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Editorial
Dobrý rok!
Pracovní stoly většiny z nás teď zaplnily kromě lejster souvisejících s vyúčtováním
a vyhodnocením loňského roku také „péefka“ s přáním hezkých Vánoc a všeho nejlepšího
do roku 2011.
Já taková přání nerad rozesílám a vlastně i nerad dostávám. Proč mám právě letos prožít
„VŠECHNO nejlepší“? Chtěl bych si něco nechat i na roky příští…
Rád bych proto všem za naši nadaci popřál hlavně „dobrý rok“. Když to vezmu z jiné strany, tak
vám přeji „všechno“, čili vše, co si každý zaslouží. Vždyť bez špatného bychom nepoznali dobré,
bez hladu bychom nepocítili, jak chutná lahodné jídlo, a bez námahy by nikdo z nás nepřipravil
žádný pořádný projekt. Jisté je, že nás letos „všechno“, tedy dobré i zlé, čeká. Nezbývá, než
makat na tom, aby těch dobrých věcí bylo víc.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Nadace OKD vyhlašuje grantového kolo pro rok 2011
Stejně jako v předchozích letech pro Vás chystáme i letos grantové kolo k předkládání
žádostí do čtyř nadačních programů Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu.
Na vyhlášení grantového kola se můžete těšit už v polovině února. Aktuality o grantovém
řízení a výzvách sledujte na www.nadaceokd.cz, kde v nejbližší době najdete informace
o přesném termínu vyhlášení výzvy, veškerá pravidla, rady a také informace
o připravovaném semináři pro žadatele, na kterém Vám poradíme, jak žádost o grant
správně napsat. Těšíme se na Vaše projekty a dobré nápady!

Nadace OKD získala Zvláštní cenu KPMG za výroční zprávu
Nadace OKD si připsala další úspěch za svou práci pro neziskové organizace. V soutěži
o Nejlepší výroční zprávu České republiky za rok 2009, kterou organizuje sdružení CZECH
TOP 100, získala Zvláštní cenu KPMG ČR. V této kategorii se hodnotí výroční zprávy nadací
a dalších neziskových organizací. „Již naše předchozí výroční zpráva za rok 2008 získala
několik ocenění, proto jsme chtěli navázat na její vysokou úroveň. Snažili jsme se, ať splní
všechny podmínky dané auditory a zákonem, ale ať je zároveň čtivá a plná informací
ze života a činnosti nadace,“ vysvětlila předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra
Mašínová.

Vánoční veřejná sbírka
Nadace OKD uspořádala na konci roku 2010 další veřejnou sbírku, tentokrát na pomoc Základní
škole speciální Diakonie ČCE v Ostravě. Nejen dobrovolníci, ale i zaměstnanci Nadace OKD
prodávali keramické kapříky v budově ředitelství OKD a na několika veřejných akcích. Do prodeje
se iniciativně zapojila i speciální škola, na jejíž konto bude výtěžek sbírky věnován. V tuto chvíli se
sčítají všechny finanční příspěvky a průběžně se vkládají na speciální sbírkový účet. S celkovým
výtěžkem a způsobem využití peněz Vás seznámíme v některém z příštích vydání našeho
newsletteru.

Soutěž Po stopách OKD vyhráli Ohavní horníci
První ročník soutěže, která zavedla lidi na místa spjatá s hornictvím nebo zvelebená díky
neziskovým organizacím podpořeným Nadací OKD, vyhrála parta deváťáků ze základní
školy ve Vratimově říkající si Ohavní horníci. „Proti horníkům ale vůbec nic nemáme.
Naopak, po soutěži, která nás zavedla například do cvičné štoly Dolu Paskov, si žáci práce
horníků ještě více váží. Název našeho týmu vznikl spojením jmen dvou florbalových
družstev zapojených do putování. Družstvo z 9. A z „horní“ školy si říká Horníci, z 9. B
Ohavníci,“ vysvětlil učitel Zdeněk Oršulík, který žáky na jejich putování doprovázel. Školáci
vyhráli šek na 20 000 korun. Peníze využijí na jarní výlet do Prahy. V kategorii jednotlivců
zvítězila partnerská dvojice David Dudzik a Darja Šlahorová z Orlové.
Úkolem soutěžících bylo navštívit nejméně tři z deseti putovních cílů, mezi nimiž byly
například klimkovický Parčík, Křesťanský labyrint v Bělé nebo naučná stezka okolo haldy
Ema. Své výlety si turisté zaznamenávali do internetových putovních deníků na webu
www.postopachokd.cz.

Podpořené projekty
Šikovní prckové z Orlové třikrát zaplnili kulturák
ORLOVÁ - Děti z pěti mateřských školek a jedné základní školy z Orlové v prosinci celkem
třikrát „vyprodali“ divadelní sál orlovského domu kultury. Rodičům i dalším divákům
předvedli Myší kalamajku, Šmoulí sportování nebo irské tance. Akci pořádala lutyňská MŠ
Na Vyhlídce u příležitosti třicátého výročí svého založení. Taneční akademie byla zároveň
poděkováním Nadaci OKD, která v posledních třech letech podpořila kromě této akce
mnoho dalších projektů mateřských škol z Orlové.

Netradiční ples pobavil ostravské seniory
OSTRAVA – Městský obvod Slezská Ostrava myslí na své seniory a v posledních letech ho
v tom vydatně podporuje Nadace OKD. V prosinci pro ně uspořádal už čtvrtý ročník plesu,
který zpestřil kromě šermířů a tanečníků především mužský soubor Bolatičtí mažoreti.
Pro starší lidi má možnost vyrazit si do společnosti mimořádný význam. „Moc děkujeme
Nadaci OKD za podporu. Je vidět, že okádéčko na své lidi, kteří jsou už v penzi,
nezapomíná,“ shrnul pocity mnoha návštěvníků akce bývalý povrchový zámečník Dolu Petr
Bezruč Vladislav Smyček.

Dětský domov uprostřed Oderských vrchů má nové hřiště
BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Kluci a holky z dětského domova v Budišově
nad Budišovkou, ale také jejich kamarádi ze školy a okolí, mohou využívat nové hřiště
vybudované díky nadační podpoře. Cílem ředitelky je otevřít domov veřejnosti, aby byly děti
v kontaktu s okolním světem a mohly se připravit na vstup do běžného života. Právě hřiště
hraje v této strategii významnou roli. Například už na podzim sportoviště využívali žáci
místní základní školy při hodinách tělocviku. Více informací se dozvíte na www.ddbudisov.cz
.

Logická olympiáda vyvrcholila v parlamentu
PRAHA - Poslanecká sněmovna v listopadu výrazně omládla. Setkali se v ní mladí lidé, kteří
postoupili do finále celorepublikové Logické olympiády, soutěže pro děti a mládež nemající
strach používat vlastní hlavu. Nerozhodovaly naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. A jak to dopadlo? V kategorii
základních škol vyhrál Filip Brukner z Kladna, nejlepší mezi středoškoláky byl Marek Michl
z České Lípy. Podrobnosti se dozvíte na www.logickaolympiada.cz

Porubským seniorům čtou knihy přímo „do ouška“
OSTRAVA - Mnoha starším lidem se zhoršuje zrak, a mají pak problém číst si své oblíbené
knihy. V Domě s pečovatelskou službou Astra proto s nadační pomocí pořídili knihy
v digitální verzi a seniorům je pouštějí. Oblíbená jsou hlavně poslechová čtení pro tři
generace, kde jsou mezi posluchači kromě seniorů také maminky a děti z azylového domu.
Další informace najdete na www.cssporuba.cz

Redaktoři vítězného studentského časopisu na stáži v Respektu
OSTRAVA/ PRAHA - Zkušenosti, zážitky, náměty, ale i uznání od profesionálních novinářů
získali na stáži v redakci týdeníku Respekt adepti žurnalistiky z Obchodní akademie a Vyšší
odborné školy z Ostravy - Mariánských Hor. Nejdříve se ale museli vypořádat s konkurencí
dalších středoškolských redakčních týmů, které se do soutěže přihlásily. Podrobnosti o tom, co
všechno v Praze studenti z Ostravy zažili, najdete na www.respektinstitut.cz

Pozvánky
Více o akcích jednotlivých neziskovek najdete v Kalendáři akcí na www.nadaceokd.cz
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