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

Díky jeho pracantům mají
klienti šicí a rukodělné dílny MENS SANA ve Skautské
ulici nový venkovní altánek.
Hendikepovaní, využívající služeb kolektivního centra k trénování paměti v Bulharské ulici, zase využívají krásně opravené prostory. „Tam si při stavebních úpravách fakt mákli. Proto
s nimi nyní chodíme do Dělnické
ulice, kde opravují byty, které
máme od radnice,“ říká mistr.
Deset v současnosti rekonD
struovaných bytů má neziskovce
stru
sloužit jako takzvané podporosl
vvané bydlení. „Žít v nich budou
i klienti, kteří zde přikládají
ruku k dílu. Je vidět, že k tomu
ševním
u
d
s
m
de
Tolika li ním vloni po získali osobní přístup,“ podoě
onemocn NS SANA po ttýká Svorník. Přímo v dílně má
E
mohla M práce.
mocí
momentálně patnáct chlapů, věm
nuje se s nimi i výrobě laviček pro
restauraci Parlament (v jejích prorest
storách sídlí část provozu MENS
Spolu s bývalým ocelářem
SANA).
Jaromírem Pašandou vedou dřeRadek Lukša
vařskou dílnu v Maďarské ulici
na sídlišti Poruba, kterou za poslední dva roky prošlo na dvaPříběh se zatím
cet duševně nemocných. „Na tu
otevřeným koncem
naši kapacitu je to slušný počet.
Klienti provádějí rehabilitaci i příLetos dvaatřicetiletý invalidní
pravu na samostatné zaměstnání.
důchodce Pavel začal chodit
Někteří tři měsíce, jiní až rok. Pár
do dílny MENS SANA, aby mohl
jich zůstalo jako kmenoví pracovsmysluplně trávit čas. S pomocí
níci a další si našli jiná místa,“ líčí
sociální pracovnice se zapojil
Svorník.
do pracovních aktivit a udělal
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Jan Svorník (vlevo) v dílně, kde parta montuje lavičky pro restaurační zahrádku.

Dílenský provoz je
jednou z mnoha aktivit
neziskovky z OstravyPoruby na pomoc
duševně nemocným
a jejich dalšímu začlenění
a uplatnění ve společnosti
i na trhu práce
OSTRAVA – Nový altánek, lavičky
na objednávku i zrekonstruované byty. Slušný kus práce zůstává za duševně nemocnými, jež se
vyrovnávají se svým hendikepem
za pomoci neziskové organizace

MENS SANA. Aby taky ne, když
jedním z jejich mistrů je vysloužilý mechanik a revírník Jan
Svorník, který v nové profesi využívá svou dvacetiletou praxi ze
šachty Vítězný únor (Odra).
„Na žádnou těžkou robotu je samozřejmě neposíláme.
Ale dřevařské a opravářské práce hoši zvládají skvěle. Snažím
se jim předat zodpovědný přístup k plnění úkolů, což jsem
si odnesl z havírny,“ vypráví Svorník, jenž po absolvování
hornické průmyslovky působil
jako technik v rubáních i na čelbách. S útlumem – jak tvrdí – se
utlumil i on. Teď je pátým rokem
v MENS SANA.

Těžařská nadace pomohla vícekrát
MENS SANA se již dvacet let věnuje duševně nemocným, především
jejich začleňování do společnosti
a vytváření podmínek pro jejich
pracovní uplatnění. Nadace OKD ji

podpořila už vícekrát, mj. grantem
na vybavení dřevařské dílny, kde
mistruje bývalý revírník Svorník,
či podporou loňského projektu
zaměstnávání hendikepovaných.

Klienti MENS SANA rekonstruují byty.

obrovské pokroky. „Zpočátku
jsme jej hodnotili jako velmi
plachého a tichého muže, který
měl z předchozího zaměstnání
špatné zkušenosti s kolegy nerespektujícími fakt, že je zdravotně
postižený. V kolektivu naší dílny
si začal více věřit, komunikovat, samostatně si plnit úkoly
a dokonce pomáhat ostatním.
Jen škoda, že jeho místo komise
pracovního úřadu nepodpořila.
Doufáme, že se pro něj uplatnění
najde,“ přibližuje koordinátorka
projektu Jana Kacerovská.

FOTO: Radek Lukša

Pracantům z MENS SANA
mistruje i technik ze šachty
Warrioti Havířov v akci, s devatenáctkou Patrik Ševčík, čelbový z Darkova.

PRVNÍ SRDCOVKOVÁ AKCE
HOKEJBALISTŮ WARRIOTŮ
HAVÍŘOV – Pouhých sedmnáct dní
uplyne od vyhlášení minigrantů
těžařské nadace a první srdcařská
akce je tu! Warrioti Havířov, kde
hraje Jan Tichý z Důlního závodu 1 –
Lazy, pořádají poslední sobotu
v únoru turnaj v rámci Ostravské
hokejbalové ligy (OHbL).
„Jakkoli se to může zdát paradoxní, v našem městě hokejbalové hřiště zatím nemáme. Domácí zápasy
tedy hrajeme hlavně v ostravském
Zábřehu a Porubě. Turnaj bude
na venkovním hřišti porubského
Sokola,“ vysvětluje Tichý s tím, že
registrováno je sedm klubů. Kromě
Warriotů to jsou HBC Dragons
Havířov, HBC Martinov, Red Skins
Přerov, HBK Frýdek-Místek, HBC Tygr
Poruba a Sanitrans Opava.
OHbL ovšem čítá celkem třináct
mančaftů. „Na to, že funguje poslední
čtyři roky, je to pěkný počet. Hrávají
s námi oddíly z Třince, Olomouce
i Vsetína. Vše spěje k ustavení
hokejbalové druhé ligy, která před
časem kvůli nedostatku ﬁnancí
zanikla,“ pokračuje Tichý. Ten bojoval
dřív v dresu druholigových Warriors
Havířov, z nichž se stali právě Warrioti.
V mančaftu, v jehož názvu se pojí
anglický výraz pro válečníka a ostravské pojmenování pro bláznivého

Ostravský ligový pohár
Turnaj na hřišti TJ Sokol Poruba
ve Vřesinské ulici (za tramvajovou
smyčkou směrem na Vřesinu) se
koná 27. února od 9 hodin

Osobní zapojení patrona
Hráč, spoluorganizátor
zápasů, autor
statistik. Tak
se zapojuje Jan
Tichý v OHbL,
respektive činnosti Warriotů
Havířov. Ale
až po vyfárání! V OKD pracuje
osmnáctým rokem. Původní
profesí je provozní elektrotechnik, v elektro oboru také působil
na Dole František. Po útlumu
této šachty využil nabídku
vrtařů jít na Důl Lazy. Nyní patří
do úseku důlní degazace, mívá
většinou ranní, což mu vyhovuje
pro jeho sportovní aktivity.
člověka, mimo Tichého nastupují
i další horníci. Marek Purgat dělá
střelmistra na DZ 2, Patrik Ševčík
fárá na dodavatelskou čelbu THK
Čechpol v DZ 1 – Darkov. „Havíř byl
také Lukáš Dittman, co hraje za nás
i extraligovou Karvinou,“ upozorňuje
Tichý.
Minigrant z těžařské nadace
považuje jako patron projektu
za nemalou pomoc. „Každý zápas
nás průměrně vychází na jedenáct
stovek. Zahrnuje to pronájem hřiště,
rozhodčího, cestování. Skládáme
se na to,“ podotýká Tichý. Regulérní
OHbL, které zařídil podporu, startuje
v sobotu 6. března opět v Porubě.
A to s novinkou – živými přenosy
utkání po internetu.
Radek Lukša

Tanec a ping-pong až po úkolech!
HORNÍ SUCHÁ – Každý den hodinu
po poledni se jeden z bytů v Důlní
ulici 891 kousek od bývalé šachty František stává zázemím prakticky všech dětí a s postupujícím
časem i mládeže z této lokality.
Vzájemné soužití (VS) zde od loňského podzimu provozuje za přispění Nadace OKD v činžáku patřícím společnosti RPG RE volnočasový klub.
„Důlní, nebudeme si nic namlouvat, nepatří k zrovna
nejatraktivnějším adresám. Naše
obecně prospěšná společnost
na ní působí přes čtyři roky, spolu
s těžařskou nadací a realitní skupinou se zasazuje o to, aby se tady

dalo žít. Iniciovaly to rodiny, které
se na nás obracely, že nemají kde
bydlet, hrozilo, že přijdou o děti, “
sdělila Lucie Mastná z VS.
Ostravská neziskovka, v jejímž
čele stojí známý lidskoprávní aktivista Kumar Vishwanathan, vyjednala bydlení s RPG. „Investovali jsme
do domů, zavedli bojlery, několikrát
vymalovali. Obyvatele jsme vedli
k tomu, aby si Důlní zvelebovali, což
se podařilo – udělali si lavičky, zřídili zahrádky, položili chodník, udržují si prostranství,“ líčila Mastná.

„Byly jsme s děckama
i Praze, jejich rodiny si
toho považují, samy by
jim cestu do hlavního
města sotva umožnily
vzhledem ke své
sociální situaci,“
uvedly terénní
pracovnice neziskovky.

lujeme či vaříme jednoduchá jídla. Později nastupuje mládež, ta
mimo ping-pongu preferuje počítače,“ podotkla Mastná.
Klub vedou Nataša Horváthová
s Marcelou Šajtlavovou. První je
zkušenou terénní pracovnicí VS
z Ostravy, druhá pochází přímo

z romské komunity z Horní Suché.
Děti a mládež z Důlní s nimi
v rámci klubové činnosti vyrazily
do Jeseníků i Beskyd, zúčastnily
se festivalu v Praze, kterou si také
prohlédly. Nyní nacvičují v obci
vystoupení k MDŽ.
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Vzájemné soužití
provozuje v ulici
Důlní v Horní Suché
volnočasový klub pro
zdejší děti i dospívající.
Je to jediná dostupná
aktivita v lokalitě

Tanec patří mezi dětmi a mládeží v lokalitě Důlní k nejoblíbenějším.
A až posléze došlo na volný čas.
„Rodin nyní žije v jediném obývaném činžáku v Důlní ulici třináct,
celkem okolo šedesáti lidí. Dětí
a dospívajících je přibližně polovina. Nenacházelo se pro ně žádné
vyžití. Proto jsme zřídili klub pro
děti a mládež,“ upřesnila pracovnice VS s tím, že pořádají pravi-

delné i nepravidelné aktivity. Slaví
s nimi úspěch.
Rozhodně to však podle ní není
tak, že by se od 13 do 19.30 jen
tancovalo či hrál stolní tenis – což
patří k nejoblíbenějším činnostem. „Nejprve přicházejí na řadu
úkoly, doučování a ostatní školní
záležitosti. S dětmi i tvoříme, ma-

Následuje hraní stolního tenisu, což jim v klubu rovněž umožňují.

Radek Lukša

