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Editorial
Květen byl pro nás měsícem plným shonu a papírů. Zájemci o nadační podporu totiž měli
možnost poslat nám své projekty. Uzávěrka proběhla, došlé žádosti se sčítají, evidují a
začíná maratón hodnocení, který skončí přibližně za šest týdnů, kdy vyhlásíme výsledky.
Výzvy pro žadatele ale nejsou tím jediným, čím se právě zabýváme. Květen je také plný
událostí spojených s projekty, které jdou právě do finále. Byli jsme se podívat například na
zahájení festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který hostila ostravská Městská
knihovna, a na mnoha dalších aktivitách. Některé z nich Vám dnes v Bulletinu představíme.
Blanka Týřová, ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Ukončení grantového kola
Pošta si zase jednou přišla na své. Do letošního grantového kola jste nám poslali stovky žádostí, především (jako
obvykle) v posledním týdnu před uzávěrkou. Celkem administrátoři přijali do jednotlivých programů:
Pro zdraví
301 žádostí
Pro radost

247 žádostí

Pro budoucnost

120 žádostí (předběžně)

Pro Evropu

40 žádostí (předběžně)

O průběhu hodnocení napíšeme více v červnovém vydání bulletinu. Seznam schválených projektů zveřejníme na
nadačním webu www.nadaceokd.cz na začátku července.

Nadace partnerem "brigády" v Orlové
Obyvatelé Orlové- Poruby se v sobotu 16. května věnovali úklidu svých domů a jejich
okolí. Akci organizovalo občanské sdružení Vzájemné soužití ve spolupráci s městem
Orlová, Nadací OKD a realitní skupinou RPG Real Estate.
„Cílem projektu bylo ukázat, že si stále ještě dokážeme navzájem pomáhat, a to se nám
povedlo,“ říká Kumar Vishwanathan, předseda sdružení Vzájemné soužití. „Během sobotního úklidu se nám podařilo
vytvořit báječnou atmosféru. Díky partnerství RPG RE jsme mohli nakoupit nářadí a udělat takový kus práce.
Společnost totiž přispěla nejen finančně, pomoci nám přišlo zhruba 180 jejich zaměstnanců a dalších partnerů akce.“

Zlatý středník (;) pro Nadaci OKD
Na sklonku dubna získala nadace ocenění v prestižní soutěži Zlatý středník, kterou
organizuje profesní sdružení PR Klub. Odborá porota udělila naší nadační brožurce 2. místo
v kategorii Firemní profil.

Ještě jednou vysvědčení
Vylosovaní účastníci naší malé „hry“ na Vysvědčení už mají slíbené odměny. Dva dárečky
jsme odeslali poštou, poslední si osobně převzal Milan Báchorek, předseda občanského
sdružení Tvůrčí centrum Ostrava. Děkujeme všem za spolupráci a reakce - pochvalné,
kritické a především ty se zajímavými a konstruktivními nápady do budoucna. Mnohé z nich
nás opravdu inspirovaly.

Podpořené projekty
Mozaika z víček
Náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě- Přívoze se 22. dubna rozzářilo barvami díky
akci Barevná mozaika, kterou uspořádaly čtyři pobočky Knihovny města Ostravy jako
součást celoročních aktivit Kouzelné knihovny - Knihovny pro všechny, na které
přispěla šedesátitisícovou dotací Nadace OKD.
Stopadesát čtyři děti, mezi nimiž nechyběly ani ty z Bílého nosorožce - další organizace
podporované nadací - kromě vytváření jednotlivých světadílů soutěžily a učily se správně
třídit odpad. Nakonec všichni složili "Slib Zemi" - závazek, že budou naši planetu chránit a pomáhat ji.

Učení a odpočinek za zelenou clonou
Základní škola ve Slezské Ostravě nás pozvala na ukončení projektu Učení a
odpočinek za zelenou clonou aneb i v centru města se chceme učit v zeleném. Cílem
projektu bylo vytvořit zelené zákoutí na školní zahradě, která je obklíčena z obou
stran silnicemi.
Vedení školy se proto rozhodlo vysázet na jedné straně zahrady tůje a umístit po celé ploše
lavičky. Nové prostředí bude sloužit nejen školákům, ale také seniorům ze sousedního
domova důchodců.
Žákovský parlament odměnil nadaci "Poděkováním“. Zástupci nadace měli také tu čest zasadit zbylé tůje. Jak jsme
zjistili, škola se bude rozvíjet i dále - v plánu je například vybudování venkovní učebny.

Křížem krážem Slezskou bránou
Díky dotaci Nadace OKD ve výši 140 000 Kč se Domu dětí a mládeže ve Vratimově daří
realizovat projekt s názvem Křížem krážem Slezskou bránou, jehož cílem je mimo jiné
prohloubit zájem dětí o své bezprostřední okolí a jeho obyvatele.
Týmy dětí osmi obcí Slezské brány se do projektu vrhly s velkou vervou. Pod dohledem
svých vedoucích natočily rozhovory s místními rodáky (mezi jinými například zakladatelem
místního Junáka či obecní kronikářkou), ve kterých popisují místa, kde tito pamětníci trávili
své dětství. O těchto místech teď děti shromažďují informace z internetu, kronik a dalších zdrojů a inspirováni
mezinárodní hrou geocaching s pomocí moderní techniky (např. GPS navigace) zde pak ukryjí schránky s pamětními
předměty. Shromážděné informace využijí pro vytvoření webových stránek a zpřístupní je tak ostatním dětem.
Všechny týmy se nakonec vydají na „lov“ schránek v okolních obcích.
Mezi výstupy celého projektu bude kromě výstavy výtvarných, fotografických a literárních prací dětí patřit také
souhrnný videodokument Křížem krážem Slezskou bránou a publikace výpovědí pamětníků této oblasti s názvem
Slezská brána, krajina mého dětství. Už teď jsme si ale jisti, že chuť dětí učit se komunikovat s lidmi jiných generací a
projevovat zájem o své okolí neskončí s koncem projektu toto září.
(M. Bělohlavá)

Beránci svítí a topí díky slunci
Klub Beránci, který nabízí aktivity pro děti a maminky v podbeskydské Čeladné,
uvedl do provozu fotovoltaickou elektrárnu, z velké části zaplacenou z grantu Nadace
OKD. Elektrárna dodává proud klubu a také do energetické sítě, takže Beránci teď
budou mít elektřinu téměř zdarma.
"Zachránilo nás to. Loni jsme museli dokonce na dva měsíce přerušit činnost klubu, nebyly
peníze na topení. Chodí sem maminky s miminky a ty nemohou pustit na studenou
podlahu, vysvětlila přínos šéfka klubu Ľubica Jílková.

Svět slova II: Z Fulneku až do Himalájí
Druhého ročníku projektu Svět slova, který připravilo občanské sdružení Comenius
Fulnek, se zúčastnilo na 700 dětí včetně zahraničních účastníků ze Slovenska,
Maďarska, Nepálu a Tibetu. Jejich úkolem bylo napsat povídku či básničku nebo
nakreslit obrázek na téma Kde domov můj.
Projekt, jehož hlavním cílem je návrat dětí k četbě a ke knihám, vyvrcholil 21. května ve
fulneckém kostele sv. Josefa předáváním cen. Už dříve pořadatelé připravili výstavu o restaurování knih, několik
veřejných čtení, divadlo a ukázky vyrábění ručního papíru.

Amos pomáhá sociálně znevýhodněným na Havířovsku
Jak obsluhovat osobní počítač a jak se „vrátit“ zpátky do života. To jsou dva hlavní
kurzy, první z nich rekvalifikační a druhý motivační, které připravuje občanské
sdružení AMOS – Havířov pro lidi, jež pečují o své zdravotně postižené příbuzné.
„Absolventi získají nástroje pro sebepoznání, lepší využití vlastních schopností a
komunikaci s ostatními.
Amos zároveň dokončil díky grantu nadace přípravu projektu, který chce podat k NROS v rámci Blokového grantu
Finančních mechanizmů EHP/ Norska. Jeho schválení by pomohlo ke zlepšení života v sociálně ohrožených
komunitách.

Pozvánky
Festival Poodří Františka Lyska
Sobota 30. května, hlavní program od 13:00, areál zámku Stará Ves nad Ondřejnicí
Tradiční festival dětských i dospělých folklórních (pěveckých i tanečních) souborů.
Více na www.festival- poodri.cz
56 Dzień Oszeldy
Sobota 30. května, 14:30, Dům PZKO Nebory
Vysoupení českých i polských dětí, dechovek, souborů i kapel, výstava soch Pavla Kufy.
Den dětí
2. června, 16:00, Ostrava - hřiště na Liščině
O zábavu se na dětském dni postará občanské sdružení Vzájemné soužití.
DreamFactory Ostrava
3. - 6. června, ostravská kulturní zařízení (Divadlo P. Bezruče, DKMO, Důl Hlubina, Librex aj.)
Nultý ročník divadelní přehlídky činoherního a alternativního divadla. Připraveno je přibližně 20 inscenací v podání
herců z Česka, Slovenska a Polska, diskuze, autorská čtení a koncerty.
Více na www.dreamfactoryostrava.cz.
Barevný je život v Karviné
Čtvrtek 4. června, 17:00, Galerie Zdravého města v karvinské univerzitě
Výstava prací dětí z karvinských základních a mateřských škol spojená s vyhodnocením výtvarné soutěže
vyhlášené městem Karviná.

Den dětí
Neděle 7. června, 10:00 až 17:00, Lázeňský park v Karviné - Darkově
Super den v režii SVČ Juventus pro celou rodinu - kapela Šuba- duba band, kowbojská show, folklórní soubor
Vonička, Maxim Turbulenc, pohádkový les, agility show a další.
Více na www.juventus.cz.
Otevírání Kouzelné zahrady
Úterý 9. června, 15:00, MŠ Větrná 1084, Ostrava- Poruba
Slavnostní předávání Kouzelné zahrady dětem z mateřské školy a vzdělávací projekt Kouzelná zahrada všemi
smysly.
Více na www.skolka- poruba.euweb.cz.
Pojďme se seznámit
Úterý 9. června, 16:00, Městská knihovna Ostrava, pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14
Beseda se záhadologem, spisovatelem, scénaristou a režisérem Arnoštem Vašíčkem.
Orlovský jarmark
Sobota 13. června, 10:00 - 23:00, staré náměstí v Orlové
Celodenní zábavný program pro malé i velké - hasičská soutěž, Banjo band Ivana Mládka, Bořek Stavitel, vystoupení
souborů v rámci přehlíkdy 19. Orlovské léto a rockový festival Hudbou proti drogám.

Závěrem
Bulletin poprvé jako newsletter
Zní to složitě, ale je to jednoduché: Bulletin jsme tentokrát poprvé nepřipravili jako soubor PDF, ale jako klasický emailový newsletter. Důvody jsou dva - rychlejší příprava (i když tento první jsme chystali extrémně dlouho) a úspory
za grafiku. Bulletin se totiž do souboru PDF, který si můžete vytisknout, převádí automaticky (viz příloha e- mailu).
V souvislosti s přechodem na nový systém určitě vzniknou drobné problémy, takže prosíme o shovívavost. A
samozřejmě o vaše názory, protože o ty se s vámi dělíme vždy rádi.
Nový Bulletin dává mnohem větší možnosti pro zveřejňování vašich zpráv a především pozvánek na akce, ale třeba i
diskuzí. Už teď se na vaše červnové mejlíky těšíme.
Červnové téma:
Chystáme velký přehled prázdninových aktivit (tábory, festivaly či jiné zajímavé akce), které připravují organizace
podporované nadací. Jde hlavně o projekty, do kterých se může zapojit veřejnost (tedy například tábor, na kterém
ještě máte volná místa). Pošlete nám o své akci stručné informace včetně ceny a kontaktu na pořadatele.
Uzávěrka: 15. června.
Za nadační tým
Vladislav Sobol, mluvčí Nadace OKD
vladislav.sobol@okd.cz
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