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Editorial
Vážení přátelé,
ne vždy je mediální pozornost žádoucí a Vy jste jistě zaregistrovali, že společnost OKD plní
v posledních týdnech první stránky novin, internetu či televizních pořadů. Situace je
opravdu vážná, postihne nás propouštění, úspory i další nepříjemná opatření. Hodnotit
proč, co, jak a kdo mi nepřísluší a nechám to na povolanějších osobách. Za nadaci Vám
mohu sdělit, že pro velkou část z Vás mám ve skrze pozitivní zprávy!
Nadace OKD rozhodně nekončí a dál bude pokračovat v závazku starat se o své okolí.
Nemůžeme dělat, že je vše růžové, ale jak říká místopředseda naší správní rady Petr
Zahradník, „sociální potřeby jsou nezávislé na ekonomické situaci a o to více bude v těchto
těžkých dobách potřeba subjektů, jako je naše nadace“. Jaký je tedy výhled? V příštích
týdnech se nadace bude v rámci Ostravy stěhovat, dramaticky jsme omezili náklady na
provoz, abychom mohli i nadále dělat to důležité - podporovat neziskové projekty. Na
přelomu listopadu a prosince budou vypsány grantové výzvy v programech „Sídliště žije“ a
„Srdcovka“ a v lednu v zavedených 4 grantových programech. Celková finanční alokace
bude nižší než v letech minulých, ale v porovnání s ostatními firemními nadacemi stále
velmi významná. Na neziskové projekty rozdělíme cca 15 milionů korun! Rozpočet pro rok
2014 bude výrazně deficitní, ale díky úsporám z předchozích let jsme schopni zajistit
fungování nadace na několik let dopředu. Největší změnou je, že o grant budou moci
požádat pouze organizace, jejichž projekty nalézají cílovou skupinu v okresech
Karviná, Frýdek- Místek a Ostrava- město! Uvědomujeme si, že tato zpráva bude
bolestivá pro ostatní organizace, se kterými máme třeba i dlouhodobou spolupráci
z minulosti, ale při druhém a možná i prvním přečtení bude toto opatření jistě pochopitelné.
Pomáhat musíme primárně tam, kde naši dárci podnikají.
Další významnou novinkou je rozvoj projektu, který se zaměří na podporu zaměstnanosti,
konkrétně pak na uplatnění propouštěných zaměstnanců OKD. Nemáme přehnané ambice
a nejsme snílci, kteří chtějí zachránit svět, ale věříme, že můžeme díky usilovné práci najít
nové pracovní uplatnění desítkám horníků či dalším pracovníkům, kteří by jinak zaměstnání
hledali velmi těžko. Jedná se o poměrně složitý proces a potenciální uplatnění budeme
hledat i mezi Vámi – neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Šikovné, leč trochu ztuhlé
ruce se totiž hodí nejen pod zemí, ale například v sociálních službách. Projekt plánujeme
spustit v prvních 2 měsících příštího roku.
Jako poslední změnu, kterou jste již mnozí zaregistrovali, je odchod mluvčího nadace
Vladislava Sobola, který byl u naší činnosti od dob, kdy nadace byla ještě miminkem. Chtěl
bych mu tímto poděkovat za poctivou práci a srdcařský přístup. Pozici mluvčí od 1. září
zastává kolegyně Veronika Kusá, na kterou se můžete s důvěrou obracet se svými dotazy
ohledně propagace.
Pevně věřím, že v záplavě negativních informací Vás tento poměrně vyvážený úvodník
alespoň trochu potěšil. Těšíme se na budoucí spolupráci a já osobně jsem přesvědčen, že
bude zase lépe!
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Zážitky bez bariér se setkávají s velkým ohlasem
Prioritou Nadace OKD byla a je integrace hendikepovaných do pracovního procesu. Jelikož ale
život není jen práce, ale také zábava, přišla nadace se Zážitky bez bariér, aktivitou, jejímž cílem je
znevýhodněným osobám, ať už vozíčkářům nebo třeba starším lidem, zpřístupnit kulturní,
sportovní či společenské akce.
Vlajkovou lodí této aktivity je bezBAR neboli bezbariérový bar, ve kterém pracují vozíčkáři. Jistě
jste už měli možnost se v něm občerstvit, toto léto totiž bezBAR objel celkem pět festivalů! A ne
ledajakých, bezbarmani hasili žízeň na festivale Colours of Ostrava, United Island v Praze, na
karvinském Dokořánu, hlučínské Štěrkovně Open Music nebo na Sweetsenfestu ve FrýdkuMístku. Na festivalové tour se vystřídalo celkem deset bezbarmanů, jedním z nich byl i nováček
Martin Syslo. „Konečně si začínám plnit sny. Nikdy jsem nechyběl na žádném festivalu v okolí, ať
už chodící, nebo pokud mi to zdraví dovolilo, na vozíku. Teď jsem ve stavu, kdy zase můžu
pracovat a rád jsem využil nabídky bezBARu. Být součástí festivalu je pro mě výzvou nejen pro tu
atmosféru, ale i potvrzení, že jsem to zase já,“ hodnotí Martin práci pro bezBAR. Partnery a
pomocníky při realizaci bezBARu jsou ART Prometheus, o.s. a Česká asociace paraplegiků neboli
CZEPA. Právě té putuje výtěžek z bezBARu a letos to bylo více než 50 000 Kč.
Součástí Zážitků bez bariér je spolu s danými festivaly zajistit, aby byly přístupné a pohodlné pro
hendikepované návštěvníky. Díky tomu se na těchto pět festivalů přišlo letos podívat více než 500
zdravotně postižených osob.

Pomocná ruka neziskovým organizacím. To je neziskový inkubátor
Nadace OKD.
Před prázdninami jsme spustili nový projekt s názvem Neziskový inkubátor Nadace OKD.
Jeho hlavním cílem je pomoci zvýšit kvalitu řízení neziskových organizací
v Moravskoslezském kraji formou několika seminářů na různá témata, vztahující se
k tomuto odvětví. Úspěšní absolventi tohoto projektu budou schopni efektivněji získávat
finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové. Doposud jsme
realizovali 5 školení a další 4 nás čekají do konce října: webové a IT dovednosti, sociální
podnikání, projektové řízení a nový občanský zákoník. Více podrobností na stránce:
www.edukana.cz.

Dokončujeme první projekty programu Sídliště žije
Sídliště žije je jedním z našich nejmladších grantových programů, který propojuje komunitní
práci se zkvalitňováním prostředí a života na sídlištích. V první grantové výzvě v roce
2012 bylo podpořeno pět projektů a některé z nich se o prázdninách dokončily, a mohou
tak již sloužit veřejnosti. Obyvatelé havířovského sídliště Šumbark mají např. nové hřiště,
které je určeno především míčovým sportům, jako je streetball, nohejbal nebo volejbal. Další
multifunkční hřiště jsme otevřeli v Jablunkově, kde vznikl také nový mobiliář a herní prvky
mezi bloky domů místního sídliště. Dům dětí a mládeže Orlová otevřel u klubu Spirála
veřejnou zahradu vhodnou nejen pro sportovce nebo děti, ale také pro sousedy, aby měli
místo, kde si mohou společně posedět a třeba si i ugrilovat klobásku. Milovníci
skateboardingu se zase mohou těšit na nový celobetonový skatepark, který vznikl
v Ostravě- Porubě a byl otevřen v září.
Výzva grantového programu Sídliště žije pro další rok bude vyhlášena v prosinci, pokud si
myslíte, že je tento program vhodný pro vaše sídliště a váš projekt, navštivte stránky
www.sidlistezije.cz.

Podpořené projekty
Rocková dialýza vydělala 87 tisíc
ORLOVÁ – Přes dva tisíce rockových fanoušků přišlo do orlovského letního kina, aby na
Rocktherapy vytvořili festivalový rekord v návštěvnosti a dobročinnosti. „Vybralo se
sedmaosmdesát tisíc plus nějaké drobné. To je fantastický úspěch, vždyť loni to bylo o třicet
tisícovek méně,“ nešetřil chválou Bohumír Žídek, zpěvák metalového Ahardu a organizátor
festivalu. Výtěžek pomůže zkvalitnit život třem pacientům s onemocněním ledvin
z Karviné a Orlové.

Zdarma na filmové hity. Biograf Láska se pohyboval v celém
Moravskoslezském kraji
KRAJ - Mobilní letní kino přiváží kulturu tam, kde se jí nedostává. To je heslo Biografu
Láska, který přes léto projel několika městy v kraji, aby místním komunitám připomenul, že
společný zážitek ze sledování filmu pod letní oblohou je neopakovatelný. Těšit se
z filmových komedií se tak mohli obyvatelé Karviné, Orlové, Ostravy, Stonavy, Paskova,
Dětmarovic a mnoha dalších, všude se Biograf Láska setkal s nebývalým zájmem. Kdyby
mělo letní kino zdi, určitě by praskaly ve švech.

Umělci rozložili své stany na Dole Hlubina
OSTRAVA - Patnáct vernisáží, divadelní a filmová premiéra, koncerty, autorská čtení,
workshopy a nově vymalovaný podchod. To vše čekalo na návštěvníky ostravského Dolu
Hlubina během druhého ročníku Deepcampu. Tento netradiční projekt zval umělce nejen
z České republiky na unikátní kemp – během deseti dnů měli jeho tvůrčí účastníci klid na
svou práci, jejíž výsledky pak předvedli veřejnosti.

Tábořiště v Krásné hlásilo o prázdninách pořád plno
KRÁSNÁ – Stabilním prázdninovým nocležníkům letos neuniklo další vylepšení turistické
základny Domu dětí a mládeže Orlová v beskydské obci Krásná. Nadace dříve pomohla
vybudovat nové stany s podsadou, nyní táborníky, kterých se zde během prázdnin
vystřídalo kolem dvou stovek, přivítalo lepší hygienické zázemí – nové sprchy, umývárna a
toalety.

Netradiční zábava na letišti v Bahně
BAŠKA – Na sedmý ročník akce plné neobvyklé zábavy pro přihlášené soutěžní týmy i
širokou veřejnost letos zavítalo téměř 4 000 lidí, což je přibližně tolik, kolik má tato obec
obyvatel. „Vloni nám Baškohrátky propršely, což se odrazilo na návštěvnosti a my jsme
skončili na nule. Pomoc od Nadace OKD nás nakopla a mohli jsme se do toho pustit i letos,“
přiblížil Davdi Blahut, jeden z organizátorů. Soutěže se zúčastnilo celkem deset
čtyřčlenných družstev a všichni bojovali s opravdovým zanícením. Vždyť jednou
z disciplín bylo i vypití nápoje z rozmixovaných žížal. Nakonec to vyhrála partička
z Frýdku- Místku.

V obci Košařiska to žije, pěkně postaru
KOŠAŘISKA – Že tradice nejsou zapomenuté, zdůrazňuje občanské sdružení Koliba, které
pořádá několik folklorních akcí do roka. Jsou to semináře o lidové slovesnosti, ukázky
lidových řemesel, domácí výroby sýra, zpracování vlny nebo pálení milíře, obřady spojené
s vyháněním ovcí na salaš a poté s jejich návratem, které jsou doplněny mistrovstvím ve
stříhání ovcí.

Pozvánky
Adra hledá dobrovolníky
Důchodkyně, maminky na mateřské dovolené, ale i ženy v produktivním věku, které jsou
třeba právě kvůli ekonomické krizi bez práce. Ty zvou mezi sebe lidi z havířovské pobočky
humanitární organizace ADRA. Potřebujeme dobrovolníky nejen do našeho charitativního
obchodu a sociálního šatníku, ale i pro volnočasové aktivity s hendikepovanými,“
informovala Hana Čadová z ADRA Havířov s tím, že více informací lze získat na
telefonním čísle 734 350 030.

Přihlaste své malé chytrolínky do Logické olympiády
Až do konce září se můžou děti a mládež ve věku od 6 do 20 let zaregistrovat do
celorepublikové soutěže založené na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Více na www.logickaolympiada.cz.
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