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Editorial
Jsou za námi první dva měsíce roku 2012, které se pro mnohé nesly ve znamení zimních
radovánek nebo jarních prázdnin. Přečkali jsme mrazy. Mrazy, i když v jiném slova smyslu,
se snaží přečkat také mnohé neziskovky. Mezi nimi zejména azylové domy, terapeutické
dílny pro hendikepované a další sociální služby, na nichž se letos stát rozhodl ušetřit, a tak
se k nim dostane o 220 milionů korun méně než v roce předchozím.
My jsme si pro Vás, milé neziskovky, připravili v grantovém kole stejně jako loni 60 milionů,
o které aktuálně usilujete prostřednictvím 1.412 žádostí. Ano, je to příliš mnoho na to,
abychom mohli vyhovět všem. Věřte ale, že naše grantové komise, v nichž zasednou
zástupci neziskového i veřejného sektoru, a zejména odborníci na podporovaná témata,
budou k hodnocení přistupovat s maximální pečlivostí.
Těžko se nám může podařit suplovat roli státu. A vlastně takovou ambici ani nemáme.
Věříme ovšem, že s šedesáti miliony a Vašimi zkušenostmi a odhodláním můžeme pomoci
zlepšit životy mnoha lidí. Děkujeme!

Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Ukončení grantových výzev 2012
Dne 24. února 2012 bylo uzavřeno grantové kolo pro rok 2012. Děkujeme za zaslání všech
Vašich projektů! Výsledky budou zveřejněny na webu Nadace OKD do 1. května 2012. Další
možnost žádat o grant bude na začátku roku 2013.

Best Eco&Social Ideas
Innovation Tank o.s. ti spolu s Hub Praha a britským partnerem UnLtd nabízí možnost, přihlásit svůj
nápad do soutěže Best Eco&Social Ideas. Věříme, že kolem nás existuje spousta nápadů,
které mohou změnit svět, pomoci lidem, zvířatům nebo městu.Soutěž je určená projektům
na samém začátku (Start Up). Ty nejlepší z nich ti pomůžeme rozjet. Napojíme tě na správné lidi
a investory. Nabídneme ti možnost využít služeb Hub Praha po dobu 3 měsíců zdarma a zajistíme ti
prostor pro seberealizaci!

Do soutěže se může přihlásit kdokoliv: jednotlivec, neziskovka či firma a to přes jednoduchý formulář
zde: http:// bit.ly/ xmN1Tp, který je zveřejněn také na stránkách http://
www.spolecenskyprospesnepodnikani.cz/ soutez
Nejpozději do 22. 3. 2012
Více informací o soutěži v příloze a v krátkém videu http://
www.spolecenskyprospesnepodnikani.cz/ soutez
Těšíme se na tebe a tvé nápady.
Pro jakékoliv dotazy kontaktuj Petru: petra@innovationtank.eu
Soutěž sleduj také na Facebooku: http:// www.facebook.com/ spolecenskyprospesnepodnikani

Podpořené projekty
Pro Evropu: Pět nadačních milionů vyneslo 35x více z EU
OSTRAVA – Nadační program Pro Evropu je velmi úspěšný. Nadace dosud podpořila přípravu
veřejně prospěšných projektů více než pěti milióny, organizace následně dokázaly na podporu
těchto aktivit z EU získat 188 milionů korun, tedy pětatřicetkrát více. Například OA a VOŠ
v Ostravě připravila grantovou žádost díky 45 tisícům od nadace, z fondů Evropské unie
pak získala na speciální vzdělávací programy téměř 7 milionů korun. Ostravská základní škola,
která si za 15 tisíc korun od Nadace OKD najala na přípravu projektu specializovanou firmu,
získala z Bruselu přes 3 miliony na zlepšení školní výuky. Sdružení Život bez bariér dostalo díky
grantu ve výši 50 tisíc korun z Unie více než 28 milionů na vybudování centra pro
hendikepované občany. Svazek měst a obcí okresu Karviná obdržel od nadace grant 300 tisíc Kč
na zpracování projektové dokumentace cyklotrasy podél řeky Olše, schválený grant z evropských
fondů přesáhl 75 milionů korun.

Výzkum: Recidivistům by pomohla práce
ŘEVNICE – Nadace OKD se dostala do vězení, samozřejmě ne kvůli porušování zákona.
Svým grantem podpořila netradiční výzkum mezi lidmi opakovaně potrestanými odnětím
svobody. Ten ve třech věznicích uspořádalo občanské sdružení Za branou z Řevnice, jež
se snaží lidi po ukončení výkonu trestu zapojit do běžného života. Podle výzkumu by vězni
po propuštění nejvíce ocenili okamžité zaměstnání (42 %), pomoc při jednání s úřady (16
%) nebo ubytování, finanční pomoc či ekonomické rady (vše 10 %).

Budoucí středoškoláci se seznámili s řemesly netradičně
OSTRAVA – Originální průběh měla lednová prezentace středních škol v ostravském
Kulturním domě K- TRIO určená pro žáky osmých a devátých tříd. Akce Řemeslo má zlaté
dno se uskutečnila již počtvrté, přičemž potřetí jí podpořila Nadace OKD. Na žáky
základních škol čekalo 18 interaktivních stanovišť, kde plnili konkrétní úkoly z daného
řemeslného oboru.
Oproti běžným přehlídkám středních škol je tato odlišná. Školy nejen dávají žákům užitečné
informace, prezentují se také praktickým řemeslným úkolem. Budoucí učni se tak mohou
názorně setkat s tím, co je na školách čeká. Pokusit se zapojit elektrické obvody, žárovky,
řezat dřevo, chystat jídla či nápoje, poznávat rostliny, aranžovat květiny a zkusit si práci
kovářů.

Objekt těšínské chráněné dílny se změnil k nepoznání
ČESKÝ TĚŠÍN – Občanské sdružení TRIANON z Českého Těšína vybudovalo svou
chráněnou dílnu v roce 2005. Objekt postupně procházel rekonstrukcí, která se ještě
zintenzivnila loni, kdy se na něm projevil rukopis Nadace OKD. Ta svými dotacemi umožnila
provést kompletní výměnu oken v provozní hale i obnovu části elektrických rozvodů, které již
nevyhovovaly normám. Došlo také na výměnu posledních z pěti vrat. Rekonstrukce se
dočkal celý objekt haly, fasáda se ohákla do nového kabátu. Na novou úroveň se dostala
také kultura práce zdravotně postižených zaměstnanců.

Ostravská školka má zahradu plnou přírody
OSTRAVA – Nealkoholické šampaňské bouchl známý ornitolog Otakar Závalský poslední
lednovou středu ve školce v Komerční ulici ve Slezské Ostravě a nechal houf dětí oslavovat
nově vybavený herní a ekologický koutek. Projekt vznikl díky jejich rodičům, kteří sami přišli
s nápadem zahradu upravit a získat na to peníze od Nadace OKD.
Na zahradě mají nyní děti ptačí budky, do kterých se mohou nastěhovat různé druhy ptáků.
Vše zpestřují cedule s obrázkem i charakteristikou nejtypičtějších opeřenců i veliké krmítko,
a také byt pro ježky umístěný pod keřem nebo hotel pro hmyz. Na úpravu zahrady přispěli
rovněž rodiče – financemi i vlastní prací.

Karvinský klub Bublina připravuje historický dokument
KARVINÁ – Významný slezský spisovatel František Sláma, který na konci 19. století
pobýval v Těšíně, měl ke svému regionu hodně blízko. Proto začal podnikat cesty za jeho
poznáním a historií. Výsledkem jeho činnosti se stala kniha Vlastenecké putování
po Těšínském Slezsku, která se o více než sto let později stala inspirací karvinského
volnočasového klubu Bublina. Členové klubu se rozhodli natočit historicko- kulturní
dokument, který přiblíží vzácná místa jejich kraje a vrátí se k jeho historii. Dokument
vznikající za podpory Nadace OKD bude jako mozaika složen z několika reportáží,
na nichž se aktivně podílejí jednotliví členové.

Více o aktivitách jednotlivých neziskovek najdete na www.nadaceokd.cz
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