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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

V nejvýchodnější české
obci pomohla Nadace
OKD už třikrát, naposledy
ve svém evropském
programu
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jako je například chov ovcí a s ním
spojené zpracovávání vlny, mléka
a sýra,“ popsal Rostislav Sikora ze
spolku Hrčávka.
A cílem těchto nadšenců, kteří se šestým rokem věnují udržování lidových řemesel či obyčejů
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Jak na nezaměstnanost
po gorolsku? Chovem ovcí!
Srdcovku získal zástupce vedoucího ZBZS na DZ 2 na sportovní kroužek sdružení ADAM.

SPORTOVNÍ KROUŽKY PRO AUTISTICKÉ DĚTI
HAVÍŘOV – Přes syna s diagnózou
PAS (poruchou autistického spektra)
se dostali Szturcovi z Havířova
do kontaktu se sdružením ADAM –
autistické děti a my. Oba rodiče nyní
pomáhají s propagací či pořádáním
různých akcí a otec, pracující na šachtě, navíc zařídil této neziskovce
minigrant na kroužek, kam co čtrnáct
dní vodí jak jedenáctiletého Vaška, tak
jeho pětiletou sestřičku Aničku.
„ADAM nám doporučili psychologové a vyvinula se z toho oboustranná
intenzivní spolupráce. Dokonce jsme
poznali tátu dalšího dítěte, který také
pracuje u těžařů,“ nechali se slyšet
Martin a Vanda Szturcovi. Sdružení
funguje v Havířově a Ostravě pro
více než šedesát rodin s autistickými dětmi z Moravskoslezského
kraje – zajišťuje volnočasové aktivity
v podobě sportovního či dramatického kroužku, arteterapie nebo výletů.
Ale i karnevalů, oslav dětského dne či
mikulášské nadílky.

„Do sportovního kroužku na ZŠ
Jarošova chodí Vašek od loňska.
Věnují se tam nenáročným disciplínám, prolézání, běhání nebo
míčovým hrám. A protože jde taky
o to, aby se autistické děti zapojovaly do života s těmi neautistickými,
řekněme zdravými, naučily se s nimi
fungovat a komunikovat, dochází tam
i naše Anička. Přímo v kroužku působí
psycholog Přemysl Mikoláš z Ostravy,
patřící k českým kapacitám přes
autismus,“ vysvětlili Szturcovi, na co
živitel rodiny získal Srdcovku.
Jak sdělila předsedkyně sdružení
ADAM Marie Gerdová, rodiče Vaška
a Aničky kromě toho pomáhají s informováním o činnosti prostřednictvím
internetového portálu či připravují
pozvánky na akce. Jako například
na tu s pracovním názvem „Sportovci
a rockeři podporují autisty“ chystanou
na 12. dubna do Trojhalí v Karolině,
kde se představí fotbalisté, hokejisté
a Rádio ČAS Rock.
Radek Lukša

Zástupce vedoucího ZBZS z Důlního závodu 2
Martin Szturc se s havířinou seznamoval prostřednictvím dědy, kopajícího
uhlí na Fučíku, a strýce, revírníka na Dukle. Po absolvování Hornickogeologické fakulty „báňské“ – oborů Ekonomie a řízení v oblasti nerostných
surovin a Hlubinné dobývání ložisek – šel jako novopečený inženýr před
čtrnácti lety na šachtu také, na ČSM. Od mechanika strojního úseku a revírníka v rubání pak působil ve funkcích vedoucího úseku rubání, větrání i důlní
degazace. Nyní je zástupcem vedoucího Závodní báňské záchranné služby.

Srdcařský seminář i o vzájemném poznání
Nadace OKD chce
organizace podpořené
minigranty zapojit
do veřejných akcí
a požaduje také posun
v jejich projektech

ni srdcovkových projektů samozřejmě vítáni. Velice nás potěší,
zapojí-li se do přípravy programu
a v jeho rámci se představí i veřejnosti. Účast některých organizací
už máme přislíbenou,“ nechala se
slyšet Drozdová.

kali Srdcovku poprvé, zdůraznila
zájem Nadace OKD o posun v projektech. Komu letos podpora nevyšla, dostane podle ní šanci opět
4. prosince – na svátek hornické patronky sv. Barbory totiž těžařská
nadace vyhlásí další výzvu.
uzi

Co jste si ze setkání odnesli, bylo pro vás užitečné?
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OSTRAVA – Účastníci letošního
srdcovkového semináře pochytili spoustu užitečných informací a poznali nadační tým, jiné
partnery i zástupce podpořených neziskovek. Pozvání přijali

Renáta Lestyanová (druhá zleva), Miloš Micza, Přemysl Svoboda, Radka Štefková a Andrea Košutová.

Zuzana Macháčková hovoří na semináři k Srdcařům.

Její kolegyně Zuzana Macháčková pak na semináři hovořila
o praktičtějších věcech. Osvětlila
náležitosti spojené s minigrantovým programem, od smluv přes
doklady po závěrečné zprávy a vyúčtování. Pro patrony, kteří nezís-

především ti, jimž se podařilo
získat minigranty na mimopracovní veřejně prospěšné aktivity poprvé.
„Srdcovka se netýká jen
samotné finanční pomoci.
Dáváme patronům projektů
či organizacím, jež zastupují,
možnost zapojit se do takzvané nadační rodiny. Spolupráce
přitom neznamená jen se vzájemně navštěvovat,“ oznámila

Karolína Drozdová, pověřená
vedením Nadace OKD, s tím, že
semináře se zúčastnila čtvrtina z letošního rekordního počtu
osmi desítek Srdcařů. Ti se rekrutují ze zaměstnanců jak těžební společnosti, tak i dalších
dárců její firemní nadace.
„Na akcích pořádaných Nadací
OKD či společností OKD, zde
mohu zmínit například oslavy
hornického svátku, jsou patro-

Renáta Lestyanová, referentka
ve společnosti AWT:
Doptala jsem se na vše, co mi
dříve nebylo příliš jasné. Minigrant
jsem získala jako zástupkyně sdružení rodičů při ZŠ Mládí v Orlové,
projekt se jmenuje Interaktivně
ve volném čase. Jde o pořízení projekčních tabulí a počítáme s vyšší
investicí, než jsou prostředky
poskytnuté Nadací OKD. Srdcovka
každopádně umožní našemu
sdružení, potažmo škole, sáhnout
si na peníze, které by jinak nebyly
k mání.
Miloš Micza, mechanik úseku centrální dopravy Důlního závodu 3:
Já měl na semináři vůbec nejvíce
dotazů, dámy z nadace mi osvětlily řadu problémů, s nimiž jsem
jako Srdcař-novocián potřeboval
pomoci. Minigrant budu čerpat

na Dukelský Hajcman Cup –
u organizace tohoto zavedeného
turnaje v mužské čtyřhře v badmintonu stojím už léta, nicméně
poprvé se do něj zapojí i těžařská
nadace. Posun – ten mohu deklarovat už nyní, díky minigrantu se
zvedne úroveň celé akce.
Radka Štefková, Andrea
Košutová, učitelky ZŠ
Komenského v Karviné:
Odnesla jsem si cedulku s nápisem, že nás podporuje Nadace
OKD! Ale teď vážně, je to spousta
poznatků, jak při uskutečňování projektu, v našem případě
Abilympiády Karviná 2015 pro
hendikepované děti a mládež,
postupovat. Nejdůležitější se nám
jevily ekonomické záležitosti. Měly
jsme předem něco nastudované,
teď se vše ujasnilo. Srdcovka

umožní dále rozvíjet dovednosti
postižených, díky minigrantu
připravíme na Abilympiádě více
soutěžních stanovišť a počet
doprovodných akcí zvýšíme ze
stávajících tří na pět.
Přemysl Svoboda,
elektrikář skipu v lokalitě Darkov:
Byť patřím k patronům, kteří mají
druhou Srdcovku, stále jsem si
musel mnohé ujasnit. Také jsem
oznámil požadovaný posun v projektu. Loni jsme pro náš ﬂorbalový
oddíl FBC Český Těšín získali minigrant na výměnné pobyty – naše
děti byly v Polsku u moře, Poláci
zase u nás v Beskydech na horách
– letos je na materiálové vybavení
týmu mladších žáků. Srdcovka
každopádně přispívá k vylepšení
chodu oddílu.

