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Nadace OKD opět vyhlásila
nejlepší v neziskovém sektoru

Pro region
V této kategorii byl nominován
spolek Naše Montessa (projekt
Montessori s úsměvem ve škole
i po škole), Oblastní spolek Českého
červeného kříže Karviná (Zajištění
ošetřovatelské péče pro lidi bez
domova), Mateřská škola Karla

Patronům z neziskovek
jsou k dispozici i osobní
konzultace, kde se dozvědí
vše potřebné, musí se k nim
ale předem objednávat

Dvořáčka v Orlové-Lutyni (Pohádka
pro babičku a dědečka), Baník
OKD Doubrava (Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na hřišti) a Městský sportovní klub Orlová
(Judo do škol a školek)
„Vítězem se staly děti a učitelky
z orlovské školky se svou pohádkou.
Tímto mezigeneračním projektem
rozšířili povědomí slovní i komunikační dovednosti dětí a zároveň jejich
povědomí o životě seniorů. Babičkám
a dědečkům tímto představením přinášely potěšení a radost. Hrály pro
ně divadlo na více místech, v domech
kultury i přímo v zařízeních pro seniory,“ oznámil moderátor večera Jan
Václavík.
Nová kategorie čítala Dolní oblast Vítkovice (Vzdělávací aktivity ve Světě techniky pro děti mateřských škol a jejich rodiče a žáky
základních škol), TJ Sokol Staříč
(Výstavba singletrail naučné stezky),
Centrum pro rodinu Sluníčko (projekt Rozvodem to nekončí), 1 FBC
Karviná (Mezinárodní turnaj mládeže bez hranic / OpenAir florbal
Karviná 2018) a Městský sportovní
klub Orlová (projekt BeeBall ve školách a školkách).
„První místo si vybojovala DOV
s projektem zajišťujícím kvalitní volnočasové a vzdělávací aktivity pro
přibližně sedm stovek dětí a asi stovku
rodičů ve vědecko-výukovém centru
Světa techniky Ostrava. Pedagogové
v něm měli možnost zvolit takový

vzdělávací program, který kvalitně
a zajímavým způsobem vhodně doplnil školní výuku a zajistí kvalitní trávení volného času a aktivity i s rodiči
dětí, a to za využití sdílených, špičkově vybavených laboratoří, dílen, učeben, expozic a dalších atraktivit této
jedinečné infrastruktury,“ konstatoval moderátor Cen Nadace OKD.

Projekty v hornických městech a obcích
Stejné subjekty jako v případě
Srdcovky mohou žádat – nikoliv už
ovšem prostřednictvím patrona
z dárcovské firmy Nadace OKD –
o granty v programu Pro region. I ony
využívají systém Grantys a mohou
si domlouvat konzultace (až do 11.

Srdcař roku
Zaměstnance OKD a dalších dárcovských firem, kteří ve volnu působí v neziskovkách, vždy považovala těžařská nadace za opravdové hrdiny. Letos vyzdvihla zásluhy
Radima Zuczka z Pionýru Orlová,
Martina Szturce ze spolku ADAM
– Autistické děti a my, Simonu
Kozárovou z TJ Sokol Polanka nad
Odrou, Jána Sitaie ze Společnosti
pro podporu lidí s mentálním postižením Karviná a Petra Ožanu
z Českého kynologického svazu
v Havířově- Bludovicích.
„Srdcařem pro rok 2018 je Ján Sitai!
Kromě toho, že již bezmála čtyřicet
let dělá na šachtě, už šest let je rovněž
dobrovolníkem SPMP Karviná. Je
v této organizaci nejen patronem projektů, ale i velmi dobrým a spolehlivým kamarádem a parťákem,“ vyhlásil moderátor večera. Sitai – povrchový dispečer na ČSM – se nechal slyšet, že si Ceny Nadace OKD nesmírně
považuje. O jeho srdcařském zápalu svědčila i skutečnost, že sám nemá
handicapované dítě, pracovat v neziskovce začal s kolegou ze šachty, jehož
syn patřil k jejím klientům.

VZPOMÍNÁME
„Očím ses ztratil, ale v srdci zůstaneš navždy …“
Dne 4. 12. 2018 uplynulo 9 let, co nás náhle a navždy opustil můj
drahý manžel, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, pan Josef ROCHL
ze Šenova, který odešel ve svých 53 letech. S láskou a úctou vzpomíná
manželka Alena s celou rodinou. Děkuji všem za tichou vzpomínku.
Dne 29. prosince uplyne rok, co nás náhle opustila maminka,
přítelkyně, dcera a vedoucí personálního oddělení firmy POL-ALPEX
paní Šárka Zatloukalová. Děkujeme všem za tichou1 vzpomínku.
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• kontrola podporovaných projektů
z hlediska propagace nadace,
návrh prezentace včetně fyzické
přítomnosti dle potřeb a charakteru
projektu;
• administrace webových stránek
nadace a sociálních sítí;
• příprava dokumentů v oblasti marketingu, PR a prezentací;
• spolupráce na přípravě nadačních akcí;
• administrace přidělených grantových programů nadace;
• administrativní podpora pracovníků
nadace.

• a bsolvent SŠ/VŠ vzdělávání;
• a ktivní znalost práce na PC
– Sociální sítě, Internet, MS
Office; grafické programy běžně
dostupné;
• velmi dobré organizační schopnosti;
• p ráce v týmu, spolehlivost, komunikativnost, samostatnost časová
flexibilita;
• ř idičský průkaz skupiny B (aktivní
praxe);
• kladný vztah a dobrá znalost regionu.

Nabízíme:
• z ajímavou, smysluplnou a tvůrčí
práci;
• stabilní zázemí fungující organizace;
• odpovídající platové ohodnocení;
• pružnou pracovní dobu;
• 5 týdnu dovolené.
Termín nástupu: dohodou
Pracoviště: Karviná
Typ pracovního poměru: práce na plný
úvazek

S TÍMTO KUPONEM

Sleva

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva na dobu určitou
Žádosti o pracovní místo zasílejte
formou strukturovaného životopisu
s fotografií a průvodního dopisu
v českém jazyce na níže uvedené kontakty. Tamtéž můžete získat odpovědi
na případné doplňující otázky.
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Ing. Karolína Preisingerová
Nadace OKD, Karola Śliwky 149/17,
733 01 Karviná - Fryštát
Telefoní: +420 725 741 195,
e-mail: preisingerova@nadaceokd.cz
Nadace OKD byla zřízena na počátku roku 2008 s cílem podporovat
a rozvíjet duchovní a humanitární
hodnoty, životní prostředí, vzdělání,
sportovní či kulturní aktivity a oblast
sociálně-zdravotních služeb. Mezi
hlavní cíle nadace patří také podpora severomoravského regionu včetně hornických tradic. Více informací
naleznete na www.nadaceokd.cz.

na kompletní dioptrické brýle!
Přijímáme dárkové poukázky Sodexo!
• FOKUS optik a.s., Fibichova 23/228, 736 01 - Havířov
fokushavirov@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 818 048
• FOKUS optik a.s., Osvobození 1311, 735 14 - Orlová
fokusorlova@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 512 838
• FOKUS optik a.s., nám. T. G. Masaryka 24, 733 01 - Karviná
fokuskarvina@fokusoptik.cz, tel.: +420 596 342 101

www.fokusoptik.cz
54/14-VII/18

Pracovní náplň:

Požadujeme

ledna 2019). Projekty mohou
realizovat nejdéle rok, maximální
výše nadačního příspěvku činí 200
tisíc korun. „Je zde ale nejméně
dvacetiprocentní finanční spoluúčast
příjemce,“ upozornila Ladislava
Poláková za Nadaci OKD.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Nadace OKD hledá vhodného kandidáta na pozici
Marketingový koordinátor Nadace OKD
Marketingový koordinátor Nadace
OKD zajišťuje odpovídající propagaci Nadace OKD na jí podporovaných
projektech, administruje webové
stránky a sociální sítě, poskytuje
podporu při administraci nadačních programů a organizaci eventů.
Jedná se o juniorskou pozici, vhodnou pro absolventy SŠ/VŠ, kteří se
zajímají o tento obor.

on sám aktivně podílet. Nikoliv jen členové
jeho rodiny. Není možné také minigranty
používat k vlastní potřebě či placení poplatků organizaci,“ pokračovala Preisingerová.
Každý patron podává jen jeden projekt,
nicméně pokud je Srdcařů v neziskovce
více, mohou i oni poslat další. „Zohledníme
ale to, aby se dostalo i na ostatní,“ podotkla
nadační ředitelka.
Srdcař může získat minigrant v rozmezí
od pěti do třiceti tisíc korun. Projekt pak
musí začít uskutečňovat v období od března
2019 do února 2020. Všechny žádosti přijímá Nadace OKD výhradně prostřednictvím
systému Grantys, do něhož se lze zaregistrovat na webové stránce: www.nokd-granty.
cz. Příjemce je povinen po ukončení
projektu předložit závěrečnou zprávu
se závěrečným vyúčtováním. Chybějící nebo
neúplné vyúčtování znamená povinnost
vrácení minigrantu!
„Využívejte prosím možnosti konzultací
s nadačním týmem. Srdcařům budou k dispozici až do 3. ledna, ale je zapotřebí, aby
si o tuto schůzku požádali a domluvili si termín,“ vzkázala Preisingerová. O výsledcích
minigrantové výzvy, jak doplnila, rozhodne
správní rada Nadace OKD nejpozději do 1.
března 2019. Žadatelé se o nich dozvědí
na webu (www.nadaceokd.cz) a opět
v Grantysu. Emailové upozorňování běžné
z předchozích let bylo zrušeno.

KARVINÁ – Těžařská nadace vyhlásila
– tradičně na svátek hornické patronky sv. Barbory – v úterý 4. prosince
minigrantovou výzvu Srdcovka pro
příští rok. Její uzávěrka bude v úterý 8. ledna 2019 ve 23:59. Ve čtvrtek
6. prosince zveřejnila grantové řízení v programu Pro region, v němž přijímá projekty až do úterka 18. ledna
2019 opět do 23:59.
„Srdcovku mohou jako obvykle získat
všichni zaměstnanci OKD, HBZS a Green
Gas DPB angažující se ve svém volném
čase dobrovolně a bezplatně v neziskové
sféře. O minigranty mohou žádat právě prostřednictvím organizace či spolku, v němž
aktivně působí. Jednou z podmínek je ale
minimálně roční prokazatelná existence
této neziskovky,“ oznámila nadační ředitelka Karolína Preisingerová. Upozornila, že
fyzické osoby o Srdcovku žádat nemohou.
Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy, církevní organizace, příspěvkové
organizace, sdružení a spolky obcí – ty ano!
„Na veřejně prospěšných aktivitách, pro
něž žádá zaměstnanec podporu, se musí

Srdcařem roku se stal Ján Sitai (druhý zleva)

Inovativní projekty

Nadační ředitelka (vlevo) s nominovanými a oceněnými.

Nadační výzvy: Srdcařům až 30 tisíc,
v programu Pro region až 200 tisíc Kč
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KARVINÁ – Nadace OKD už po desáté ocenila neziskový sektor. Stalo se
tak v prostorách karvinské regionální
knihovny a na slavnostním večeru byl
ve čtvrtek 22. listopadu vyhlášen opět
Srdcař roku, nejkvalitnější projekt
programu Pro region a poprvé i vítěz
nové kategorie Inovativní projekt.
„Každé grantové období je pro
náš tým velice inspirativní a zároveň je rok od roku stále těžší vybírat
ty nejlepší v neziskové sféře. Letos –
kdy jsme také oslavili deset let fungování nadace – jsme proto přemýšleli, jak předávání cen ozvláštnit a udělat je výjimečné. Změnili
jsme tedy místo konání, koncept
slavnostního odpoledne a přidali kategorii inovativních projektů,“
řekla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Dříve NOKD oceňovala i Osobnosti neziskové sféry, od toho ale
upustila. „Vše je způsobeno vývojem
projektů. Z myšlenek se stávají reálné záměry a mnohdy za nimi nestojí pouze jeden člověk, ale hned celý
tým. Proto jsme letos nenominovali
osobnosti, nýbrž celé projekty, které
jsou podle nás skutečně průlomové,“
vysvětlila Preisingerová.
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Kupon platí od 13. 12. do 31. 1. 2019 pouze ve výše zmíněných pobočkách FOKUS optik.
Ostatní slevy se nesčítají. Sleva platí při zakoupení kompletní brýlové zakázky
(dioptrická obruba + dioptrická skla).

