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Editorial
Před pár dny jsme rozdali Ceny Nadace OKD a musím přiznat, že nás, a snad mohu mluvit
i za oceněné, letošní ročník potěšil dvojnásob. Poprvé o jejich udělení totiž nerozhodovala
pouze odborná veřejnost, ale do hlasování o těch nejlepších projektech a osobnosti
neziskového sektoru, se zapojila pětistovka z Vás, což je báječné! Děkujeme!!
My Vás na oplátku jistě potěšíme informacemi o nadcházejícím grantovém kole,
které vyhlásíme již v polovině ledna 2012. Vánoce jsou za dveřmi a s touto příjemnou roční
dobou Vám na mysl určitě přijde spousta dobrých nápadů.
Ale nejen projekty živ je člověk. Pokud se zamýšlíte nad tím, co svým blízkým pořídíte
za milý a originální vánoční dárek, netrapte se a nechte se inspirovat webem
www.pracepostizenych.cz. V e- shopu můžete pohodlně z křesla svého domova pořídit
mnoho a mnoho veselých, ale i praktických dárků. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že Vás
potom u srdce zahřeje příjemný pocit. Těmito vánočními dárky totiž nejen obdarujete své
blízké, ale zároveň pomůžete dobré věci – chráněným dílnám, které umožňují lidem se
zdravotním postižením pracovat a být plnohodnotnými členy společnosti. A ten pocit stojí
za to….

Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Ceny Nadace OKD
Ve čtvrtek 10. 11. 2011 byly v kompresorovně Hornického muzea v Ostravě slavnostně
předány ceny vítězům jednotlivých kategorií soutěže „Ceny Nadace OKD 2011“. Všem
vítězům i nominovaným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho energie do budoucí práce.
Program Pro zdraví
Organizace:
Projekt:
k životní jistotě
Program Pro radost
Organizace:
Projekt:

Letní dům (Praha)
Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na cestě

Iniciativa Dokořán (Karviná)
Festival Dokořán – pro jedny práce, pro mnohé zábava

Program Pro budoucnost
Organizace:
Charita svatého Alexandra (Ostrava)
Projekt:
Využití chráněné kulturní památky „Administrativní budova“
pro sociální účely
Program Pro Evropu
Organizace:

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy (Svitavy)

Projekt:
Mediální čin roku
Cenu získal:
Čin:
českou společnost

Příprava projektu Partnerství generací

Dalibor Dostál
Vydání seriálu o významu firemních nadací pro

Pozitivní zpráva roku
Cenu získala:
Ivana Karásková, MF DNES
Titulek:
Dětský časopis, jemuž Klausová vzala dotace, podpořily
desítky sponzorů
Osobnost roku
Cenu získal:

Česlav Santarius

Extra tip
Hledáte dobrovolníky?
Evropský rok dobrovolnictví přináší českým neziskovkám spoustu dobrých zpráv.
Ta nejnovější se týká listopadového startu databáze dobrovolníků na portálu
www.dobrovolnik.cz. Můžete do ní zapsat sami sebe, své kolegy jako zájemce o tuto
prospěšnou aktivitu, nebo naopak najít někoho, kdo by jako dobrovolník mohl pomáhat
při Vaší činnosti. To vše je možné díky sdružení Hestia, které databázi připravilo
ve spolupráci s MŠMT za podpory Nadačního fondu Veolia.

Podpořené projekty
Výrobky z chráněných dílen letos pod stromeček?
PRAHA – www.pracepostizenych.cz. To je adresa nového webového portálu, který
od počátku listopadu podporuje zaměstnávání hendikepovaných spoluobčanů a jeho cílem je
zajistit i zvýšení odbytu výrobků chráněných dílen. Vznikl díky spolupráci NOKD, výrobního
družstva Ergotep z Chrudimska a Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním
postižením. Zájemci najdou na webu katalog prověřených sociálních firem i e- shop
s nabídkou výrobků od hendikepovaných.

Knihovna zahájila půjčování čteček elektronických knih
OSTRAVA - Slyšeli jste už o čtečkách elektronických knih a chtěli byste si jejich používání
vyzkoušet? Nyní máte tuto možnost v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Knihovna
získala díky podpoře Nadace OKD finanční prostředky na nákup několika různých typů e- čteček
a nabízí svým návštěvníkům příležitost si je bezplatně zapůjčit a otestovat. K dispozici
pro výpůjčku registrovaným čtenářům je jich pět, dalších pět pak bude knihovna využívat
při vzdělávacích akcích pro veřejnost a pro knihovníky v Moravskoslezském kraji.
Bližší informace: http:// www.svkos.cz/ informace- oknihovne/ projekty/ clanek/ pujcovani- ectecek/

Jablkový den pro radost všem
JABLUNKOV – V hlavní roli slunného odpoledne v nejvýchodnějším moravskoslezském
městě hrála jablka. Byla doslova všude – v soutěžích pohádkového lesa pro děti ze školek,
na tričkách, které si zdobili žáci základních škol, i ve štrúdlech a nápojích připravených
dospělými do tradiční kulinářské soutěže. Do programu se zapojilo doslova celé město –
kromě vzdělávacích zařízení se připojili také místní folklórní soubory, PZKO Jablunkov,
město nebo dům dětí a mládeže. Nechyběl ani populární historik a písmák Antonín Szpyrc,
který večer všem promítl sérii fotografií starého Jablunkova i jeho obyvatel.

Ostravský maraton letos po padesáté, poprvé s nadací
OSTRAVA – Jubilejní 50. ročník, rekordních 334 účastníků hlavních závodů a premiérového
štafetového běhu, nejlepší čas 2:29:25, 100 tisíc korun od Nadace OKD. To jsou stěžejní
čísla letošního Ostravského maratonu, který na Masarykově náměstí odstartovala Jarmila
Kratochvílová. Nadace ale akci podpořila hlavně proto, že nabídla sport doslova všem
generacím. Na programu byl také půlmaratón i štafetový závod, do něhož se přihlásily týmy
studentů a přátel, ale například i zdravotníků.

Díky grantu NOKD získali zaměstnání
SEMILY – Překrásné a hlavně originální hudební nástroje produkuje sociální ateliér Tilia v Nové
Vsi nad Popelkou na Semilsku. Výrobky, s nimiž se mohli seznámit například návštěvníci Festivalu
v ulicích či Colours of Ostrava, dělá nyní už desítka hendikepovaných. Díky podpoře Nadace OKD
totiž chráněná dílna vytvořila dvě nová pracovní místa! Tilia produkuje například metalofony
či lytofony, které často směřují do terapeutických dílen. Prestiž dílny je veliká a letos díky akcím,
jichž se Tilia zúčastnila společně s Nadací OKD, ještě vzrostla. Své nástroje tak často prodá ještě
dříve, než je stihne vyrobit.

CoolTour: Tisíc metrů čtverečních pro mladé umění
OSTRAVA – Nová scéna, galerie, kavárna pojmenovaná po největším světovém
dramatikovi Shakespearovi a zázemí nazývané Coolna. To jsou hlavní prostory nového
„multižánrového centra pro podporu současného umění“ CoolTour, které vzniklo na místě
bývalé diskotéky People na Černé louce v Ostravě. Vznik místa, jež má dávat příležitost
hlavně mladým umělcům z regionu, zásadním způsobem svým grantem ovlivnila Nadace
OKD. A jak to v CoolTouru vypadá? Nová scéna nabízí 350 míst k sezení a 500 ke stání, dá
se tady koncertovat, hrát divadlo, promítat nebo tančit. Galerie má přes 300 m2 výstavní
plochy, kterou je také možno použít k seminářům, workshopům či projekcím pro méně
početné publikum. A kavárna ShakespearOva najednou občerství kolem 35 lidí.

Loutkové divadlo se vrátilo na Karvinsko
ORLOVÁ – I horníci patřili za první republiky k nadšencům, kteří stáli v Doubravě u vzniku
ochotnického loutkového divadla. A nadace patřící těžební společnosti, která pokračuje
v tradici dobývání uhlí v regionu, stojí u znovuzrození amatérského loutkoherectví. Dům
kultury města Orlové dostal na svůj záměr z programu Pro radost grant 67 tisíc korun.
Za peníze pořídili první loutky, aparaturu i další potřebné vybavení, nyní hledají malé i velké
loutkoherce, s nimiž připraví první představení.

Lesní park s nejlepším vzduchem na Ostravsku
KLIMKOVICE – Nejčistší ovzduší na Ostravsku! Tento trumf vytáhla ke zvýšení atraktivity
pro návštěvníky i budoucí rezidenty obec Klimkovice známá svými jodovými
sanatorii. A právě uprostřed zeleně před zdejšími lázněmi na Hýlovském kopci vyrostl díky
Nadaci OKD i příjemný Lesní park. Ten kromě netradičních prvků, mezi kterými nechybí
lavičky ve tvaru draků či velkého krokodýla nebo interaktivní triangl a píšťala, obsahuje také
tabule s návodem, jak mají lidé správně topit, aby neznečišťovali ovzduší.

Hendikepovaní mohou využívat nové počítače
KARVINÁ – Počítače a notebooky v hodnotě třiasedmdesáti tisíc pořídili díky Nadaci OKD
v denním stacionáři Galaxie, který v městské části Hranice pomáhá hendikepovaným
lidem. A to nikoliv k plnění kancelářských povinností personálu, nýbrž pro pracovní terapii
třiadvaceti klientů ve věku od 18 do 64 let. Ti na nich nehrají počítačové hry, jak by se
nezasvěceným mohlo zdát, ale používají je především k výuce nejrůznějších dovedností,
získávání nových znalostí a ke spojení se světem.

Kavárna s neslyšící obsluhou vytvořila nové pracovní místo
PLZEŃ – Neslyšící provozní nastoupí od 1. ledna 2012 do plzeňské kavárny Pierot Café,
která je chráněnou pracovní dílnou Plzeňské unie neslyšících. Zároveň proběhnou opravy
zázemí pro servírky a nákup drobných spotřebičů. To vše umožnil příspěvek 250 tisíc korun
od Nadace OKD, jež se letos na podporu chráněných dílen zaměřuje. Cílem unie je
provozovat kavárnu, kterou budou v maximální možné míře řídit neslyšící. Oproti běžné
praxi získají kvalifikovanou práci, což výrazně posílí jejich sebevědomí a zvýší šance
na integraci do většinové společnosti.

Poláci učili české kamarády, jak lyžuje Malysz a co doma vaří
HAVÍŘOV – Kdo je Adam Malysz? Co složil Chopin? K čemu slouží lodní šroub? Co polským
dětem nejvíce chutná? Kluci a holky ze základní školy na ulici Frýdecká v Havířově už na tyto
otázky znají odpovědi, dozvěděli se je totiž od svých vrstevníků z Polska, se kterými prožili
ve škole celé dopoledne. Polský den plný soutěží, písniček i česko- polských jazykových hrátek
připravili společně učitelé a Sdružení rodičů bludovické školy díky podpoře Nadace OKD. O dva
týdny později se akce opakovala, tentokrát ve škole v polském městě Jastrzebie- Zdrój.

Nová klec hornického muzea v Ostravě - Petřkovicích simuluje jízdu do
hluboké šachty
OSTRAVA – Stojíte v těžní kleci, zapadnou za vámi ocelové dveře a světlo pohasíná. Zní pronikavý
signální zvon a pod nohama se vám naskýtá pohled do hlubin země. Klesáte dolů, stovky metrů
do nitra těžní jámy. Takto vypadá téměř dokonalá iluze fárání do dolu, kterou pomocí autentických
zařízení i audiovizuální techniky vytvořili v hornickém muzeu na Landeku lidé z Klubu přátel
Hornického muzea díky grantu Nadace OKD a podpoře sdružení Dolní oblast Vítkovice a skupiny
Vítkovice Machinery Group.

Bývalá kasárna se mění na ekologické centrum
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Ekologické centrum s nadregionálním záběrem se rodí v bývalých
kasárnách ve Valašském Meziřící. Místní pobočka Českého svazu ochránců přírody chce
prostředky na rekonstrukci takzvaného „Gardiánova domu“ ve výši 1,5 milionu korun čerpat
z unijních fondů. Pokusí se je získat za pomoci grantu od Nadace OKD, který ji umožní
zpracovat projektovou dokumentaci k opravě dvou budov v někdejším vojenském areálu.

Ostravské děti zjišťují, kdo je štajgr a jak vypadá havířův den
OSTRAVA - Děti z ostravských základních a mateřských škol se mohou originální formou
dozvědět mnoho zajímavého o historii i současnosti svého města. Například, co dělá štajgr, tedy
předák důlní směny, jak se žilo v hornických koloniích nebo jaké jsou nejpozoruhodnější přírodní
i technické zajímavosti moravskoslezské metropole. To vše díky projektu Ostrava dětem 2011 –
známá i neznámá, který organizuje Středisko volného času (SVČ) na Ostrčilově ulici s podporou
Nadace OKD. Do projektu se zatím přihlásilo 18 školních tříd a jedna mateřská škola.

Penzisté v Hnojníku mají altánek ke společnému setkávání
HNOJNÍK – „Včil možem seděť, hleděť a mudrovať...“ Tak pravili klienti domova seniorů
z Hnojníku provozovaného českotěšínskou charitou poté, co vstoupili do altánku
postaveného díky Nadaci OKD. Doslova na strategickém místě vedle hlavní cesty,
před radnicí, hasičskou zbrojnicí, policejní stanicí a pod okny svého bydliště získali
příjemné kryté posezení. Altánek bude sloužit nejen klientům místního Domu
s pečovatelskou službou, ale také ostatním lidem žijícím v obci.

Děti s vadami zraku léčí novými přístroji
HAVÍŘOV – Ambylopie, strabismus. Synoptofor, cheiroskop. Většina čtenářů bude nad těmito
latinskými výrazy nechápavě kroutit hlavou, nicméně rodiče dětí s očními vadami a specializovaný
zdravotnický personál jsou v obraze. Nadace OKD letos podpořila efektivnější diagnostiku
zrakových vad u dětí nákupem nových přístrojů. Tu pro ně zajišťuje speciální pracoviště
v havířovské školce v Mozartově ulici spadající pod Nemocnici s poliklinikou Havířov.

Naučná stezka na Landeku je hotová
OSTRAVA – Zhruba před půl rokem jsme Vás informovali o zahájení prací na vybudování
nové naučné stezky kolem Národní přírodní památky Landek v Ostravě- Petřkovicích. Nová
stezka spojila tři dosavadní – hornickou, geologickou a přírodovědnou – do jedné souvislé
pětikilometrové trasy, která nabízí čtrnáct zastavení s informačními tabulemi o historii
a zajímavostech tohoto nevšedního místa. Hlavní část rozpočtu pokryli realizátoři z Klubu
přátel Hornického muzea díky penězům z EU, na dalším financování se kromě Nadace OKD
podílely také městský obvod Ostrava - Petřkovice, Lesy ČR a privátní firmy.

Více o aktivitách jednotlivých neziskovek najdete na www.nadaceokd.cz
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