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Editorial
Miluju podzim! Jak je příroda barevná, voňavá a připravuje se ke spánku. Je to období, kdy
bychom měli i my pomalu zklidňovat své tempo, chodit brzy spát, abychom ráno mohli vstát
pěkně odpočatí! Do konce roku čeká nás i vás ještě spousta práce s organizováním různých
podzimních a zimních akcí, proto, pokusme se dělat vše s klidem a radostí a výsledky
přijdou samy!
Nezapomeňte také, že nás v prosinci čeká vyhlášení minigrantu Srdcovka, které vypukne již
tradičně na svátek patronky horníků sv. Barbory dne 4. 12. 2015. A nebojte se, nebudete
v tom sami! Jako každý rok se na mě budete moci obrátit s vašimi dotazy, možné také
budou konzultace osobní, telefonické i emailové. Už teď jsem zvědavá, s jakými
zajímavými projekty letos přispějete do výběrového kola.
Přeji vám, abyste si podzim maximálně užili a pokud máte nějaký dobrý recept na
zpracování jablíček či jiných podzimních plodů, pošlete nám ho do nadace! Určitě ho
vyzkoušíme!
Buďte i na podzim dobří!
Zuzana Macháčková
projektová a administrativní koordinátorka

OSOBNOST MĚSÍCE
LUCIE LENFELDOVÁ (22 let) SI PLNÍ SVÉ CÍLE KROK PO KROKU
Co vám pobyt v domě na půli cesty dal, co vás naučil?
Dům na půli cesty Heřmánek mi dal v první řadě příležitost studovat, čehož si nesmírně
vážím. V době, kdy jsem řešila problém s tím, kde vlastně budu bydlet, připadala v úvahu
jediná možnost - jít do práce. Samozřejmě, že jednoho dne chci zaměstnání, nicméně jsem
vystudovala "pouze" Gymnázium v Karviné a ač je to celkem náročná škola, tak uplatnění po
vystudování samotného gymnázia není příliš příznivé. Proto jsem byla nesmírně ráda a
vděčná za příležitosti, které se mi otevřely po tom, co jsem přišla do Heřmánku. Už jsem se
nemusela obávat o základní potřeby a otevřela se mi možnost studia a tím pádem i lepší
budoucnosti. Samozřejmě, že i po nástupu do Heřmánku mé starosti s bydlením neskončily.
A tady se dostávám k bodu, co jsem se zde naučila. Je zde mnoho pracovníků, kteří mi
nabízeli pomocnou ruku. Šlo o běžné každodenní záležitosti, jako jsou praní, vaření,
uklízení, až po záležitosti týkající se spoření a zacházení s penězi. V této oblasti jsem však
žádné problémy neměla, jelikož jsem již nějakou dobu před nástupem na Heřmánek bydlela
sama a o tyto věci jsem se běžně starala. Takže co mi vlastně Heřmánek dal? V první řadě
velmi důležitý pocit jistoty, který se odrážel v tom, že v mém životě byla věc, která je stálá,
což dle mého názoru je velice důležité a zajišťovala mi pocit jakéhosi bezpečí. Také nesmím
zapomenout na psychickou podporu všech zaměstnanců, kteří si na mne udělali čas a
kdykoliv byla potřeba, tak si semnou pohovořili o všem, co mě trápí. Také mi pomohli se
vším papírováním, co bylo potřeba, jelikož v dnešní době je vyplnění všech potřebným

vším papírováním, co bylo potřeba, jelikož v dnešní době je vyplnění všech potřebným
dokumentů opravdu náročné. :- D
Kolik času jste strávila v Heřmánku? Byla jste tam spokojená?
V Heřmánku jsem byla bez 18 dnů necelé dva roky. První měsíc jsem strávila v budově, kde
Heřmánek sídlí. Abych byla upřímná, tak tam se mi moc nelíbilo. Samozřejmě jako vše to
mělo své klady a také zápory. Co se týče organizace, tak na její straně žádné problémy
nebyly. S tím jsem byla nad míru spokojena. Jak jsem již uvedla, byla zde opravdu úžasná
podpora všech pracovníků. Nicméně jsem zde měla poněkud špatný pocit týkající se dalších
klientů. Měla jsem pocit, že mě neměli moc v oblibě. V té době jsem měla práci na zkrácený
šestihodinový úvazek v obchodě a při tom jsem chodila do školy. V souvislosti s mým
časovým vytížením jsem tedy dostávala jisté úlevy, jako například ohledně večerky, kterou
jsem nemusela dodržovat vzhledem k tomu, že jsem v práci končila celkem pozdě. Také
musím přiznat, že jsem si brala mnoho času pracovníků pro sebe, čímž jsem možná obrala
o čas jiné klienty a ti na mne pak byli nevrlý.
Po měsíci stráveném v Heřmánku mi byla nabídnuta možnost přestěhovat se do takzvaného
startovacího bytu v Karviné. Samozřejmě jsem byla velice nadšená. Zbytek pobytu jsem
tedy strávila tam. A tam jsem byla velice spokojená.
Slyšeli jsme, že studujete vysokou školu a zároveň pracujete v Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, jak to vše zvládáte? Školu a práci dohromady.
Ano, to je pravda. Studuji třetím rokem na Ostravské univerzitě v Ostravě obor speciální
pedagogika. Co se týče mé práce ve ZDVOPu a současně docházení do školy, tak v tom
není žádný problém. Nicméně jsem byla také v situaci, kdy jsem chodila do práce v
obchodě, kde jsem měla šestihodinový úvazek, zároveň jsem docházela do ZDVOPu a také
do školy. Tato kombinace byla pro mne celkem vysilující, až nezvladatelná. Vstávala jsem
velice brzy a domů chodila celkem pozdě. Nejhorší pro mne bylo období zkoušek, při
kterém jsem musela trochu "ošidit" spánek, abych se stihla dostatečně připravit. Tento
životní styl jsem zvládla pouze půl roku a nakonec jsem se rozhodla práci v obchodě
ukončit. Samozřejmě mě to mrzelo, jelikož jsem chtěla být co nejvíce nezávislá, nicméně
jsem se rozhodla pro školu a pro práci ve ZDVOPu, která mne mnohému naučila a rozhodně
mi v budoucnu dopomůže k získání pracovního uplatnění v mém oboru.
Kdo nebo co vám v životě nejvíce pomohlo?
To je celkem těžká otázka. Nejvíce v mém životě mi pomohla má psycholožka paní
Krobová, ke které docházím již 4 rokem. Zní to asi celkem zvláštně, nicméně tato osoba je
pro mne velice důležitá. Svým způsobem je pro mě něco jako rodič. Prožila semnou velice
těžké období mého života a byla mi oporou, za což jí velice děkuji.
Máte nějakou radu, jak bojovat s nepřízní osudu, co u vás nejlépe funguje, když se
právě nedaří?
Domnívám se, že dávat někomu rady do života by bylo ode mne poněkud troufalé. Mohu
Vám však říci, co konkrétně mě v mém životě pomáhá. Když se opravdu nedaří, tak je
poněkud těžké zvládat každodenní záležitosti, natož pak pomýšlet na nějaký vzdálenější cíl.
Proto se snažím v obzvláště těžkých životních situacích postupovat pomalu, hezky krok po
kroku. Mohu to vysvětlit kupříkladu na mé škole. Prvotním cílem je pro mne samozřejmě
dokončit úspěšně studium a stát se bakalářem, popřípadě pokračovat dále a na konec
dokončit magisterské studium. Ovšem takový cíl na mne klade trochu více tlaku, a proto,
abych se vyhnula přemíře stresu, tak si stanovuji menší dílčí cíle. Například dokončit daný
semestr, zvládnout určitou zkoušku. Podle situace si stanovuji také cíle ve stále kratších
časových intervalech - jít na daný seminář, dokončit určitou seminární práci. Snažím se to
kouskovat a postupně se dostat ke svému prvotnímu cíli, který jsem si stanovila. Když si to
ovšem takhle rozkouskuji, tak to na mne nevyvíjí takový nátlak a nepůsobí to tak strašidelně.
Obdobně to funguje také v životě, prostě si stanovím cestu, kterou se chci vydat a nesnažím
se najít žádnou zkratku. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že všechno nebude hned a že to
nebude zadarmo. Proto si myslím, že pokud se někdo nachází v těžké životní situaci, tak
by se měl té výzvě postavit čelem a místo stěžování anebo čekání, až se něco zlepší samo,
by měl člověk zatnout zuby a začít na tom svém světlejším zítřku pořádně pracovat hezky
krok po kroku! :-)
Rozhovor připravila Zuzana Macháčková

POZVÁNKY
EVROPSKÉ DNY HANDICAPU
Vyměňování zkušeností v mezinárodním měřítku, informování veřejností, překonávání
bariér a samozřejmě zlepšování životních podmínek hendikepovaných. To je smysl
Evropských dnů handicapů, jejichž historie sahá do roku 1992 (tehdy ještě jako Českofrancouzské dny). Pod hlavičkou Asociace TRIGON probíhají od roku 2007. Letošní ročník
se uskuteční od pondělí 5. října.
Program celé akce naleznete na webových stránkách:
www.asociacetrigon.eu v sekci „EVROPSKÉ DNY HANDICAPU“.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Podané ruce, z. s a Podané ruce – osobní asistence pořádají v rámci akce Týden
sociálních služeb ČR den otevřených dveří canisterapeutického a vzdělávacího centra.
Kdy: 7. 10. 2015
V kolik: 10:00 – 15:00
Kde: Malý Koloredov 811, Frýdek- Místek

PODPOŘILI JSME
GOLFOVÁ AKADEMIE PRO MLADÉ GENTLEMANY A DÁMY
Díky projektu Dětské akademie Nadace OKD dostaly děti šanci poprvé se postavit na skutečné
golfové hřiště, kde se jim ve čtyřech lekcích věnovalo pět trenérů. Seznámili je se základy a
technikou této hry, ale také s etiketou a pravidly oblékání a chování. I to jim dá něco do života.
Hlavní slovo měl sice jako vždy profesionální trenér René Pink, avšak děti visely očima na
Martinu Slivkovi, který je jedním z absolventů prvního ročníku této akademie a nyní se
v mládežnickém věku stal úspěšným účastníkem mnoha tuzemských golfových turnajů a
mistrem klubu pro letošní rok.
Výsledková listina:
Kategorie 1. – 2. třída

Kategorie 3. - 6. třída

Kategorie 7. - 9 řída

1. Tomáš Kolpak

1. Filip Waleczek

1.Adam Soudil

2. Michal Gebara

2.Jan Adam

2. Zbyněk Polák

3. Bára Juřičková

3. Sára Božoňová

3. Jana Franklová

Vítězům čtvrtého ročníku gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu.

HORNICKÉ SLAVNOSTI
NA HORNICKÝCH SLAVNOSTECH JSME BAVILI HLAVNĚ DĚTI
Chtěli jsme neziskovým organizacím nabídnout, aby ukázaly, co dělají a umí. Podle
spokojených návštěvníků z řad dospělých, ale hlavně dětí, se to podařilo. Na podiu se
během krásné soboty vystřídala cela řada tanečních, pěveckých, sportovních souborů.
Především to byly organizace, kterým jsme nějaký způsobem pomohli. Zájem z jejich
strany byl tak velký, že jsme dokonce některé museli i odmítnout. Věříme však, že v příštím
roce se dostane i na ostatní.
Celkem jsme spolupracovali s 30 neziskovkami. Rádi bychom jim poděkovali za zachování
přízně a za pomoc s celým dětským programem, který byl dle reakcí diváků a účastníků
Pantuškovy soutěžní stezky velmi atraktivní. Věříme, že na tento náročný den budete
vzpomínat stejně hezky jako my.

CO SE DĚJE V NADACI
S NADACÍ ZA PRACÍ PŘECHÁZÍ PLNĚ POD SPRÁVU OKD
Společný program OKD a Nadace OKD (NOKD) „Nová šichta“ (NŠ), který rozvíjí osobní
potenciál a uvolněným zaměstnancům nabízí pomoc s hledáním nové práce nebo
začátkem vlastního podnikání, přechází od 1. října plně pod správu vedení OKD.
V rámci společného jednání o dalším vývoji a budoucím směřování projektu se na tom
v polovině září dohodli vrcholoví zástupci obou subjektů.
„Nová šichta by nadále neměla být vnímána jako čistě charitativní činnost, ale jako součást
systematického a racionálního řešení situace v OKD, související s postupným útlumem
těžby“, uvedl Dale R. Ekmark, výkonný ředitel OKD.
Dalším důvodem, proč se černouhelná společnost rozhodla převzít veškeré aktivity, byl
požadavek na jednotné centrální řízení programu a v neposlední řadě i na optimalizaci
finančních nákladů.
„Projekt Nová šichta vznikl na podzim loňského roku jako reakce na klesající profil těžby
v OKD, kterému musíme přizpůsobit i počet zaměstnanců. Chceme se k odcházejícím
zaměstnancům chovat zodpovědně a prostřednictvím tohoto projektu jim nabízíme pomocnou
ruku ke startu do jejich nové kariéry,“ připomněla manažerka centra personálních služeb Radka
Naňáková, pod kterou Nová šichta od 1. 10. 2015 organizačně přechází.
Nová šichta bude mít dva základní pilíře – program „POMŮŽEME VÁM“ (pomoc s novým
pracovním uplatněním) a „PODPORA PODNIKÁNÍ“.
Hlavním záměrem prvního pilíře je nabídnout odcházejícím lidem pomoc při hledání nového
zaměstnání. Skrze sérii školení, sepsání životopisu, přípravné pracovní pohovory, rekvalifikační
kurzy a sociálně- psychologické poradenství budou profesionálové z OKD pomáhat
zaměstnancům nalézt na trhu práce nové příležitosti a ve spolupráci s Úřadem práce ČR,
Svazem průmyslu a dopravy ČR a ostatními firmami v regionu. Naproti tomu druhý pilíř se
zaměří na podporu živnostníků a malého a středního podnikání. Chce pomoci odcházejícím
zaměstnancům realizovat jejich nápady a úspěšně založit živnost či začít podnikat.
Prostřednictvím vybraných odborníků jim zároveň poradí jak překonat právní, finanční a
administrativní zátěž, která může méně zkušené od podnikání odradit.

Poradenství bude konkrétně poskytováno v těchto důležitých oblastech pro podnikání:
strategie – vytvoření obchodního plánu, identifikace klientů a možnosti jejich oslovení,
finanční plánování – získaní potřebných zdrojů a vytvoření finančního plánu (příjmy vs.
výdaje),
právo – právní forma vhodná pro podnikání, licence, živnosti, smlouvy, právní minimum,
daně a účetnictví – fakturace a vedení účetních knih.
Od 1. 6. 2015 je v provozu rovněž první kontaktní poradenské centrum Nové šichty, a to v
Karviné na třídě Osvobození 1721.
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