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Editorial
Po zkušenostech z posledních dvanácti měsíců se musím opakovat. Letos v lednu jsem
v editorialu na tomto místě psal o tom, že nemám rád, když si lidé přejí na Nový rok
„všechno nejlepší“. Proč prožít všechno nejlepší v jediném roce a nenechat si alespoň
něco do foroty?
Ale lidé se nepoučili – nebo nečetli můj editorial. Zase si přáli „všechno nejlepší“, a pak celý
rok nadávali, že všechno je horší než dříve, všichni kradou a všude je nepořádek. Možná je
to tím, že jsem od letoška neměl žádné „nejlepší“ očekávání, ale zdálo se mi, že se mnohé
aspoň trošku zlepšilo a že je kolem nás zase o něco více dobrých nápadů i dobrých lidí,
kteří práci pro druhé berou jako svou radost. A to nehodnotím podle nárůstu grantových
žádostí, jen podle toho, jak se dívám kolem sebe…
Dobrý rok přeji!
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Veselé Vánoce
Nadace OKD Vám všem přeje radostné Vánoce, klidné svátky a šťastný vstup do nového
roku!

Granty 2012
Ano, je to opět tady! Důležitá informace, na kterou již spousta z Vás netrpělivě čeká. Nadace OKD
připravuje další vyhlášení grantů pro rok 2012. Podmínky, popis grantových programů i formuláře
žádostí zveřejníme na našem webu 13. ledna 2012. Těšíme se na další skvělé projekty!

Podpořené projekty
První moravskoslezský bezbariérový byt pro matky v krizi
HAVÍŘOV – Nadace OKD pomohla při vybudování velmi potřebného zázemí pro ženy
s dětmi, jež ztratily střechu nad hlavou, a navíc se musí vyrovnat s tělesným postižením
svým či dítěte. Havířovské pobočce Armády spásy přispěla na vybavení bytu pro tyto
neúplné rodiny, který je navíc podle dostupných informací první tohoto typu v kraji.
Jednopokojový byt s kuchyní a koupelnou má díky speciálním pístům pohyblivou
kuchyňskou linku nebo výškově nastavitelnou dětskou postýlku. Havířovský Azylový dům
pro matky s dětmi je aktuálně plný, žije v něm 22 maminek a 40 dětí.

Sport bez předsudků poprvé v Karviné
KARVINÁ – Nadace OKD se stala diamantovým partnerem akce, jejímž cílem je přivést
především děti z velkých sídlišť na cestu tolerance, pochopení a kamarádského zápolení.
Projekt Sport bez předsudků se letos poprvé přesunul také do hornické Karviné, kde se
do něj zapojili žáci ZŠ Borovského a Prameny, kteří si zahráli ragby. Organizátoři se
prostřednictvím netradičních sportů snaží děti nadchnout pro pohyb a naučit je toleranci.

Stonavská Barborka potřetí pod křídly nadace
STONAVA – Jedna z nejprestižnějších soutěžních přehlídek komorních ansámblů
Stonavská Barborka má za sebou pátý ročník, hlavním partnerem tří posledních byla
Nadace OKD. Letos se do festivalu zapojilo rekordních čtyřiapadesát soutěžících
ze základních, středních, vyšších i vysokých uměleckých škol či fakult z celé republiky.
Ceny zůstaly v regionu, jedna putovala do karvinské školy a druhá na univerzitu do Ostravy.
Závěrečný galavečer živě přenášela TV Noe.

BarboRadování pro hornické sirotky s peklem i nadílkou
OSTRAVA – Přání scházet se bez dalších nových tváří zaznělo na takřka rodinném setkání
maminek, dětí a přátel Občanského sdružení svatá Barbora. Program s Mikulášem, anděly
i pravým čertovským peklem připravila ostravská společnost Cirkus trochu jinak, hudbu
zajistily odchovankyně karvinského Permoníku. Došlo i na předávání šeků z šachťáků
jednotlivých dolů, kde havíři vybrali přes 420 tisíc korun. Navíc firma Katim Barborce
věnovala 50 tisíc. Díky tomu mohlo sdružení nadělit každému z hornických sirotků
pod stromeček rovných deset tisíc.

Hornická obec získala poprvé podporu nadace
STAŘÍČ – Více než čtyři stovky místních i přespolních dorazily třetí prosincovou sobotu
do renovovaného kulturního domu ve Staříči na jarmark, který díky nápadu Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice a podpoře Nadace OKD putuje po různých místech regionu. Své
vánoční výrobky prodávali hlavně místní kutilové, představily se i mnohé neziskové
organizace nebo soubor Ondrášek z novojičínské umělecké školy. Celkem projekt zahrnuje
osm akcí zaměřených na udržování vánočních či předvánočních tradic a obyčejů, případně
rozšiřování povědomí obyvatel (hlavně dětí) o národních i církevních zvycích v Podbeskydí.

Pro bezpečný začátek v náhradních rodinách
PRAHA – Nadace OKD je součástí pilotního projektu pomoci opuštěným dětem, jaký nemá
v českých poměrech obdoby. Její třísettisícová dotace umožnila dvěma pražským občanským
sdružením připravovat chlapce a dívky již v dětských domovech na začátek života v pěstounských
rodinách a později na rozvíjení žádoucích vztahů s novými rodinami. To vše díky spolupráci
sdružení Rozum a Cit, které se zaměřuje na podporu pěstounských rodin, a organizace Šafrán,
jejíž specializací je práce s dětmi v ústavních zařízeních. Zajímavou součástí je takzvaný Kufřík
bezpečí, v mnoha případech jediný majetek, který si dítě odnáší z dětského domova do nové
rodiny.

Adra hledá další dobrovolníky
FRÝDEK- MÍSTEK – Moravskoslezské pobočky Adry vyslaly jen letos více než tisíc
dobrovolníků do pěti desítek zařízení, kde dlouhodobě pomáhají při péči o seniory, nemocné lidi
nebo opuštěné děti. Přesto je to málo! Adra aktuálně hledá další dobrovolníky, nyní především
takové, kteří by se stali společníky umírajících lidí ve frýdecko- místeckém hospici. Na první
školení dorazilo 36 zájemců, což je podle odborníků velmi slušný zájem. Dobrovolnický program
Adry podporuje Nadace OKD dlouhodobě.
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