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Malé mediální zamyšlení
Pozitivní přístup médií k neziskovému sektoru je jedno z mých celoživotních témat. Zabýval
jsem se jím už jako student žurnalistiky, později jsem hledal cesty, jak prorazit do médií se
svými neziskovými projekty. Poté jsem se jako redaktor ČTK marně snažil přesvědčit své
šéfy, že firemní dárcovství není sprostý výraz. A teď se na druhé straně barikády pokouším
nahlodat novináře, aby referovali nejen o vraždách a smogu, ale také o pozitivnějších
tématech.
Musím říct, že se to postupně daří – angažovanost všech regionálních příloh celostátních
deníků se v této oblasti výrazně zvýšila. Ale na druhou stranu – MF DNES v posledních
měsících omezila rozsah regionálního zpravodajství, v Právu je malý už historicky a do
Deníku se všechno nevejde. O televizních stanicích raději v tomto směru ani nepřemýšlím,
naopak jistá šance je v rádiích a na zpravodajských webech. Šanci dostat se do médií ale
mají jen ti, kteří nejenže dělají dobré věci, ale zároveň k nim připraví poutavý příběh, který
novináře zaujme.
A pak je tady pro neziskovky ještě jedna možnost, jak zaujmout veřejnost. Jde o to vytvořit
zajímavé internetové stránky nebo facebookové profily, které lidi prostě budou bavit! Zní to
jednoduše, ale je to setsakra složité. Doporučuji tímto úkolem pověřit mladou krev –
nejmladší členové našich týmů zvládají on- line technologie lépe než kdokoliv z nás rádoby
zkušenějších, a navíc umí posoudit, co je skutečně podstatné a zajímavé a co je naopak
jen nudnou vycpávkou, která návštěvníky webů odrazuje od dalšího čtení.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

AKTUALITY
Sídliště opět žije
Tento měsíc vyhlašujeme již druhou výzvu našeho úspěšného grantového programu Sídliště
žije. Máme ambiciózní cíle – zlepšit úroveň veřejných prostranství a zároveň mezilidské
vztahy lidí žijících na sídlištích díky práci na společném projektu. Největší šanci získat
podporu tedy mají neziskové organizace, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou
přímé zapojení obyvatel. Uzávěrka přihlášek je 14. prosince, další podrobnosti naleznete na
webu www.sidlistezije.cz.

Podpořené projekty
Sídliště ožilo prvními brigádníky!
ORLOVÁ – Program Sídliště žije, který odstartoval letos na jaře, postupuje nejrychleji zřejmě
v Orlové. Zatímco ve většině ostatních měst probíhají přípravné práce, v Orlové už mají za
sebou první brigádu. Konkrétně v rámci projektu Vesele uprostřed sídliště, který zahrnuje
přeměnu nevyužívané zahrady klubu Spirála a mateřského centra Bejbáček na areál plný
příležitostí pro aktivní využití volného času. Na brigádu přišla asi třicítka dobrovolníků,
zapojily se i děti.

Jin a Jang na fotkách
ÚVALNO – Osmiletý školák Vojta Zemba ze Slezských Rudoltic vyhrál dětskou kategorii
soutěže Jin Jang Krnovska a Osoblažska pro amatérské fotografy z regionu. Nejlepší
obrázky mezi dospělými měl Ondřej Pavlík z Opavy. Cílem fotosoutěže podpořené Nadací
OKD bylo prostřednictvím hezkých fotek ukázat, že i tato oblast je turisticky atraktivní.
Snímky z nepěkných míst zase mají upozornit na zdejší problémy.

SRDCOVKA: Malí judisté vyjeli do Beskyd
RAŠKOVICE – Někdejší český reprezentant v judu Martin Dehmer je další hrdinou
Srdcovky. Pomáhá ve Sportovním klubu Judo Frýdek- Místek, zároveň ale pracuje na Dole
Paskov. Díky tomu měl šanci získat příspěvek z nadačního programu určeného pro
zaměstnance OKD a dalších dárcovských firem Nadace OKD. Peníze využil na zajištění
víkendového soustředění pro děti – členy klubu i nové zájemce o tento bojový sport.

Snoezelen pro klienty Mikasy
OSTRAVA – Snuffelen je čichat, doezelen dřímat. Ve spojení těchto holandských výrazů se
skrývá poněkud obtížně vyslovitelný název nové terapie pro hendikepované – snoezelen.
Díky Nadaci OKD ji může v Ostravě využívat další z neziskových organizací, denní stacionář
MIKASA v Zábřehu, jež se stará o klienty od 16 do 26 let z celého regionu. Každý z nich teď
týdně absolvuje ve snoezelenu jednu pracovní a jednu relaxační hodinu. Většině to přináší
nejen uklidnění, ale také stimulaci všech smyslů. Snoezelenovou místnost pomohla zařídit
Nadace OKD z fondu RPG Real Estate.

Stomici vyrazili na Valašsko
VALAŠSKO – Horský hotel Jelenovská ve Valašských Klobúkách hostil jubilejní dvacátý
rekondiční pobyt Slezského klubu stomiků v Ostravě, který dlouhodobě podporuje také
Nadace OKD. Přijelo na 120 lidí žijících se stomií - vývodem střeva nebo močových cest na
povrch těla – nejen z Ostravy, ale i Opavy, Nového Jičína, Přerova, také ze Slovenska
a Polska. Pobyt jim pořadatelé ušili přímo na míru – kromě výletů a cvičení pod dohledem
odborníků připravili prezentaci devíti firem nabízejících zdravotní pomůcky právě pro stomiky.

SRDCOVKA: Kynologické cvičiště jako nové
KARVINÁ – Půl století staré vybavení cvičiště 016. ZO Českého kynologického svazu
Karviné- Mizerově už není tak mizerné jako ještě nedávno. Hlavně díky střelmistrovi z Dolu
Darkov Richardovi Kuchelovi, který získal jako zaměstnanec OKD pro svou organizaci
minigrant Srdcovka. Z něj zaplatili nejen opravy dřevěných desek a ocelových konstrukcí
u překážek, ale také vybavení pro agility (koordninační žebříky, podavače míčků,
přeskokové sady) a trénink obrany (ochranný rukáv a kalhoty s vestou pro figuranta).
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