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Editorial
Nadace OKD již brzy oslaví své první
narozeniny. V roce 2008 jsme dělali první
opatrné krůčky a přitom ušli pěkný kus cesty.
Díky pomoci všech našich partnerů jsme
mohli podpořit na čtyři stovky zajímavých
projektů. Děkujeme vám!
V nadcházejícím roce nás toho čeká
opravdu hodně, opět připravujeme dvě
grantová kola. Budeme se věnovat hlavně
oblasti kultury a vzdělání, ale také rozvoji
regionu a zlepšování životního prostředí.
Věřím, že se nám podaří podpořit nápady
a iniciativy, které budou mít pro uvedené
oblasti největší přínos.
Blanka Týřová,
ředitelka Nadace OKD

Rozhodnutí
grantové komise
V prvním prosincovém týdnu se v budově
OKD sešly grantové komise složené
z odborníků na jednotlivé oblasti. První den
předvybíraly projekty spadající do programů
Pro Evropu a Pro budoucnost. Následující
den pak odborníci předhodnocovali projekty
programů Pro zdraví a Pro radost a vzdělání,
kde bylo žádostí k hodnocení podstatně více.
Zvídavé a neustálé vyptávání netrpělivých
žadatelů prahnoucích po výsledcích ukončila
až správní rada, která 17. 12. 2008 rozhodla
o podpoře jednotlivých aktivit. Nadace
OKD rozdělila mezi 221 projektů celkem
30 000 671 Kč.

Děti, které se zúčastnily BarboRadování, byly vskutku ve skvělé náladě

Výběr z podpořených projektů
Díky Nadaci OKD byly letos Vánoce
štědré i pro opuštěné děti ze šesti
severomoravských dětských domovů,
které prožily Štědrý den a vánoční svátky
v Jeseníkách. Akci pořádalo jako každý rok
sdružení Duha Zámeček. Zkrátka nepřišli
ani skauti z oddílu Modrý šíp. Kluci
a holky si udělali Vánoce již 5. prosince,
samozřejmě s bramborovým salátem
a rybími prsty. Koncem prosince byla
Nadace za svou činnost přímo
bombardována vánočními přáníčky
a poděkováními. Za vše mockrát děkujeme.
Děti s diabetem mellitus neboli cukrovkou
na první pohled nerozeznáme od těch
zdravých. Přestože mají život mnohem
těžší než jejich vrstevníci, i ony chtějí prožít
své dětství naplno. Občanské sdružení

rodiny navštíví a poradí jim, jak se s tímto
handicapem nejlépe vyrovnat.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
nakoupilo díky nemalému příspěvku
nadace kyslíkové koncentráty v hodnotě
250.000 korun pro Plicní léčebnu v Ježníku.
Moderní zařízení umožní chronicky
nemocným pacientům pobyt v domácím
prostředí a lepší mobilitu.
Na tradiční BarboRadování se první
prosincovou sobotu sjely do kompresovny
Hornického muzea OKD děti
z Občanského sdružení svatá Barbora
a také holky a kluci ze severomoravských
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Věříme, že jsme rychlým vyhodnocením
všem úspěšným žadatelům zpříjemnili
Vánoce – teď už se nemusí starat o peníze,
ale mohou se vrhnout na ﬁnální přípravu
a realizaci svých projektů.

Maminky z občanského sdružení Dítě s diabetem

Dítě s diabetem pomáhá třem stovkám
rodin z Moravskoslezského kraje. Jeho
nejnovější projekt Raná péče – ruka
podaná na pomoc dětem s cukrovkou,
který Nadace OKD podpořila v rámci
programu Pro zdraví částkou 190.000
korun, pomůže zejména dětem, u kterých
byla cukrovka zjištěna nedávno. Speciálně
vyškolené zástupkyně sdružení jednotlivé

dětských domovů. Program připravený
domovy a zakončený vystoupením kapely
O5 & Radeček nastartoval příjemnou
vánoční atmosféru, která pokračovala
i při rautu a diskotéce. Maminky z Barborky
dostaly na zajištění hezkých Vánoc ﬁnanční
příspěvek 3.000 Kč pro každé dítě.
V roce 2009 nás čeká opět spousta
práce, avšak práce příjemné. Plánujeme
podepisování smluv s vítězi podzimního
kola a navštívíme některé podpořené akce
a projekty, které již jsou v plném proudu.
O tom všem Vás budeme informovat
v příštích vydáních bulletinu.
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