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Editorial

Velmi si vážíme všech přátel a příznivců
Nadace OKD, ať už se jedná o dárce,
partnery, dobrovolné spolupracovníky,
obdarované organizace, nebo o ty, kteří naší
činnosti „jen“ fandí. Proto jsme se rozhodli
vydávat měsíčník, který Vám poskytne
přehled a podá informace o činnosti nadace.
Bude Vás pravidelně informovat o všech
změnách, které u nás proběhnou, o tom, jak
příspěvky dárců pomáhají široké veřejnosti
a co vše do budoucna plánujeme. Protože
jste to právě VY, kteří podávají pomocnou
ruku, poskytují šanci k realizaci a zapalují
světýlka na cestě do života. Věříme, že si
náš Bulletin oblíbíte a budete se na něj
s příchodem nového měsíce netrpělivě těšit
a těšit se také z naší činnosti a z pocitu, jak
moc POMÁHÁTE.
Blanka Týřová,
ředitelka Nadace OKD

Z nadační
kanceláře
Historicky první peníze z Nadace OKD
začaly plnit svůj cíl – na začátku září odešly
první platby ve prospěch podpořených
projektů a nyní již ﬁnance pomáhají tam,
kde je nejvíce potřebují. Nyní podepisujeme
poslední smlouvy s vítězi jarního kola,
telefony se zvídavými otázkami žadatelů
o grant stále zvoní. Jelikož jsme víc
a víc zahrnuti prací, rozhodli jsme se
přijmout novou pracovní sílu, paní Zuzanu
Macháčkovou, která vykonává funkci
administrativní referentky. Plánujeme
rozšíření pracovních prostor a vylepšení
technického vybavení, které nám usnadní
a urychlí práci. Připravujeme také zápis
změny statusu Nadace OKD do Nadačního
rejstříku.

Seminář pro žadatele o granty od Nadace OKD se zaplnil do posledního místa

Výběr z podpořených projektů
Šestnáctý ročník Evropských dnů
handicapu, který Nadace OKD podpořila
částkou 100 000 korun, se uskutečnil
v Ostravě od 6. do 12. října. Cílem
akce bylo podpořit osoby s jakýmkoliv
handicapem a pomoci při jejich
začleňování do společnosti. Letošního
ročníku ze zúčastnily delegace z Francie,
Itálie, Belgie, Portugalska, Maďarska,
Polska a Slovenska.

Hornické tradice, šetrný přístup k životnímu
prostředí i podpora zdravotně postižených lidí,
to vše se skrývá za činností Charity svatého
Alexandra

Charita sv. Alexandra obnovuje
chráněnou kulturní památku Hlubinný
důl Alexandr pro sociální účely. Projekt
je určen pro handicapované osoby, které
mnohdy přišly ke své zdravotní újmě
v podnicích těžkého a důlního průmyslu.
Po rekonstrukci vznikne v chráněné
dílně Charity sv. Alexandra pět nových
pracovních míst.

Začleňování osob se zdravotním nebo jiným
handicapem do běžného života patří k prioritám
Nadace OKD

Projekt Slezské diakonie s názvem
Přinášíme naději rodinám v Karviné
byl podpořen částkou 172 000 korun.
Pomáhá rodinám, které nezvládají
vyřešit vlastní problémy, a tím předchází
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Vyhodnocení
podzimního
grantového kola
Poslední říjnový den byl termínem
uzávěrky podzimního kola. Žádostí přišla
opravdu spousta, nejvíce do programu Pro
radost a vzdělání, kde se počet vyšplhal
na 328 žádostí.
Přehled přijatých žádostí
Program
Pro radost a vzdělání

Počet přijatých
žádostí
328

Pro zdraví

202

Pro budoucnost

121

Pro Evropu
Celkem

Žádosti doručené do Nadace OKD

zbytečnému umísťování dětí do dětských
domovů.

17
668

Nyní probíhá předhodnocování
a administrace projektů z podzimního kola.
V prosinci se sejdou grantové komise
složené z odborníků na jednotlivé oblasti,
jež předvyberou projekty vhodné k podpoře.
Na následném zasedání správní rady
padne deﬁnitivní rozhodnutí o tom, které
projekty podpoříme. K nejzajímavějším
projektům roku 2009 bude podle prvního
vyhodnocení patřit zcela jistě výstavba
nového sportovního hřiště v areálu Dětského
domova v Budišově nad Budišovkou, které
bude sloužit také ostatním dětem z města.
S dalšími podpořenými projekty vás postupně
seznámíme v příštích číslech Bulletinu.

Obecně prospěšná společnost Bílý
nosorožec dostala dar 80 000 korun
na výchovně-vzdělávací program.
Cílem je především pomáhat dětem
a dospívajícím, kteří se nacházejí v tíživé
životní situaci. Bílý nosorožec pořádá
ve svých centrech pravidelná setkání
s různými tématy, kde děti mohou namísto
nicnedělání hrát hry, sportovat, číst,
malovat a seznamovat se s počítačem.
Děti z patnácti českých dětských domovů
se druhý listopadový víkend zúčastnily
v Beskydech velkého ﬁnále celoroční
hry časopisu Zámeček. K úkolům
rozvíjejícím dovednosti patřily např.

sportovní aktivity, jízda na koni či plavání
v bazénu. Zajímavý byl také kontakt dětí
se psy specializovanými na canisterapii.
Nadace OKD podpořila tento projekt
50 000 korunami.
Společnost OKD, a. s., v listopadu
sponzorovala megakoncert na počest
10. narozenin Rádia Čas. Nadace
OKD využila této příležitosti
k slavnostnímu předání šeků pro tři
zajímavé projekty podpořené v jarním
grantovém kole. Šeky si převzali zástupci
Zoologické zahrady Ostrava, Občanského
sdružení svatá Barbora a občanského
sdružení Slezská humanita. Vše bylo
doprovázeno bouřlivým potleskem.
Atmosféra v hale byla opravdu veselá
a přející.

O seminář byl
velký zájem
O činnost Nadace OKD a její granty je
opravdu mimořádný zájem. Vypovídala o tom
účast na informačním semináři zaměřeném
na podzimní grantové výzvy – sál pro
150 osob v budově ředitelství OKD doslova
praskal ve švech. Prezentaci vedla ředitelka
Nadace OKD Blanka Týřová ve spolupráci
s administrátory z ostravského Institutu
komunitního rozvoje a brněnské Nadace
Partnerství.
Díky Nadaci OKD se podařilo vykouzlit úsměv na rtech holčičky ze sociálně slabé rodiny
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