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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Firem ochotných
umístit lidi odcházející
od těžařů je v databázi
na osmdesát,
v nejrůznějších
odvětvích
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OSTRAVA – Hodiny s telefonem
u ucha, hodiny na osobních schůzkách, hodiny na burzách práce.
Tak vypadají aktivity Michaely
Kühtreiberové z Nadace OKD, zajišťující program S nadací za prací.
Ten je zaměřený na pomoc lidem
odcházejícím z těžební společnosti. A výsledky? Do konce posledního lednového týdne už osm pracovníků zaměstnaných jinde!
„Na počátku jsem zjišťovala,
s kým je vhodné začít spolupracovat. Obcházela jsem různé platformy a akce nabízející uplatnění na trhu práce, navazovala kontakty se Svazem průmyslu a dopravy, agenturou CzechInvest,
Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR i jednotlivými pobočkami
pracovních úřadů v regionu,“ popsala začátky Kühtreiberová, kde
a jak sháněla potenciální zaměstnavatele. Ti mají podle ní ve spolupráci s Novou šichtou, jehož sou-

upřesnila absolventka dvou studijních oborů orientovaných na psychologii i sociální práci. Splňuje
tedy kvaliﬁkaci hovořit s lidmi v závažné životní situaci, jakou bezesporu změna zaměstnání je. A řešívá s nimi mnohdy dosti osobní
záležitosti.
„Celkem rychle jsme s klientem,
který až zoufale potřeboval práci,
protože je po rozvodu a má určité
závazky, sehnali jeho další uplatnění. Neobešlo se to bez dlouhých,
i půlhodinových konzultací po telefonu,“ upřesnila Kühtreiberová.
Jejích služeb v programu Nová
šichta využilo již okolo třicítky někdejších či končících zaměstnanců
OKD. Firem schopných nabídnout
jim místo má v databázi už na osm
desítek.
„Výhodu mají aktivní lidé, kteří
jsou ochotni si shánět novou práci i sami. Ty stačí, jak se říká, pouze popostrčit,“ nechala se slyšet Kühtreiberová, jež úřaduje jak
v sídle Nadace OKD v Radvanicích,
tak na jednotlivých důlních závodech OKD, když je toho zapotřebí.
A nově k tomu přibude i poradenské centrum v karvinském Novém
Městě v ulici Osvoboditelů – v objektu někdejšího Zaměstnaneckého
centra OKD.

Michaela Kühtreiberová pomáhá lidem odcházejícím z OKD najít nové uplatnění
na trhu práce.

„Když se mi klient ozve sám, považuji to za projev
důvěry. Znamená to pro mne možná více než osobní
poděkování – a i těch jsem se už dočkala,“
líčila Michaela Kühtreiberová.
částí program S nadací za prací je, výhodu v přímém jednání
a bez nutnosti inzerovat poptávku
po pracovních silách. „A pak jsou
tady přímo lidé odcházející z OKD,
pro které je náš program určen.

Nabízíme jim balíček služeb, od seznámení s realitou na současném
trhu práce v Moravskoslezském
kraji přes vypracování životopisu
a přípravu na pracovní pohovory
až po psychologické poradenství,“

Radek Lukša

ADRA sbírá potraviny pro ukrajinské děti
vždy od 9 do 17 hodin. Sbírka trvá
do středy 18. února (v Ostravě
v dobrovolnickém centru ADRA
na Jiráskově náměstí jen do čtvrtka 12. února). „Vše pak odvezeme kamionem přímo na Ukrajinu,
kde působíme již od roku 2007,“
vysvětlil Folwarczny s tím, že lidem zasaženým válkou pomohli
v Kyjevě, Oděse, Poltavě, Luhansku,
Dněpropetrovsku či Doněcku.
Potravinové balíčky, hygienické sady, léky a oblečení tedy dostali i obyvatelé tamních hornických
regionů!
„Rodinám ukrajinských vysídlenců žijících v kolektivních centrech, provizorních ubytovnách,
poskytujeme prostředky na placení elektřiny a vytápění, případně
na materiální vybavení nebo drobné opravy. Naše pomoc směřuje
do míst, kde žiji asi tři stovky dětí,“
zakončil Folwarczny. Pomůžete organizaci ADRA s dobrou věcí? uzi
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OSTRAVA – Konzervy, rýži, těstoviny, mouku, rýži, čočku, fazole, sušené mléko a trvanlivé jídlo vůbec
shromažďuje humanitární organizace ADRA pro děti strádající kvůli
válečnému konﬂiktu na Ukrajině.
Za potravinovou sbírkou probíhající již od pondělí 2. února
v Karviné, Havířově, Frýdlantu
nad Ostravicí a Ostravě stojí bývalý havíř Karel Folwarczný.
„Boje na Ukrajině všechno zdražily, v případě potravin se ceny zvedly až dvojnásobně. Podniky tam přitom propouštějí zaměstnance, případně jim zadržují mzdy. Přibývá
obyvatel, kteří nemají prostředky
na základní životní potřeby, krize se
prohlubuje. Proto nás z Mukačeva
požádali o pomoc,“ uvedl bývalý štajgr strojního úseku, báňský záchranář a mistr povrchových dílen na šachtách 9. květen a Darkov.
Potraviny mohou dárci nosit
do charitativních obchodů ADRA

Potravinová sbírka pro ukrajinské děti v ostravském středisku ADRA.
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Nová šichta vyšla už osmkrát
Malí markvartovičtí fotbalisté hrají v dresech ze Srdcovky.

ORANŽOVÉ DRESY DĚLAJÍ
„ČERVENOBÍLÝM“ RADOST
OSTRAVA – Oranžová na nových
dresech sice neladí s čerrvenobílými oddílovými
barvami TJ Sokol
Markvartovice, nicméně malí fotbalisté jsou
krásně vidět a rozeznat.
t.
A co více, ti z přípravky v nich momentálně
vedou ostravskou městskou
tskou
soutěž a mladší žáci se drží čtvrtí
tvrtí
v městském přeboru své kategorie.
„Původně jsme uvažovali, že
sepíšeme žádost o minigrant
na zajištění prázdninového turnaje,
ale nakonec nám připadly lepší
právě nové dresy – sady s trikoty,
trenýrkami i štulpnami. Pořídili
jsme jich patnáct,“ řekl Martin
Kučera, který je patronem projektu
markvartovických sokolů a členem
výboru oddílu.
Sám v domovské obci hrával
fotbal odmalička, až do svých
čtyřiadvaceti let. Pak přesedlal
na trénování, věnoval se právě benjamínkům v přípravce
i mladším žákům. Kučeru ve funkci
kouče vystřídali Dušan Drozd
a Tomáš Plaček a pod jejich
vedením si fotbalistů v dresech ze
Srdcovky všimli nejen ve „větších“
Ludgeřovicích či Hlučíně, ale také
v Ostravě. Drozdova syna Šimona
už nyní testují v Baníku.

„O dresech, ve kterých kluci
kategorie U9 sehráli několik
vítězných
vítězn zápasů a reprezentovali
Markvartovice
zen
na tturnajích, jsme
na vvýboru dost diskutovali.
tova Nakonec nás zachránila
chrán právě Srdcovka,
v klidu js
jsme je díky tomu
mohli koupit,“
koupit nechal se slyšet
Kučera. Sám předseda
TJ Sokol
pře
Markvartovice
M k t i AArnošt Plaček litoval,
že těžební společnost neměla svou
nadaci v době, kdy dělal elektrikáře
na Dole Odra.
Radek Lukša

Martin Kučera v TJ Sokol Markvartovice s fotbalem vyrůstal.

Patron z dárcovské ﬁrmy NOKD
S hornictvím má Martin Kučera
společnou jen tchyni pracující až
do důchodu na prádle na Paskově
a pradědu, který – jak doma
vzpomínali – chodíval pěšky
do práce na šachtu do Petřkovic
a po týdnu se vracíval domů. Sám
je nicméně zaměstnán u jedné

z dárcovských ﬁrem Nadace OKD
– RPG. V její bytové divizi působí
osm let, začínal jako správce domovního fondu pověřený údržbou
a opravami, nyní je specialistou
v oddělení Technická správa
– podpora, kde řeší například
domovnickou agendu.

Perníkové městečko
sice vydražili, nicméně
znovu ho vystaví
Hledají vhodné místo
na městském úřadě,
kam větší část přestěhují
ORLOVÁ – Takřka v „úzkém kruhu“ zaměstnanců radnice a kulturního domu ve čtvrtek 29. ledna
udělali v Orlové deﬁnitivní tečku
za loňským advetním projektem
podpořeným Nadací OKD. A to
v podobě vydražení perníkového
modelu městečka, které vyneslo
3570 korun.
„Na to, komu výtěžek připadne, nenašel odpověď ani starosta
Tomáš Kuča, který se také dražby účastnil. V úvahu připadá více

variant – od spolku pomáhajícího
hornickým sirotkům přes městský
útulek pro pejsky až po možnost,
že zde peníze zůstanou na pořádání kulturních akcí,“ oznámila
programová vedoucí domu kultury Bára Herdová.
Ta patřila s Jarmilou Starkovou
a Kateřinou Gallusovou k hlavním tvůrkyním modelu Starého
náměstí v Orlové. Pro sestavení městečka upekly dvě stovky plechů medového perníku.
„Vyvolávací cenu jsme stanovily na 940 korun a výsledek vzhledem k menší účasti dražitelů překonal naše očekávání,“ poznamenala Herdová s tím, že perníkové
domy už po dvou měsících trvání
výstavy k jídlu nejsou. Alespoň ne
pro lidi.
„Protože si velké budovy z expozice, jako je zámek či spo-

řitelna, vydražili lidé z městského úřadu, přestěhujeme ji
z větší části právě tam a opět
vystavíme. Zbytek asi dáme
na zkrmení pro zvěř,“ řekla
Herdová. Perníkové městečko
podle ní patřilo k nejúspěšnější části projektu „Advent 2014“,
prodejní vánoční výstavy se soutěží o nejlepšího anděla, čerta
a Mikuláše. Za týden dorazilo
zhruba 3200 návštěvníků.
Dalších přibližně osm stovek
lidí zhlédlo tradiční rozsvěcování vánočního stromu s kulturním
programem. „Bohužel se pokazilo počasí, kvůli ledovce jsme
měli účast menší,“ vysvětlovala Herdová. Další částí orlovského „nadačního“ adventu pak bylo
vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi.
uzi
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Vydařená tečka za orlovským adventním projektem

Dražba modelu starého orlovského náměstí vyrobeného z medového perníku.

