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Nadace OKD vyhlašuje opět výzvy,
s novinkami kvůli útlumu a covidu

ČČK Karviná získal
individuální příspěvek
v koronavirovém období

Podávat projekty do minigrantového
i grantového kola je možné do uzávěrky
v pátek 8. ledna 2021 ve 23.59 hod
(Srdcovka) a 18. ledna 2021 ve 23.59 hod
(Pro region)
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„Srcovka je náš nejoblíbenější
program, což dokazuje, že horníci i další zaměstnanci revíru
věnují svůj volný čas dobrovolně a bezplatně také spoustě veřejně prospěšných aktivit,“ říká
Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD. O minigrant
tedy mohou usilovat všichni lidé
z OKD, HBZS a Green Gas DBP,
jež působí v neziskové organizaci s prokazatelně minimálně
roční existencí (fyzické osoby
ale nikoliv). „Na žádosti si dejte záležet, popište vše důkladně,
informace musí na sebe navazovat, dávat smysl. Je to vaše pomyslná brána k získání finanční podpory. Hodnotíme obsahovou část a kvalitu zpracování žádosti,“ uvádí Preisingerová
s tím, že je nutné také čestné
prohlášení statutárního zástupce neziskovky i budoucího srdcovkového patrona.
„Novinkou je, že projekt mohou do Srdcovky podat i ti, kteří byli v zaměstnaneckém stavu ve společnosti OKD nebo
v HBZS do 31. prosince 2020

Srdcovkový projekt myslivců.

vzhledem k složité situaci
způsobené koronavirovou
pandemií poskytla karvinskému oblastnímu spolku
Českého červeného kříže
(ČČK) částku 175 tisíc korun.
Šek na individuální finanční
výpomoc předala její ředitelka Karolína Preisingerová
představiteli této organizace
Oldřichu Gbelcovi.
„Velké nasazení je také
spojeno s náklady, které musí
ČČK Karviná hradit a výpadek
příjmů za zdravotní dozory či
pořádání kurzů první pomoci
letos velmi ovlivňoval finanční
stabilitu spolku. Organizaci
ohrozil až natolik, že hrozilo
omezení poskytování služeb
či jejich zánik. Předaná částka
určitě nepokryje veškeré
vzniklé ztráty spolku, ale jistě
ho pomůže udržet nad vodou,“
vysvětlovala Preisingerová.
Peníze šly z nadačního
Operativního fondu a neziskovka je využije především
na provozní náklady, jako mzdy,
pohonné hmoty, energie a další
služby
„Nestačí mi slova, abych
vyjádřil radost a vděk. Je
to pro nás obrovský hnací
motor, abychom nic nevzdali
a pokračovali dál,“ prohlásil
ředitel karvinské pobočky humanitární organizace. Jejímiž
principy jsou: Humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota
a světovost.
ČČK Karviná obvykle
zajišťoval přítomnost zdravotnických asistencí na společenských, sportovních
a kulturních akcích. Věnoval
se také výuce předlékařské

Podporují se i hornické spolky.

Pro současná, ale také
bývalá hornická města
a obce

Dětmarovice,Doubrava,FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Petřvald,
Pasvov
Staříč,
Stonava,
Sviadnov a Žabeň jsou místa, z nichž je možno usilovat
o granty v programu Pro region.
„Jejich maximální výše činí 200
tisíc korun na jednu žádost, finanční spoluúčast příjemce činí
minimálně dvacet procent z požadovaného příspěvku a v případě přesahu parametrů a oblastí
si naše správní rada rozhodující
o přidělení prostředků vyhrazuje právo udělit výjimku,“ pokračuje nadační ředitelka.
Pro region počítá s podporou v oblastech: Volnočasových
aktivit (zaměřených primárně na děti, mládež, seniory
a mezigenerační setkávání),
zkvalitnění životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně projektů zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení,
pracovních a sociálních terapií
handiapovaných, modernizace vybavenosti zařízení sociální péče, podporované zaměstnávání (chráněné pracovní místa), zlepšování životního prostředí a zachování biodiverzity,
rozvoje komunitně zaměřených
aktivit (úpravy veřejných prostranství, komunitní akce v obci
či městě).
„Tyto záměry musí být zahájeny od 1. března do 31. prosince 2021, musí probíhat nejméně třicet dní a nejdéle jeden rok.
Příjemci zároveň musí splnit
podmínku, že je ukončí do 30.
září 2022,“ sděluje nadační administrátorka. A připomíná, že
v i programu Pro region se nežádá na již podpořené (nebo
podobné) a kvůli covid-19 odkládané projekty! Nadace OKD

v něm také nepodpoří podnikatele a fyzické osoby, plány podnikatelského a ziskového charakteru, úhrady půjček, dluhů
a již existujících závazků včetně
záloh či leasingů.

Grantys je nutný,
nadační tým s ním naučí
pracovat

Oba vyhlášené programy
Nadace OKD mají společného
jmenovatele, jímž je webový
systém Grantys, do něhož se
přihlašuje na stránce www.nokd-granty.cz, a jenž je jediným
způsobem, jak se dá o příspěvek žádat. „Rozhodující je zde
datum i čas odeslání do systému. Uzávěrka pro program
Pro region je v pondělí 18. ledna 2021 ve 23.59 hodin a pro
program Srdcovka je v pátek
8. ledna 2021 ve 23.59 a výsledky zveřejníme podle rozhodnutí správní rady nejpozději 1. března 2021. Srdcaři
dostanou písemné vyrozumění v Grantysu nejpozději do 5. března 2021,“ vzkazují z nadace. Nabízejí také bezplatné konzultace k projektům
i databázi Grantys, jen je nutné si předem dohodnout termíny. Žádostem o schůzky
po 15. lednu nebude z kapacitních důvodů vyhověno.

první pomoci pro školy, školky,
firmy i širokou veřejnost
(a to ve specializovaných
kurzech akreditovaných
i Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR).
„Naše plány však od března
nabourává virus, který zasahuje do veřejného dění a života
nás všech. Od prvního dne
vyhlášeného nouzového stavu
jsme věděli, že se všechno
mění a pro nás nastává velice
krizové období. Přes to jsme
však nesložili ruce do klína,
neschoulili se do kouta
a aplikovali principy Českého
červeného kříže,“ upozornil
Gbelec.
Členové karvinského
oblastního spolku projevili
obrovskou dávku solidarity
a pomáhali ve všech možných
formách. V domácnostech
vznikly i improvizované dílny
na šití roušek pro potřebné.
„Víme, že to není jediná
pomoc, kterou můžeme
poskytovat, a tak jsme
v rámci krizového týmu
v našem městě také nabídli
asistenci při zajištění nákupů
potravin a léků pro seniory,
jimž s ohledem na špatnou
epidemiologickou situaci,
nebylo doporučeno vycházet
z domovů,“ zmínil Gbelec. ČČK
Karviná nakupoval i obyvatelům Orlové a Rychvaldu.
„I přes postupnou ztrátu
energie, času, síly a hlavně
financí se snažili pomáhat,
protože to je jejich posláním.
Věříme, že to oblastní spolek
ČČK Karviná nevzdá, vše
zvládne a pomůže ještě mnoha lidem po mnoho let a to
i díky Nadaci OKD,“ doplnila
Preisingerová.

Oprávněnými
žadateli jsou
• spolky a pobočné spolky,
• obecně prospěšné
společnosti,
• ústavy,
• církve, evidované církevní
právnické organizace,
• příspěvkové organizace,
• obce a města,
• sdružení a spolky obcí.
(platí to pro oba vyhlášené
nadační programy)
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Nejoblíbenější
program je pro aktivní
zaměstnance

a od 1. ledna 2021 budou spadat
už pod státní podnik DIAMO,“
upozorňuje nadační administrátorka Silvie Balčíková. Další
aktualita pak souvisí s pandemií
covid-19: Příjemci, jež v důsledku nouzového stavu nemohou
letošní projekt uskutečnit a přesouvají ho na později, nesmí
v této minigrantové žádat o příspěvek na stejný nebo podobný
záměr. „Například, pokud jsme
podpořili víkendové soustředění
v Beskydech, které je přeloženo
na březen 2021, tak není možné
podávat novou žádost na víkendové soustředění v Jeseníkách,“
vysvětluje Balčíková.
Nadace OKD poskytne úspěšným Srdcařům pět až třicet tisíc
korun. „A to na všechny aktivity
konkrétní organizace, na nichž
se zaměstnanec – avšak nikoliv
člen jeho rodiny – aktivně sám
podílí. Minigrant také nesmí být
použit pro vlastní potřebu patrona či rodinných příslušníků a ani
na krytí částek, jež by byl povinen zaplatit své organizaci třeba na členských příspěvcích,“
zdůrazňuje
administrátorka.
Finanční účast na srdcovkovém
projektu sice není nezbytná, ale
nadací vítaná.
Jeden patron sice dostává jedinou šanci na podporu, nicméně pokud je třeba u dobrovolných hasičů či myslivců více
horníků, může každý další oslovit NOKD s vlastním nápadem.
„Tyto projekty musí být zahájeny nejdříve 1. březnu 2021
a ukončeny nejpozději k 28. únoru 2022. Zároveň musí splnit
minimální třicetidenní dobu realizace,“ upozorňuje Balčíková.

KARVINÁ – Nadace OKD
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KARVINÁ – Těžařská nadace vyhlásí popatnácté tradičně od posledního měsíce roku své výzvy. Srdcaři – tedy v neziskovém
sektoru aktivní zaměstnanci jejich dárcovských firem – mohou
podávat žádosti už od svátku
hornické patronky sv. Barbory
v pátek 4. prosince. Od pondělí
7. prosince dostanou šanci přidat se rovněž autoři projektů
do programu Pro region.
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Karolína Presingerová a Oldřich Gbelec.

Stonavská Barborka: Setkání ansámblů uprostřed pandemie

BLAHOPŘEJEME

KARVINÁ – Mezinárodní soutěžní přehlídka v ko-

Dnes 26. 11.
2020 oslaví
krásné
80. narozeniny pan Jan
BALÁŠ, který
z Kroměříže
přišel
do učení
na Důl Dukla,
kde celý život
pracoval jako horník-kombajnér a později jako
strojník kompresorů.
Svým elánem a pracovitostí potvrzuješ to, že věk je
jen číslo, a i když roky přibývají a zdraví chátrá, pro nás jsi
a vždycky budeš náš nejmilejší děda a táta.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, pohodu a mnoho rybářských úlovků přejí dcery Lenka a Kamila, vnuci Šárka,
Honzík a Ondra, zeťové Jarek a Roman a ostatní.

a snad se nám to podařilo formou virtuálního
světa,“ konstatuje Melnar.
SAUP tedy znamená interaktivní zpívání
v daném čase včetně připojení moderátora, zástupců vedení ansámblů a samozřejmě hodnotitelů. „Termín podávání přihlášek jsme tedy

prodloužili do pondělí 30. listopadu a termín
konání přesunuli na sobotu 12. prosince na 15
hodin,“ uvádí ředitel Stonavské Barborky.
Organizační tým po soutěžících poptává audiovizuální soubory (přehlídkové klipy), přičemž hodnotit bude nikoliv technologickou,
nýbrž uměleckou úroveň.
Porotu vytvoří význačné osobnosti ansámblového a komorního zpěvu, které se též chystají na udělování zvláštního ocenění Ročníku
uprostřed pandemie. „Ceny předáme korespondenčně,“ poznamenává Melnar.

Přehlídka zpěvu v číslech
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morním a ansámblovém zpěvu Stonavská
Barborka se letos vzhledem k všeobecně známým okolnostem připravuje pod zkratkou
SAUP – tedy Setkání ansámblů uprostřed pandemie. Čtrnáctý ročník tradiční akce, jejímž
partnerem je Nadace OKD, se také přesouvá
z konce listopadu na první polovinu prosince.
„Tentokrát bude probíhat jako SAUP v on-line prostředí na webu stonavskabarborka.
cz a také na našem facebookovém profilu stonavskabarborka,“ vysvětluje ředitel festivalu
Josef Melnar s tím, že optimismus a víru v to,
že se ve stonavském Domě PZKO bude i letos
zpívat naživo zachovávají do poslední chvíle.
Paralelně však pracují vůbec poprvé v historii s variantou, že klasické pojetí festivalu budou muset změnit. „Zprvu nás to zaskočilo,
ale i k tomuto úkolu jsme se snažili najít řešení

Stonavská Barborka v klasické podobě.

• prozpívalo se 10 280 minut,
• účastnilo se 2521 soutěžících,
• udělilo se 57 ocenění.
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