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Editorial
Školní rok skončil a to pravé léto začíná. Také u nás doběhl několikaměsíční maratón otevřeného
grantového řízení. Přichází čas blízké spolupráce s různými organizacemi, čas příprav
nadačních akcí a také čas ohlédnutí. Proto budeme rádi, pokud nám právě Vy vystavíte
vysvědčení a my se pokusíme být zase o trošku lepší, rychlejší, otevřenější….
Krásné léto!

Blanka Týřová
výkonná ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Nadace OKD podpořila 161 projektů
Konečně máme výsledky. Správní rada rozhodla 15. června 2010 o projektech, které letos dostanou
grant z Nadace OKD. Celkem vybrala 161 projektů, mezi které nadace rozdělí přibližně 19 milionů korun. Všem
úspěšným gratulujeme a těšíme se na výsledky projektů. Pro ty, kteří neuspěli, bude šance opět příští rok.
Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že granty budou využity co možná nejúčelněji a poslouží potřebným. Vítězné
projekty naleznete na www.nadaceokd.cz

Vysvědčení Nadace OKD
Každý z nás potřebuje nějakým způsobem motivovat do další práce. Ať už je to kritika, pochvala či jiné hodnocení.
Proto jsme se rozhodli připravit nadační vysvědčení, ve kterém dostáváte šanci ohodnotit Nadaci OKD. V čem
bychom se měli zlepšit? Co se vám naopak líbí? Bude rádi za vaši zpětnou vazbu. Čím více vysvědčení od vás
obdržíme, tím více podnětů budeme mít pro další zlepšování.

Podpořené projekty
Nejmilejší koncert představil talenty z dětských domovů
KOLÍN – Nejmilejší koncert – to je příležitost pro talentované děti z dětských domovů, aby
se představily na veřejnosti, a zároveň pro veřejnost, aby nahlédla pod pokličku dění
v dětských domovech. Projekt podpořený NOKD začal na jaře regionálními koly a skončil
finálovým víkendem a galakoncertem dětí před zaplněným hledištěm divadla v Kolíně.
„Letos jsme navíc díky podpoře Nadace OKD a dalších partnerů mohli uspořádat NK tour,
kdy děti z jednotlivých domovů za doprovodu známých kapel vystoupily v kvalitních hudebních klubech po celé
republice,“ upřesnil ředitel DDŠ Býchory Aleš Bureš, který celý projekt zorganizoval.

DDM Orlová slaví dvacáté výročí, stará se o stovky dětí
ORLOVÁ – 1326, to je počet dětí, mládežníků i dospělých, kteří letos navštěvují celkem 83
zájmových kroužků Domu dětí a mládeže v Orlové. Letos oslavil dvacet let své novodobé
historie – kulturním programem pro děti, rodiče i hosty, ale hlavně činností. Právě teď se
například rozbíhají letní tábory. Milým dárkem pro ředitelku Janu Šertlerovou bylo oznámení
Nadace OKD o dalších schválených grantech. Nadace se už dříve podílela na financování
projektu Orlová žije tancem a pohybem, pomohla s rekonstrukcí mateřského centra Bejbáček, dovybavila klece a
terária v oddělení přírodních věd a přispěla na obnovu turistické základny v beskydské Krásné.

V Příboře otevřeli Zvířátkovou ekostezku
PŘÍBOR – Jeden velký handicap městských dětí se rozhodli odstranit v Ekoškole Dukelská
1346 v Příboře, již NOKD poskytla příspěvek na vzdělávací a informační centrum „Větrník“.
Přímo na školní zahradě mají zákoutí pro nejrůznější tvory, aby se děti i dospělí mohli
seznámit s často „přehlédnutelnou“ součástí přírody.
Součástí ekostezky je například okrasná louka pro motýly, hustě rostoucí keře vhodné pro
hnízdění ptáků, ptačí krmítka, kompost pro žížaly, vodní jezírko pro bezobratlé živočichy, hmyzí hotel, skalka určená
ještěrkám nebo ježkovník pro úkryt, odchov a přezimování ježků. Na všem se s nadšením podíleli školáci!

Dvě nová hřiště pro děti v Orlové
ORLOVÁ – Všichni orlovští předškoláci – okolo pěti stovek chlapců a děvčat ve věku od tří
do šesti let – dostali najednou dva dárky k mezinárodnímu dětskému dni. Ve školce
Okružní 917 totiž slavnostně otevřeli dopravní a vedle školy Školní 862 tradiční hřiště.
Nadace OKD dala na obě celkem 1,2 milionu korun.

Noc snů v ostravské zoo pro hendikepované děti
OSTRAVA – Počtvrté se v ostravské zoologické zahradě uskutečnila v druhém červnovém týdnu
„Noc snů“ – speciální program pro handicapované děti. Pozvánku dostaly i partnerské organizace
Nadace OKD.
„Chodíme tam každý rok a letos byl zájem největší. Měli jsme v zoo čtyřicet klientů, všichni byli
nadšeni. Mohli si osahat živá i vycpaná zvířata, úspěch měla tygří kůže. Vůbec nejvíce se ale líbilo
večerní krmení slonů, kdy se děti dostaly do bezprostřední blízkosti zvířat. Potěšilo to hlavně děti
na vozíčku,“ konstatovala Bohdana Rywiková ze Čtyřlístku, ostravského centra pro zdravotně
postižené.

Setkání stomiků se skokem přes kůži
OSTRAVA – Slezský klub Stomiků z Ostravy uspořádal v kompresorovně Hornického muzea
mezinárodní sraz klubů pro lidi s vývodem. Účastníci – bylo jich přibližně 170 – se na Landeku
seznámili s hornickými tradicemi včetně šachťáku a 17 jich dokonce absolvovalo skok přes
kůži. Slezský klub Stomiků získává díky svým kvalitním projektům a potřebným aktivitám granty
od Nadace OKD pravidelně.

Kaplička ve Lhotce dostala nový vzhled
BÍLOVEC – Nemalá část z 85 obyvatel městské části Lhotka ve středu 23. června odpoledne
dorazila ke zdejší asi 110 let staré kapličce zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Tu slavnostně
otevírali po rekonstrukci z grantu Nadace OKD. Nyní může kaplička opět sloužit k pořádání
mší a náboženských obřadů, například tradičních večerních májových motliteb. Pro turisty navíc
zatraktivní lokalitu, v níž se křižují dvě dálkové cyklostezky.

Na Svátku hudby se představilo kolem šesti stovek muzikantů
NĚMČICE NAD HANOU - Soubory a orchestry Základní umělecké školy (ZUŠ)
v Němčicích nad Hanou, ale také plejáda hostů z celé republiky i ze Slovenska a Srbska
se poslední víkend před prázdninami představili na tradičním Svátku hudby v malebném
hanáckém městečku. Pět dní bylo na co se dívat a hlavně co poslouchat – také díky grantu
Nadace OKD, která byla hlavním partnerem festivalu.

Pozvánky
V polovině července proběhne v Ostravě již tradiční festival Colours of Ostrava. Nadace OKD zde postaví vlastní
stan, ve kterém se bude prezentovat společně s vybranými neziskovými organizacemi.
Dne 4. září 2010 se, tak jako každý rok, konají Hornické slavnosti, jejichž součástí bude také Nadační městečko
Nadace OKD, kde představí své prezentace neziskové organizace, které byly podpořeny Nadací OKD.
Více naleznete v Kalendáři akcí na www.nadaceokd.cz
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