Nadace OKD č. 13/ Duben 2010
Pro zdraví

Pro radost

Pro Evropu

Pro budoucnost

Editorial
Jak probíhá hodnocení projektů? To je jedna z nejčastějších otázek, na které se mě šéfové neziskovek ptají. Páteční
půlnoc byla posledním momentem, kdy jste mohli své projekty v Grantysu zaregistrovat, a hned v sobotu začala
práce administrátorů. Ti mají rozdělené jednotlivé programy (Institut komunitního rozvoje programy Pro zdraví a Pro
radost, Nadace Partnerství programy Pro budoucnost a Pro Evropu) a jejich úkolem je připravit předhodnocení
jednotlivých projektů. Ke každému projektu připraví jednu „á čtyřku“ se základními údaji. Ta pak putuje ke všem
členům grantových komisí, jejichž členy jsou například odborníci na jednotlivá témata z krajského i jiných úřadů,
zástupci neziskového sektoru z Ostravska i z Prahy (v grantech nezaangažovaní) i lidé z OKD, kteří se zabývají
společenskou odpovědností firmy. Ti se pak sejdou v grantové komisi, která připravuje doporučení pro správní radu.
Pokaždé mě překvapí, jak vážně členové grantových komisí svou roli berou. Všichni jsou to velmi zaneprázdnění lidé,
ale většina z nich studuje nejen předhodnocení připravená administrátory, ale i jednotlivé projekty. Grantové komise
díky tomu mají skvělou tvůrčí atmosféru a snaží se individuálně posoudit přínos a potřebnost každého projektu. Těch
dobrých je vždy víc, než můžeme podpořit. Nicméně jako člověk, který vlastně celý život působí v neziskovém
sektoru, můžu odpovědně říct: Nadace OKD podporuje projekty, které si to zaslouží a hlavně ty, jež mají smysl.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Ukončení grantového kola
Dne 26. března 2010 bylo ukončeno grantové kolo Nadace OKD. Jediné kolo pro rok 2010. Letos poprvé žadatelé
nezasílali žádosti poštou, nýbrž přes nás nový systém Grantys, který se vybrušuje do dokonalosti a to také právě díky
vašim připomínkám. Letos přišla necelá tisícovka žádostí. V tuto chvíli je všechny pozorně pročítáme a hodnotíme.
Samozřejmě konečné slovo bude mít až správní rada Nadace OKD, která zasedne v polovině června. Těm, kteří
zaslali žádost, držíme pěsti. Škoda jen, že nelze podpořit všechny! Děkujeme, že jste si vybrali právě Nadaci OKD.

Seminář pro žadatele o grant
I letos měli žadatelé o grant možnost zúčastnit se semináře Nadace OKD, který proběhl dne 1. března 2010
v prostorách společnosti OKD, a. s. Nadace OKD připravila ve spolupráci s administrátory z Institutu komunitního
rozvoje a Nadace Partnerství zajímavou prezentaci, kde se snažila vystihnout nejdůležitější momenty, rady a chyby
při tvoření a odesílání žádosti. Doufáme, že jsme vám uspořádáním semináře pomohli a vaše projekty se staly ještě
lepšími.

Podpořené projekty

Sdružení Dítě s diabetem už má šek za vánoční sbírku
OSTRAVA – Velkým dnem byl pro ostravské občanské sdružení Dítě s diabetem pátek 19.
března 2010 . Poprvé se totiž svým partnerům pochlubilo novým sídlem a „edukačním
centrem“ ve vile v hulvácké Železárenské ulici 636/4, oznámilo rozšíření svých aktivit v
příštím roce také směrem k dospělým cukrovkářům a zároveň pro něj nabyla konkrétní
podoby další velká pomoc od Nadace OKD!
Tou byl šek na 32 391 korun - polovinu částky získané za prodej vánočních keramicých
kapříků ve Svatobarborské sbírce (druhá polovina jde na vzdělání hornických sirotků z Barborky). Peníze sdružení
využije pro zlepšení života dětí s cukrovkou i jejich rodičů, nakoupí se za ně senzory k měření hladiny glukózy.

Nízkoprahový klub PVC podává ruce teenagerům z Blanska
BLANSKO – Chceme žít normální život! Tak pojmenovali svou aktivitu v nízkoprahovém
klubu PVC v Blansku spadajícím pod sdružení Podané ruce. Ne, že by návštěvníci byli nějak
odlišní od zbytku společnosti. Autorům projektu podpořeného Nadací OKD dvousettisícovou
částkou spíše šlo o to, aby žili slušně bez „barabování“. „Umožňujeme zlepšování
takzvaného rizikového chování klientů. Rozšiřujeme aktivity klubu, nabízíme rodinné
poradenství, poradenství při jednání s institucemi a ústavy, kurátory, policií a podobně,“
upřesnila Helena Kotová z PVC Blansko.

Člověče, zastav se... jako Komenský
FULNEK – Žáci a studenti včetně japonských a korejských vysokoškoláků, zájmové spolky,
a občanská sdružení, celé rodiny, ale i fulnečtí a jerlochovičtí dobrovolní hasiči se zapojili do
projektu oživujícího odkaz nejslavnějšího rodáka – Jana Ámose Komenského. Výsledkem je
dva a půl kilometru dlouhá naučná stezka „Člověče, zastav se...“, kterou NOKD podpořila
částkou 331 tisíc korun. Podle Pavlíny Vráblové ze sdružení Comenius Fulnek je stezka
prvním krokem ke vzniku chybějící turistické infrastruktury města.

Dům dětí a mládeže Orlová
ORLOVÁ – Přibližně 900 chlapců a dívek z asi 32tisícové Orlové najde pravidelně cestu do
zdejšího Domu dětí a mládeže (DDM). Za tímto trendem ve městě, kde klesají počty školáků, je
také Nadace OKD, kterou již bere vedení domu dětí jako silného a stabilní partnera. Spolupráce
začala grantem na déletrvající akci Orlová žije tancem a pohybem 2008. Díky 160 tisícům se loni
proměnil interiér turistické základny v Krásné, dalších 136 tisíc korun přispělo k rozvoji činnosti
mateřského centra Bejbáček.

Originální Kulturní Dárek – mix divadla a sportu na přání diváků
PETŘVALD – OKD čili Originální Kulturní Dárek dává obyvatelům malých měst a obcí
našeho regionu poznat moderní a zajímavý divadelní trend. Ostravský soubor Ostr.Už.I.Ny.
jim předvádí mix umění a sportu hraný výhradně podle přání diváků. Stotisícikorunový grant
použili divadelníci hlavně na propagaci svých akcí nebo cestovné. „Dříve jsme hrávali
šestkrát ročně, teď i třicetkrát,“ řekl šéf projektu Vladislav Kos.

Školení SBP 2010 – OSTRAVA
OSTRAVA - Již tradičně v ostravském hotelu Puls a v areálu Městského stadionu ve
Vítkovicích proběhlo 11. března školení k dalšímu ročníku projektu Sport bez předsudků –
Ostravsko bez předsudků 2010. Dopolední program byl věnován učitelům a odpoledne
patřilo lektorům. Z řad učitelů navštívilo školení 5 zástupců z 15 oslovených základních škol
z Ostravska, z řad lektorů se dostavilo 15 nadšených zájemců. Školení se zaměřilo zejména na představení
projektu a jeho historii, prezentované sporty, bonusové body, chystané novinky pro rok 2010 a v neposlední řadě
také na sportovní praxi. Více informací a fotografie nejen ke školení naleznete na www.sportbezpredsudku.cz

Pozvánky
Děkujeme vám za milé pozvánky, které nám do nadace posíláte, ať už poštou nebo e- mailem. Je jich opravdu
spousta proto se velice snažíme, abychom se mohli zúčastnit alespoň některých z akcí. Jelikož nám bylo líto
nechávat si pozvánky jen pro sebe, rozhodli jsme se pro vás všechny vytvořit jakýsi,,Kalendář akcí“, který naleznete
na našich internetových stránkách www.nadaceokd.cz . Vše je přehledně uspořádáno a dokonce si můžete některé
pozvánky přímo stáhnout z našeho webu. Doufáme, že naši novinku uvítáte a že vám poslouží i jako tip, jak pěkně
strávit volné chvíle.
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