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Editorial

Příspěvky od realizátorů projektu

Duben je ve znamení dvou velkých
událostí – před pár dny jsme vyhlásili
grantové výzvy a na sobotu 18. dubna
připravujeme Den s Nadací OKD v ZOO.
Takže – slušně řečeno – máme fofry.
A je nám jasné, že podobné je to asi
i u vás. Začínají jarní akce, ﬁnišuje
příprava letních táborů a hlavně se
shánějí chybějící peníze na doﬁnancování
celoročního rozpočtu. A právě to je pro
mnohé boj s větrnými mlýny, zvláště letos,
kdy mnohé zdroje z důvodu hospodářské
krize vyschly.
Větší šanci mají neziskovky s dobrým
jménem, které se v dnešní době ovládané
médii buduje právě v médiích. A to je
další bonus, který Vám Nadace OKD
nabízí: Snažíme se pomáhat nejen
ﬁnančně, ale také medializací Vašich
projektů. Na stránkách Horníka (který
má náklad téměř 30 000 výtisků) nebo
na našem nadačním webu už jsme jich
představili desítky, o dalších jsme vydali
tiskové zprávy a dostali je do regionálního
tisku. Budeme v tom pokračovat i dále,
stačí, když nám dáte vědět. Třeba právě
v sobotu v ZOO.

Wheel klub z Karviné mohl minulý rok
díky Nadaci OKD pohodlně rozjet projekt
pod názvem „Tréninkové centrum“
a právě na něj navazuje projekt rekonstrukce stávajícího skateboardového parku.

Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

zahájilo Mateřské a rodinné centrum
Sluníčko Havířov 9. března 2009 kurzy
plavání. Děti se zde mohou naučit plavat
pod vedením akreditovaného lektora.
Celým rodinám je pak určeno volné
plavání pro rodiny s dětmi. Programem
poradenství v oblasti psychomotorického
vývoje spojeným se sportovní aktivitou
chceme zaměřit pozornost na důležitost
kvalitního psychomotorického vývoje dětí
a aktivního přístupu ke sportu. Centrum
nabízí také účast na víkendových pobytech a výletech. Ideou a náplní projektu je
prolomení sociální izolace rodičů na mateřské dovolené a rozvoj preventivní péče
o rodinu.
Autor: Renáta Bajgerová

Nadšenec prohánějící se po U-rampě

Tento park budou kompletovat přímo
účastníci jako součást workshopu. Wheel
Jam 2007 je název akce, která byla svého
času vysoce na úrovni a s přehledem
konkurovala akcím v zahraničí – a právě
na jeho tradici letos chceme navázat.
Součástí projektu je i Bike park v Petrovicích u Karviné. Celý tým si určitě oddechne, až bude vše zdárně u konce.
Autor: David Chrapek

V rámci projektu „Aktivně na mateřské
spolu s dětmi a Mateřským a rodinným
centrem Sluníčko Havířov“, který Nadace OKD podpořila částkou 100 000,- Kč,

V první polovině března navštívili pracovníci nadace školení sportovně-sociálního
projektu prevence kriminality Sport
bez předsudků (SBP), které se konalo
v ostravském hotelu Puls. Jeho hlavním
cílem je zapojení co největšího počtu
dětí a mládeže do nepravidelných, ale
i pravidelných sportovních aktivit. Kromě
seznámení s novinkami v projektu SBP
na rok 2009 a teoretické části se pedagogové zúčastnili promítání metodického
snímku o ragby. Po projekci přišla řada
na představení nových pomůcek, které
budou pro letošní rok zařazeny do tréninku atletiky. Akce byla velice zdařilá, plná
fandění a soutěžní atmosféry.

Z Nadační
kanceláře
Březen byl ve znamení příprav dubnové
akce v ZOO. Těšíme se, že přijdete
do ostravské zoologické zahrady podpořit
se svými ratolestmi nejen nás, ale
i drápkaté opičky, které do své „Malé
Amazonie“ dorazily před několika dny až
z Německa.
Již od února zasíláme první platby realizátorům projektů, kteří uspěli v podzimním kole. Díky zkušenostem z minulých
grantových kol jsou reakce realizátorů
mnohem pružnější. Rychlejší se snaží být
také nadace. Jsme velice rádi a těšíme
se na návštěvy některých projektů.
Dokončení na str. 2
Na školení se sešla spousta pedagogů

www.nadaceokd.cz
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POZVÁNKY
aneb co chystají organizace podpořené nadací?

Pokračování ze str. 1

Vždy když něco končí, něco nového
začíná. Tím novým míníme nové grantové
kolo pro rok 2009, které jsme vyhlásili
10. dubna. Z administrativních důvodů
pořádáme pro tento rok jednu výzvu.
Doufáme tedy, že kvalitních a potřebných
projektů bude opravdu spousta. Snažili
jsme se, aby nové formuláře a podmínky
pro letošní kolo byly pro žadatele co
nejsrozumitelnější a nejpřehlednější.
Vycházeli jsme přitom i z Vašich
připomínek, za které všem děkujeme.

24. dubna (15.00-18.00) SDO Brontosauři

Den otevřených dveří ve středisku Dvoreček

Jízda na koních, atrakce pro děti, předvádění agility, lukostřelba
a další – vše v areálu Dvoreček v Ostravě-Kunčičkách.
Více na www.sdo.cz.
1. května (15.00) Valíme se..., o.s.

Nástrahy velkoměsta

Prožitková soutěžní hra pro akční rodiny v Karviné.
Více na www.valimese.eu.

Vyhodnocení
vysvědčení
Vážené paní učitelky a páni učitelé!
Nadace OKD, jakožto žák, Vám
všem děkuje za ohodnocení roku
2008. Nejlepší známku jsme dostali
v předmětu komunikace s nadací, což
je pro nás úspěch. Právě komunikace
je tím nejdůležitějším prvkem, který
vše spojuje. Také jste kladně hodnotili
mladost a nezkaženou byrokracii.
Chvalitebné, ale i dobré reakce byly
hlavně na nesrozumitelnost formulářů,
některým z Vás se nelíbí naše internetové
stránky a formuláře. Vaše hodnocení je
pro nás velice důležité, proto se pokusíme
hůře známkované předměty vylepšit.
Děkujeme.
Jelikož jste vyplňování věnovali svůj
volný čas, rozhodli jsme se vylosovat tři
organizace, které obdrží od nadace malý
dárek. Výherce budeme kontaktovat.
Gratulujeme!
Občanské sdružení Tvůrčí centrum
Ostrava – Milan Báchorek
Festival Poodří Františka Lýska –
Miroslava Vidličková
Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA – JM o. s. – Marie Matulíková

Pozvánka na Den s NOKD v ZOO
V sobotu 18. dubna 2009 Vás a hlavně
Vaše ratolesti, malé i ty odrostlejší,
zveme na Den s Nadací OKD v ZOO.
Akce se bude konat u příležitosti otevření
pavilonu Malá Amazonie v ostravské
zoologické zahradě, kde bude již
od 10.00 hodin připraven bohatý program.

Máte se opravdu na co těšit. Co ale
platí pro všechny prcky i puberťáky
bez výjimek: pokud se dostavíte oděni
ve zvířecím kostýmku či budete mít oděv
se zvířecím motivem, dostanete malou
pozornost. O soutěže a zábavu opravdu
nebude nouze.

www.nadaceokd.cz

