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Editorial
Je tady první letošní Bulletin – ale vzhledem k pokročilému datu už pro něj nejsou aktuální „vánoční besídky“ ani
přání do nového roku. Přesto jsou následující řádky plné informací o podpořených projektech i nadačních novinkách.
Na jednu z aktualit se ovšem nedostalo. V prvních dnech letošního roku jsme spustili inovovaný web Nadace OKD.
Najdete ho na stejné adrese jako dříve (www.nadaceokd.cz) a na první pohled vypadá podobně, jako ten dřívější.
Zároveň ale obsahuje přehlednější členění rubrik a některé úplně nové části.
Budeme rádi, když spoluautory našeho webu najdeme i mezi čtenáři Bulletinu. Je to jednoduché – stačí, když nám emailem pošlete aktuální fotky, informace o pokračování vašeho projektu nebo třeba názor na novou podobu stránek.
Protože už teď, krátce po spuštění nové verze, začínáme přemýšlet, jak nadační web dále vylepšit.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Jak úspěšná byla Svatobarborská veřejná sbírka?
Děkujeme všem, kteří si v předvánočních dnech minulého roku zakoupili keramického kapříka. Již teď můžeme říci,
že sbírka byla úspěšná. Prodali jsem větší polovinu výrobků. V tuto chvíli je sbírka v rukou paní účetní a již brzy
budeme znát přesnou vybranou částku. V dalších vydáních bulletinu se s Vámi rádi podělíme o tom, jak vaše
příspěvky pomohly. Děkujeme!

Vyhlášení grantového kola Nadace OKD aneb těšíme se na Vaše nové
projekty!
Pro rok 2010 pořádá Nadace OKD jedno grantové kolo, na jehož vyhlášení se můžete těšit již v průběhu února.
Sledujte proto pravidelně naše internetové stránky www.nadaceokd.cz , kde se již brzy objeví nové výzvy, aktuální
pravidla a formuláře žádostí. Jako každý rok bude pro všechny žadatele připraven odborný seminář, kde vám zkušení
administrátoři a pracovníci nadace poradí, jak vyplnit žádost, co možná nejlépe. Seminář vřele doporučujeme
nejenom těm, kteří budou žádost vyplňovat poprvé, ale i žadatelům, kteří v předchozích kolech neuspěli. Se všemi
dotazy jsme vám také připraveni pomoci na telefonních číslech 596 262 118/116. Moc se těšíme na vaše zajímavé
projekty, kterých bude určitě spousta!

Podpořené projekty
Záchranný tým má první zásahový vůz
OSTRAVA – Záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava už nemusí k cestám na akce používat soukromých
automobilů svých členů, dobrovolníků. Pořídil si totiž první „vlastní“ zásahové vozidlo. Podstatnou roli při tom hrál
dlouholetý partner – těžební společnost OKD a nově rovněž i její Nadace OKD.

Volswagen Transporter je plně vybavený pro poskytování první pomoci – nechybí
polohovatelná nosítka, křeslo, diagnostické přístroje, krční límce, vakuové dlahy, ambuvac
na umělé dýchání ani tekoucí voda. Hlavní úlohou záchranářů z ČČK je asistence na
kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu.

V libereckém IQ parku otevřeli OKD štolu
LIBEREC – IQ park neboli první české centrum pro popularizaci vědy má další exponát, který
přiblíží dětem i dospělým svět nerostných surovin a jejich dobývání. Desetimetrová štola,
vybudovaná díky grantu Nadace OKD, navozuje atmosféru hlubin země s typickými českými
horninami, artefakty hornického prostředí a také s autentickými zvuky při dolování. Tvůrci štoly,
kterou otevřel náměstek hejtmana Libereckého kraje Radek Cikl, připravili pro školáky také
speciální lektorský program a pracovní listy.

Dvě nová hřiště v Orlové pro školky i veřejnost
ORLOVÁ – Děti z mateřských škol v orlovských částech Lutyně a Výhoda se už nemohou
dočkat jarního dovádění na zahradě. Před oběma školkami vyrostla dobrodružná hřiště,
která budou dopoledne sloužit prckům z mateřinek a odpoledne či o víkendech všem dětem
z okolí. Výstavbu financovala Nadace OKD spolu s městem Orlová. V MŠ na Výhodě
navíc díky pomoci NOKD vybavili dříve nevyužitou místnost s názvem „velké podnětné
místo pro malé šikovné děti“, kterou učitelky využívají jako nadstandardní třídu pro vzdělávací a zájmovou činnost
vybraných skupin dětí.

První samostatné kroky odchovanců dětských domovů
PRAHA – Spolu o krok dále – to je název projektu občanského sdružení Letní dům, který si
klade za cíl připravit klienty dětských domovů na samostatný život. Organizátoři připravují
inspirativní program především pro děti z DD v Písku, Krompachu a Praze- Klánovicích.
Děti se na akcích například učí hledat práci, hospodařit s penězi nebo cestovat s pomocí
jízdního řádu.

Školáci přičichli k manuální práci
OSTRAVA – Originální nápad lákající žáky základních škol ke studiu odborných středních
škol se zrodil v hlavách pracovníků kulturního domu K- Trio v Hrabůvce: Místo tradičních
výstav se rozhodli uspořádat soutěž, při které si školáci v praxi vyzkoušeli, co na ně při
studiu konkrétního oboru čeká. Šestičlenná družstva soutěžila například v řezání dřeva,
ražení do plechu, smažení palačinek, uměleckém fotografování, vázání kytic nebo
poznávání částí automobilového motoru. U všeho jim radili studenti daného oboru, které
zase sledoval jejich mistr či pedagog. Organizátoři chtěli budoucím studentům představit hlavně technické a řemeslné
obory, jež v regionu trpí nedostatkem zájmu mladých lidí.

Sluníčko slavilo sedmé narozeniny
KARVINÁ – Před sedmi lety se mladé maminky z hornických rodin shodly, že by nebylo od
věci mít místo, kde by se ony mohly spolu setkávat a jejich malé děti si v klidu hrát. Tak
vzniklo mateřské centrum Sluníčko, jediné svého druhu v Karviné. Potom přibyl pro školáky
klub Bublina, jehož aktivity podpořila částkou 114 tisíc korun Nadace OKD. Dnes patří obě
zařízení k místům, kde se dveře netrhnou. Může za to především promyšlený systém,
jehož cílem není v jedné části děti s maminkami a ve druhé školáky jen pobavit, ale zároveň i poučit a motivovat.

Nadace OKD podpořila činnost Kontaktního centra Anabell Ostrava
Částkou 100 000,- Kč Nadace OKD přispěla na projekt Občanského sdružení Anabell
zaměřený na podporu činnosti Kontaktního centra Anabell Ostrava v roce 2009 (odborné
poradenství, edukační programy a možnosti konkrétní pomoci osobám s poruchami příjmu
potravy v Moravskoslezském kraji). Činnost Anabell v Moravskoslezském kraji reaguje
na chybějící pomoc nemocným s mentální anorexií nebo bulimií a neexistenci
specializovaného zařízení zdravotnického nebo sociálního sektoru pro osoby s poruchami
příjmu potravy v regionu. V roce 2009 byla prostřednictvím poskytovaných služeb Kontaktního centra Anabell
Ostrava nabídnuta podpora v 219 kontaktech a v rámci primárně preventivních aktivit bylo realizováno 15
přednášek pro 666 posluchačů.

Dar na hipoterapii v Hlučíně a golf u hrabyňského ústavu
OSTRAVA – Nadace OKD se představila také na lednovém benefičním plese ostravského
Rotary Clubu International. Finanční a personální ředitelka OKD a zároveň členka správní
rady Nadace OKD Miloslava Trgiňová na něm předala šeky na 200.000 korun zástupcům
Dětského ranče Hlučín a Ústavu sociální péče pro zdravotně postižené v Hrabyni. Na ranči
se díky grantu mimo jiné zlepší podmínky pro hipoterapii, v Hrabyni za darované peníze
opraví dnes již nevyhovující hřiště na minigolf. To bude sloužit klientům ústavu, jejich
návštěvám i lidem z okolních obcí.
Chcete- li zveřejnit váš vlastní článek, prosím, o jeho zaslání na e- mailovou adresu: machackova@nadaceokd.cz .
Pokud váš příspěvek vybereme, budeme Vás informovat.
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