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Editorial
Neuvěřitelné!
Letos jsme přijali 1283 žádostí o grant, téměř o třetinu více než v roce 2010. To nikdo nečekal.
Svědčí to o dopadech krize, které se z ekonomiky postupně přesouvají na stát a do neziskového
sektoru. A také o mimořádné důvěře, kterou si mezi Vámi Nadace OKD získala.
Vynasnažíme se tuto důvěru nezklamat. Nemůžeme podpořit všechny, ale uděláme vše pro to,
abychom vybrali nejkvalitnější a nejprospěšnější projekty. Protože 1283 žádostí nemůže nikdo
přečíst a posoudit sám, vytvořili jsme čtyři grantové komise a dosadili do nich skutečné odborníky
na jednotlivé oblasti. Z minulých grantových kol vím, že tito lidé, když přijdou na jednání grantové
komise, budou mít důkladně prostudovanou opravdu každou žádost. Jméno nadace a odbornost
těchto osobností je zárukou, že při výběru projektů rozhodně nejde o žádnou „tipovačku“
ani „tlačenku“.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Den s Nadací OKD v ZOO Ostrava
Nadace OKD pořádá v sobotu 23. dubna 2011 Den s Nadací OKD v ZOO Ostrava. Akci
připravujeme při příležitosti otevření pavilonu Papua v ostravské zoologické zahradě. V areálu
chystáme od deseti ráno do čtyř hodin odpoledne zábavnou cestu pro děti. Půjde o několik
stanovišť, na kterých budou kluci a holky za doprovodu svých rodičů plnit jednoduché úkoly
a po jejich dokončení získají u stanu naší nadace drobný dárek. Přijďte v sobotu strávit pěkný
den v ZOO. Těšíme se na Vás!

Napište nám! Vaše příběhy nás zajímají!
Nadace OKD vyhlašuje ve spolupráci s týdeníkem Horník, interním časopisem společnosti
OKD, novou rubriku ,,OBYČEJNÉ PŘÍBĚHY NEOBYČEJNÝCH LIDÍ“.
Každý člověk má svůj zajímavý příběh. Teď máte možnost se s ostatními podělit o zážitky
nebo poznatky, které Vás potěšily či překvapily. Příspěvky mohou psát osoby všech
věkových skupin, prostě každý, koho se nadační pomoc nějakým způsobem dotkla a má
chuť o ní vyprávět. K Vašemu textu prosím přiložte nějakou Vaši hezkou fotografii či
vlastnoručně namalovaný obrázek. Vybrané články pak budou vycházet v Horníku, který
každý týden přečte téměř 100 000 lidí.
Těšíme se na Vaše zajímavé příspěvky, které můžete zasílat na adresu hornik@okd.cz.
Do předmětu uveďte název rubriky „Obyčejné příběhy neobyčejných lidí“.

Podpořené projekty
Májovák se chystá na festival do Francie
KARVINÁ - Velký hornický dechový orchestr Májovák, tradičně podporovaný OKD a nově
také nadací, bude letos reprezentovat hornické tradice i moravskoslezský region ve Francii.
Na zdejší riviéře vystoupí na festivalu symfonických dechových orchestrů v La Croix Valmer.
Na festival, kde Májovák vystoupí společně s karvinským Permoníkem, byl orchestr pozván
jako vůbec první zástupce střední a východní Evropy.

Karvinský Heřmánek získal Cenu kvality ČR
PRAHA/ KARVINÁ - Občanské sdružení Heřmánek z Karviné, které ve městě provozuje
stejnojmenný dům na půli cesty, získalo nejvyšší ocenění, jakého může ve svém oboru
dosáhnout – Cenu kvality v sociální péči. Heřmánek, jehož provoz dlouhodobě podporují
město Karviná a Nadace OKD, zvítězil v kategorii služeb poskytovaných osobám
ohroženým sociálním vyloučením. Porota vybírala ty nejlepší z téměř stovky nominovaných.
Dům na půli cesty, který Heřmánek provozuje, pomohl ke vstupu do běžného života již více
než 550 mladým lidem, z nichž velkou část tvoří odchovanci dětských domovů.

Potravinová banka znamená méně hladových
OSTRAVA – Bojovat proti plýtvání, dělit se o jídlo s potřebnými, a obnovovat tak lidskou
solidaritu. To je hlavní cíl potravinových bank, které fungují v celé Evropě. Tu ostravskou
podpořila stotisícovou částkou také Nadace OKD. Ze svého sídla ve škole AveArt zásobuje
zbožím dodaným obchodními řetězci i jednotlivci téměř dvě desítkyneziskových organizací,
od charit přes dětské domovy až po zařízení Armády spásy. Více informací na adrese
www.potravinovabanka.cz.

Kluci a holky z orlovské školy využívají altánek i hernu
ORLOVÁ – Nadace OKD podpořila hned dva projekty ZŠ na ulici K. Dvořáčka v Orlové. Děti
využívají altánek na školní zahradě, kde probíhá netradiční výuka, a ještě větší radost mají
z herny vybavené pingpongovým stolem, elektronickými šipkami, stolním fotbalem či
hokejem a deskovými hrami. O vybavení herními prvky rozhodly samy děti, chtěly to, co
doma nemají. A výsledek? Učitelé museli připravit pořadník, aby se žáci při zábavě
podpořené nadací spravedlivě vystřídali.

Kynologický klub AVZO Kovona Karviná vylepšil cvičiště a kotce
KARVINÁ – Návštěvníky pejskařského cvičiště ve fryštátském Parku Boženy Němcové pojí
nejen náklonnost k „nejlepšímu příteli člověka“, ale také vztah k šachtám. Většinou jde
o současné či bývalé pracovníky OKD. Proto měli z daru firemní nadace dvojnásobnou
radost. Ze sedmatřicetitisícového grantu pořídili nové pomůcky, postavili lepší překážky
a opravili kotce.

KADAO opravuje klubovnu pro děti
OPAVA – Turistický oddíl Kamarádi dálek Opava – neboli zkráceně KADAO – bude mít díky
osmdesátitisícovému grantu Nadace OKD sklepní klubovnu v novém, a navíc rozšířenou
tak, aby se v ní mohly setkávat všechny tři družiny naráz. S výjimkou odborných zednických
či elektrikářských prací se do díla ve skautském duchu pustili členové a přátelé vlastními
silami. Oddíl založený v první polovině 80. let minulého století má v současnosti
na osmdesát členů, z toho pět desítek školáků.

Časopis Můžeš: O lidech, kteří to nevzdávají
PRAHA – Podpora žurnalistiky, ale především zajištění informovanosti pro hendikepované lidi. Tak
by se dal stručně shrnout grant ve výši 150 tisíc korun, který nadace poskytla na vydávání časopisu
Můžeš. Cílem měsíčníku vycházejícího v nákladu tři až pět tisíc výtisků je seznamovat
hendikepované s tím, jaké mají možnosti, informovat je o případných legislativních změnách a radit
jim. Pro inspiraci také přináší příběhy lidí, kteří to nevzdávají, a navzdory postižení od narození či
po úrazu chtějí žít naplno. Více také na webu www.muzes.cz.
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