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CENY ZA PŘÍNOS A PRÁCI
V NEZISKOVÉM SEKTORU

Nadace OKD má na další
Srdcovku milion korun

KARVINÁ – Těžařská nadace vyhodnotila
nejlepší loňské Srdcaře, projekty v programu Pro region i Osobnost neziskové
sféry. Ceny Nadace OKD pak byly uděleny v úterý 22. listopadu v karvinském
kulturním domě:

Budoucí patron smí
žádat za sebe jen
jednou, ale další
zaměstnanci nadačních
dárců ve stejné
neziskové organizaci
mohou poslat další
projekty

Srdcař roku
• Eva Janečková (zaměstnankyně známkovny v lokalitě Darkov Důlního závodu
1, která pomáhá parkinsonikům, je dobrovolnicí v organizaci Parkinson-Help).

Pro region
• Iniciativa Dokořán – Dokořán pro
region 2015 (projekt zvyšující kulturní
atraktivitu karvinského regionu, v jehož
průběhu se uskutečnila řada akcí včetně beneﬁce pro děti).
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Srdcovka bude určena pro spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, příspěvkové
organizace, obce, sdružení a spolky
obcí. „Podmínkou poskytnutí minigrantu je minimálně roční doložitelná existence neziskovky. Její stanovy
je také třeba přizpůsobit nové právní úpravě podle občanského zákoníku. V názvu už nemůže ﬁgurovat občanské sdružení a vše musí být zapsáno na rejstříkovém soudě,“ zdůraznila Tůmová Blablová.
Partoni se, jak podotkla, musí sami
podílet na aktivitách, na které žádají
minigrant. „Tedy ne jen členové jejich
rodin. Srdcovku také nesmí používat
pro vlastní potřebu, a to ani na krytí

na cestovné jí chybí peníze (ve sboru
sám patron nijak aktivně nepůsobí),
• patron je členem sportovního klubu
a dotaci chce na nákup jeho vlastního
sportovního vybavení (pro celý tým
je možné o podporu požádat) nebo
na krytí členského příspěvku,
• patronovi se narodilo dítě se
zdravotním či mentálním postižením,
od narození se o něj pečlivě stará
a chybí mu prostředky na jeho léčbu
(bohužel ani v této těžké situaci není
možné v rámci Srdcovky podporu
získat).

například členských poplatků. V žádosti doporučuji uvést, co patrona motivuje k účasti na tom kterém
projektu, tedy jeho motivaci,“ řekla
Tůmová Blablová, která je administrátorkou tohoto programu.
Srdcařům zároveň vzkázala, že žádosti o minigranty jsou vcelku jednoduché, a nabídla také možnost osobních konzultací probíhajících až do
4. ledna 2017. Žádosti se přijímají do
9. ledna. Výsledky tohoto programu
budou známy 2. března (už tento den
také mohou úspěšní patroni rozeběhnout své projekty), peníze dostanou
neziskovky na své účty do čtrnácti
dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. „ V případě,
že nebude organizace posléze schopna doložit vyúčtování, celý příspěvek, nebo jeho část, kterou nevyúčtuje, bude muset vrátit,“ poznamenala
administrátorka.
„Naše nadace je nadále v dobré
kondici, o své okolí se bude ještě dlouhé roky zodpovědně starat a podporovat veřejně prospěšné projekty neziskových organizací,“ doplnila Jarmila
Ivánková, místopředsedkyně správní
rady NOKD.

Kontaktní osoba a administrátorka
Srdcovky: Kateřina Tůmová
Blablová, mobil: 725 389 852,
e-mail: tumova@nadaceokd.cz

Předvánoční čas v zaběhnutých kolejích
zážitků, atrakcí pro děti, jarmarkem
a mnohým dalším zve denně všechny věkové skupiny až do 22. prosince.
Ani Karvinský vánoční jarmark nebude ničím odlišným od let minulých.
V centru hornického města se začíná 4. prosince slavnostním rozsvícením vánočního stromu. O poznání
chudší a téměř „bezejmenný“ (oproti Havířovu) kulturní program je připraven na každý den až do 22. prosince vždy od třetí hodiny odpolední.
Orlová letos přesouvá svou hlavní akci, tedy Zahájení adventního času (27. listopadu od 15 hod.),
do areálu letního kina s hvězdným

hostem v podobě zpěvačky Leony
Machálkové. Její kolegyně Ilona
Csáková pak vystoupí 8. prosince
v rámci projektu Děti dětem pořádané spolkem Madleine v orlovském
Farním kostele Narození Panny Marie.
Hornická Doubrava rozsvítí svůj
strom v sobotu 3. prosince o půl šesté, zatímco program na náměstí začne už v 15 hodin. Pátek 16. prosince
pak bude patřit Adventnímu koncertu
v kostele Husova sboru Církve československé husitské. Ve Stonavě se lidé
občerství, zahřejí a zazpívají u vánočního stromu až tradičně krátce před
Vánocemi – 21. prosince.
aja
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Oblíbený advent
začíná 27. listopadu
a obyvatelé hornických
měst a obcí se mohou
opět těšit na zajímavé,
ale už tradiční akce,
které ve vydatné míře
podpořila i Nadace OKD
KARVINÁ – Železná neděle 27. listopadu, bronzová neděle 4. prosince, stříbrná neděle 11. prosince a zlatá neděle 18. prosince. Adventní čas letos začíná na jednu stranu celkem pozdě,
ale na tu druhou je potřeba zmínit,
že do Vánoc bude zbývat od poslední listopadové neděle přesně pětadvacet dní. Pro mnohé z nás dostatek
času na pečení, nakupování i úklid.
Tradičně nejpestřejší, nejbohatší
a nejnavštěvovanější bude program
Vánočního městečka v Havířově, které otevře své pomyslné brány v sobotu
3. prosince. O den později bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a dorazí i stálice českého hudební scény - skupina Olympic v čele s Petrem
Jandou. V Havířově vystoupí řada
předních českých kapel a zpěváků,
namátkou Chinaski, Slza, Mandrage,
Buty, Monika Absolonová, Petr
Kolář, Voxel a další. Vánoční městečko plné překvapení, nevšedních

• Jiřina Roubalová (maminka dvou
hendikepovaných synů a předsedkyně
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Karviná, které pomáhá
rodinám s podobným osudem).
Ředitelka nadace Karolína
Preisingerová uvedla, že NOKD je v dobré kondici a o své okolí se bude ještě
dlouho starat. NOKD vyhlásila ceny už
poosmé. „Když jsem převedla všechny
Nadací OKD v posledních osmi letech
podpořené projekty na dny, vyšlo mi, že
na každý den připadá jeden dobrý skutek. Kdo dělá dobré skutky každý den?
Nadace OKD,“ prohlásila Preisingerová.
Zdůraznila také, že bez nápadů, úsilí
a píle tisíců nadšenců by neziskový sektor v našem regionu nemohl fungovat.

Turisté z oddílu Beskyd Karviná se svým Srdcařem Miroslavem Glajcarem (vpravo).

Příklady projektů, které minigrant nedostanou
• patron je členem sdružení, které
plánuje výroční oslavu, a potřebuje
ﬁnance na zajištění občerstvení,
• organizace, v níž je patron aktivní,
pořádá koncert, ale kvůli slabé
návštěvnosti lidí, kteří jsou ochotni
zaplatit vstupné, je akce ztrátová,
• dítě patrona tancuje v taneční
skupině a potřebuje nový dres, na činnosti skupiny se patron nijak aktivně
nepodílí (kromě toho, že fandí a vozí
dítě na tréninky),
• dítě patrona zpívá v sboru, který
postoupil do ﬁnále v zahraničí, ale

Osobnost neziskové sféry

Adventní atmosféra na karvinském náměstí v loňském roce.
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KARVINÁ – Na svátek hornické partonky sv. Barbory vyhlásí Nadace OKD
další výzvu pro žádosti o minigrant
Srdcovka. Zaměstnanci nadačních
dárců – OKD, HBZS a Green Gas DPB
– tak budou moci od 4. prosince podávat projekty na podporu neziskových
organizací, v nichž aktivně dobrovolně působí. Finanční rámec Srdcovky
2017 činí jeden milion korun.
„Výše
ﬁnančních
příspěvků
Srdcařům se bude pohybovat od pěti
do třiceti tisíc korun. Pozor, příjemcem ovšem nemůže být fyzická osoba. Jinými slovy, zaměstnanec požádá o příspěvek prostřednictvím konkrétní neziskovky. Tím se stane patronem daného projektu,“ informovala
Kateřina Tůmová Blablová z nadačního týmu. Srdcaři, jak upozornila, mohou žádat do pondělí 9. ledna. A to jak
písemnou, tak elektronickou cestou
(včetně zaslání kopie žádosti s podpisem statutárního zástupce neziskové
organizace a podpisu patrona).
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Ocenění: zleva Jiřina Roubalová, Eva Janečková, Lukáš Heczko a Jakub Bordacs z Iniciativy Dokořán.

Sbírka na Barborku na šachtách
Milí horničtí přátelé,
v průběhu prosince budou
na jednotlivých důlních
závodech u vrátnice
nainstalovány kasičky
Spolku svatá Barbora,
do kterých můžete přispět
na pomoc hornickým sirotkům. Přispívat lze rovněž

přímo na konto Barborky
– 1657156389/0800.
Rádi bychom poděkovali
všem, kterým v současné
nelehké době není lhostejný osud dětí a ﬁnančně
je podporují. Patří vám
obrovské díky.
Spolek svatá Barbora

Těžařská nadace připravuje
grantová řízení pro rok 2017
KARVINÁ – Nadace OKD vyhlásí 7. prosince 2016 grantové řízení v programech Pro region i Pro Evropu. V obou
podpoří pouze projekty uskutečňované
ve městech a obcích Dětmarovice,
Doubrava, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Stonava, Paskov, Staříč
či Frýdek-Místek.
„K podpodrovaným oblastem patří
zlepšení vybavenosti zařízení sociální
péče, zkvalitnění životních podmínek
sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit na odstraňování
sociálního vyloučení. Dále pracovní
rehabilitace, pracovní i sociální terapie
hendikepovaných, podporované
zaměstnávání, zlepšování životního
prostředí, zachovávání biodiverzity,
obnova hodnotných lokalit přírodního
významu, péče o památky, rozvoj komunálního života, ale také volnočasové

aktivity především seniorů, dětí a mládeže,“ oznámila k regionálnímu
programu Ladislava Poláková. Nejvyšší
částka na jeden projekt bude činit 200
tisíc korun (při nejméně dvacetiprocentní ﬁnanční spoluúčasti příjemce
příspěvku).
Evropské granty dá NOKD na zajištění konzultantů pro přípravu žádostí
o podporu z fondů EU, vypracování
podkladových dokumentů pro toto
řízení nebo na vzdělávání zaměstnanců,
kteří budou administrovat projekty pro
získávání podpory z EU. Maximální výše
grantu je 100 tisíc korun (opět při 20%
spoluúčasti příjemce).
Uzávěrka obou grantových kol
proběhne 18. ledna 2017 ve 24 hodin.
O výsledcích rozhodnutí správní rady
pak bude nadace informovat nejpozději
2. března.

