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Nadace OKD

Bíl˘ nosoroÏec pro slu‰nûj‰í Ïivot
Obecnû prospû‰ná organizace dostala dotaci na v˘chovnû vzdûlávací program

Markéta Pûgﬁimová a Markéta Grecmanová z vedení organizace Bíl˘ nosoroÏec.

Komunitní centrum je vybaveno poãítaãi s internetem.

OSTRAVA KrádeÏe a loupeÏe, zneuÏívání
drog, vandalismus, zá‰koláctví, nefunkãní
rodiny, Ïivot na ulici, promiskuita. V ostravsk˘ch Mariánsk˘ch Horách existují „problémové“ lokality hluboce zasaÏené tûmito
negativními neÏádoucími jevy. A v nich dûti i
mládeÏ! Aby vyrÛstaly ve slu‰nûj‰ích podmínkách a získaly lep‰í návyky do Ïivota, od
toho je obecnû prospû‰ná spoleãnost Bíl˘
nosoroÏec.
„Dali jsme jí ãástku 185 tisíc korun, abychom podpoﬁili zázemí této organizace, coÏ
je pro ni v souãasné dobû nejdÛleÏitûj‰í.
Aktivity Bílého nosoroÏce by mûly pozitivnû
ovlivnit nejménû ãtyﬁi desítky dûtí a jejich

Nadaci OKD se líbil v˘chovnû vzdûlávací
program Bílého nosoroÏce pro obyvatele z
romské komunity ve vûku od 10 do 15 let.
„Tyto dûti a mládeÏ mívají ãasto problémy
s nejrÛznûj‰ími pﬁestupky ãasto zapﬁíãinûn˘mi negativními okolnostmi, zejména prostﬁedním, odkud pocházejí. Nestabilní rodinné zázemí je pak zdrojem dal‰ích konfliktÛ,“
upﬁesnila pracovnice organizace Markéta
Pûgﬁimová.
A jelikoÏ v tomto prostﬁedí nestaãí slova,
ale ãiny, ãiní se i Bíl˘ nosoroÏec. Pro dûti a
mládeÏ poﬁádá ve sv˘ch centrech pravidelná
setkání s rÛzn˘mi tématy. „O problémech
v komunikaci, manipulaci, rodinû, zákonech,

rodin v oblastech nejen Mariánsk˘ch Hor a
Hulvák, ale i v Ostravû-Jihu nebo Porubû,“
sdûlil Vladislav Sobol, mluvãí Nadace OKD.
Podporu uvolnili v programu „Pro radost a
vzdûlání“.
Bíl˘ nosoroÏec má za cíl pomáhat pﬁedev‰ím dûtem a mládeÏi Ïijící v tíÏivé sociální
situaci ãi ohroÏené v˘‰e uveden˘mi „jevy“,
chudobou i spoleãensk˘m outsiderstvím.
„Na‰e práce Ïádá nad‰ení, toleranci, pochopení a trpûlivosti. A podobnû jako bíl˘ nosoroÏec patﬁící k nejohroÏenûj‰ím zvíﬁatÛm,
bojují o pﬁeÏití i neziskové organizace,“
uvedla k Ïádosti o podporu ﬁeditelka Martina Salamonová.

Náv‰tûvníci centra mohou vyuÏít k tvoﬁivé ãinnosti napﬁíklad vlastního ateliéru.

V podzimním grantovém kole pﬁijala Nadace OKD kolem 650 Ïádostí
která jako ‰éfka Institutu komunitního rozvoje zaji‰Èuje administraci dvou programÛ.
Do programu Pro budoucnost pﬁi‰lo kolem 140 Ïádostí.
Vût‰ina z nich se podobnû jako
v jarním kole zamûﬁuje na
budování hﬁi‰È, ‰kolních zahrad
nebo uãeben v pﬁírodû. „Pﬁi
prvním letmém ãtení nás zaujaly napﬁíklad projekty na rekonstrukci parního stroje nebo obnovu skateboardového

právu, trestn˘ch ãinech…“ pokraãovala
koordinátorka projektu Markéta Grecmanová. Jistû zajímavé budou pﬁedná‰ky o „umûní
svûdãit“ – tﬁeba nauãit se zváÏit osobní odpovûdnost.
Komunitní centra Bílého nosoroÏce také
nabízí pro klienty bydlící v mariánskohorsk˘ch ulicích Îelezné, âerveného kﬁíÏe, Cottonovû, Bílé ãi H. Kvapilové ﬁadu volnoãasov˘ch aktivit. Místo flákání se po venku a
„barabování“ mohou hrát hry, sportovat,
ãíst, malovat nebo jinak tvoﬁit, seznamovat
se s poãítaãem a internetem. Îe je o to zájem,
dokládají i snímky poﬁízené pﬁi jedné náhodné náv‰tûvû.
Radek Luk‰a

U Bílého nosoroÏce v Mariánsk˘ch Horách najdou dûti a mládeÏ spoustu aktivit.

Zájem o podporu stále velk˘
OSTRAVA (vs) Zájem o podporu prospû‰n˘ch projektÛ Nadací OKD je stále obrovsk˘.
V právû uzavﬁeném podzimním grantovém
kole pﬁi‰lo do Nadace pﬁibliÏnû 650 Ïádostí,
z toho nejvíce (pﬁes 300) do programu Pro
zdraví, na kter˘ je v tomto kole vyhrazena
nejvy‰‰í ãástka, více neÏ 15 milionÛ korun.
„Nyní v‰e postupnû evidujeme, vût‰ina
organizací totiÏ své Ïádostí odeslala aÏ na
poslední chvíli. Jeden projekt nám pﬁinesli
zástupci jedné organizace dokonce dvû minuty pﬁed uzávûrkou,“ ﬁekla Dana Diváková,
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areálu,“ popsal své první dojmy
Miroslav Kundrata z Nadace
Partnerství, která se podílí na
pﬁípravû podkladÛ dal‰ích programÛ.
Jednotlivé Ïádosti teì tﬁídí
partneﬁi Nadace a pak je dostanou na stÛl odborníci, kteﬁí pﬁipraví podklady pro rozhodování správní rady. Informace o
schválen˘ch projektech pﬁinese úspû‰n˘m
ÏadatelÛm JeÏí‰ek kolem Vánoc.

Evropské granty pokraãují
OSTRAVA (vs) Pﬁijímání projektÛ do
nadaãního programu Pro Evropu pokraãuje i
po ﬁíjnové uzávûrce zbyl˘ch tﬁí programÛ.
Zájemci o podporu mohou posílat své Ïádosti v prÛbûhu celého roku, vyhodnocovat se
budou ãtyﬁikrát do roka.
„NejbliÏ‰í termín, ke kterému budeme
posuzovat aktuální Ïádosti, bude v polovinû
listopadu. V˘sledky bychom mûli znát pﬁed
vánoãními svátky,“ upﬁesnila ﬁeditelka Nadace OKD Blanka T˘ﬁová.
Program pro Evropu pomáhá hlavnû
neziskov˘m organizacím, které by pro své
nároãnûj‰í zámûry chtûly získat dotaci z fondÛ
Evropské unie. Organizacím mÛÏe pomoci
zaplatit projektovou dokumentaci spojenou
s pﬁípravou evropského projektu, protoÏe
právû její finanãní nároãnost dosud mnoho
potenciálních ÏadatelÛ o peníze z Bruselu od
uskuteãnûní jejich nápadÛ odrazovala.

