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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Výběrové řízení: ředitel/ka Nadace OKD

Arénka pro dětské divadelníky

Děti ze ZŠ Ukrajinská zapracovaly do svého představení i zombie.
žení Donum pořádajícího akce
volnočasového charakteru pro
malé i velké.
Arénka je pak rozsahem největší „podnik“ v režii sdružení Donum, přičemž podruhé se
koná i díky podpoře těžařské nadace. „Nadaci OKD nám dopo-

„Sněhurka, Mach
a Šebestová, Karkulka
či Karkulák, dvanáct
měsíčků, zlý drak, ale
i zombíci,“ popisovala
tematiku Moroňová.
ručily kolegyně z neziskového
sektoru. Její grant znamenal, že
jsme mohli pronajmout prostory Divadla loutek Ostrava a zajistit účast odborných lektorů,“
konstatovala Moroňová, jejíž
tchán kopal uhlí v Dole Hlubina

Kateřina Moroňová na pódiu v DLO, kde se letošní Arénka konala.

a přežil, byť se zdravotními následky, i velký zával.
Šachtu ostatně do inscenace pro Arénku 2015 zapracovaly děti ze ZŠ Bulharská z Poruby
pod vedením vychovatelky Šárky
Sýkorové. V moderním veršovaném pojetí Sněhurky (kde zlé
královně nepomohlo ani cvičení
ve ﬁtcentru) nechalo sedm trpaslíků hlavní hrdinku v domku a odklusalo pod logem Nadace OKD
dobývat uhlí.
Všechna představení bedlivě sledovali lektoři – odborníci z Ostravské univerzity či
Janáčkovy konzervatoře – a dělali si poznámky pro pozdější rozebrání výkonů dětských divadelníků. „Po bloku inscenací následoval workshop pro zúčastněné žáky
a zejména setkání s jejich pedagogy. Povídají si s nimi, radí, jak
by se to dalo udělat jinak a lépe.
Spolupracují s účastníky Arénky
vlastně i při nácviku divadla,“
uvedla Moroňová.
Arénka je přehlídkou pracovní,
nicméně účast a rady lektorů pomáhají školním souborům při akcích soutěžního rázu. Letošního
ročníku se účastnily děti napříč
Moravskoslezským krajem a zájem je i mimo region. Nadace
nenadace, na cestovné školáků
z České Lípy do Ostravy už ovšem
organizátorům nezbylo. Takže
snad příště.
Radek Lukša

Trpaslíci ze ZŠ Bulharská se chystají pod logem NOKD na šachtu.

Přibrali další čtyři hendikepované

ČESKÝ TĚŠÍN – Třídění vyřazeného elektrozařízení z provozů společnosti OKD znamenalo
pro chráněnou dílnu českotěšínského Trianonu další rozšiřování pracovních míst určených pro
hendikepované. Po zářijovém
přijetí dvou pracovníků totiž dokázali zaměstnat v prosinci další
tři ženy a jednoho muže!
„Letos bohužel už naše město
nespadá do hornického regionu,
který Nadace OKD podporuje,
ale i tak toho pro nás těžařská
nadace a v poslední době také
její mateřská společnost udělaly spoustu. Čtyři díky grantům
Nadace OKD uskutečněné projekty a nyní probíhající separace elektroodpadu z OKD snad
hovoří za vše,“ přiblížil Viliam
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Separace elektroodpadu
z OKD – což je fajn
nápad z Continuous
Improvement – znamená
pracovní místa i prostředky
pro další rozvoj

Zaměstnávání hendikepovaných, priorita Trianonu i Nadace OKD.

Pomohli i v Karviné či Havířově
Trianon v karvinských Lázních
Darkov nejen každoročně pořádá
mezinárodní konferenci Bez bariér
– Bez hranic, ale také sám pomáhá.
Ve druhé polovině ledna jeho zástupci s představiteli radnice darovali
sedmnáctileté studentce Karolíně

Staňkové rehabilitační rotoped. „Je to
naše poděkování městu, jež přispělo
na zajištění konference. Také jsme
pořídili například pomůcky do školky
pro nevidomé a slabozraké děti
v Havířově,“ oznámila místopředsedkyně Trianonu Dana Vojnarová.

Šuňal, předseda Trianonu, pomáhajícího lidem od roku 2003.
Tato nezisková organizace
staví svou činnost na třech základních pilířích. „Ekonomický
je pro ověřování prvků sociálního hospodářství včetně zaměstnávání hendikepovaných lidí.
Sociální počítá s celkovou podporou osob ohrožených společenským vyloučením, tedy zejména těch se zdravotním postižením, ale i seniorů či studentů. A environmentální pilíř
představuje ochranu životního
prostředí, vzdělávání v této oblasti i třídění odpadů,“ popsal
Šuňal s tím, že aktivity se logicky překrývají.
Jako je tomu v chráněných dílnách, kde Nadace OKD přispěla na výbavu i zřízení samotných
pracovních míst. „A rozšiřování
recyklace elektroodpadu, který odebíráme ze šachet Darkov
a 9. květen, se promítá do naší
ekonomiky. Víc vydělaných korunek znamená další zlepšování pracovních prostor,“ dodal
Šuňal.
Radek Lukša

Pokud máte zájem ucházet se
o zaměstnání v naší nadaci,
prohlédněte si podmínky právě
vyhlášeného výběrového řízení
na www.nadaceokd.cz

ŽÍNĚNKY SLOUŽÍ TRÉNOVÁNÍ
GYMNASTICKÝCH SESTAV

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – S pohádkou O Alence
obsahující i hororové prvky
včetně bitvy se „zombíky“ zahájili žáci II. stupně ZŠ Ukrajinská
předposlední lednový pátek letošní – již devatenáctý – ročník festiválku dětské divadelní tvorby Arénka. Na suterénní
scéně Divadla loutek Ostrava se
první den vystřídalo sedm škol,
v průběhu druhého účinkovaly čtyři.
„Arénka je přehlídka pro
žáky základních škol, základních uměleckých škol a škol pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako je právě
Ukrajinská z Poruby, kde učitelka Dagmar Nyklová pracuje
v dramatickém kroužku s hendikepovanými včetně vozíčkářů, které zapojuje do jejich
představení,“ řekla Kateřina
Moroňová z jistebnického sdru-
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Pracovní přehlídka i rady
lektorů pomáhají školám
uspět na soutěžní úrovni

Správní rada Nadace OKD
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci výkonného ředitele/
ředitelky nadace

Děvčata z Gymnastiky ME Havířov
během vystoupení.
HAVÍŘOV – Dvě sestavy na písničky
Madonny a Beyoncé předvedla
třetí víkend v lednu na školním
plese v Těrlicku s velkým úspěchem
děvčata z oddílu Gymnastika ME
Havířov. Jako obvykle na vlastní
„podlaze“ přivezené i sestavené
estavené
Michalem Álló, přičemžž
vše natrénovali na žíněnkách pořízených
ze Srdcovky díky
tomuto zaměstnanci
darkovské šachty.
„Manžel je naším
velkým pomocníkem
a technickým zázemím,“
ím “
nechala se slyšet Eva Álló, něě
kdejší sportovní gymnastka a v 90.
letech minulého století i přebornice
severní Moravy a Slezska. E v názvu
oddílu je zkratka jejího jména.
M patří Mirce Hanzlové, která to
dotáhla až na mistryni České republiky. Obě zakladatelky Gymnastiky
ME Havířov trénovaly dříve ve zdejší
Slavii.
Nyní pokračují v dlouholeté
gymnastické tradici v domovském
městě. „A to nejen pro dívky. Mezi

třiceti členy od tříletých v přípravce
až po šestnáctileté máme dva kluky.
Také začínají, jsou teprve čtyřletí,“
vysvětlovala Álló s tím, že na tři tréninky v týdnu vodívá vlastní dcerku
Aničku. V oddíle se věnují tomuto
sportu „tak trochu jinak“. Vycházejí
ze základů sportovní gymnastiky
obohacené o akrobatické prvky
a prezentované formou skupinové
choreograﬁe, se kterou vystupují
na veřejných i privátních akcích.
„Do osmi let se naše členky
účastní závodů ve sportovní
gymnastice na lavičkách, prostných či trampolínách, kde schopně
konkurují dětem vedeným jen
závodní cestou,“ podotkla Álló.
Hlavní trénink na šesti gymnastických žíněnkách, které lze pomocí
suchých zipů pospojovat do čtverce
a za sebou do pásu, probíhá v tělocvičně v Severce (kde Nadace OKD
podpořila i karatisty) každé podělí
a středu. V pátek se cvičí na bývalé
ZŠ Palackého.
Chcete tam
Pala
vzít dděti? V oddíle se už
těší!
těší
Radek Lukša

Michal Álló s gymnastickými žíněnkami ze Srdcovky.

Srdcaři z okolí šli příkladem
Michal Álló požádal o minigrant
z těžařské nadace „vybaven“
zkušenostmi lidí ze svého okolí,
kteří tímto způsobem také pomáhali svým sdružením. Jaroslava
Lešňanského, jenž uspěl
s projektem pro malé karatisty,

zná z tělocvičny v Severce. Josefa
Jonsztu, patrona projektu klubu
Voltiž Duha, naopak z práce
na šachtě. Álló tam nastoupil
v roce 2003 po maturitě, začínal
v přípravách, nyní je provozním
elektrikářem v rubání.

Chcete pomoci? Pomůžeme!!
Projekt je určen pro všechny, kteří končí či skončili pracovní
poměr v OKD, a to až do 6 měsíců po jeho skončení.
Program nabízí podporu a pomoc při hledání nového vhodného
zaměstnání.
V případě dotazů, prosím, kontaktujte projektovou manažerku
Michaelu Kühtreiberovou.
Pro rychlý kontakt, prosím, použijte telefonní kontakt nebo kontaktní
formulář na našem webu novasichta.cz
Mail: kuhtreiberova@nadaceokd.cz, Tel.: 725 756 830
Adresa: Ostrava-Radvanice (HZBS), Lihovarská 10/1199, Ostrava.

