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Editorial
Vážení přátelé,
ačkoli možná čekáte, že si počtete o tom, jak je hodnocení více než 1100 přijatých
projektových žádostí náročné a jejich vybírání obtížné, pokusím se Vám zprostředkovat
jinou svou zkušenost z nedávné doby, konkrétně pak z pracovní cesty, kterou jsem měl
možnost v uplynulém týdnu absolvovat.
Díky spřátelené organizaci P3 – People, Planet, Profit a dotaci z EU jsem se snažil celý
týden v Liverpoolu přijít na to, jak převést prvky sociálního podnikání ve Velké Británie do
Česka. Systémy, na kterých je sociální podnikání v obou zemích postaveno, jsou
diametrálně odlišné. V Česku se pod tímto termínem rozumí zaměstnávání osob se
zdravotním či sociálním hendikepem. V Anglii je tento termín o poznání širší, v podstatě
stačí, aby byl vytvořený zisk investován zpátky do společnosti či do komunity.
Liverpool prošel v minulých desetiletích velkým úpadkem díky utlumování průmyslu,
dodnes se z toho nevzpamatoval a sociální podnikání bylo vybráno za jedno
z východisek. Základním prvkem sociálního podnikání je i to, že dáte práci místním
obyvatelům. Je tam běžné, že neziskovka získala (rozumějte bez úplaty) od města 20.000
bytových jednotek a zadání, ať je přemění na sociální bydlení a výnosy používá pro blaho
komunity. Je také běžné, že neziskovky vytvářejí konsorcia a účastní se tendrů na veřejné
zakázky. V praxi vše tak růžové samozřejmě není, stává se, že sociální podnik bývá přijat
pouze jako zlepšovač image firmy, která se pere o zakázku, a na konci na něj zbydou
drobky nebo nic.
Co mají oba systémy ovšem společné, je to, že legislativa ani jedné ze zemí nezná pojem
„sociální podnikání“, je to o účelu, pro který je organizace zřízena, je to o tom, že se musí
sociální podnikatelé pořádně ohánět a vydělávat svou ekonomickou činností a nečekat na
granty (závislost na grantech je ve Velké Británii řádově nižší) a je to hlavně o lidech. Kdo
chce dělat sociální podnikání v Česku poctivě, má podnikatelského ducha a sociální cítění,
tak to dělá úspěšně už nyní, aniž by potřeboval oficiální legislativní uchopení. Všem, kteří
poctivě sociálně podnikají, ať už se jedná o malou chráněnou dílnu nebo velké družstvo,
patří velký respekt a dík za to, že dělají to základní – dávají práci lidem, pro které je to víc
než jen zdroj obživy.
Přeji mnoho odvahy všem, kteří se do této oblasti pouští, a rád bych vyzval manažery
neziskovek, kteří se chtějí zlepšovat nejen v této oblasti, ať sledují v průběhu dubna
webové stránky nadace, protože připravujeme unikátní vzdělávací program právě pro Vás!
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Podpořené projekty
Zážitky bez bariér začaly tenisem vozíčkářů
KARVINÁ – Zážitky bez bariér 2013 v režii Nadace OKD začaly předposlední březnový
týden v hale STARS, kde se konal za účasti kompletní české špičky a hráčů z dalších šesti
evropských zemí druhý ročník tenisového turnaje vozíčkářů. Pod dohledem renomovaných
rozhodčích „pískajících“ i utkání Davis Cupu se na kurtech bojovalo ve dvouhře i čtyřhře.
Pravidla vozíčkářského tenisu jsou podobná běžným regulím s jediným výrazným rozdílem
– může se hrát také na druhý odskok.

La Putyka uvede i akrobacii na vozíčku
OSTRAVA – Představení legendárního spolku La Putyka v ostravském Gongu se s činností
Nadace OKD propojí hned dvakrát. Poprvé zařazením ostravského turné do projektu Zážitky bez
bariér – cirkusáci na svá představení pozvou také hendikepované lidi i kluky a holky z několika
dětských domovů. Druhou spojkou bude Petr Valchař, dříve zdravý artista, po vážném úrazu páteře
upoutaný na vozík. V představení Risk totiž bude vystupovat na speciálním vozíku upraveném pro
akrobacii, který získala La Putyka právě od těžařské nadace.

Grant NOKD ocenily díky Juventusu stovky rodin
KARVINÁ – Z městských kluboven za čerstvým vzduchem, tak se jmenoval projekt
karvinského Střediska volného času Juventus, který umožnil připravit víkendové výlety do
Beskyd pro všechny členy zájmových kroužků. „Výjezdy kolektivů ven z města jsou
odměnou těm, kteří smysluplně tráví volný čas," upřesnili pedagogové z Juventusu. Díky
spolupráci NOKD a karvinského zařízení už takto vycestovaly čtyři stovky dětí, dalších 150
ještě vyrazí na hory v průběhu jara.

Památník padlým je opět důstojný
DOUBRAVA – Památník doubravským obětem první světové války má díky společným
aktivitám hornické obce a těžařské nadace opět důstojnou podobu. Sousoší autora
Ferdinanda Maliny z roku 1925, tvořené mužem loučícím se se ženou, dítětem a rodinným
psem, je z pískovce. Ten dostal během let zabrat. Poškozoval ho vzduch, nečistoty
biologického původu i vodní koroze. Kompletní rekonstrukce plně hrazená nadací vyšla na
128 tisíc korun.

Stoletý exponát zahájí letošní sezonu
OSTRAVA - Důl Michal má díky těžařské nadaci ve své expozici další technický unikát –
lineární turbínu z 1. Brněnské z roku 1913 typu Parson. Ve srovnání s parním strojem
Eblertzhagen & Glasner z roku 1893, který byl s nadační podporou rekonstruován už dříve,
poukazuje na technologický vývoj při přeměně uhlí na energii.

Českotěšínský Trianon slaví desáté narozeniny
ČESKÝ TĚŠÍN – Zdá se to jako včera, ale opak je pravdou. Občanské sdružení Trianon
provozující v Českém Těšíně chráněnou dílnu oslavilo v březnu 10 let! Poslední období je
přitom jasně propojeno s Nadací OKD, která sdružení opakovaně přispěla na obnovu dílny.
V ní hendikepovaní lidé rozebírají výrobky z termoplastů, aby se získaná frakce mohla stát
recyklátem pro nový výrobek. Zaměstnanci pracují podle svého zdravotního stavu denně
čtyři až šest hodin. K jubileu gratulujeme!
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