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Editorial
Milí čtenáři,
Bez dobrých lidí, nadšených pro neziskové projekty by to nešlo. Jsme rádi, že patříme do
velké neziskové rodiny, která působí v našich hornických městech a obcích. Ačkoliv nadace
prochází nelehkým obdobím, neztrácíme naději a s nadšením pomáháme a přispíváme
všude tam, kde můžeme a kde je to nejvíce potřeba. Díky tomu, že jsme v hojných letech
odpovědně hospodařili a ušetřili finanční prostředky na horší časy, jsme mohli i letos
vyhlásit veřejné výzvy včetně Srdcovky. Mezi nejpotřebnější a nejlépe zpracované projekty
rozdělíme opět miliony korun, které jistě pomůžou na správných místech. Ty budou letos
směřovat do měst a obcí přímo ovlivněných činností našich dárců.
Naším cílem je stále podporovat seniory, děti, mládež, hendikepované a obohacovat náš
kraj zajímavými a potřebnými projekty neziskových organizací a obcí.
Doufám, že vám pátek 13. února přinesl štěstí a své žádosti do velkých grantů v
programech Pro region a Pro Evropu jste odeslali včas a v požadované kvalitě. Celkem
jsme přijali o dvě stě projektů více, než jsme podpořili na začátku roku v Srdcovce.
Věřím, že rok 2015 nám všem přinese jen to dobré a přeji mnoho úspěchů s vašimi
žádostmi.
Karolína Drozdová
pověřená vedením Nadace OKD

AKTUALITY
Srdcovka podpořila rekordní počet projektů
Ostrava - Rovná osmdesátka šťastných srdcařů napříč těžební společností a dárcovskými
subjekty. Veřejně prospěšné neziskové projekty zaměstnanců, kteří se aktivně a bez nároku na
odměnu angažují ve prospěch hendikepovaných, seniorů, malých či velkých sportovců, ale i
pejskařů, myslivců, dobrovolných hasičů, Nadace OKD letos podpoří téměř milionem korun.
Srdcovka získává stále větší oblibu. Patroni dostávají příspěvek ve výši pěti až třiceti tisíc korun.
Někomu se to může zdát málo, ale i se zdánlivě malými částkami se daří dělat velké věci, které
pomáhají nebo jen prostě přinášejí radost. Je obdivuhodné, kolik lidí pomáhá neziskovým
organizacím na úkor svého volného času a kolika není lhostejné jejich okolí. Za to si zasluhují
náš velký obdiv a uznání.

Nová šichta - S nadací za prací
Ostrava - Rádi bychom vám představili projekt Nová šichta, který pomáhá odcházejícím
zaměstnancům OKD nalézt nové pracovní uplatnění a současně pomáhá také
zaměstnavatelům, shánějících se po schopných, zručných a především motivovaných lidech
do svých provozů.
První impulz přišel právě z Nadace OKD, kde vznikl projekt outplacementu s názvem
S nadací za prací, jehož cílem je umísťovat lidi opouštějící OKD na pracovní pozice u
jiných zaměstnavatelů. Právě v dobré a efektivní spolupráci se společností OKD vznikl
postupně komplexní program Nová šichta, který projekt S nadací za prací zaštítil a rozvinul
o další pilíř s názvem Podpora podnikání. Lidé odcházející z OKD si tak mohou vybrat
jednu ze služeb dle svého uvážení: „chci si najít práci“, nebo „chci podnikat“.
Projekt S nadací za prací má za sebou první úspěchy. Po tříměsíčním ostrém provozu se
do této části projektu přihlásilo 34 klientů. Z tohoto počtu jsme dokázali již 11 klientům
pomoci získat práci. S ostatními klienty nadále pracujeme na tom dosáhnout stejného cíle.
Nadační projekt pomáhá klientům se sestavením životopisů, přípravou na pracovní pohovor,
ale zahrnuje také poradenství při nástupu do zaměstnání, či sociálně- psychologické
poradenství. Současně díky široké spolupráci se zaměstnavateli nabízíme našim klientům
interní burzu práce, ale ve spolupráci s úřady práce také poradenství při výběru
rekvalifikací.
Úspěchu je však možné dosáhnout jen díky vlastní snaze a motivaci lidí, kteří k nám
přicházejí. Jen těm je možné poskytnout maximální možnou podporu – v nejlepším případě
korunovanou úspěšným nalezením nového pracovního uplatnění.

Michaela Kühtreiberová
Projektová manažerka projektu S nadací za prací

PODPOŘENÉ PROJEKTY
Co se v mládí naučíš ve stáří jako když najdeš
Bukovec - Na začátku zimní sezony počasí nepřálo, spíše připomínalo začátek jara než
tuhou zimu, ale nakonec paní zima dorazila i na svah v Bukovci.
Právě tam se letos 600 dětí ze základních škol v Karviné zúčastní lyžařských kurzů
trvajících až do března. Na začátku sotva udrželi rovnováhu a o dva dny později už šly samy
na pomu a hurá na kopec. Hodinka na svahu pod dohledem instruktorů, dvacet minut na
svačinku, a pak další hodina na svahu. Zájem o lyžařské kurzy je mezi dětmi a rodiči
obrovský. Kapacita bývá okamžitě naplněna. Dostane se nakonec i na ty nejmenší kluky a
holky z mateřských škol, kterým to bohužel nevyšlo v prosinci.

Spolupráce podnikatelské a neziskové sféry
Český Těšín - Díky skvělému nápadu z programu Continuous Improvement, kde mohou
zaměstnanci našeho zakladatele a dárce OKD, a.s., podávat své návrhy, které usnadní
nebo vylepší jejich práci, vznikl nápad třídit vyřazené elektrozařízení z provozu firmy. I
když českotěšínská chráněná dílna Trianon geograficky letos nespadá do oblastí, které
nadace podpoří, přesto si vážíme jejich práce. S novou spoluprací dokázala zaměstnat na
konci loňského roku 4 hendikepované pracovníky. To mluví za vše.

Jak na nezaměstnanost po gorolsku? Chovem ovcí!
Hrčava - Gorolská obec na česko- polsko- slovenském pomezí se sice chlubí několika „nej“
včetně toho, že nad ní nejdříve z celé republiky vychází (a zároveň zapadá) sluníčko,
nicméně jistým údajem se zrovna chlubit nemůže. A to nezaměstnaností, která v Hrčavě s
přibližně 250 obyvateli kolísá mezi 40 až 60 %! O změnu usiluje spolek Hrčávka za pomoci
Nadace OKD.
Cílem nadšenců, kteří se šestým rokem věnují udržování lidových řemesel či obyčejů a
snaží se zatraktivnit danou lokalitu pro turisty, není nic jiného, než řešit oba problémy naráz.
„Chceme zajišťovat nová pracovní místa právě v tradičních oborech, kterým se věnovali naši
předkové. Tedy především v salašnictví a výrobě produktů z ovčí vlny či mléka,“ líčí
zástupce spolku Rostislav Sikora. Podpory se v minulých letech dočkali v programech Pro
zdraví (Návrat k tradicím prostřednictvím pomoci osobám se zdravotním postižením), Pro
budoucnost (Rozvoj řemesel v Těšínských Beskydech) a v loňském roce rovněž v programu
Pro Evropu (Rozvoj Těšínských Beskyd).

Questing i v hornictví
Ostrava - Nevíš- li, co důl jest, prubni náš havířský quest! Tak pojmenovali jednu z trojice nových
questů, neboli hledaček, ve sdružení Actaea v moravskoslezské metropoli. Questing je hra
původem v USA spočívající v hledání a nalézání pokladů v podobě informací o konkrétním
místě, jeho zajímavostech a záhadách. Kombinuje zábavu, poznání a vzdělávání. Tyto hledáčky by
nevznikly bez společného úsilí a nadšení skupiny lidí, kteří chtějí druhým lidem ukázat něco
zajímavého ve svém okolí. Kam si můžete v Ostravě vyrazit? Například do Dolu Michal,
Ostravského muzea a ZOO Ostrava. Pravidla a podmínky hry jsou k dispozici v pokladnách na
daných místech nebo na webu www.questing.cz.
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