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Editorial
Prodejte se!
Denně se na nás valí tolik informací, že je všechny nemůžeme ani zachytit, natož vstřebat.
Proto i titulek v tak seriozním médiu, jako je Bulletin Nadace OKD, musí být trochu bulvární,
aby se článek mohl ucházet o Vaši přízeň.
Jeho téma je totiž velmi zásadní. Máme před sebou jarní sezonu, která bude zcela jistě
vyplněna desítkami akcí neziskových organizací. Budete slavnostně zahajovat a ještě
slavnostněji uzavírat a vyhodnocovat své projekty, často podpořené naší nadací nebo
jinými partnery. A budete chtít, aby se informace o těchto úžasných aktivitách dostaly
i k dalším lidem. Je to důležité pro ty, kdo se podílejí na financování projektů, a ještě
důležitější jako ocenění aktivit všech lidí, kteří do projektů vložili svůj čas a nadšení.
Dostat se do médií není jednoduché, jsou plné špatných zpráv a my chceme říkat ty dobré.
Proto Vám opět posíláme Mediální kuchařku. Někteří z Vás ji dostali už před dvěma lety,
ale dost možná už nevíte, ve které složce byste ji měli hledat. Každopádně novinkou
pro všechny je aktualizovaná databáze redakcí a novinářů. Ať Vám slouží!
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Grantové kolo Nadace OKD
Dne 24. února 2012 bylo uzavřeno grantové kolo pro rok 2012. Děkujeme za zaslání všech
Vašich projektů! Budou je hodnotit grantové komise, do kterých pozveme zástupce
neziskového i veřejného sektoru, a zejména odborníky na jednotlivá témata. Výsledky
zveřejníme na našich internetových stránkách po schválení vybraných projektů správní
radou, nejpozději na začátku května. Další možnost žádat o grant bude na začátku roku
2013.

Podpořené projekty
Zelené centrum v Třanovicích nabízí akce pro školy
TŘANOVICE – Přednášky o obnovitelných zdrojích energie a exkurze do venkovské
podnikatelské zóny patří k hlavním bodům projektu Zelené centrum v Třanovicích,
který s podporou Nadace OKD a dalších partnerů organizuje obecně prospěšná
společnost Třanovické služby ve spolupráci se Školou obnovy venkova Třanovice.

S aktuálními ekologickými tématy se děti i další zájemci seznamují přímo tváří v tvář reálným
podnikatelským aktivitám – v zóně je například obecní čistička odpadních vod, sběrný dvůr nebo
kotelna na biomasu, v sousední obci se je možné si domluvit prohlídku bioplynové stanice. Více
na www.zelene- centrum.cz.

DDM se v Orlové stará o volný čas tisícovky dětí
ORLOVÁ – Není tomu dávno, kdy Dům dětí a mládeže v Orlové oslavil dvacet let své
existence. Už od samého počátku stojí v jeho čele ředitelka Jana Šertlerová, která se snaží,
aby orlovská mládež našla vhodné využití volného času, navštěvovala kroužky a dělala
věci, které jí baví. Od roku 2008 zařízení pravidelně boduje u Nadace OKD, od níž získalo
už několik grantů. Mezi nejpopulárnější aktivity podpořené nadací aktuálně patří
volnočasový klub Spirála a mateřské centrum Bejbáček. Podrobněji o aktivitách domu dětí
najdete na webu www.ddm- orlova.cz.

S Kometou bez peněz a přihlášek
KARVINÁ – Kometa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 21 let, patří v Karviné
mezi jedno z nejstarších svého druhu. „Děti sem přicházejí se svými starostmi a ví, že je
tady někdo, jehož pozornost si nemusí zasloužit, někdo, kdo jim naslouchá,“ vysvětlila Lucie
Stonová z českotěšínské charity. Kometu, která se stará hlavně o děti z karvinského sídliště
Mizerov, podpořila nadace už vícekrát. Letos běží projekt S karvinskou Kometou za hranice
všedních dnů, díky němuž se mnoho dětí vůbec poprvé podívá za hranice svého města.

Ostravský den pro Afriku pokračuje výstavou fotek
OSTRAVA – Projekt Fotbal pro rozvoj seznamující veřejnost s životem obyvatel
v nejchudších zemích, stále pokračuje. Zájemci se o tom mohou přesvědčit na výstavě
fotek Jiřího Vatrala, která právě probíhá ve Středisku volného času v Ostravě – Zábřehu.
Fotografie připomínají červnový Ostravský den pro Afriku, kdy mladí afričtí fotbalisté
z nejchudšího keňského slumu Mathar poměřili své síly s českými středoškoláky
i ostravskými divadelními herci.

V čele české i havířovské Adry působí bývalí horníci
HAVÍŘOV – Šedesáté narozeniny v celosvětovém a dvacáté v tuzemském měřítku letos
oslavuje humanitární organizace ADRA. V jejím čele stojí v České republice Jan Bárta,
dlouholetý důlní zámečník¸ havířovskou pobočku zase vede bývalý havíř Karel Folwarczny.
Nadace podpořila Adru už dříve při povodních, aktuálně financuje režijní výdaje
na zajišťování činnosti dobrovolníků, kteří působí v mnoha zařízeních pro seniory
a hendikepované v celém regionu.

Slezská nemocnice v Opavě zřídila Muzeum ošetřovatelství
OPAVA - Nadace OKD pomohla vytvořit expozici, která je svým zaměřením i rozsahem
na české poměry zcela výjimečná. Nadšenci ve Slezské nemocnici v Opavě otevřeli
Muzeum ošetřovatelství mapující medicínskou péči v dobách rakousko- uherské monarchie,
německého protektorátu i československého socialismu. Muzeum bude přístupné veřejnosti
každé druhé úterý v měsíci od jedné hodiny odpoledne.

Více o aktivitách jednotlivých neziskovek najdete na www.nadaceokd.cz
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