Pro zdraví

Pro radost

Pro Evropu

Pro budoucnost

Nadace OKD speciál – Granty 2011

POŠLI TO DÁL
Vážení přátelé z neziskových organizací, měst a obcí,
mnohé mejly, které Vám přistanou ve Vaší schránce, bez větší pozornosti vymažete. Další zprávy
si přečtete a ty důležitější dokonce uložíte. A pak je tady poslední skupina mejlů, které buď
okamžitě smažete, nebo přepošlete dalším lidem ze svého adresáře. To pokud jde o zajímavé
zprávy, o které by Vaši známí či blízcí neměli přijít.
Věřím, že právě do poslední skupiny zařadíte tento e- mail s Bulletinem Nadace OKD, ve kterém
vyhlašujeme grantové výzvy pro rok 2011. Rozesíláme jej jen těm organizacím, které naše nadace
v minulosti podpořila, ale Vy jistě znáte mnoho dalších aktivních neziskovek, jež by si také
zasloužily podporu svých veřejně prospěšných projektů.
Tak tedy – i když to možná běžně neděláte – pošlete tuto zprávu dál.
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Grantové výzvy na rok 2011
Nadace OKD vyhlásila 14. února 2011 pro neziskové organizace, města a obce čtyři
grantové výzvy, ve kterých rozdělí až 60 milionů korun. Projekty bude nadace přijímat jako
obvykle ve čtyřech programech – Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu,
speciálně se přitom zaměří na podporu pracovní integrace hendikepovaných osob, tedy
například chráněných dílen. Žádosti o granty se mohou podávat prostřednictvím
elektronické aplikace Grantys do 25. března 2011. Další informace níže a především
na www.nadaceokd.cz.

Speciální zaměření: Pracovní integrace hendikepovaných
V letošním roce vyčlení nadace až 10 milionů korun na podporu pracovní integrace
hendikepovaných, tedy například na granty pro chráněné dílny nebo na podporu sociálněterapeutických pracovišť. Chceme tím podpořit aktivní neziskové organizace v celé České
republice, které se snaží zdravotně či jinak hendikepovaným spoluobčanům pomoci s návratem
do běžného života. Našim cílem je podpořit například vznik nových pracovních míst
pro hendikepované, růst konkurenceschopnosti chráněných dílen nebo zlepšení podmínek
v nejrůznějších typech chráněných či terapeutických pracovišť. Tato specializace je součástí
programu Pro zdraví.

Grantový program Pro zdraví
Program Pro zdraví je bezesporu nejpotřebnější a také proto do něj většinou plyne z Nadace OKD
největší díl dotací. Podobné to bude i letos. Kromě organizací zajišťujících pracovní integraci
hendikepovaných se do něj mohou přihlásit zařízení pro seniory, ústavy sociální péče, neziskovky
pečující o staré a nemocné lidi, ale také organizace, které pracují se znevýhodněnými dětmi.

Grantový program Pro radost
Cílem programu Pro radost je šířit radost – velmi často v něm proto podporujeme pořádání
kulturních nebo sportovních akcí nekomerčního charakteru. Speciální pozornost věnujeme
pořádání přeshraničních česko- polských akcí nebo podpoře regionálních tradic. V tomto
programu mají šanci uspět také školy se svými radostně- vzdělávacími projekty nebo dětské
organizace. Ale možností, nač získat grant v programu Pro radost, je mnohem více. Protože
radosti není nikdy dost…

Grantový program Pro budoucnost
Zatímco každá radost jednou končí, projekty podpořené v programu Pro budoucnost přinášejí
užitek mnohem déle. V Bulletinu jsme o nich už mnohokrát informovali. Například o dětských
hřištích a parcích, při jejichž budování se stmelili lidé z celé vesnice, o labyrintu, jež přivádí
do bohem zapomenutého kraje turisty a nabízí jim relaxaci i nečekané zážitky, nebo
o opravených kapličkách, kostelních zvonech či historických památkách a zpřístupněných
přírodních zajímavostech, které díky nadační podpoře opět přinášejí užitek.

Grantový program Pro Evropu
Nadační program Pro Evropu nabízí mimořádnou příležitost všem, kteří mají mimořádné nápady
a potřebují na ně sehnat více peněz, než může naše (nebo kterákoliv jiná) nadace poskytnout.
Tedy pro ty, kteří usilují o dotaci z fondů Evropské unie, ale nemají na zpracování žádostí, studií
a hromady dalších potřebných podkladů dost zkušeností či sil a potřebují pomoc odborníků,
jejichž služby nejsou zrovna levné. Nadace nabízí právě financování přípravy materiálů, které
jsou pro podání žádosti o grant EU nezbytné. Podle zkušeností z minulých let se to vyplácí –
mnohé organizace již granty ve výši několika desítek tisíc od Nadace OKD proměnily v miliony
či dokonce desítky milionů korun od Evropské unie.

Seminář pro žadatele - letos v Ostravě i Praze!
Nadace OKD uspořádá také letos semináře pro žadatele – jako tradičně v Ostravě
a tentokrát také v Praze, kde se zaměříme zejména na téma pracovní integrace
hendikepovaných. Poradíme Vám, jak žádost správně napsat, na co si dát pozor
a zodpovíme Vaše dotazy, ať už se týkají systému Grantys nebo obsahu žádosti. Kapacita
seminářů je omezena, proto se hlaste co nejdříve, nejpozději však do 25. února 2011.
Přihláška je součástí pozvánky, kterou naleznete na www.nadaceokd.cz.
Více na www.nadaceokd.cz.
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