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EDITORIAL
Zdravím vás poprvé v novém roce,
je naprosto běžné, že s novým rokem bilancujeme rok předešlý. Pro Nadaci OKD bylo
uplynulých 365 dnů obdobím některých významných změn. Opustili jsme starou adresu,
abychom byli blíže těm, ke kterým směřuje nadační podpora. V posledním čtvrtletí proběhly
i personální změny v našem týmu. Rok 2016 pak následně začal pěkně mrazivě. Příroda si
vzpomněla, že má být zima a ukázala nám to pěkně zostra. Rovněž pro nadaci byl start do
nového roku „ostrý“. Srdcaři už například mají posledních pár dnů na to, aby nám doručili
svoje žádosti, vyhlásili jsme nové grantové výzvy a tak bychom mohli pokračovat.
Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste nadaci nakloněni, podporujete ji a důvěřujete naši
práci, za celý náš tým poděkovala za spolupráci v roce 2015. Mám naději, že nám svoji
přízeň zachováte i v roce novém.
Zdař Bůh!
Zuzana Balická
administrátorka programů

SRDCOVKA

Uzávěrka se blíží!
Zbývá posledních pár dnů pro podání žádosti do minigrantu Srdcovka. Uzávěrka je 15.
ledna 2015! „Srdcaři“ mohou pro organizace, ve kterých působí, žádat od pěti do třiceti tisíc
korun. Více informací získáte na webových stránkách www.nadaceokd.cz, nebo přímo od
administrátorky programů Zuzany Balické na telefonním čísle 725 389 852 (e- mail:
balicka@nadaceokd.cz).

NOVÉ VÝZVY

Grantové výzvy pro rok 2016
Prostřednictvím dvou grantových programů rozdělíme více než 8 milionů korun.
Nadace OKD vyhlašuje grantové výzvy, jejich prostřednictvím rozdělí neziskovým
organizacím, školám a obcím celkem 8,3 milionů korun. Jedná se o dva programy Pro
region a Pro Evropu, které umožní podpořit celou řadu aktivit.
„V rámci projetu Pro region naší prioritou zůstává především integrace hendikepovaných lidí
do společnosti. Prostřednictvím neziskových organizací ale chceme pomáhat rovněž v péči
o seniory a děti, podpořit společenský život nebo životní prostředí,“ uvedla ředitelka nadace
Karolína Preisingerová. Současně upřesnila, že program Pro Evropu by měl konkrétně
neziskovým organizacím pomoci s financováním přípravy jejich žádostí o dotace z fondů
Evropské unie.
V programu Pro region je maximální příspěvek 200 tisíc korun na projekt. Program Pro
Evropu má dotaci menší, a to 100 tisíc korun na jednu aktivitu. Po příjemcích je ale v obou
případech požadována dvaceti procentní spoluúčast z celkového rozpočtu jejich projektu.
Další podmínkou je realizace v rámci příslušného regionu. O finanční prostředky tedy
mohou žádat pouze organizace působící na území obcí Dětmarovice, Doubrava, FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Staříč nebo Stonava. Uzávěrka pro
podání žádosti je stanovena do 12. února 2016.
Podrobné informace jsou pro zájemce zveřejněny v rámci webových stránek nadace
www.nadaceokd.cz.

POZVÁNKY

Brána řemeslům otevřená
Již třetím rokem podporujeme Střední školu techniky a služeb v Karviné a její pravidelnou
akci Brána řemeslům otevřená. Jejím cílem je přiblížit mladým dospívajícím lidem krásu
řemeslných dovedností a obnovit zašlou slávu řemesel všeho druhu. Díky tomuto projektu si
každý žák základní školy může pod odborným vedením pedagogů vyzkoušet hravou a
zábavnou formou jednotlivé činnosti, specifické pro dané profese. Ti nejúspěšnější pak
budou odměněni malým dárkem. Na akci budou prezentovány především tyto obory:
elektrikář, elektrikář pro důlní provozy a elektronik
zámečník, zámečník pro důlní provozy
strojník požární techniky
instalatér
truhlář
prodavač
kuchař- číšník
cukrář
optik
Brána řemeslům otevřená se koná 20. ledna 2016 od devíti hodin v sídle Střední školy
techniky a služeb na třídě Osvobození 60/1111 v Karviné - Novém Městě.

OSOBNOST MĚSÍCE

Představujeme vám Marii Gerdovou
Marie Gerdová je předsedkyní a spoluzakladatelkou občanského sdružení ADAM –
autistické děti a my, jehož cílem je podpora nejen dětí s poruchami autistického spektra, ale
hlavně jejich rodin.
Hnacím motorem jsou pro ni děti samotné, jejich štěstí a výsledky dosažené v rámci vývoje
jejich osobností. Za největší úspěch pak považuje přízeň rodičů a odbornou intenzivní
spolupráci s psychologem.
Jak jste se dostala ke spolku Adam a jak dlouho v něm působíte?
Spolek Adam jsem společně s dalšími rodiči založila v květnu 2010. Od té doby je mojí srdeční
záležitostí. Rodiče s nepřízní osudu svých dětí se začali neformálně scházet a vyměňovat si svoje
zkušenosti, pocity zklamání. Ale taky se začali navzájem podporovat a dodávat si naději a sílu do
života. Proto je hlavní podstatou našeho sdružení předávání si zkušeností a nadějí celé rodině.
Co Adam nabízí?
Adam organizuje terapie a volnočasové aktivity pro autistické děti a jejich zdravé sourozence. Pro
jejich rodiče pak pořádáme rodičovské skupiny pod odborným vedením psychologa, nebo
vzdělávací semináře a workshopy.
Jak hodnotíte rok 2015?
Rok 2015 byl pro naše občanské sdružení ve znamení nových projektů – osvětových akcí,
konferencí. V říjnu jsme rovněž otevřeli Klubovnu Adama na ulici Mozartova v Havířově.
V neposlední řadě mě rovněž potěšil nárůst nových rodin děti s autismem, které projevily zájem o
námi nabízené aktivity.
Odkud čerpáte inspiraci pro projekty, které Adam realizuje?
Mojí inspirací jsou samotné děti z Adama. Uvedu příklad. V letošním roce skupinka
chlapců z druhého stupně základních škol projevila zájem o společnou aktivitu. To byl podnět,
abychom pro ně otevřeli Klub náctiletých, kde se mohou setkávat s kamarády a řešit stejné
problémy. Samozřejmě také na rodičovských setkáních naslouchám potřebám rodičů a jejich
náměty pak používám jako inspiraci k přípravě nových projektů.
Co plánujete pro rok 2016?
Od ledna začínáme s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava spolupracovat
na novém projektu Vědeckého kroužku pro autistické děti. Postupně připravujeme i pátý ročník
příměstského tábora, který je u dětí velmi oblíbený.
Co Vám v poslední době udělalo radost?
Velkou radost mi udělalo Čestné uznání Nadace OKD v kategorii Osobnost roku 2015.
Pokud chcete sdílet svůj životní příběh, neváhejte se ozvat Zuzaně Balické (balicka@seznam.cz)

PODPOŘILI JSME

CANTICORUM vystoupil s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby
Ženský pěvecký sbor CANTICORUM, který tvoří 28 stálých členek a klavírista, vystoupil na
sklonku loňského roku v kostele sv. Anny v Havířově. Na koncert České mše vánoční,
pořádaný 26. prosince, se přišlo podívat 250 diváků. Ještě před ním ale na úvod celého
programu vystoupil s krátkým vánočním recitálem Pavel Kozel, sólista opery Národního
divadla moravskoslezského Ostrava (NDM) se svým synem, studentem Vysoké školy
múzických umění ve Varšavě, který zahrál na lesní roh. Poté už následovala samotná
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v interpretaci souboru Canticorum a mužského
sboru NDM Ostrava. Orchestr tvořili studenti Ostravské konzervatoře a jejich učitelé. O tom,
že se koncert líbil, svědčil i závěrečný několikaminutový potlesk ve stoje. Na úplný závěr si
všichni účinkující a diváci ještě společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.
Ženský pěvecký sbor CANTICORUM vznikl v roce 2007 při Městském kulturním středisku v
Havířově. Jeho zakladatelem a sbormistrem je Vítězslav Soukup, který se dlouhodobě
věnuje duchovní i světské hudbě. Za svou práci byl v roce 2010 oceněn primátorem města
Havířova.
Repertoár sboru je pestrý a bohatý. Tvoří ho převážně čtyřhlasé písně klasických autorů
hudby od středověku po současnost, dále černošské spirituály v angličtině, duchovní
latinská hudba, filmové skladby i české lidové písně a většina z nich je interpretována s
klavírním či varhanním doprovodem.
Jen pro úplnost dodejme, že se tento vánoční koncert uskutečnil díky Marii Swiderové, která
prostřednictvím minigrantu Srdcovka na jeho realizaci získala i příspěvek z Nadace OKD.
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Najdete nás na Facebooku

www.nadaceokd.cz

