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Nadace OKD rozdělí nejvíce minigrantů mezi
sportovce, dobrovolné hasiče a neziskové
organizace pomáhající hendikepovaným
KARVINÁ – Těžařská nadace letos
rozdělí mezi zaměstnance OKD,
HBZS a Green Gas DPB Paskov,
kteří se ve svém volnu věnují veřejně
prospěšným aktivitám, pětapadesát
minigrantů Srdcovka. O rozhodnutí správní rady informovaly nadační ředitelka Karolína Preisingerová
a administrátorka srdcovkového programu Kateřina TůmováBlablová..
„Z celkového počtu žádostí
o Srdcovku je úspěšných pětaosmdesát procent. Je to jednak proto,
že program má jednoduchá a srozumitelná pravidla, a také tím, že
patroni projektů a zástupci neziskových organizací hodně využívali možnosti konzultací s nadačním týmem,“ uvedla Preisingerová
s upřesněním, že do letošního – devátého ročníku – minigrantového programu se přihlásilo celkem
šestašedesát projektů.
„Bylo to sice téměř o tři desítky
méně, než vloni. Nicméně, museli
jsme uznat, že žadatelé poslali kvalitně zpracované, zajímavé a přínosné projekty. Kromě pravidelně podporovaných neziskovek se objevi-

lo i několik nových Srdcařů, což nás
velmi těší. Řada projektů rovněž byla
podobná těm dříve realizovaným,
ale zaznamenali jsme u nich posun
směrem vpřed i větší potřebnost pro
veřejnost,“ pokračovala TůmováBlablová. Patroni podle ní letos požadovali, oproti loňskému roku,
i vyšší částky.
Minigranty těžařská nadace tradičně rozdělí zejména organizacím nabízejícím širokou škálu sportovních disciplín a aktivit. „Co
do počtu následovaly sbory dobrovolných hasičů. Dále neziskové organizace pomáhající hendikepovaným a starající se o životní
prostředí, což jsou oblasti, ve kterých se rovněž patroni z OKD a našich dárcovských firem angažují,“
upřesnila Preisingerová.
Nadace OKD kromě Srdcařů podpoří letos i třiaosmdesát projektů
v programu Pro region (do programu Pro Evropu se nepřihlásil ani jediný). Mezi příjemci budou mj. fotbalisté z Karviné a Doubravy, běžci
z Frýdku-Místku a Havířova, kulturní střediska, hornická města a obce či
orchestr Májovák.

Název projektu

Klub stolního tenisu a plavání Karviná

Stolní tenis - sport pro naše děti

Horolezecký oddíl Tatran Havířov

Útěk v řetězech, Havířov- 9. ročník

Okresní fotbalový svaz Karviná

Serial turnajů v malé kopané pro mládež
od 6 do 17 let

ADRA o.p.s.

Tandem VI

Karate Silesia Opava z.s.

Studijní seminář sloužící k rozvoji a výuce
dětí a mládeže se zaměřením na bojové
umění-KARATE-DO´stylu Shotokan

1. BFK Frýdlant n. O., z.s.

Nová pomůcka, míč a dres zvýší náš
fotbalový interes

VOLTIŽ DUHA, z.s.

Duhový čtyřlístek dětem pomáhá i nadále

Moravskoslezký klub Karviná

Pojď si hrát a zasportovat

TJ Baník Havířov, odbor ASPV

Dukelský Haicman Cup

Název organizace

Název projektu

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní
organizace Moravská Ostrava

Volnočasové aktivity místní organizace
Mor. Ostrava, Svazu tělesně postižených
v ČR v r.2017

Gymnastika M&E Havířov, z.s.

Oddílové závodní dresy

FBC Český Těšín

Materiální vybavení družstva FBC DDM
SRDCOVKA Český Těšín

Rugby Club Havířov zapsaný spolek

Školní ligy Tag ragby a ﬁnálový turnaj v Praze

SPMP ČR pobočný spolek Havířov

Rehabilitační víkendový pobyt pro osoby
s mentálním postižením v horském prostředí /Penzion Sluníčko - Beskydy/

Horolezecký oddíl Beskyd Karviná, z.s.

Horolezecké soustředění v Adršpachu

Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

Podpora zajištění na XVI. Mezinárodní
hasičskou olympiádu CTIF Villach 9. – 16. 7.
2017, Rakousko

Florbal Havířov, z.s.

Florbalové a sportovní vybavení pro děti
a mládež

Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

4 ročník soutěže v požárním útoku Velká
cena Frýdku-Místku- O pohár Nadace OKD

Vodní záchranná Služba ČČK Ostrava,
pobočný spolek

14. ročník XTREME TRIATHLON BRUŠPERK

ADAM - autistické děti a my, z.s.

Sportovní kroužek pro děti s autismem

KARATE, Havířov z.s.

Rozvoj oddílu KARATE Havířov z.s.

Sbor dobrovolných hasičů Český
Těšín- Stanislavice

Bezpečné přilby a nové dresy pro mladší
žáky

MICHELLE Karviná z.s.

MICHELLE Karviná z.s.

Victory Havířov z.s.

Sportuj tancem

Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice

A je to v suchu!
Cvičíme efektivně Kung-fu s NOKD

Sportovní Klub Lapačka - občanské
sdružení

Podpora střelby z luku u dětí a mládeže

SURIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně-Nerad

Nákup požární stříkačky PS12 pro mládež

Baseball klub Snails Orlová občanské
sdružení

Naučte se baseball

Sdružení rodičů při Základní škole, Školní
246, Petřvald, z.s.

Talentmánie

ASOCIACE víceúčelových ZO technických
sportů a činností, 1. zákl.org. KOVONA
KARVINÁ

Oprava nevyhovujících střech kotců pro
ustájené psy

TJ Sokol Palkovice

Sociální zařízení - mobilní WC

TJ Sokol Myslík

Sportovní pomůcky pro TJ Sokol Myslík

Český kynologický svaz, ZKO-016 Karviná
-Hranice

Veřejný závod Agility

FK Baník Albrechtice

Letní fotbalový kemp mladých albrechtických fotbalistů

Tennis club Karviná

Tenisová škola mládeže

Sbor dobrovolných hasičů

Cesta k úspěchu

Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová

Letní vodácký tábor Březina na Sázavě

Spolek POSEJDON

Střecha nejen pro vodáky

Sportovní klub SLEZAN ORLOVÁ, Orlová

VOLEJBAL NÁS BAVÍ

Parkinson-Help z.s.

Ostravská parkiniáda 2017

TJ UNIE HLUBINA z.s.

Fotbal ANO-Drogy NE

Sbor dobrovolných hasičů

Šiška v bezpečí

Myslivecký spolek Václavovice
u Frýdku-Místku

ZAJÍČEK V SVÉ JAMCE NECHCE SEDĚT SÁM

NADĚJE pro všechny, z. s.

Za čerstvým vzduchem do Krkonoš

Don Bosko o.p.s.

Lapy-pomůcka pro nácvik Taekwonda (7ks)

1 FBC Karviná, z.s.

Požízení ﬂorbalové vybavení pro dětská
drustva

VK Karviná, z.s.-volejbalový klub

Dobrý trénink, dobrá rehabilitace rovná
se úspěch

SPMP ČR pobočný spolek Karviná

Rehabilitačně edukační pobyt

1. SFK Havířov, z.s.

Pořízení sportovního vybavení pro ﬂorbalový trénink dětí

Benjamín Orlová, z. s.

O.K. Dny pro rodinu

Bílá holubice z.s.

Terapeutický workshop

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad
Odrou

Nákup mobilních lavic a stolů pro posezení
účastníků kulturních a společenských akcí

TJ Kovona Karviná, z. s.

řeka Hron

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Petrovice - Závada

Mladí hasiči v roce 2016

Srdcaři soutěží na sociální síti
Moravskoslezský klub judo Karviná s projektem Volný čas
dětí, táborová a turistická činnost a Kynlologický klub č.
021 Havířov-Horní Suchá s projektem Pomůcky pro výcvik.
To jsou účastníci soutěže s názvem Lajkni projekt, kterou
pořádá Nadace OKD až do konce března na Facebooku.
Kdo obdrží nejvíce hlasů „to se mi líbí“, ten získá speciální
desetitisícový nadační příspěvek.
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Srdcovku získala opět mj. i Voltiž Duha.

Název organizace

7/03-VII/17
8/03-VII/17

FOTO: Radek Lukša

Srdcovka měla kvalitní nápady a 85% úspěšnost žadatelů

