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Editorial
Nadace před nedávnem oslavila své druhé narozeniny. Byly to dva roky plné zajímavých projektů, akcí a nových
zkušeností. I nyní se pouštíme do novinek. Od minulého týdne běží výzvy do letošního grantového kola a ve
spolupráci s Nadací Partnerství a Institutem komunitního rozvoje jsme připravili nový elektronický systém Grantys
pro odesílání žádostí a administraci všech potřebných dokumentů spojených s naší nadací. Věřím, že tyto změny
budou pozitivní pro všechny, kteří mají připravené zajímavé projekty.
Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD

Aktuality
Vyhlášení grantového kola
V polovině února vyhlásila Nadace OKD nové grantové kolo, ve kterém rozdělí finance v rámci čtyř programů mezi
ty nejlepší a nejpotřebnější projekty neziskových organizací, obcí a měst. Pro ty, kdo žádají o grant, jsme připravili
nový, jednodušší systém zasílání žádostí. Počínaje tímto rokem již nemusíte posílat žádosti poštou, ušetříme vám
tím práci a ulevíme životnímu prostředí, ale také našim prostorám v nadaci. Letos poprvé budou žadatelé posílat své
žádosti prostřednictvím nového programu Grantys. Program je zpracován velice jednoduše a přehledně, zvládnou
to dokonce i ti, kteří nemají kladný vztah k počítačům. Více naleznete na našich internetových stránkách
www.nadaceokd.cz. Rádi vám také poradíme na číslech 596 262 118/116. Přejeme hodně zdaru při tvorbě
projektů. Moc se těšíme!

Seminář pro žadatelé o grant
Abychom vám co nejvíce usnadnili vyplňování žádostí a zodpověděli případné dotazy, připravili jsme pro Vás jako
každý rok seminář, kde budou přítomni naši milí administrátoři z Institutu komunitního rozvoje a Nadace Partnerství a
v neposlední řadě i zástupci Nadace OKD. Seminář proběhne 1. března 2010 v prostorách společnosti OKD na
ostravském Prokešově náměstí.
POZOR: Na tento seminář je nutná registrace! Přihlášku najdete na našich internetových stránkách
www.nadaceokd.cz.

Vyhodnocení Svatobarborské veřejné sbírky
V prosinci roku 2009 pořádala Nadace OKD Svatobarborskou sbírku. Výtěžek se rozdělí mezi Občanské sdružení
sv. Barbora a sdružení Dítě s diabetem. Předmětem sbírky byl malý keramický kapřík v hodnotě 30 korun, kterého
si mohli zakoupit nejen zaměstnanci OKD, kapřík se prodával také na dolech a v dalších dárcovských společnostech
Nadace OKD. Veřejnost mohla přispět na vánočních akcích v Ostravě a v Karviné. Lidé mohli také přispívat na náš
speciální sbírkový účet.
Celkem jsem vybrali přes 65.000 Kč a tuto částku rozdělíme rovným dílem mezi obě již zmíněné organizace. Díky
všem, kteří pomohli!

Podpořené projekty
Sportujte s námi bez předsudků!
OSTRAVA - Sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů
s názvem Sport bez předsudků startuje letos svůj 7. ročník. Na Ostravsku nese projekt
název Ostravsko bez předsudků a jeho první akcí bude školení pro učitele, které se
uskuteční 11. března 2010 v Ostravě. Následně se v dubnu rozběhnou sportovní akce pro
základní školy ve formě tréninku, tzv. Prezentační dny, kde si děti od 4. do 7. třídy budou moci vyzkoušet v praxi
ragby, atletiku či softball. Na červen pořadatelé chystají Velký sportovní den, do kterého se budou moci zapojit i starší
ročníky z 8. a 9. tříd. Jedná se o den plný soutěží o krásné ceny v již zmíněných sportech. Více informací o projektu
naleznete na www.sportbezpredsudku.cz.

Město vybavilo díky NOKD chráněné bydlení a stacionář
ORLOVÁ – Letité nízké postele, z nichž se hendikepovaným lidem špatně vstávalo. Letitá
televize s malou obrazovkou, před kterou se mačkali sotva dva diváci. Tak to vypadalo
donedávna v chráněném bydlení a domovince pro seniory a zdravotně postižené v orlovské
Lutyni. Díky daru Nadace OKD nastala změna – město pořídilo pět nových lůžek i
s matracemi proti proleženinám, větší televizi i vozíčky pro klienty s omezenými
pohybovými schopnostmi. „Náklady na sociální služby jsou vysoké, pro město má ta pomoc
velký význam. Bez nadačního přispění bychom náš projekt tak brzy neuskutečnili,“ dodala vedoucí orlovských
sociálních služeb Marie Mieszczaková.

Parčík vybudovaný s nadační podporou nejhezčí v Česku
KLIMKOVICE - Nejlepší úprava veřejného prostranství v České republice v roce 2009.
Takové ocenění získalo hřiště pro děti a odpočinkový areál pro dospělé v Klimkovicích
vybudované díky 800 „brigádnickým“ hodinám odpracovaným místními obyvateli a
vybavené díky 350 tisíci korunám od Nadace OKD. Projekt Rodinného centra Želvička uspěl
v celostátní soutěži „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ organizované Nadací VIA.
K prvenství náleží i odměna 50 tisíc korun, za kterou klimkovičtí vybudují lanovku pro děti. Více na www.zelvicka.info
.

Pavučina umožňuje duševně nemocným zvládat životní situace
OSTRAVA – Jak odradit zoufalého člověka od sebevraždy? Na toto téma se v rámci Nadací
OKD opětovně podpořeného projektu „Pavučina – propojování služeb komunitní psychiatrie
II“ konal workshop pro terénní a sociální pracovníky pohybující se mezi duševně
nemocnými. Akci uspořádalo Centrum pro rozvoj péče o dušení zdraví Moravskoslezského
kraje v Porubě.

Nové schodiště pro zámek na Opavsku
JEZDKOVICE – Schodiště s dvanácti stupni z jesenické žuly patří v současné době k
nejvýstavnější částí zámku v Jezdkovicích. Vesnice s 229 obyvateli ležící asi dvanáct
kilometrů západně od Opavy dostala na opravu prostředky od Nadace OKD v programu Pro
budoucnost. Zahájila tím kompletní obnovu nepřetržitě užívané stavby z roku 1691, v níž
úřaduje i místní radnice. Obec už má z dalších zdrojů peníze i na rekonstrukci sousední
zahrady. „Na zbytek zámku budeme vypracovávat studii řešící celkovou obnovu a další
využití. Chceme zámek dostat do stavu, v jakém ho opustila poslední šlechtická majitelka,“ řekla starostka Věra
Burdová.

Azylový dům Debora nabízí větší pohodu a soukromí
OSTRAVA – Čtvrtým rokem provozuje Diakonie České církve evangelické ve vilové čtvrti v
ostravském Zábřehu domov pro ženy a matky s dětmi v nouzi nesoucí biblické jméno
Debora. Kapacitu stanovila na patnáct lůžek, jenže místnosti byly jen tři. A zde pomohla
Nadace OKD – za její příspěvek přehradili dva velké pokoje na polovic pro lepší pohodu i
soukromí klientů.

Koníci založili v regionu tradici vozíčkářského ragby
OSTRAVA – Smělý plán „vybudovat“ evropskou soutěž pro ragbisty na vozíčku, podobnou
jako je například známá fotbalová, má tým Koníků SK Ostrava. Od kamarádského setkávání
postižených sportovců v jedné královohoradecké tělocvičně už urazil dlouhou cestu. Účastní
se turnajů s mezinárodním obsazením, jen výjimečně si nechá uniknout tuzemský
mistrovský titul a pořádá slezskou ligu pro české a polské hráče. „Máme taky za sebou
silného partnera v podobě Nadace OKD. Můžu říci, že loni jsme i díky tomu už poosmé vyhráli českou ligu,“
konstatoval Roman Cader (38) z Rychvaldu oblékající dres s číslem 4.

Linku bezpečí nejvíce využívají severomoravské děti
PRAHA – Trable s láskou, trable v rodině, problémy ve škole. Kvůli tomu vytáčejí nejčastěji
děti a dospívající telefonní číslo 116 111 patřící pražské Lince bezpečí. Čtrnáct procent
volajících - vůbec nejvíce – její konzultanti zaznamenali ze severní Moravy a Slezska.
Nadace OKD patří k hlavním partnerům linky, na její provoz dala v programu Pro zdraví
150 tisíc korun.

Pozvánky
Domácí hospicová péče a její specifika
24. 3. 2010 od 16:00 do 18:00, Galerie Knihkupectví Librex, Smetanovo náměstí 8, Ostrava.
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. ve spolupráci se Slezskou Diakonií pořádají přednášku na téma mobilní hospicová
péče. Více informací najdete na tomto odkazu http:// www.mobilnihospic.wz.cz/ index.html.

Copyright (c) 2009 Nadace OKD.

www.nadaceokd.cz

