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Editorial
Vážení a milí,
na začátek mi dovolte popřát vše dobré do roku 2014. A v mém případě se i krátce
představit. Jmenuji se Martin Olša a od začátku tohoto roku jsem vystřídal Jirku Suchánka v
pozici ředitele Nadace OKD.
Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do fungujícího nadačního organismu, který podporuje
neziskové organizace pomáhající potřebným a zlepšující úroveň sociální a zdravotní péče,
volnočasových aktivit i životního prostředí v našem regionu. Stejně tak pomáhá v realizaci
prospěšných projektů hornickým obcím a městům.
Jednoduše, jsme tady pro malé i velké neziskovky, obce, města, srdcaře, pro vás. Díky
úsporám z předchozích let můžeme i v této nelehké době, kterou náš region prochází,
pokračovat v podpoře přínosných projektů tam, kde je to třeba. Peněz je sice méně než v
předchozích letech, ale i přesto stále můžeme pomáhat na svět dobrým věcem. Jsme na to
hrdí, ale hrdí jsme především na vás, kteří tyto projekty uvádíte v život.
Nadace OKD 7. ledna vyhlásila již poosmé tradiční grantové programy a mezi projekty
realizované v okresech Karviná, Frýdek- Místek a Ostrava- město rozdělíme
prostřednictvím čtyř programů 12 milionů korun. Právě v těchto oblastech působí hlavní
dárci nadace – zřizovatelská společnost OKD a její matka NWR, stejně jako další
spřátelené firmy a dárci, mezi něž patří RPG Real Estate, AWT nebo Green Gas DPB.
Stejně jako v předchozích letech bude podpořena především zdravotní a sociální oblast,
zejména pak chráněné dílny, dále rozvoj kultury a regionálních tradic, volnočasové aktivity
nebo obnova životního prostředí. Pokračujeme v naší jedinečné specializaci, tedy podpoře
organizací, které usilují o peníze z fondů Evropské unie. Spolu s dalšími speciálními
programy a fondy v roce 2014 v regionu rozdělíme téměř 20 milionů korun.
Pro upřesnění, žádosti budou přijímány do 14. února a už teď můžete konzultovat všechny
projekty s našimi věrnými administrátory, IKORem a Nadací Partnerství.
Těším se na všechny kvalitní projekty a za celý tým Nadace OKD Vám přeji: „Buďte dobří!“
Martin Olša
ředitel Nadace OKD

Aktuality

Vyhlašujeme grantové výzvy pro rok 2014
V úterý 7. ledna jsme vyhlásili grantové výzvy pro rok 2014 v našich čtyřech tradičních
programech Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Žádosti se do výzev
přihlašují elektronicky pomocí systému Grantys (www.grantys.cz), uzávěrka žádostí je na
sv. Valentýna, tedy 14. února 2014. O podpoře jednotlivých projektů rozhodne na
doporučení odborné komise správní rada nadace a výsledky budou známy 22. dubna.
Minimální výše podpory není omezena, maximální částky se odvíjejí podle typu grantového
programu. Pro zdraví a Pro budoucnost nabízí až 500 000 Kč, Pro radost 250 000 Kč a
v programu Pro Evropu je maximální možná výše příspěvku 100 000 Kč. Podrobnosti
grantových výzev jsme zveřejnili na našem webu www.nadaceokd.cz.

Do programu Sídliště žije se přihlásilo deset projektů
Lidé mohou sami zlepšit prostředí, ve kterém žijí, prostřednictvím nadačního programu
Sídliště žije. Letos proběhla jeho třetí výzva, do níž se přihlásilo celkem deset organizací se
svými nápady. Osm z nich splňovalo podmínky a ideu programu Sídliště žije, a postoupilo
tak do druhého kola. V něm na žadatele čeká společný seminář a návštěva jednotlivých míst
administrátory programu, zástupci nadace a odborníky na veřejný prostor. Cílem je poznat
osobně místo realizace plánovaného projektu a předat zkušenosti pro jeho finální
dopracování. Mezi přihlášenými návrhy jsou zajímavá řešení zanedbaných veřejných
prostranství, míst pro komunitní setkávání nebo sportovní vyžití. Druhé kolo výzvy bude
ukončeno 20. února, poté komise vybere maximálně 5 projektů, které získají nadační
podporu. Konečné výsledky budou zveřejněny 8. března 2014.

Výzva programu Srdcovka končí 17. ledna
Letos probíhá již třetí výzva grantového programu, jenž je určen zaměstnancům OKD a
dalších dárcovských firem nadace, kteří mají dobré srdce a ve svém volném čase dělají
něco pro druhé. Každý z nich si může uloupnout Srdcovku, tedy finanční příspěvek v
hodnotě 5 – 30 000 Kč na vlastní miniprojekt. Tím může být například zábavné odpoledne
pro děti, nákup nového sportovního vybavení, víkendové soustředění nebo sportovní turnaj.
Příjemcem podpory je organizace, v níž srdcaři působí. Žádost a celý proces podpory je
výrazně zjednodušen, takže otevírá prostor i malým organizacím, které s granty doposud
neměly zkušenosti. V předchozích dvou kolech jsme rozdělili 88 Srdcovek!

Podpořené projekty
Osamělí havířovští senioři společně oslavili Štědrý den
HAVÍŘOV – Lidé by neměli být o Vánocích sami. Toho si je vědom také havířovský
magistrát, a proto i letos uspořádal na Štědrý den tradiční setkání u stromečku pro všechny
osamělé důchodce. „Osamělost seniorů bereme jako jeden z nejpodstatnějších sociálních
problémů v našem městě. Uvědomujeme si, že lidé vnímají osamělost v době vánočních
svátků intenzivněji, což může být způsobeno jak úmrtím jednoho z partnerů, tak
nepřítomností dětí, které se odstěhovaly za prací pryč z Havířova,“ vysvětlil havířovský
primátor Zdeněk Osmanczyk. Téměř šedesát seniorů se sešlo u štědrovečerní večeře a
neodmyslitelného stromečku, pod nímž našli dárky z chráněné dílny SANTÉ.

Duhové Vánoce pro kluky a holky z dětských domovů
BUDIŠOVICE – Společné Vánoce spolu trávily také děti ze sedmi dětských domovů.
Sdružení Duha Zámeček pro ně totiž opět uspořádalo Duhové Vánoce ve volnočasovém
areálu Myšinec u Ostravy. Děti společně připravily štědrovečerní večeři, pekly cukroví,
ozdobily stromeček, zazpívaly si koledy a společně si rozbalily nadělené dárky. Na ty
přispívali dárci v internetové předvánoční sbírce. Každé z pětačtyřiceti dětí tak dostalo, co si
nejvíce přálo.
„Na Vánocích na Myšinci jsou důležité i zážitky, já je prožil už popáté,“ nechal se slyšet
Martin Boháč z DD v Příboře s tím, že jsou také veselejší. „Štědrý den v dětském domově?
Po večeři s tetou a rozdání dárků se ukáže už jen noční vychovatelka,“ popisoval jedny z
nejsmutnějších chvil sedmnáctiletý mladík, jenž plánuje letos vstoupit mezi dobrovolníky
Duhy Zámečku a stát se jedním z vedoucích.

Řemeslo má zlaté dno
OSTRAVA – V kulturním domě K- TRIO se ve dnech 22. – 23. ledna uskuteční projekt
Řemeslo má zlaté dno, jehož hlavním cílem je zapojení žáků devátých tříd základních škol
do interaktivní soutěže zaměřené na řemeslné a odborné činnosti. Šestičlenná družstva
mezi sebou soutěží na interaktivních stanovištích, která prezentují konkrétní řemeslo či obor
praktickým úkolem. Pod odborným vedením si tak žáci vyzkouší vlastní předpoklady pro
různorodé činnosti související s daným oborem.
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