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Editorial
Vážení a milí,
i letos jsem měl to štěstí pročítat se hromadou žádostí o finanční podporu
ze strany Nadace OKD. Celkem se jednalo o 1413 projektů ve 4 zavedených grantových
programech. Ten pátý, poslední, s názvem „Sídliště žije“ teprve čeká na projednání
u komisí. Již nyní jsem ale velmi rád, že tento nový program máme. Níže vysvětlím proč.
V programu „Pro zdraví“ jsme opět museli řešit radikální převis poptávky nad možnostmi
nadace. Komise si také nejednou lámala hlavu nad tím, jak se zachovat k potřebným, ale
často skomírajícím sociálním službám, na které jaksi ostatní, včetně státu, zapomněli.
Žadatelé o investiční projekty v programu „Pro budoucnost“ stále ve většině případů
nepochopili, že Nadace OKD není Evropská unie, a je třeba vyvinout větší úsilí a vlastní
aktivitu – zapojit veřejnost, případně si alespoň zajistit slušnou míru kofinancování.
Program „Pro Evropu“ je ve stadiu lehkého útlumu, což je pochopitelné vzhledem
k blížícímu se konci programovacího období 2007-2013.
Nejslabší úroveň ale překvapivě měly žádosti v programu „Pro radost“. Na kulturu nebude
prostředků nikdy dost. Zajímavých a zároveň kvalitně připravených projektů přišlo
poskrovnu. Bylo by skvělé, kdyby si kulturní organizace, respektive lidé v nich pracující,
uvědomili, že oni sami jsou tím nejlepším projektem a není potřeba vymýšlet nesmyslné
kudrlinky navíc.
Kvalitně vyplnit žádost je pro mnohé stále neřešitelný problém. Zkrátka… projektů, které
příjemně překvapily, bylo žalostně málo, a tak se celý vyčleněný rozpočet nevyčerpá.
I z výše uvedeného je bystřejším jasné, proč jsem rád, že máme nový grantový program
zaměřený na úpravu veřejných prostor a oživení našich sídlišť. Jedná se o svého druhu
experiment a právě v tom je síla soukromé firemní nadace. Ta nejen že může, ale vlastně
musí iniciovat, pošťuchovat a motivovat, prostě čeřit stojaté vody neziskového sektoru
i veřejné správy v ČR.
Abych ale nebyl pouze kritický. Mám radost ze stále pevnějších vazeb se zavedenými
organizacemi, které Nadace OKD pravidelně podporuje. Našlo se i pár nováčků, kteří
„zasvítili“. Těm neúspěšným nebudu přát hodně štěstí do budoucna, jak se to často dělá.
Raději doporučuji silnější dávku sebereflexe. Dobré nápady totiž nestačí, je třeba je umět
kvalitně zformulovat na papír a náležitě je „prodat“. To je pro donátora nejlepší signál, že
organizace bude umět projekt vyúčtovat a uřídit tak, aby těžce vytěžené peníze nepřišly
vniveč. Obraťte se na naše administrátory, kteří Vám rádi poradí, kde přidat. Zároveň
sledujte nadační web, kde na podzim zveřejníme podrobnosti o individuálním koučingovém
programu Nadace OKD.
Léto se blíží, opět vyrážíme na festivaly, organizujeme Karnevalový průvod Nadace OKD
v Karviné i další akce. I přesto, že vztah příjemce a donátora bude vždy specifický, tak
věřte, že osobní kontakt s Vámi nás nejen baví, ale zároveň nabíjí energií a inspirací do
další práce. Děkuji našim horníkům, že můžeme pomáhat, a stejně tak děkuji i Vám, že jste
s námi! Jedno bez druhého by totiž nemělo smysl…
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Nadace objíždí české a moravské festivaly
Nadace OKD myslí na zdravotně postižené nejen tím, že jim pomáhá najít uplatnění
na chráněném trhu práce, ale také jim umožňuje se ve volném čase bavit. Po loňském úspěšném
pilotním projektu v rámci Colours of Ostrava se nadace letos zúčastní čtyř velkých festivalů, jako
jsou United Islands České spořitelny v Praze, Živá ulice v Plzni nebo Štěrkovna Open Music
v Hlučíně. Samozřejmě nebudeme chybět ani na letošním ročníku Colours of Ostrava, který se
poprvé uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic, což je pro nadaci další výzvou k překonávání bariér.
Cílem nadace je přilákat za kulturou jak vozíčkáře, tak i osoby s jiným mentálním či fyzickým
hendikepem. Na každém festivalu je zajištěna bezbariérovost a atraktivní doprovodný program.
Objeví se například bezBAR – bar obsluhovaný vozíčkáři. Nadace bude zároveň prezentovat
výrobky z portálu http:// www.pracepostizenych.cz/ a dalších chráněných dílen.
Informace k projektu Zážitky bez bariér již brzy naleznete na www.nadaceokd.cz/ zazitkyBB.

Podpořené projekty
Ostravská vědecká knihovna vydala první elektronické knihy
OSTRAVA - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala díky podpoře Nadace OKD
dva tituly v podobě elektronických knih. První z nich je regionální publikace Slezské báje
a pověsti národní od Karla Jaromíra Bukovanského (z roku 1877), druhou pak stručná příručka Eknihy aneb první pomoc pro začátečníky, kterou sepsaly přímo pracovnice knihovny. Oba tituly
jsou dostupné na webových stránkách knihovny (www.svkos.cz - odkazy jsou umístěny přímo
na homepage).

Benefice pro pěstouny vynesla přes 76 tisíc
TŘINEC – Nadace OKD byla hlavním partnerem benefičního koncertu Ozvěny jara
pro Filadelfii. Ten v třineckém sborovém domě Hutník uspořádalo občanské sdružení
FILADELFIE – Přístav Oldřichovice. Na pódiu se střídaly hlavně děti z pěstounských rodin,
o které se Filadelfie v rámci svých aktivit dlouhodobě stará. Výtěžek přesáhl 76 tisíc korun,
sdružení finance použije na dostavbu již pátého domu pro začínající pěstounskou rodinu.
Tedy na projekt, který loni získal z Nadace OKD milionový grant.

Studenti a kantoři gymnázia připravili výstavu písemnictví
OSTRAVA – Stín šachty, Kam chodí uhlí spát, Černý kahan, Říkadla z uhlí nebo Havíři před
tváří Boží. I odkazy na tato díla zahrnuje stálá expozice Literární toulky Ostravskem
instalovaná díky Nadaci OKD na Wichterlově gymnáziu v Ostravě- Porubě. Ukazuje, že
hornictví ovlivnilo všechny obyvatele regionu, spisovatele a básníky nevyjímaje. Výstava
mapuje průřez tvorbou významných autorů spojených s písemnictvím Slezska
a severovýchodní Moravy od 19. do 21. století.

ADRA otevřela sociální šatník
HAVÍŘOV – Havířovská pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, kterou
podporuje i Nadace OKD, zprovoznila místo, kam mohou lidé přinášet nepotřebné
oblečení, boty, hračky, textilie nebo nádobí. Dobrovolníci je budou za symbolické ceny
prodávat sociálně potřebným, pro bezdomovce a rodiny v hmotné nouzi bude oblečení
k dispozici bezplatně.

Diecézní charita nabízí rodinám v nepříznivé situaci nové bydlení
OSTRAVA – Počet rodin, které se ocitly v bytové nouzi, stále roste. Diecézní charita ostravskoopavská na to zareagovala zřízením dalších tří bytů, v nichž budou mít tyto rodiny příležitost
znovu a lépe odstartovat svůj život. V rámci Nadací OKD podpořeného projektu Nový domov
zajistí charita lidem v nouzi nejen bydlení, ale také pomoc při začleňování do běžného života.

Celoroční projekt Basket pro radost vyvrcholil olympijským turnajem
HAVÍŘOV – Boj, napětí, ale i velkou radost přinesla školákům Havířovská olympiáda – velký turnaj
završující celoroční soupeření žáků prvních stupňů základních škol z Havířova. Nadace OKD
přispěla organizátorům na minikoše, minibalony a minidresy. Basketbal menších dětí se totiž řídí
specifickými pravidly. Vybavení školám zůstane pro další využití v hodinách tělocviku nebo
při volnočasových aktivitách.

Děti ulice z celé republiky mají v Praze nový Dům Šance
PRAHA - Mladí lidé bez domova, kteří propadli alkoholu, drogám a svou ekonomickou
situaci často řeší prostitucí či jiným jednáním v rozporu se zákonem, dostanou novou
příležitost v Domě Šance provozovaném občanským sdružením Projekt Šance. To dětem
ulice pomáhá už od roku 1995. Díky vstřícnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových mají mladí lidé po třech letech opět prostor, kde mohou nejen začít pracovat
v terapeutické dílně, ale také získávat běžné sociální návyky a znovu najít smysl života,
aby se mohli začlenit do společnosti.

Mařák se opět vyměnil s Mařenou, tradice pokračuje
VŘESINA – Vynášení Moreny neboli Mařeny má ve Vřesině zcela specifickou historii.
Zatímco všude jinde se jako symbol zimy a škůdce trestá Morena, ve vesničce kousek
za Ostravou přebírá její úděl Mařák. Scénář je díky učitelce Marii Švidrnochové stejný už
od roku 1946, kořeny přitom sahají až ke Gustavu Kořenému, který působil ve vřesinské
škole jako řídicí učitel na začátku minulého století. Hlavní role v obecní slavnosti podpořené
nadací sehrály jako každoročně děti.

Do Orlové po desítkách let vrátilo loutkové divadlo
ORLOVÁ – Loutkové divadlo, které provázelo obyvatele Orlové a Doubravy téměř celým
minulým stoletím, ale postupem času zaniklo, se po desítkách let vrátilo do regionu.
Galimortovo divadlo marionet, což je nový název souboru působícího pod křídly Domu
kultury města Orlová, opět začalo přinášet radost malým i velkým divákům. To vše díky
grantu Nadace OKD, která pomohla s nákupem loutek a potřebné techniky.
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