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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Slušná injekce těžařské
nadace neziskové sféře
Od služeb hendikepovaným
přes společenské a kulturní
aktivity až po sport –
taková je škála letošních
podpořených projektů.
Celkem čtyřiaosmdesáti

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Více projektů za vyšší částku! Tak zhodnotil nadační tým výsledky grantového kola
pro rok 2016 zveřejněné v pátek
15. dubna. Neziskové organizace působící v hornických městech
a obcích si rozdělí přes osm milionů korun. Pomůže jim to uskutečnit čtyřiaosmdesát veřejně prospěšných záměrů.
„Pokračujeme v naší činnosti. Bez ohledu na aktuální situaci zakladatelské společnosti OKD
i nadále podporujeme neziskové projekty. Pořád totiž disponujeme vlastními prostředky, které jsou na společnosti OKD zce-

Ondrášek se stará o nevyléčitelně nemocné i v Havířově, opět získal podporu.

lých letech a současným úsporným
ča
oopatřením.
Minulostí jsou
nadační programy Pro zdraví,
Pro budoucnost
od Nad
i Pro radost – zceace
OKD.
la je nahradil jediný s názvem Pro region. „A
gion
A tímto je myšlen
region skutečně hornický, podporu dostanou pouze subjekty
uskutečňující své projekty v městech či obcích, kde působí zakladatel – OKD – nebo s ním spřízněné dárcovské ﬁrmy,“ podotkla Preisingerová. Vyjmenovala
také konkrétní místa: Karvinou,
Orlovou, Havířov, Stonavu, Horní
Suchou, Doubravu, Dětmarovice,
Staříč, Paskov, Frýdek-Místek.
Na tytéž lokality je omezena i podpora v programu Pro
Evropu. „Ten je v našich podmínkách unikátní, jelikož umožňuje
Vzájemné soužití bude moci pracovat se sociálně vyloučenými v Horní Suché.
la nezávislé,“ oznámiila ředitelka Karolína
Preisingerová s tím,
že nadace je schopná fungovat i díky
V tom
pohybu to rozpětí se
odpovědnému hosje le
podaření v minuprojek tošní podpor
tů
a

10–200

tisíc

ﬁnancovat neziskovkám, ale třeba
i obcím, zpracování žádosti o poskytnutí dotací z fondů EU, které se mohou pohybovat i v řádech
desítek milionů korun. A také pomáhá zvyšovat profesní úroveň
žadatelů formou vzdělávání jejich zaměstnanců,“ líčila nadační
ředitelka.
Podstatná část regionálních
grantů najde využití ve sféře služeb hendikepovaným, sociálně ohroženým či vyloučeným.
A to dětem, dospělým i seniorům. „Správní rada rovněž rozhodla o podpoře společenských
a kulturních aktivit, spolkového
života, sportu. Opět s přihlédnutím na nejmladší a nejstarší generaci,“ uvedla administrátorka
Zuzana Balická. Evropské granty
dá NOKD jen dva.
Spousta letošních úspěšných
žadatelů považuje těžařskou nadaci za svého stabilního partnera, s nímž dosahuje viditelných
výsledků. Příklady? Ondrášek se
svým mobilním hospicem, Dům
na půli cesty Heřmánek se zařízením pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, Centrum pro dítě s diabetem zpříjemňující život malým
diabetikům či Středisko rané péče
SPRP Ostrava starající se o zrakově hendikepované děti.
„Těší nás, že se opět přihlásily známé neziskové organizace,
ale také nové subjekty. Ty velmi
příjemně překvapily svými nápady i zcela originálními projekty,“
řekla Preisingerová. Nadace OKD
v posledních osmi letech podpořila přes 2100 projektů, rozdělila
na ně sumu přesahující 300 milionů korun.
Radek Lukša

Granty programu Pro region
Název organizace

Název projektu

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Vzájemné soužití o.p.s.
Městská knihovna Havířov
Město Orlová
Oblastní spolek ČČK Karviná
Oblastní spolek ČČK Karviná
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Karviná
Mateřská škola Doubrava, okres
Karviná, příspěvková organizace
APROPO z. s.
Tělovýchovná jednota Slezan
Frýdek-Místek, z.s.
ADRA, o. p. s.
Sociální služby města Orlová,
příspěvková organizace
Městský dům kultury Karviná
Městský dům kultury Karviná
Město Paskov
Střední škola techniky a služeb,
Karviná, příspěvková organizace
Regionální knihovna Karviná
Základní škola a Mateřská
škola Školská, Karviná, příspěvková
organizace

Stále spolu
Odpolední Klub v HS 2016
Čteme rádi
Nový kamarád
Zajištění ošetřovatelské péče pro lidi bez domova
Senior doprava ČČK
Rehabilitační a edukační pobyt v Karlově Studánce hotel Džbán

Obec Dětmarovice
Symfonický dechový orchestr
Májovák Karviná, z. s.
Město Orlová
Město Orlová
Město Orlová
Regionální knihovna Karviná
Obec Doubrava
Pionýr z.s. – Pionýrská skupina
PASKOV
Klub mladých Filadelﬁa
Armáda spásy v České republice, z. s.
Stonavská Barborka, z.s.
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s.
Obec Staříč
Slezská diakonie
Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
KAFIRA o.p.s.
Městské kulturní středisko Havířov
Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace
Spolek Madleine
KAFIRA o.p.s.
Obec Doubrava
Statutární město Karviná

Doubrava

Osobní asistence = soběstačnost

Havířov

HORNICKÁ DESÍTKA

Frýdek-Místek

Dobrovolníci ADRA v Orlové

Orlová

Orlovské múzy

Orlová

A budou Vánoce...
Karvinský kulturní koktejl
Stálá expozice k historii Paskova

Karviná
Karviná
Paskov

Brána řemeslům otevřená

Karviná

Soutěž karvinských amatérských fotografů

Karviná

Sportujeme pro radost

Karviná

Úprava veřejného prostranství před Obecním úřadem
Dětmarovice

Dětmarovice

Koncerty pro všechny generace

Karviná

Kultura za každého počasí
Sportujeme, hrajeme si
Dětská vánoční party
3. ročník Setkání seniorů - arteterapeutické programy
pro seniory
Doubrava spolu IV. - podpora kulturního života v obci

Orlová
Orlová
Orlová

Fontána
Lepší Vyhlídka pro skupiny obyvatel ohrožené
závislostmi
Stonavská Barborka 2016 (10. ročník)
Pochod všech generací
Zábavný cyklopark Staříč
BÝT V KONTAKTU

Karviná

Do přírody za poznáním a odpočinkem IV

Karviná

Havířov
Stonava
Orlová
Staříč
Karviná

Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a komFrýdek-Místek
binovaným postižením
Letní pohádky a promenádní koncerty v parku 2016
Havířov
Zahrada nejen pro seniory

Havířov

Děti dětem - Adventní koncerty 2016
Na cestě k práci II.
Sportujeme v každém věku
Seniorský retro tábor

Karviná
Frýdek-Místek
Doubrava
Karviná
podporované
oblasti
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná

Průvodce ke zlepšení života

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Doubrava
Paskov

Sweetsen fest - umělci potřebným 2016
Atletika pro všechny v Karviné
Chci být s mámou, chci být s tátou
Provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc Heřmánek v roce 2016
Zlepšení vybaveností šaten dětí a mládeže FK Slavia
Orlová-Lutyně
Šumbarácký Mikuláš
Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2016
Ozdravný pobyt Čanj Černá Hora 2016

Spolek PORTAVITA
Heřmánek, z.s.
Obec Stonava
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně
prospěšná společnost

Karviná

Aktivní děti v čisté přírodě

Pod Svícnem
TJ JÄKL Karviná
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.

FK Slavia Orlová-Lutyně

Karviná

Mámo, táto, babi, dědo, pojď si znovu hrát.

Středisko rané péče SPRP Ostrava

Heřmánek, z.s.

Místo
realizace
Havířov
Horní Suchá
Havířov
Orlová
Karviná
Karviná

Klub Podvečer a knihovna
S cukrovkou si poradíme - vytvoření edukačních sad

Římskokatolická farnost Doubrava

Karviná
Orlová
Havířov
Karviná
Stonava
Karviná
podporované
oblasti
Doubrava

Zvonice na památku obětí důlních neštěstí
Koncert u příležitosti stovavské pouti sv. Maří
Stonava
Magdalény 2016
Dům kultury města Orlové, příspěv- ROCKTHERAPY 2016 - na pomoc lidem s roztroušenou
Orlová
ková organizace
sklerózou
Dům kultury města Orlové, příspěvADVENT 2016
Orlová
ková organizace
Iniciativa Dokořán, z.s.
Region Dokořán 2016
Karviná
MÁMA centrum z.s.
Poználkův svět pro děti a jejich rodiče
Havířov
Asterix – středisko volného času
Venkovní materiálové vybavení turistické základny pro
Havířov
Havířov, příspěvková organizace
letní táborové pobyty dětí a mládeže
Statutární město Karviná
Karviná lyžuje 2016
Karviná
Charita Český Těšín
„Maják“ dětem na vesnici
Karviná
Zdravotní prevence a osvěta na 1.stupni ZŠ skrze
Karviná
THeatr ludem
divadelní lekce s loutkami
Parkinson-Help z.s.
I. ročník - Karvinský šupec 2016
Karviná
Cesta bez barier, spolek
Nová šance
Staříč
Základní škola Havířov-Podlesí
School – a place for respite
Havířov
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
NAŠE DOUBRAVA, z. s.
V rytmu orchestrů a dalších překvapení
Doubrava
Aktivní život od A do Z, o.s.
Patchwork
Orlová
Městské kulturní středisko Havířov Vánoční městečko 2016
Havířov
Městské kulturní středisko Havířov Den dětí 2016
Havířov
Český kynologický svaz, základní
kynologická organizace - 016,
Seznamte se s kynologickými sporty
Karviná
733 01 Karviná - Hranice
Akademický ústav Karviná, z.ú.
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže
Karviná
Krajské středisko volného času
Závislost na pohybu
Karviná
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním
UnikaCentrum, z.ú.
Karviná
postižením v Karviné a okolí
Asterix – středisko volného času
Vnitřní materiálové vybavení turistické základny pro
Havířov
Havířov, příspěvková organizace
letní táborové pobyty dětí a mládeže
Podpora rozvoje plážových sportů 2016 Doplnění
Beach Volleyball Karviná
vybavení pro pořádání turnajů a akcí pro mládežnickou Karviná
sekci
Domov Vesna
Senioři udržují krok a spojení s novými technologiemi Orlová
Statutární město Karviná
HRY PODNIKAVOSTI
Karviná
Sportovní klub karate Budo
Sportovní soustředění bojových sportů pro dětí
Havířov
Havířov,z.s
a mládeže
Statutární město Karviná
Business Gate Solutions
Karviná
Středoevropská skupina pro integraNová cesta
Karviná
ci osob se zdravotním postižením
Klub pro děti Bublina 2016 - zařízení sociálně výchovné
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
Karviná
činnosti
Golf Club Lipiny
Golfová akademie 2016, společným pohybem ke zdraví Karviná
Golf Club Lipiny
Příměstský golfový tábor 2016
Karviná
Obec Stonava

FOTO: Mažoretky Michelle

Údržbář jámy v mažoretkovém sportu

Sněhurky z Mažoretek Michelle vyhrály, co se dalo.
KARVINÁ – Pavel Gluč má mezi
Mažoretkami Michelle sice jen
šestnáctiletou dceru Katku, nicméně s manželkou Lenkou považují všech šedesát členek za „své
děti“. Však se také spolu s nimi
radovali druhou dubnovou neděli v karvinské házenkářské hale,
kde děvčata posbírala dvanáct zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí ve všech věkových
kategoriích.
„Proběhla kvaliﬁkace na Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu a za podpory Nadace
OKD zároveň třetí ročník soutěže Karvinský pohár,“ popisoval
Gluč s tím, že velké veselí panovalo posléze například v rodině
přípraváře Radka Berbálka fára-

Karvinská děvčata
z Michelle posbírala
na pohárové soutěži
i kvaliﬁkaci na české
mistrovství opět
spoustu trofejí,
přítomen tomu byl
patron projektu, jeho
manželka i dcera.
jícího na čelbě v Důlním závodě
1 – ČSA. Začínající šestiletá little kadetka Beata Berbálková totiž získala bronz v sólo kategorii.
Nejmenší mažoretky říkající si

Sněhurky připravovala s kamarádkou Kateřinou Paululikovou
Kateřina Glučová (a její táta na trénincích dozoroval). Výsledkem
bylo první místo a postup do ﬁnále. Minigrant z Nadace OKD zařízený Glučem měly Mažoretky
Michelle na zajištění medailí
a ocenění pro nejlepší. Kvaliﬁkace
a poháru se účastnilo třináct týmů
ze všech koutů republiky; celkem
asi 500 mažoretek.
Sám patron projektu se objevil mezi organizátory a jeho žena
vykonávala funkci vedoucí nástupu (pouštěla děvčata na startovní plochu). „S pořadatelstvím
pomáhám na soutěžích pravidelně,“ poznamenal Gluč. Chybět
by neměl ani v květnu při ﬁnále

Osobní zapojení patrona
Zábava, koníček, starosti, cestování, dovolená, cestování, stres
a samozřejmě spousta radosti. To
je pro Pavla Gluče mažoretkový
sport. Vše začalo před jedenácti
lety, když dceru poprvé přivedli
s manželkou na trénink. A dnes
je podle svých slov v Michelle
něco jako „chlap pro všechno“.
Pro tyto mažoretky získal údržbář
jámy v Důlním závodě 1 – Darkov
letos už druhý minigrant.
MČR 2016 v Karviné či v srpnu na
4. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze.
uzi

Granty programu Pro Evropu
Pavel Gluč předával na karvinské akci také medaile.

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední Příprava žádosti o dotaci EU – Modernizace odborných Havířov
škola DAKOL, o.p.s.
učeben SŠ DAKOL
Středoevropská skupina pro integra- Společným úsilím ke změně situace
Karviná
ci osob se zdravotním postižením

