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

NOKD letos podpoří 73 projektů

Mimo hornický region –
bez šance
„Stěžejní novinkou Grantů 2015
se stalo sloučení dřívějších programů Pro zdraví, Pro radost
a Pro budoucnost do jednoho s názvem Pro region. V něm
jsme z 271 žádostí vybrali k podpoře 71 projektů. Mezi jejich realizátory rozdělíme částku přesahující sedm milionů korun.
Beze změny zůstal program Pro
Evropu s celkovým schváleným
rámcem na dotace ve výši 300 tisíc korun, kde z devíti přihlášených projektů uspěly dva,“ řekla
Karolína Drozdová pověřená vedením nadace.
Kromě požadované dvacetiprocentní ﬁnanční spoluúčasti Nadace OKD stanovila striktně také lokality, odkud mohou neziskovky pocházet. Výrazně se zúžil také seznam měst a obcí, které
mohly žádat o podporu svých
obecně prospěšných projektů.
„Bohužel jsme některé žadatele

Subjekt

Miroslav Žiška (uprostřed) při klubovém posuzování snímků.

FOTOKLUB S VLASTNÍM NÁZOREM

Dítě s diabetem – jak z názvu vyplývá – usnadňuje život malým cukrovkářům.
odmítli. Hlásili se z míst mimo působnost dárců Nadace OKD, například až z Podkrkonoší,“ informovala Drozdová. K formálním
nedostatkům pak patřila nejčastěji špatná data uskutečnění projektů stejně jako nepozornost – a tím
pádem chybování – při vyplňování příloh.

Osvědčené neziskovky,
ale i nováčci
ADRA,
ONKO
Naděje,
Dokořán,
Heřmánek,
RockTherapy, SŠTaS Karviná,
městská kulturní centra nebo
charity – i tyto osvědčené organizace s projekty s tradičním
zaměřením se stanou příjemci letošních grantů. „Objevili se
však také nováčci. Jako paskovský klub rodičů a přátel postižených dětí Čmeláček usilující
o vybavení dílny pro pracovní terapii. Dále akademie pro hendikepované Dobrodiní z Karviné či
Slezská humanita z Orlové, která chce vybudovat bezbariérovou zahradu domova pro seniory

Název projektu

Částka
k podpoře

PRO REGION
ADAM - Autistické děti a my
ADRA, o. p. s.
ADRA, o. p. s.

Příměstský tábor pro dětí s autismem
Dobrovolníci v domácnostech seniorů
Dobrovolníci v Orlové a Karviné
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže
Akademický ústav Karviná, z.ú.
OÁZA
Aktivní život od A do Z, o.s.
Ruční výroba svíček
Důstojné zázemí pro poskytování pobytoArmáda spásy v České republice, z. s.
vých služeb osobám v nouzi
Asociace TRIGON, o.p.s.
Aktivační a motivační středisko
Pomoc zvlášť zranitelným obětem
Bílý kruh bezpečí, z. s.
trestných činů
Centrum pečovatelské služby
Kompenzační pomůcky pro kvalitnější
Frýdek-Místek
život seniorů
Dejme šanci neslyšícím
Česká unie neslyšících
v Moravskoslezském kraji
Vybavení dílen pro pracovní terapii
Čmeláček - Klub rodičů a přátel postive stacionáři pro lidi s mentálním a jiným
žených dětí
zdravotním postižením
Dobrodiní o.p.s.
Akademie - Rebelka a královna víl
Kreativita, aktivita a duševní pohoda
Domov Vesna
v každém věku
Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková Klub pro handicapované děti a rodiče
organizace
s dětmi KUDY KAM
Dům kultury města Orlové, příspěvková ROCKTHERAPY 2015 - hudbou na pomoc
organizace
zrakově postiženým
Dům kultury města Orlové, příspěvková
ADVENT 2015
organizace
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s.
Kompenzovat handicap-zkvalitnit život
Farní sbor Slezské církve evangelické a.
Komunitní centrum Agape ožívá
v. v Karviné 1
Provozování stacionáře - spolu žijeme,
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.
pracujeme, tvoříme
Charita Frýdek-Místek
I malí mohou dokázat velké věci
Charita Frýdek-Místek

FRÝDEK-MÍSTEK – Art Collegium
Frýdek-Místek je fotoklubem, který
se od ostatních uskupení tohoto
typu odlišuje tím, že uprostřed něj
nestojí dominantní, a tudíž také
ostatními nezřídka kopírovaná tvůrčí
osobnost. A závidět mu kolegové fotografové mohou i silného
partnera v podobě těžařské nadace,
která podporuje pořádání soutěží
a výstav.

FOTO: Nadace OKD

OSTRAVA – Volný čas a amatérský sport, sociální služby, děti
a mládež. Především do těchto tří sfér míří projekty neziskovek a hornických měst či obcí, žádajících o podporu z těžařské nadace, předkládané v letošní grantové výzvě. Dohromady se jich
v Nadaci OKD sešlo 280. Z nich
nikoliv odborné komise, nýbrž
už přímo správní rada vybrala 73
těch, které budou podpořeny.

FOTO: Art Collegium F-M

Šanci na úspěch měly
letos pouze organizace
nebo města a obce
v oblasti, kde jsou
aktivní dárci nadace.
Požadována je nově
také ﬁnanční spoluúčast
žadatelů

Pro šikovné ručičky, pedig, nitě, jehličky

Iniciativa Dokořán

Dokořán pro region 2015

Klub bechtěreviků o.s.
Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Krajské středisko volného času JUVENTUS,
Karviná, příspěvková organizace
Májovák, dechový orchestr, Karviná CZ

Chci se dívat lidem do očí - 2015
Ven z městských kluboven IV.
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Prostředí vychovává

100 000

Do přírody za poznáním a odpočinekm III

100 000

Hornické koncerty pro náš region

35 000

a pořídit kompenzační pomůcky,“ pokračovala Drozdová.
O peníze z evropských fondů mohou s podporou Nadace OKD – samozřejmě po správném zpracování
příslušné dokumentace, na což získají granty – žádat ve stacionáři pro
hendikepované Mikasa Ostrava
(pobytové služby pro autisty) či
Farním sboru Českobratrské církve evangelické Orlová (komunitní
centra pro děti a mládež).

Jaké subjekty
a odkud chtěly granty
Co se žadatelů samotných týče,
nejvíce – 121 v obou programech
– oslovilo těžařskou nadaci spolků (dříve občanských sdružení).
„Následovalo pětačtyřicet pří-

spěvkových organizací, sedmatřicet obecně prospěšných společnosti, třiatřicet církevních subjektů, třiadvacet pobočných spolků,
devatenáct obcí včetně městských
částí a jeden ústav,“ vypočítávala
Drozdová.
A odkud? 122 žádostí (opět
v obou programech) přišlo z Ostravy, 60 z Karviné, 30
z Frýdku-Místku, 25 z Orlové, 20
z Havířova. Na prstech je možné
spočítat ty z Doubravy, Stonavy,
Horní Suché či Paskova. „Po jedné žádosti jsme obdrželi ze
Staříče, Dětmarovic, Petřvaldu,
Bohumína, Bílova nebo Jestřábí
v Krkonoších,“ zakončila zástupkyně těžařské nadace.
Radek Lukša

Přehled podpořených projektů podle tématu
 volný čas a amatérský sport 22
 sociální služby 21
 děti a mládež 9
 kultura a umění 6

Subjekt

 ochrana nemovitostí a kulturních
památek 1
 zdraví 6
 ostatní 8

Název projektu

Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, Mámo, táto, babi, dědo pojď si se mnou
příspěvková organizace
hrát.
Mateřská škola Karviná-Mizerov
Zahrada
Podpora zaměstnávání lidí s duševním
MENS SANA, o. p. s.
nemocněním
Město Orlová
Hřiště uprostřed sídliště
Městské kulturní středisko Havířov
Den dětí 2015
Městské kulturní středisko Havířov
Vánoční městečko 2015
Městský dům kultury Karviná
Karvinský kulturní advent 2015
Zajištění mobilní hospicové péče dospěMobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
lým i dětem
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Žijte naplno - cukrovka nemusí být překážka
Provozování Domu na půli cesty
Občanské sdružení Heřmánek
Heřmánek v roce 2015
Provozování Zařízení pro děti vyžadující
Občanské sdružení Heřmánek
okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2015
Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek Barva je můj kamarád
Obec Doubrava
Písečné zrnko v síti
Doubrava spolu III. - podpora kulturního
Obec Doubrava
života v obci
Obec Horní Suchá
Fedrování s folklorem 2015
Obec Stonava
Výstavba hřiště pro adventure golf
Obec Stonava
Stonavská Barborka (9. ročník)
Oblastní spolek ČČK Karviná
Zajištění ošetřovatelské péče pro lidi bez domova
Oblastní spolek ČČK Karviná
Senior doprava ČČK
ONKO-Naděje, spolek onkologických
Súkenická podruhé
pacientů Karviná
Pod Svícnem
Sweetsen fest - umělci potřebným 2015
Zajištění osobní asistence dětem/dospěPodane ruce – osobní asistence
lým/seniorům s handicapem
Podané ruce, z. s.
Nevšední terapie
Regionální knihovna Karviná
Klub fantasy a sci-ﬁ literatury
Setkání seniorů – arteterapeutické
Regionální knihovna Karviná
programy pro seniory
Sdružení maminek Sluníčko o.s.
Rodina na prvním místě
Sdružení Permoník
Zpěv je radost
Slezská diakonie
Naše ulice
Slezská diakonie
Terénní služba na dosah ruky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná
Seniorům z Lazů bezbariérovou zahradu
společnost
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná Mobilní hospic „Člověk se nerodí sám
společnost
a neměl by zůstat sám ani při umírání“
Slezský klub stomiků Ostrava
Rehabilitační a edukační pobyt pro stomiky
Sociální služby města Orlová, příspěvkoOrlovské múzy
vá organizace

Částka
k podpoře
36 000
50 000
150 000
250 000
50 000
100 000
200 000
200 000
120 000
250 000
250 000
15 730
100 000

Vernisáž 18. ročníku
soutěže pro autory
do pětadvaceti let
se koná ve čtvrtek
21. května v městské
knihovně v Místku.
„Jsme malý, ale činorodý
fotoklub. Členové mají v podstatě
volnou ruku. Ti nejstarší, k nimž
patřím, si je dovolí usměrnit
prakticky jen tehdy, když už fotka
přestává být fotkou a objevují se
velké kompoziční a technické chyby.
Někdejší lektor ostravské lidové
konzervatoře Bořek Sousedík, který
zásadně ovlivnil fotograﬁi nejen
v tomto regionu, nás neučil dělat
snímky, ale mít vlastní názor,“ sdělil
Miroslav Žiška. Ten je patronem
letošního srdcovkového projektu –
soutěže mladých autorů.
Loni získal minigrant na stejnou akci i vzorkař z úseku větrání
Důlního závodu 3 Jiří Kluska.
A k nestorům Art Collegia patří tak
jako on či Žiška ještě slaboproudař
ze staříčské šachty Vladimír Pryček.
„Jsme svým způsobem nezávislý
klub. Nedávno nám na toto téma
vysekl poklonu předseda jednoho
středomoravského fotoklubu.
Oceňoval, že nejsme tlačeni

sponzory zařazovat do soutěží
snímky, u nichž je předem zaručen
úspěch, že budou dobře hodnocené,“ nechal se slyšet Žiška.
Právě on vymyslel soutěž pro
mladé autory do pětadvaceti let,
na jejíž osmnáctý ročník dostalo
Art Collegium minigrant z Nadace
OKD. „Někteří úspěšní účastníci,
jako Andrea Filipcová či Luboš
Myslikovjan, rozšířili řady klubu. Syn
důlního slaboproudaře Kuba Pryček,
který fotí dokument i krajinu, patřil
k nejlepším v loňském ročníku.
Moje vnučka Veronika Válková se
poprvé zúčastnila soutěže ve svých
deseti letech. Druhá vnučka Tereza
Žišková, která se chystá ke studiu
na graﬁčku, dokonce předloňský
ročník vyhrála. Fotila většinou
své známé, a to hodně zajímavým
způsobem,“ uvedl Žiška.
Ten se, jak upozornil, zdržel
hodnocení snímků svých vnuček,
aby se vyhnul střetu zájmů. Jinak se
na hodnocení mladých autorů podílí
Art Collegium kolektivně. Nejinak
tomu bude i letos – soutěž už běží
a fotografové do pětadvaceti let

Tak fotí Veronika Válková, jedna
z vnuček patrona projektu.

mohou posílat černobílé či barevné
výtvory na libovolné téma do
30. dubna přímo na adresu Fotoklub
Art Collegium, Obchodní akademie,
Palackého 123, Frýdek-Místek
738 01.
Radek Lukša

Devětatřicet let na šachtě… a fáral dvakrát
Začátek členství Miroslava Žišky
ve Fotoklubu Art Collegium se
kryje s jeho příchodem do OKD,
obojí se stalo v roce 1976. Na šachtu
ve Staříči nastoupil po absolvování
studia měřicí a automatizační
techniky na průmyslovce. Dělal

povrchového elektrikáře, dále
mechanika ve výpočetním středisku
a od roku 1991 pracuje v elektroúdržbě těžních strojů. Fáral dvakrát – kdysi
ke kolejovému dispečerovi pro dálnopis, a pak předloni nafotit snímky pro
kalendář tehdejšího Dolu Paskov.
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Subjekt

Název projektu

Statutární město Frýdek-Místek
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Ostrava, městský
obvod Slezská Ostrava
Střední škola techniky a služeb, Karviná,
příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola, Karviná, příspěvková organizace
THeatr ludem

BURÁRUM
Rozšíření workout hřiště
Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji
Karviná lyžuje 2015
Otevřte 13. komnatu

UnikaCentrum, o.p.s.
Vzájemné soužití o.p.s.

Částka
k podpoře
26 400
300 000
50 000
250 000
100 000

Hornické hroby Slezská Ostrava

30 000

Brána řemeslům otevřená

96 000

Poznávám svůj Moravskoslezský kraj

30 000

Terapie loutkou 2015
Sociální rehabilitace osob se zrakovým
postižením
Klub pro děti a mládež na Důlní

48 000

PRO EVROPU
Farní sbor Českobratrské církve evange- KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ORLOVOU lické v Orlové
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI EU
Příprava žádosti pro realizaci Domova se
MIKASA z.s.
zvláštním režimem pro klienty s poruchami
autistického spektra a poruchami chování

160 000
100 000

50 000
96 000

