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Editorial
Vážení přátelé,
příchod nového roku tak trochu vybízí k bilanci toho předešlého. Nevím, jak tomu bylo u
Vás, ale pro mě byl rok 2013 ve znamení změn, malých či velkých, dobrých i špatných.
Značná část z nich se odehrála také u nás v nadaci. Kolegové odešli na mateřskou, do
Plzně nebo začali pracovat na vlastní pěst. Náš tým také doplnil mužský element, což přišlo
vhod zejména při stěhování nadace do Radvanic :-)
Zavedli jsme další úsporná opatření, z nichž tím nejvýznamnějším je zúžení podpory pouze
na projekty realizované v okresech Karviná, Frýdek- Místek a Ostrava. Podstatnou změnou
je také vlastní administrace podpořených projektů, na což se osobně nejvíce těším, jelikož
tato forma „patronství“ nám umožní být projektům, organizacím a lidem ještě blíže. Právě
jejich úsilí patří poděkování za uplynulý rok. Bez nápadů, ochoty pomáhat a snahy něco
zlepšit by nemohly vzniknout tak skvělé projekty, s jakými se setkáváme a které pomáhají
těm, kteří to nejvíce potřebují. Potřeba něco dělat pro druhé totiž musí pocházet přímo od
srdce.
A pro takové „srdcaře“ mám dobré zprávy. Přes všechny změny, kterými jsme v uplynulém
roce prošli, jsme stabilizovaní a grantujeme dál! V lednu Vás čekají výzvy našich stabilních
grantových programů, pár posledních dnů zbývá do konce výzvy programu Sídliště žije a
právě dnes, na svátek svaté Barbory, patronky všech horníků, vyhlašujeme již třetí výzvu
grantového programu Srdcovka. Ten je určen zaměstnancům zřizovatelské společnosti
OKD a dalších dárcovských firem nadace, kteří ve volném čase dobrovolně působí v
neziskových organizacích a dělají něco prospěšného pro druhé. Pro své aktivity mohou
získat až 30 000 Kč a celý proces je nastaven co nejjednodušeji, aby i ti, kteří nemají s
granty zkušenosti, mohli získat finanční podporu. Jako patronka Srdcovky jsem všem
stávajícím i budoucím srdcařům k dispozici, proto se na mě neváhejte s důvěrou obrátit.
Žádosti o Srdcovku přijímáme až do pátku 17. ledna. Proto neváhejte využít Vaše společná
vánoční setkání také k lehké bilanci a možnosti k zamyšlení nad tím, co Vaše organizace či
lidi v ní potřebují.
Za celý nadační tým bych chtěla poděkovat všem, kteří jsou nadaci nakloněni, za jejich
podporu, důvěru a za to, že jsou s námi. Přejeme Vám klidné a odpočinkové svátky, během
nichž můžete nasbírat síly na příští rok a třeba hned v lednu se přihlásit do našich
grantových výzev. Přejeme všem, ať je rok 2014 klidnější, a případné změny, které na nás
čekají, ať nás posunou kupředu. Buďte dobří!
Veronika Kusá
produkční a mluvčí Nadace OKD

Aktuality

MiniGrant lidem, kteří pomáhají
Grantový program Srdcovka je určen zaměstnancům společnosti OKD a dalších
dárcovských firem nadace. Svůj název získal podle tradičního hornického názvu pro
součástku závěsu těžní klec a stal se synonymem pro dobré lidi, kteří ve volném čase
pomáhají druhým. Bez nároku na honorář, prostě od srdce.
Žádost o Srdcovku podávají srdcaři prostřednictvím organizace, v níž působí a kde budou
svůj záměr realizovat. Formulář žádosti a další informace jsou ke stažení na webových
stránkách www.nadaceokd.cz/ srdcovka.

Blíží se konec výzvy programu Sídliště žije
Ještě necelé dva týdny se můžete přihlásit do programu Sídliště žije, jehož posláním je
revitalizace veřejných prostranství s přispěním místní komunity v okresech Karviná, FrýdekMístek a Ostrava. Pro přihlášení do výzvy a zařazení do prvního kola Vám stačí záměr
projektu. Tedy mít jasno v tom, co, kde, kdy, proč a pro koho chcete dělat. Nově se mohou
zapojit i menší města. Výzva končí už 13. prosince 2013! Tak neváhejte a přihlaste i svůj
projekt!

Česká televize připravuje nový pořad a objeví se v něm Nadace OKD
Nový pořad České televize Refresh se věnuje rekultivaci veřejných prostranství a hned dva
díly z chystané série jsou věnovány projektům, které byly podpořeny Nadací OKD v rámci
programu Sídliště žije. Diváci tak budou moci sledovat jejich průběh od prvotních nápadů,
přes společné plánování a komunitní brigády, úskalí, kterými si museli zúčastnění projít, až
po dokončení projektů pro jejich využití veřejností. Díky televiznímu pořadu Refresh se tak
mimo jiné seznámíme s pozadím vzniku nového skateparku v Ostravě- Porubě a s
proměnou bývalého krytu v multifunkční centrum, jež se uskutečnila ve Studénce.

Ocenili jsme nejlepší neziskové projekty roku 2013
Již popáté jsme vybrali ty nejlepší z podpořených projektů, které jsme nominovali na Ceny
nadace OKD v pěti kategoriích podle jednotlivých grantových programů. Předali jsme také
cenu Osobnost neziskové sféry Pavlu Sporyschovi, řediteli Domu na půli cesty
Heřmánek v Karviné, který pomáhá více než 13 let mladým lidem na jejich životní cestě po
opuštění ústavní výchovy. O udělení jednotlivých cen rozhodla odborná komise na základě
nominačního výběru provedeného zaměstnanci nadace, kteří s podpořenými projekty
přicházejí do kontaktu nejvíce a mohou odpovědně posoudit jejich přínos a kvalitu.
Cena za Projekt roku v kategorii Pro zdraví připadla organizaci CHRPA sociální firma
Slezské diakonie, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Tato chráněná dílna
z Krnova ručně vyrábí bytové doplňky, spravuje veřejné toalety, vede malé zahradnictví, a
provozuje dokonce dva obchody, kde si můžete její zboží zakoupit. Jeden z nich je od září
otevřen i v Ostravě.
V kategorii Pro radost zvítězil projekt s názvem Ostravské křemíkové nebe, který
formou kreativních workshopů propojil umění a ekologii, když elektroodpad přetavil
v netradiční umělecké objekty. Ty pak byly pro veřejnost vystaveny v nezávislém
kulturním centru Cooltour, návštěvníci výstavy se mohli seznámit s nekonvečním
uměleckým stylem zvaným junk art a zároveň získat informace o třídění nejen elektrického
odpadu.
Římskokatolická farnost Karviná- Doly si odnesla cenu v kategorii Pro budoucnost za
obnovu věžních hodin a návrat Zvonů naděje do kostela sv. Petra z Alkantary u Karviné,
tzv. šikmého kostela, který je vyhledávaným návštěvním místem pro své vychýlení
v důsledku těžby.

Kategorie Pro Evropu je určena pro pomoc organizacím, které chtějí žádat o grant u
Evropské unie. Pokusila se o to i Základní škola Ukrajinská v Ostravě- Porubě. Ta se
dlouhodobě věnuje integraci hendikepovaných žáků. Na svůj projekt My to společně
zvládneme získala od nadace na zpracování žádosti 30 000 Kč a dokázala je proměnit ve
finanční podporu z Evropské unie přesahující tři miliony korun. A to je rozhodně úspěch.
Druhým rokem byla udělena také cena pro Srdcaře roku, tedy pro zaměstnance OKD a
dalších spřízněných firem, kteří ve volném čase pomáhají v neziskových organizacích.
Letos si cenu odnesl Milan Žabčík z Hlavní báňské záchranné stanice, který za
minigrant od Nadace OKD pořídil mužstvu dobrovolných hasičů ve Frýdku nové dresy. Ty
pak byly se slávou předvedeny na Mezinárodní hasičské olympiádě ve Francii, odkud si
frýdečtí hasiči přivezli zlaté medaile.

Podpořené projekty
Souznění se letos koná popatnácté
KOZLOVICE – Efroni Choir z izraelského Tel Avivu, Národopisný soubor Postřekov z
Chodska, formace Třehusk s jarmarečními písněmi Poberounska a staré Prahy či pěvecké
seskupení Fragile ze Slovenska. To jsou největší taháky jubilejního patnáctého ročníku
Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění 2013,
který se koná od čtvrtku 12. do neděle 15. prosince, tradičně za podpory Nadace OKD.
Zahájení proběhne za účasti kapely Spirituál Kvintet v kostele ve Václavovicích. Druhý den
bude festival pokračovat v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku- Místku, kde se mimo jiné
představí vynikající sopránistka Eva Dřízgová- Jirušová. Třetí den se bude konat v
beskydských Kozlovicích, kde už v 8 hodin začíná bohatý a do večera trvající program. Ten
zarhnuje jarmark, tříkrálový příjezd, živý betlém, lidová řemesla i tradice, koncert duchovní
hudby a vánočně adventní pořad. Završení letošního Souznění se bude konat v Ostravě –
na setkání s lidovými tvůrci, regionální gastronomií a tradičním galakoncertem.

Vřesinské děti vedou ekologickou osvětu
OSTRAVA - Každá z tříd na prvním stupni základní školy ve Vřesině u Ostravy zpracovala
vlastní téma související s ochranou přírody a veřejně ho prezentovala před tělocvičnou zcela
zaplněnou spolužáky, učiteli, příbuznými i sousedy. Ekokonference byla prvním výstupem
projektu, jehož smyslem je vštípit dětem kladný vztah k životnímu prostředí. Pokračovat se
bude na jaře Školní alejí, kde proběhne vysazování stromů – mléčných javorů. A v příštím
školním roce se také uskuteční Koláčová slavnost, kde nepůjde jen o samotné sladké
pečivo, nýbrž i o seznámení dětí se zpracováváním obilí a mouky.

Děti z Karviné se budou učit lyžovat v Beskydech
KARVINÁ - Ještě před letošními vánočními svátky vyrazí první skupina dětí z mateřských
škol a žáků prvního stupně základních škol v Karviné na lyžařský výcvik do Beskyd
probíhající opět za podpory Nadace OKD. To například znamená, že za pětidenní pobyt
rodiče zaplatí pouze pětistovku. „V loňském roce jsme připravili pilotní projekt výjezdových
lyžařských kurzů, který dopadl nad očekávání dobře. Proto v něm pokračujeme a těšíme se
opět nadační přízni,“ informoval náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk s tím, že tři
stovky dětí už beskydské lyžování absolvovaly. A letos logicky dostávaly přednost ty, které
se kurzu ještě nezúčastnily. Pilotní ročník byl orientován především na předškoláky, ten
současný je určen i žákům prvních stupňů.

Sedmý ročník Stonavské Barborky
STONAVA - Posláním Stonavské Barborky je podpora malých vokálních a vokálněinstrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně. Její podstatou je přiblížit
prostřednictvím mezinárodních kulturně- společenských akcí krásu uměleckého projevu
zaměřeného na tuto specifickou hudbu. Slavnostní koncert jako vyvrcholení festivalu
proběhne v neděli 8. prosince v Domě PZKO ve Stonavě.
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