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EDITORIAL
Vážení přátelé,
nastoupila jsem do nadace před pár týdny a ve své nové pracovní židli se zatím pomalu
usazuji a rozhlížím. Snažím se co možná nejintenzivněji nasát atmosféru organizace, která
toho v nedávné minulosti hodně dokázala. A to je skvělé, protože do budoucna máme na
čem stavět.
Co se týká letošních projektů, přišla jsem „k hotovému“. Ve dvou stěžejních grantových
programech Pro region a Pro Evropu bylo vybráno více než 70 obecně prospěšných
projektů na území kraje, které podpoříme částkou 7,5 milionu korun. Spolu s programem
Srdcovka tak letos rozdělíme mezi 153 projektů neziskových organizací, měst a obcí
bezmála 9 milionů korun. Tyto prostředky se připočtou k již více než 283 milionům, které
nadace od svého vzniku v roce 2008 rozdělila neziskovému sektoru a municipalitám.

V našem regionu stále vznikají krásné a užitečné projekty, které bychom rádi ocenili.
V sobotu 23. 5. proto byly předány Ceny Nadace OKD za rok 2014. Na místě, které je
nerozlučně spjato s historií hornictví v regionu, v Kompresorovně Hornického muzea
na Landeku, jsme ocenili nejlepší projekty roku 2014 v programech Pro zdraví, Pro
radost, Pro budoucnost, Sídliště žije, Srdcař roku a k tomu přidali ocenění pro Osobnost
neziskové sféry. Lidé, kteří pomáhají ostatním, a prospěšné aktivity neziskových
organizací si zaslouží úctu a veřejné poděkování. Jsem ráda, že nadace mohla být u
toho, když přicházela na svět řada těchto projektů, které pomohly lidem, aby byl jejich
život jednodušší, nebo prostě jen šťastnější a veselejší. V tom budeme pokračovat i
v dalších letech.
Mou prioritou v nejbližších měsících bude další rozvoj unikátních a velmi úspěšných
programů, které jsou v nadaci skvěle nastartovány, a dalších aktivit posilujících rozvoj
občanské společnosti a neziskového sektoru v České republice, a především v
Moravskoslezském kraji. Chtěla bych, aby Nadace OKD byla inspirativním partnerem
neziskovým organizacím, městům a obcím v hornickém regionu a vlastně všem lidem, s
nimiž spolupracuje. Budu se zasazovat o to, abychom byli i nadále spolehlivým
partnerem pro Spolek svatá Barbora, který se stará o hornické sirotky, a pro hornické
spolky a sdružení, díky nimž v našem regionu zůstávají nadále živé hornické tradice.
Věřím, že spolu s týmem nadace se nám to podaří.
Přeji vám krásné léto
Jana Mudrová
ředitelka Nadace OKD

AKTUALITY
NADACE OKD LETOS PODPOŘÍ 73 OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH
PROJEKTŮ
Novinkou pro rok 2015 je sloučení dřívějších programů Pro zdraví, Pro radost a Pro
budoucnost do jednoho s názvem Pro region. Beze změny zůstává program Pro
Evropu.
Volný čas a amatérský sport, sociální služby, děti a mládež - především do těchto tři sfér
mířily projekty neziskovek a hornických obcí žádajících o podporu z naší nadace,
předkládané v letošní grantové výzvě. Dohromady se jich v Nadaci OKD sešlo na 280. V
rámci dvou stěžejních grantových programů jsme vybrali více než 70 obecně prospěšných
projektů na Karvinsku, Frýdecko- Místecku a Ostravsku, které letos podpoříme částkou 7,5
milionu korun. Spolu s programem Srdcovka letos rozdělíme 8,5 milionu korun mezi 153
projektů neziskových organizací, měst a obcí.
Osvědčené neziskovky, ale i nováčci
Příjemci letošních grantů jsou osvědčené neziskové organizace jako ADRA, ONKO Naděje,
Dokořán, Heřmánek, RockTherapy, SŠTaS Karviná, městská kulturní centra nebo charity se
svými tradičními projekty. Objevili se však také nováčci - třeba paskovský klub rodičů a
přátel postižených dětí Čmeláček, akademie pro hendikepované Dobrodiní z Karviné či
Slezská humanita z Orlové, která chce vybudovat bezbariérovou zahradu domova pro
seniory a kompenzační pomůcky.

PODPORA HORNICKÝCH TRADIC A PŮL MILIONU NA BARBORKU
Kroužky krojovaných horníků, kluby vysloužilých pracovníků šachet či spolky
udržující havířské tradice ve výčtu letošních úspěšných žadatelů o granty ve dvou
základních programech Pro region a Pro Evropu chybí. V žádném případě to ale
neznamená, že bychom na ně zapomínali. Podpory se totiž dočkají jak ony, tak
horničtí sirotci z Barborky.

V grantech pro hornické spolky spatřuje Nadace OKD důstojné uznání hornických seniorů
a uctění havířské profese. Základní myšlenkou je zachování historicko- kulturního dědictví
díky činnosti těchto spolků a příznivců hornictví vůbec. V klubech se schází přes osm tisíc
seniorů, kteří nejen vzpomínají na dobu, kdy pracovali u těžební společnosti, ale tráví zde
aktivně i svůj volný čas.
Těžařská nadace ctí také ideu sociální výpomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří
zemřeli v souvislosti se svou prací v dole či na povrchu závodů OKD. Cílem je umožnit
dětem z takto postižených rodin dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám i
možnostem, a pak jejich zařazení do aktivního pracovního procesu. V neposlední řadě je
to i rozvíjení talentu dětí v kultuře či sportu, nebo zajišťování lékařské péče. Spolek svatá
Barbora dostal na projekt v letošním roce půl milionu korun.

PODPOŘENÉ PROJEKTY
POMOHLI JSME ROZJET JABLUNKOVSKÉ SENIOR TAXI
Jablunkov zřízením seniorské taxislužby reagoval na požadavky obyvatel vyvolané
chybějící sítí městské hromadné dopravy a nedostatkem autobusových spojů. Čísla z
loňského roku dokazují zájem obyvatel Jablunkova a okolních lokalit o Taxi Senior, které
jsme v nejvýchodnějším městě Česka pomohli rozjet.
Senioři nejsou díky službě natolik závislí na autobusech či dopravních prostředcích
rodinných příslušníků a známých. Pozitivně to vnímají zejména ti ve vzdálenějších
částech města.
„Podpora z těžařské nadace znamenala pro naše město především úsporu finančních
prostředků na startu projektu, o kterém jsme předem nevěděli, zdali uspěje, či nikoliv.
Zároveň šlo o záštitu projektu jako takového – Nadace OKD věřila společně s námi, že
děláme dobrou věc pro občany,“ pochvaluje si jablunkovská sociální pracovnice Táňa
Čmielová.
Město vymezilo dvanáct „stanic“, do kterých vozí seniory za zvýhodněnou cenu. Nejvíce
Taxi Senior jezdí k lékařům, na úřady, pošty, do bank a nákupních center.

POMOC PŘI DIAGNÓZE ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Sdružení ROSKA Ostrava přichystalo na 20. května v rámci Světového dne RS
osvětu a seminář na téma uplatnění hendikepovaných v klimkovickém sanatoriu.
Zdeněk z Havířova je bývalý horník a je prozatím poslední člověk s diagnózou
roztroušené sklerózy, který se v březnu informoval o aktivitách sdružení ROSKA Ostrava.
Pokud se rozhodne přidat ke sdružení pomáhajícímu v regionu lidem s tímto
onemocněním od roku 1987, rozšíří jejich počet na 146.
Nestihne už ovšem týden na Valašsku v hotelu Duo, kam se podle slov předsedkyně
ROSKY Ostrava Naděždy Nováková členové vypraví právě díky grantu. Rekondiční pobyt
je plně obsazený, jede i třináct z celkem čtyřiceti vozíčkářů. Všechny čekají rehabilitace,
cvičení, bazén, cvičení paměti i společenské hry, ale i besedy s lékaři nebo výlety po
okolí.
Nadace OKD přispěla na projekty pacientům s roztroušenou sklerózou už počtvrté.
Finanční prostředky umožňují zejména vozíčkářům pobyty v přírodě mezi přáteli a
kamarády, ale protože roztroušená skleróza postihuje i smyslové vjemy a paměť, tak
například i procvičování paměti.
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému,
kdy imunitní systém člověka napadá mozek i míchu, což trvale zasahuje do motorické a
smyslové kontroly. Objevuje se nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života. Příčinu doposud
nikdo neobjevil. Nemoc je léčitelná, ale zcela vyléčit ji prozatím nelze.

STOLETÁ OPRAVA KATEDRÁLY
Katedrála Božského spasitele na náměstí Msgre. Šrámka prodělává nejvýznamnější
rekonstrukci za posledních sto let. Obnova, zatraktivnění i zpřístupnění – to jsou tři
cíle, jejichž výsledkem bude celoroční zpřístupnění kostela, vznik expozice
církevních památek i vytvoření tří nových pracovních míst. Hotovo by mělo být do
konce letošního léta.
Stavba vysvěcená v roce 1889 je hned po bazilice na Velehradě druhým největším
chrámem na Moravě a ve Slezsku a vazba na hornickou nadaci není náhodná. Horníci z
Dolu Hlubina věnovali v roce 1889 katedrále první boční oltář, nad kterým visí obraz sv.
Barbory a dvou klečících havířů. Jejich kolegové z Dolu Šalamoun pak ve 20. letech XX.
století přidali oltáře sv. Václava a sv. Prokopa. A po patronovi horníků sv. Prokopovi se
jmenuje i jeden ze zvonů.
Ve šlépějích těchto zbožných havířů z minulého a předminulého století šla Nadace OKD,
která Římskokatolické farnosti Moravská Ostrava přiznala grant ze svého programu.
Usnadnila jí tím čerpání prostředků na rekonstrukci novorenesanční katedrály, kde
momentálně dělníci renovují vnitřek, fasádu, střechu i věže. „Bez pomoci těžařské
nadace bychom museli potřebné prostředky dlouhou dobu sbírat mezi našimi farníky,“
konstatovala Dagmar Jiskrová, projektová manažerka Biskupství ostravsko- opavského.

BENEFICE POMÁHÁ UKRAJINĚ
Muzikanti z Frýdku- Místku i okolí, kteří nechtěli nečinně přihlížet strádání
ukrajinských uprchlíků, uspořádali v jejich prospěch benefiční čtyřkoncert. Výtěžek
dostala humanitární organizace ADRA.
Svým vystoupením 4. dubna podpořilo organizaci na třicet účinkujících (například Tomáš
Kočko, Café Industrial, Downbelow, Mirai, Bandjeez, Hana a David Kopřivovi, Petrh
Kahánek, Grunik nebo Humbug). Koncert byl další chvályhodnou aktivitou po sbírce
potravin pro lidi trpící konfliktem na Ukrajině, organizované bývalým havířem a báňským
záchranářem Karlem Folwarczným.
Dobrovolnické projekty probíhají za opakované podpory Nadace OKD
Zahraniční dobrovolníci ADRA ocenili činnost sociálního šatníku a charitativního
obchůdku, které v Havířově vznikaly za přispění těžařské nadace.
Exkurze v domovech pro seniory Helios a Luna, kde žije spousta hornických důchodců
nebo jejich manželek, byly srdcovou záležitostí. Hosty z rusky hovořících zemí dojalo k
slzám, když poznali práci dobrovolníků a způsob péče o seniory či postižené. Sdělili, že
úroveň této péče u nich je o minimálně padesát let pozadu. „Andrei z Běloruska se
dokonce nechal slyšet, že viděl slávu Boží…“ komentoval Kamil Kreutziger z české
centrály ADRA v Praze. Obrovský zážitek podle něho znamenal pro lidi z bývalého SSSR
ostatně i oběd s primátorem Havířova – u nich je to kvůli propasti mezi státní správou,
samosprávami a obyčejnými lidmi nepřestavitelné.
Kromě dobrovolníků z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Moldávie dorazili také ti z
Nizozemska, Německa, Rakouska či Slovenska. „Na semináři v Beskydech jsme si
vyměňovali zkušenosti.
Rusové pomáhají zraněným a bezprizorním ukrajinským
uprchlíkům. Nizozemci řeší zapojení více mladých lidí. V některých zemích je
dobrovolnictví přirozenou součástí života, ale jinde je doslova v plenkách,“ líčil Karel
Folwarczny.

ABYLIMPIÁDA ZÁŽITKEM PRO PADESÁTKU DĚTÍ
Karvinská škola Komenského přišla s Abilympiádou jako první v kraji a
zaznamenala úspěch. Inspirace přišla z pražského Jedličkova ústavu, jemuž loni
pomohla Nadace OKD.
Ve velikonočním duchu se na SŠ, ZŠ a MŠ Komenského v Novém Městě nesla druhá
karvinská Abilympiáda. Za podpory nadace soutěžila necelá padesátka hendikepovaných
dětí celé dopoledne ve zručnosti a dovednosti, přičemž jedno ze stanovišť obsadil i
někdejší horník a současný školník Peter Adamec. Toho mají děti evidentně rády, je jejich
vzorem a učí je běžné domácí úkony, které je mnohdy doma nemá kdo naučit. Děti
procházely devíti stanovišti. U školníka opravovaly dveře, jinde pletly košíčky, vyzkoušely
si drátkování, výrobu ovocného pyré ve studené kuchyni, zdobily kraslice a perníčky,
aranžovaly velikonoční ozdoby a vyráběly gelové svíčky
K srdečné atmosféře přispěl i patron projektu, bezpečák a odborář z OKD Jozef Kovács.
Ten je pravým Srdcařem, ne jen člověkem, na něhož organizace usilující o podporu
napíše žádost. Zajímá se a pomáhá, kde může - ve škole, kam chodila jeho dcera.
Inspiraci pro pořádání Abilympiády na škole Komenského ostatně získala její ředitelka
Marie Filipcová u Jedličkova ústavu, jehož aktivity podpořila nadace prostřednictvím
loňského Turné černého humoru skupiny The TapTap. Model převzala, rozšířila počet
soutěží a přidala i něco navíc – třeba ukázku canisterapie s asistenčními pejsky nebo
práce včelaře a obuvníka.
Kromě pořádající SŠ, ZŠ a MŠ Komenského dorazili žáci a pedagogové z podobných
zařízení v Třinci a Orlové a dvou škol Slezské diakonie v Karviné a Českém Těšíně.
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