.

Facebooku konkurují v podbeskydském dětském domově ovečky
ČELADNÁ – Nadace OKD způsobila svým darem pro Dětský domov Čeladná mezi dětmi
malou revoluci. Kluci a holky žijící bez rodičů, jež jsou stejně jako děti z rodin posedlé
vysedáním u počítačů, teď tráví stále více času u stáda oveček, které domov pořídil právě
díky nadačnímu grantu. Ovečky si brzy získaly srdce dětí i jejich tet a strejdů. Pomazlit se
k nim chodívají téměř všichni, navíc se vytvořilo jádro pěti dětí, které se ovečkám věnují
opravdu intenzivně. Ačkoliv péče o zvířata je pro děti podle odborníků velmi přínosná, mezi
českými domovy je čeladenské zařízení ve svém přístupu spíše výjimkou.
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