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DRUHÝ ROK NADACE OKD
365

dní měla loni vyměřeno na svou činnost Nadace OKD. Počítáme do toho i víkendy,
protože
rozdělení na pracovní a nepracovní dny nehraje v nadační činnosti stejně jako
pro
v neziskových organizacích žádnou roli.

762

projektů neziskových organizací usilovalo o podporu svých aktivit.
proj

205
5

nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila.
nejl

37 111 610,-

korun rozdělila Nadace OKD mezi projekty, které uspěly.
kor

Následující strany přinášejí stručný přehled, co v roce 2009 Nadace OKD dělala, koho podpořila a jak hospodařila.
tým Nadace OKD
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Společenská zodpovědnost a uhlí

Nedávno se mě jeden novinář zeptal, proč jako uhelná společnost máme firemní nadaci, která každoročně
rozděluje desítky milionů korun na společensky potřebné projekty. Zdálo se mu, že suplujeme roli státu,
tvrdil, že porušujeme přírodní zákony. Je to jako kopřiva a růže, říkal.
Velká většina občanů vnímá firemní společenskou zodpovědnost černouhelných dolů ještě černobíleji,
nebo vlastně černěji. Je to přece samozřejmost, nebo co hůř, jen zástěrka pro další důlní výdělečné
aktivity. Nadace si kupuje obce a neziskový sektor, rekultivace jsou přece ze zákona, k zaměstnancům se
přece musíte chovat dobře, jinak by v té hloubce nikdo nepracoval, komunitu potřebujete...
Uhelné společnosti v celé Evropě komunikaci s veřejností dlouhodobě podceňovaly. Mezitím se život
zásadně proměnil. Ve světě médií, informací, sociálních sítí se každý domnívá, že má právo vědět
všechno. Doly vstoupily do této informační vřavy naprosto nepřipraveny a s nevalnou pověstí. Ocitly se
v paradoxní situaci: veřejnost spojuje se zodpovědností těžebních společností na jedné straně velká
očekávání, na druhé straně těmto společnostem už předem nevěří. Výraz „uhelná lobby“ zní přece sám
o sobě dostatečně pejorativně, natož aby byl spojován s důvěrou a odpovědností.
Ačkoli těžební společnosti dnes hovoří mnohem otevřeněji a nepopírají své negativní vlivy na obyvatele,
krajinu či životní prostředí, mají pramalou šanci veřejnost přesvědčit, že to se svou zodpovědností myslí
opravdu vážně a že jim na regionu, ve kterém působí, skutečně záleží.
Přesto společnost OKD založila v roce 2008 svou nadaci, a ta se vloni stala jednou z největších
v republice – také díky mnoha dalším dárcům, ze kterých chci vyzvednout společnosti NWR, RPG RE,
OKK Koksovny, OKD Doprava nebo Green Gas DPB. Nadace rozdělila desítky milionů korun a pomohla
stovkám lidí realizovat jejich úžasné nápady, které přinášejí radost, pomoc nebo příležitost jiným. Tato
cesta je dlouhá a cíl pořád stejně daleko, přesto stojí za to. Děkuji všem, kteří se na činnosti naší nadace
loni podíleli.

Petra Mašínová
předsedkyně správní rady Nadace OKD
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Žádostí o podporu přibývá

Tato výroční zpráva, která je plná informací, čísel a grafů, ukazuje, že rok 2009 byl pro naši nadaci
úspěšný, v mnoha ohledech zajímavý a také plný nových zkušeností. Kromě nadační podpory
jednotlivým projektům v rámci výzev jsme zkusili také mnoho novinek a aktivně jsme vstoupili do
nadačního života s vlastními projekty. V ostravské Zoo jsme na jaře připravili soutěžní „opičí cestu“
pro děti i jejich rodiče, v září jsme poprvé postavili „nadační městečko“ pro své partnerské neziskové
organizace a zapojením veřejnosti jsme podporovali karvinský Dům na půli cesty Heřmánek, na
podzim jsme ocenili nejlepší nadační projekty Cenami Nadace OKD a v prosinci jsme si poprvé zkusili
veřejnou sbírku ve prospěch organizací Dítě s diabetem a OS Svatá Barbora. Této zkušenosti si
ceníme o to více, že se do ní zapojili přímo zaměstnanci z firem, které Nadaci OKD podporují.
Jsme moc rádi, že jsme v roce krize byli schopni reagovat na aktuální potřeby v moravskoslezském
regionu i na nenadálé události, jakými byly například povodně na severní Moravě v půlce loňského
roku. Snažíme se čím dál více spolupracovat s podpořenými neziskovými organizacemi a mám
velkou radost, že se tato spolupráce daří. Počet žádostí o podporu neustále stoupá, v roce 2009 jsme
podpořili celkem 205 projektů celkovou částkou 37,1 mil Kč.
Naším hlavním úkolem vždy bylo a je pomáhat v oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby,
ekologie, vzdělávání, rozvoj regionu, a v neposlední řadě podporujeme také projekty, které mají
ambici získat prostředky z Evropské unie. Tyto oblasti ale chceme v roce 2010 rozšířit i o nová,
celospolečenská témata. Toto vše by nebylo možné bez podpory a přízně všech našich dárcovských
firem, které si velice vážíme a za kterou upřímně děkujeme.
Pevně věřím, že se nám bude i nadále dařit plnit to, proč tu jsme – pomáhat.

Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD
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CÍLE A POSLÁNÍ NADACE OKD
Nadace OKD byla zřízena na počátku roku 2008 s cílem podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární
hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb.
Mezi hlavní cíle nadace patří také podpora severomoravského regionu včetně hornických tradic a pomoc
neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů.
Nadace tyto cíle plní prostřednictvím svých čtyř grantových programů:
• Pro zdraví
• Pro radost
• Pro budoucnost
• Pro Evropu
Na podporu zvláštních projektů, které svým charakterem přesahují rámec grantových programů, zřídila
Nadace OKD dva fondy:
• Krizový fond
• Operativní fond
Nadace OKD směřuje větší část prostředků (přibližně 80 %) do projektů, jejichž výsledkem bude zvýšení
kvality života v Moravskoslezském kraji, nezříká se ovšem možnosti podpořit i projekty celorepublikové nebo
projekty přeshraniční spolupráce (zhruba 20 %).
Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a.s., jeden z nejvýznamnějších podniků
a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouhou
tradicí a silnou vazbou na region, ve kterém podniká.
Společnost v uplynulých letech prošla restrukturalizací a stala se součástí mezinárodní černouhelné skupiny
New World Resources (NWR). Ta do OKD přinesla novou perspektivu a především světové standardy obvyklé
v mezinárodním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok k definování vlastní politiky společenské
odpovědnosti, k zřízení firemní nadace a postavení filantropického úsilí OKD na pevný základ. Společnost
OKD od nadace očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš
transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů a mezi ty, kteří to nejvíce potřebují.
Výší rozdělených prostředků se Nadace OKD řadí mezi největší firemní nadace v České republice.
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ZŘIZOVATEL A HLAVNÍ PARTNEŘI

Z Nadace OKD se po dvou letech činnosti stal
spolehlivý a důvěryhodný partner pro neziskové
organizace, školy či obce. Zkrátka pro každého,
kdo chce, aby se na Ostravsku lépe žilo.
Ještě víc si cením toho, že nadace dokázala
okamžitě pomoci v kritických situacích, které
kraj v loňském roce postihly, například během
letních povodní. I do budoucna platí, že nadaci
podpoříme jedním procentem z čistého zisku
naší firmy, a věřím, že v tomto směru budeme
inspirací i pro další firmy v České republice.

Loňský rok byl ve znamení globální hospodářské
krize a omezování nákladů, řada firem zcela
zastavila svou podporu neziskovému sektoru.
Také NWR se po většinu roku pohybovala ve
ztrátě. Na naší podpoře Nadace OKD se však
nic nezměnilo. Činnost nadace má pro nás
stejnou prioritu jako investice do moderních
důlních technologií, zvyšování bezpečnosti práce
či rekultivací krajiny.

Působnost OKD, Doprava se již rozrostla na
celý region střední a východní Evropy, přesto si
stále plně uvědomujeme historický i současný
význam moravskoslezského regionu pro naše
podnikání. Dar Nadaci OKD nám i v loňském
roce umožnil podílet se na projektech, které
přispěly k rozvoji tohoto kraje a zlepšení života
jeho obyvatel.

Klaus-Dieter Beck
generální ředitel
a předseda představenstva OKD

Mike Salamon
předseda představenstva
New World Resources N. V.

Attila Boros
generální ředitel a předseda představenstva
OKD, Doprava

FROM THE EARTH FOR THE EARTH

OKD, Doprava, a.s., se od 1. května 2010
přejmenovala na Advanced World Transport, a.s.
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Jsem velmi rád, že se Nadace OKD hned od
svého vzniku zařadila mezi ty, kdo udávají směr
v oblasti firemní společenské odpovědnosti
a pomáhají na světlo světa mnoha prospěšným
projektům. A protože i realitní skupina RPG
Real Estate je společensky odpovědnou
společností, je pro nás účast na projektech
Nadace OKD nejen samozřejmostí, ale
i potěšením.

Společnosti OKK Koksovny, a.s., je ctí podílet
se svým darem Nadaci OKD na posílení
významu nadace samotné, ale hlavně pomoci
ke splnění snů mnoha jednotlivců a kolektivů
v celé České republice, a zejména
v Moravskoslezském kraji.

Jsme potěšeni, že smíme společně s ostatními
partnery Nadace OKD vytvářet pomocí darů
silný fond, který je prostřednictvím nadačního
programu používán pro cílené projekty podpory
a rozvoje aktivit v našem kraji.

Tony Aksich
generální ředitel skupiny
RPG Real Estate

Michal Kuča
ředitel a předseda představenstva
OKK Koksovny

Antonín Kunz
předseda představenstva
a generální ředitel Green Gas DPB
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LIDÉ V NADACI OKD
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Správní rada

Předsedkyně správní rady
Petra Mašínová
ředitelka pro PR a komunikaci,
OKD

Místopředseda správní rady
Zdeněk Bakala
místopředseda představenstva,
New World Resources
(do 15. 12. 2009)

Členové správní rady

Jaroslav Čánek
předseda představenstva,
Lázně Darkov
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Jaroslav Nový
tajemník představenstva,
OKD, Doprava

Drahomíra Tošenovská
vedoucí oddělení automatizace,
Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě

Miloslava Trgiňová
finanční a personální ředitelka, OKD

Stanislav Svoboda
ředitel pro vládní vztahy,
RPG RE

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Evžen Kočenda
profesor ekonomie, CERGE-EI,
Univerzita Karlova

Členové dozorčí rady

Petr Hájek
manažer,
PricewaterhouseCoopers

František Orság
referent,
Ministerstvo financí ČR
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Zaměstnanci

Výkonná ředitelka
Blanka Týřová

Projektová manažerka
Karolína Drozdová

Administrativní referentka
Zuzana Macháčková

Mluvčí Nadace OKD
Vladislav Sobol

Maskot nadace
Pantuška

Zajišťuje celkový chod
a koordinaci nadačních
aktivit, má na starosti
komunikaci s klíčovými
partnery a dárci, se správní
a dozorčí radou nadace.

Má na starosti účetní chod,
komunikaci s administrátory,
koordinaci žádostí a také
kontrolu průběžných
a závěrečných zpráv
k podpořeným projektům.

V nadaci zajišťuje vydávání
nadačního bulletinu,
koordinuje také nadační
akce a má na starosti
komunikaci se žadateli.

Stará se o komunikaci
Nadace OKD s veřejností,
zároveň pomáhá
organizačně a při propagaci
nadačních projektů a akcí.

Je duší nadace. Fandí všem
žadatelům o granty, lidem
z nadace se stará o dobrou
náladu. Jméno mu daly děti
z Karvinska a okolí, které
navštívily Nadační městečko
na Hornických slavnostech
v roce 2009.
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ČINNOST NADACE OKD

Správní rada
Správní rada se v průběhu roku 2009 sešla dvakrát, poprvé v červnu, kdy
schválila účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 2008, stejně jako zprávu
dozorčí rady a zprávu auditorů. Během tohoto zasedání také schválila projekty
vzešlé z výzev pro žadatele na rok 2009. Druhé setkání se uskutečnilo
v prosinci, kdy správní rada zhodnotila proběhlý rok a schválila rámcový
plán aktivit a rozpočtu na rok 2010.

Dozorčí rada
Dozorčí rada se v roce 2009 formálně sešla dvakrát, poprvé při přípravě
zprávy pro správní radu a podruhé na společném zasedání dozorčí a správní
rady. Rada také konala své povinnosti v souladu se statutem nadace
a kontrolovala průběh schvalování nadačních projektů.

Odborné grantové komise
Odborné grantové komise jsou čtyři podle jednotlivých nadačních programů
a jsou složeny ze zástupců nadace a také z odborníků na problematiku
daného programu. Úkolem odborných komisí je posoudit doporučené
projekty administrátorů a popřípadě dalších projektů zaslaných žadateli.
Výstupem odborných komisí je seznam doporučených projektů v jednotlivých
programech pro zasedání správní rady.

Administrátoři Nadace OKD
Nadace OKD při zpracovávání grantových žádostí a dalších administrativních
procesech dlouhodobě spolupracuje se dvěma organizacemi, které mají
rozsáhlé zkušenosti v oblasti neziskového sektoru. Jedná se o ostravský
Institut komunitního rozvoje, který se stará o programy Pro zdraví a Pro
radost, a o brněnskou Nadaci Partnerství, jež spolupracuje na programech
Pro budoucnost a Pro Evropu. Úkolem administrátorů je podílet se na přípravě
grantových výzev, komunikovat s žadateli, hodnotit došlé projekty a připravit
doporučení projektů pro odborné komise a následně pro správní radu.
Zároveň po schválení jednotlivých projektů připravují administrátoři smlouvy
s příjemci grantů a podílejí se na kontrole a evaluaci projektů.
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Ceníme si každé možnosti, jak získat peníze na naše
smysluplné projekty. Snažíme se pochopitelně maximálně uspět
s našimi programy a získávat dotace také od Nadace OKD,
která se naštěstí zdá být jakýmsi stabilním „přístavem financí“
v téhle nelehké krizové době. Rádi bychom byli ještě úspěšnější,
ale vím, že konkurence je velká, a kdo předloží lepší projekt,
vyhraje. Nám se daří především v oblasti programů pro děti
a mládež a při volnočasových aktivitách a pochopitelně v tom
budeme rádi pokračovat. Velmi výrazně se lepší také spolupráce
s mateřskou těžební společností – v roce 2009 bylo v Karviné
poprvé těžiště hornických slavností OKD, což je příjemný příslib
do budoucna.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné

Nadace OKD už od svého vzniku podporuje rozvoj tradic
a vzdělání, rozvoj duchovních i humanitárních hodnot
a v neposlední řadě i oblast sociální a zdravotní. Předloni jsme
tak díky její podpoře ve výši 1,3 mil. Kč vybudovali dopravní
hřiště, dětský koutek pro rodiče s malými dětmi a zkvalitnili
Kulturní rok v Orlové. V loňském roce jsme získali 1 mil. Kč
a pokračovali v budování dětských hřišť i ve zkvalitnění prostředí
v sociálních službách. Domnívám se, že přestože má nadace
svá pravidla, je všeobjímající. Měla by při výběru podpory vždy
dát prioritu těm lokalitám, které byly poškozeny skutečnou
hornickou činností. Nadaci OKD tedy patří náš obrovský dík.
Současně jí přejeme, aby zde působila co nejdéle a prostředky,
které poskytuje, byly přínosem pro každého obyvatele. Protože
lidé v tomto regionu si to opravdu zaslouží.
Jiří Michalík, starosta Orlové
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Aktivit Nadace OKD si vážíme. Podporuje
mnoho neziskových organizací v regionu
a také netradiční způsoby vzdělávání. Například
havířovské mateřské centrum Sluníčko mohlo
díky dotaci upravit venkovní prostranství. Věřím,
že také v letošním roce se na Havířov při
rozdělování dotací dostane.
František Chobot, primátor Havířova

Rozhodnutí pana Zdeňka Bakaly zřídit Nadaci
OKD se ukazuje jako prozřetelné a přínosné
zejména pro nás, kteří žijeme v hornických
obcích. Ve Stonavě, kde těžebními věžemi
prochází více než 60 procent těžby uhlí
z celého OKD, jsme to uvítali s dávkou úlevy
a zadostiučinění, a to ve vztahu k problémům
s tímto průmyslem souvisejícím. Příspěvky do
stonavského sportu, sociální oblasti, školství či
infrastruktury jsou proto vhodnou kompenzací
Stonavě, která dává pracovní příležitosti více než
osmi tisícům lidí z karvinského regionu. Navíc
si myslím, že Nadace OKD rozděluje příspěvky
velmi rozumně a s přihlédnutím k potřebám
všech, a to napříč generacemi. Ve Stonavě
jsme prostředků Nadace OKD využili v poslední
době například během rekonstrukce fotbalového
stadionu, který slouží mládeži i sportovcům
z celého okolí, a zároveň i při rekonstrukci Domu
s pečovatelskou službu. Valná část občanů, kteří
tuto službu využívají, jsou bývalí horníci.
Ondřej Feber, starosta Stonavy

GRANTY V ROCE 2009

Přehled vyhlášených grantových kol a programů

Stručné představení grantových pravidel

V roce 2009 byla vyhlášena dvě grantové kola. První výzva roku byla
vyhlášena pouze v programu Pro Evropu. Nadace OKD přijímala žádosti
o podporu v období od 15. února do 15. března. Správní rada rozhodla
o podpoře 4 projektů v celkové výši 492 800 Kč dne 10. dubna 2009.
Druhá výzva roku byla vyhlášena 10. dubna. Organizace mohly přihlásit své
projekty do všech nadačních programů do 15. května. Následoval tradiční
proces administrace a hodnocení výběrových komisí, které doporučily správní
radě podpořit 190 projektů. Správní rada se na svém zasedání 29. června
rozhodla všechny doporučené projekty podpořit. Dalších 11 projektů Nadace
OKD podpořila ze svého Operativního fondu a Krizového fondu. Více informací
o těchto fondech naleznete na straně 36.

• Správní rada je oprávněna vyhlásit veřejná výběrová řízení v jednotlivých
oblastech účelu nadace na poskytnutí nadačního příspěvku.
• Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti žadatele nebo na
základě návrhu člena správní rady nadace právnickým osobám.
• Nadace přijímá žádosti v termínu od vyhlášení výzvy k podávání žádostí až
do předem známého termínu uzávěrky.
• Určující pro přijetí nové žádosti je datum poštovního razítka.
• O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadace na základě
posouzení žádostí.
• Správní rada rozhoduje o konečné výši a schvaluje účel použití příspěvku.
• Správní rada nadace je oprávněna oproti návrhu žadatele o příspěvek
upravit poskytovanou částku.
• Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.
• Nadace uzavírá s příjemcem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.
• Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití nadačního
příspěvku.
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762

ádostí do jednotlivých
jednotlivý programů
ogramů
Počet žádostí

302

253

156
51

Pro zdraví

Pro radost

Pro budoucnost

Pro Evropu

Celkem

Podpořené projekty a rozdělená částka
dle jednotlivých grantových programů a fondů nadace
Program

Finanční rámec došlých projektů v porovnání s možnostmi NOKD

Žádáno
Pro zdraví

91 563 827 Kč

19 200 000 Kč

překročeno o 72 363 827 Kč

Pro radost

38 334 671 Kč

5 600 000 Kč

překročeno o 32 734 671 Kč

Pro budoucnost

64 737 391 Kč

12 800 000 Kč

překročeno o 51 937 391 Kč

Pro Evropu
Celkem

9 317 843 Kč
203 953 732 Kč

3 350 000 Kč
40 950 000 Kč

překročeno o 5 967 843 Kč
163 003 732 Kč

Pro radost

47

5 290 200 Kč

Pro budoucnost

49

12 698 639 Kč

Celkem

Fond

14 068 423 Kč

21

2 304 923 Kč

194

34 362 185 Kč

Počet projektů

Celková částka

Operativní fond

9

Krizový fond

2

907 425 Kč

11

2 749 425 Kč

Celkem

Nadace OKD - Výroční zpráva 2009

Celková částka

77

Pro Evropu

Vyčleněno NOKD

Počet projektů

Pro zdraví

1 842 000 Kč

Finance směřovaly v roce 2009 především na následující účely
Celkem rozdělené granty – počet a celková částka

Program

Počet projektů

Celková částka

Pro zdraví

77

Pro radost

47

5 290 200 Kč

Pro budoucnost

49

12 698 639 Kč

Pro Evropu

21

2 304 923 Kč

Operativní fond

9

Krizový fond
Celkem

Podpora sociálních a humanitárních projektů

14 068 423 Kč

2

907 425 Kč

205

111 610 Kč
37 1

28 projektů celkem za 5 325 796 Kč

Podpora dětí a mládeže

23 projektů celkem za 5 807 271 Kč

Akce, konference, semináře

23 projektů celkem za 3 659 480 Kč

Ochrana životního prostředí

15 projektů celkem za 3 287 793 Kč

Volnočasové aktivity

14 projektů celkem za 1 488 500 Kč

Pracovní a jiné rehabilitace

14 projektů celkem za 1 854 060 Kč

Vzdělávání

13 projektů celkem za 2 697 120 Kč

Obnova kulturních památek

1 842 000 Kč

39 projektů celkem za 7 752 232 Kč

Modernizace zdravotnických zařízení

Regionální a komunitní rozvoj

8 projektů celkem za 980 368 Kč
5 projektů celkem za 1 700 000 Kč

Rozvoj neziskového sektoru

4 projekty celkem za 376 970 Kč

Příhraniční spolupráce

2 projekty celkem za 198 000 Kč

Podpora sportu

1 projekt celkem za 33 300 Kč

Mateřská centra

1 projekt celkem za 120 000 Kč

Jiná témata

15 projektů celkem za 1 830 720 Kč

Celkem

205 projektů celkem za 37 111 610 Kč

Přehled podpořených organizací podle krajů
České republiky (za všechny programy a fondy)
Moravskoslezský kraj

149

Olomoucký kraj

11

Středočeský kraj

11

Jihomoravský kraj

6

Zlínský kraj

6

Pardubický kraj

5

Královéhradecký kraj

4

Liberecký kraj

3

Praha

3

Ústecký kraj

2

Jihočeský kraj

2

Plzeňský kraj

1

Karlovarský kraj

1

Zahraničí
Celkem

1

Přehled podpořených organizací podle
právní formy (za všechny programy a fondy)

Občanské sdružení
Příspěvková organizace

110
33

Církevní organizace

21

Obec

12

Obecně prospěšná společnost

9

Školská právnická osoba

9

Územní samosprávný celek

5

Nadace/Nadační fond

3

Ostatní

2

Sdružení právnických osob
Celkem

1
205

205
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PROGRAMY NADACE

Pro zdraví
Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji se
záměrem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení,
zařízení sociální péče, zlepšení pracovní a společenské integrace hendikepovaných či sociálně
znevýhodněných osob.
Nadace podpořila projekty s jasným dopadem na danou komunitu, zlepšující kvalitu života, zdravotní stav nebo
informovanost obyvatel především v oblastech ohrožených dopadem průmyslových aktivit, a rovněž projekty
zaměřené na zlepšení životních i pracovních podmínek sociálně a zdravotně hendikepovaných obyvatel.

Zdraví
• Projekty zvyšující diagnostické a terapeutické možnosti zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji.
• Projekty zlepšující zdravotní stav či kvalitu života cílové skupiny obyvatel.

Sociální péče
• Projekty směřující ke zlepšení vybavenosti soukromých i veřejných zařízení sociální péče a dalších organizací
působících v sociální sféře.
• Veřejně prospěšné projekty zlepšující životní podmínky sociálně ohrožených skupin obyvatelstva.
• Projekty zaměřené na pracovní i společenskou integraci hendikepovaných či sociálně znevýhodněných osob.
• Veřejně prospěšné projekty zaměřené na odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace osob.
• Projekty zajišťující bezbariérové úpravy a zlepšování poskytovaných služeb organizací zajišťující veřejnou péči.
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VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2009
Pro zdraví

Občanské sdružení Heřmánek
Provozování Domu na půli cesty Heřmánek
Heřmánek je jediná instituce v karvinském regionu, jež pomáhá mladým
lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí ústavní
či pěstounskou péči, a dále mladistvým ve věku od 16 do 18 let, kterým
pro neshody v rodině hrozí umístění do ústavu a tím vytržení z přirozeného
sociálního prostředí. Zařízení je v provozu již desátým rokem.
Heřmánek reaguje na problém následné péče pro mladé dospělé, kteří po
dosažení zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy. Typem poskytované

pomoci a svým terapeutickým přístupem je jediným Domem na půli cesty
v celém Moravskoslezském kraji. Je jediným Domem na půli cesty v celé
České republice, který poskytuje pomoc také mladistvým blízkým zletilosti.
Kromě samotného provozu Domu na půli cesty projekt sleduje i některé dílčí
cíle. Mezi ně patří vybavení tréninkové kuchyně, rozvoj dívčí dílny, pořízení
vybavení do nového startovacího bytu nebo třeba rozšíření počítačového
vybavení, nezbytného pro studium, zvyšování kvalifikace či hledání práce.
Nadace přispěla na projekt částkou 1 000 000 Kč.
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Charita Ostrava
Rozšíření počtu lůžek pro odlehčovací služby v Hospici sv. Lukáše
V současné době je v moravskoslezském regionu naprostý nedostatek
lůžek pro nemocné a imobilní osoby. Hospic sv. Lukáše je jediným zařízením
pečujícím o pacienty v terminálním stadiu života v kraji. Cílovou skupinu tvoří
senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří s ohledem na svůj věk, sociální
potřebnost, zdravotní či jiné důvody si nejsou schopni zajistit své životní
potřeby ve vlastním prostředí, a jejich situaci není možné řešit pomocí rodiny
ani terénními sociálními službami.
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Z důvodu vysoké potřebnosti podpory rodinám pečujícím o své imobilní blízké
či nemocné zřídil hospic 4 lůžka pro poskytování tzv. odlehčovacích služeb.
Odlehčovací služby zároveň nabízejí možnost odpočinku pečující osobě
o pacienty se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném prostředí.
Nadace přispěla na projekt částkou 520 000 Kč.

Občanské sdružení ADRA
Realizace myšlenky dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických zařízeních regionu
pomocí dobrovolnického centra ADRA Ostrava
Projekt umožnil široké veřejnosti dostat se do kontaktu se sociálním prostředím vyloučených
spoluobčanů a tímto pomohl zmírnit důsledky osamělosti obyvatel domovů pro seniory, dětí
v dětských domovech a přispěje k léčbě dětských i dospělých pacientů v nemocnicích. Rovněž
pomohl propojit generace osob žijících v našem regionu. Dobrovolníkům ze strany mládeže
tím umožnil strávit svůj volný čas smysluplně, dobrovolnická činnost v sociální oblasti je
může nasměrovat při volbě jejich budoucího povolání. Do projektu se zapojili nezaměstnaní
spoluobčané, kteří tímto kvalitně využili svůj volný čas a získali nové zkušenosti, jež jim mohou
pomoci při hledání nového zaměstnání.
Nadace přispěla na projekt částkou 201 399 Kč.
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Pro radost
Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zejména
v Moravskoslezském kraji se záměrem přispět k podpoře kulturně
společenských a vzdělávacích aktivit zaměřených na tradice regionu,
multikulturní výměnu s akcentem na česko-polské příhraničí
a k podpoře zvýšení vzdělanosti.

Tradice, vzájemnost a komunitní život
• Projekty zaměřené na místní komunitu v obcích Moravskoslezského kraje
s důrazem na sociální, kulturní a charitativní oblast, zejména pak aktivity
posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci.
• Projekty vytvářející platformu pro udržování a rozvoj tradic se zvláštním
důrazem na tradice místní (krajové) a profesní (hornické) v oblasti kultury.
• Projekty zaměřené na posilování vzájemných společensko-kulturních styků
se sousedními národy, především na česko-polskou spolupráci.

Kulturní vyžití

Vzdělání

• Podpora kulturních projektů v obcích přednostně orientovaná na aktivity,
které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány.
• Podpora veřejně prospěšných kulturních projektů v obcích podporujících
angažovaný život v komunitě.

• Veřejně prospěšné projekty zaměřené na rozvoj vzdělanosti s důrazem na
rozšíření možností rekvalifikace zaměstnanců u profesí postižených útlumem
či projekty zaměřené na podporu vzdělávání dětí pracovníků OKD, kteří přišli
v důsledku neštěstí o život či zdraví.
• Projekty zaměřené na další vzdělávání pracovníků neziskových organizací
pro zvýšení kvality poskytovaných služeb.
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VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2009

Pro radost

Občanské sdružení Fiducia
Ostrava industriální a multikulturní – vzdělávací akce klubu Fiducia
Fiducia má pro Ostravu i celý region nezastupitelnou roli. Jako nezávislá
neakademická instituce umožňuje občanům seznámit se atraktivní
a netradiční formou s industriálním dědictvím a multikulturní minulostí města
a poskytuje otevřený prostor pro diskusi nad danými tématy. Podobná
instituce, poskytující pravidelné aktivity na téma industriální dědictví
a multikulturní historie města pro širokou veřejnost, v Ostravě neexistuje.
Fiducia se postupně stala komunitním místem, kde se setkávají dospělí,
mládež i senioři. Zdejší kulturní aktivity si získaly dobré jméno a hlavně stálou
a stále se zvyšující návštěvnickou obec.
Fiducia se pravidelně věnuje industriální tematice již od roku 2000,
zorganizovala první veřejnou debatu na záchranu Dolní oblasti Vítkovic,
u níž byla plánována demolice velké části památky, uspořádala několik
desítek akcí pro veřejnost či procházek na podporu ochrany industriálního

dědictví. V současné době spolupracuje s majitelem národní kulturní památky
Dolní oblast Vítkovice i s dalšími subjekty, které se věnují ochraně a rozvoji
industriálního dědictví.
Aktuální projekt předpokládá pokračování série kulturních akcí včetně
literárního festivalu, vyjížděk historickými vozidly za industriálními památkami
s výkladem průvodce, vydání souboru pohlednic industriálních památek nebo
přednášek z regionální historie.
Nadace přispěla na projekt částkou 225 000 Kč.
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Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Dechový orchestr Májovák
Mezinárodní festival dechových orchestrů ve Schladmingu
Rakouský Schladming pravidelně hostí největší evropský festival symfonických
dechových orchestrů. Každoročně se jej účastní orchestry z řady evropských
zemí, ale také z Japonska, USA, Izraele či Singapuru. Účast na festivalu
je tedy unikátní příležitostí prezentovat nejen orchestr samotný, ale také
společnost OKD i celou Českou republiku. Karvinský Májovák, největší
a nejstarší hornický dechový orchestr v ČR, je prvním tělesem z ČR,
který se tohoto festivalu zúčastnil.
Nadace přispěla na projekt částkou 237 000 Kč.
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Řemeslo má zlaté dno aneb „Dělání, dělání nudu z těla vyhání“
Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, která proběhla na ostravských základních
školách, zprostředkovala žákům řadu netradičních činností. Vyzkoušeli si práci
s obyčejnými šroubky a matičkami, pilou na dřevo, spojování drátků
k žárovkám či smažení palačinek. Na šestičlenná družstva ale čekalo také
řezání obkladaček, umělecké fotografování, vázání kytic či poznávání částí
automobilového motoru. U všeho jim radili učni nebo studenti daného oboru,
které zase sledoval jejich mistr či pedagog. Akce dává školákům šanci poznat
různé obory a školám možnost prezentovat se zábavnou formou.
Nadace přispěla na projekt částkou 55 000 Kč.

Občanské sdružení Madleine
Děti dětem
Cílem unikátního projektu, který propojuje činnost uměleckých škol a dětských
domovů, je motivace dětí se sociálním či zdravotním hendikepem a jejich
integrace do společnosti a zvýšení angažovanosti dětí v jejich nesnadné
komunitě. Vedlejším cílem je ukázat široké veřejnosti, že tyto hendikepy nijak
neomezují schopnosti a tvůrčí aktivity dětí.
Nadace přispěla na projekt částkou 150 000 Kč.
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Pro budoucnost
Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji
se záměrem přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu.
Nadace podpořila například projekty s ekologickým zaměřením, aktivity směřující k zachování
a využití přírodních a kulturních památek a iniciativy zlepšující veřejná prostranství.

Životní prostředí
• Projekty zlepšující stav životního prostředí.
• Projekty rozvíjející ekologický styl života, tzn. života šetrného vůči životnímu prostředí, sloužící
k obecnému prospěchu lidí v daném regionu.
• Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a projekty na adaptaci na klimatické změny.
• Projekty a programy přispívající k ochraně, resp. obnově chráněných přírodních památek, jejich
přiměřenému využití pro veřejnost a projekty napomáhající zvyšovat povědomí o přírodních památkách
regionu.
• Projekty podporující rozvoj regionu při současném zachování zejména přírodního bohatství.

Kulturní dědictví
• Veřejně prospěšné projekty zaměřené na péči a obnovu nemovitých i movitých kulturních památek
a technických památek zvláště v Moravskoslezském kraji. Projekty napomáhající zvyšovat povědomí
o kulturních památkách regionu vedoucí k získávání prostředků pro jejich obnovu a údržbu.

Veřejný prostor
• Projekty, jejichž cílem je zlepšit veřejná prostranství v obcích.
• Projekty zahrnující zapojení občanů do hledání nové podoby dotčených prostranství včetně realizace
výsledných úprav.
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VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2009
Pro budoucnost

Římskokatolická farnost Orlová
Dokončení obnovy fasády kostela Narození Panny Marie v Orlové
Kostel Narození Panny Marie, nazývaný pro svou monumentálnost také
„Slezské Hradčany“, patří nejen k dominantám historického centra města
Orlová, ale také mezi nejzajímavější architektonické památky v kraji vůbec.
Od počátku nového tisíciletí je kostel postupně obnovován. Bylo provedeno
statické zabezpečení kostela i opěrných zdí kolem areálu, odvodnění, obnova
interiéru a převážné části exteriéru. Pro dokončení hlavní části celkové obnovy
zbývalo provést obnovu fasády závěru kostela a jižní strany kostela, což se
podařilo díky projektu podpořenému Nadací OKD.
Dokončením obnovy kostela se podstatně zvýšila atraktivita celé lokality staré
Orlové. Kostel a jeho okolí je přirozeným místem pro setkávání místních lidí,
nejen těch věřících během bohuslužeb, ale i ostatních, kteří sem přicházejí
na koncerty a další kulturní akce. Kostel je pro tyto účely ideálním důstojným
prostředím.
Nadace přispěla na projekt částkou 1 000 000 Kč.
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Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
Sídliště lovců mamutů pod Landekem – archeopark – netradiční hřiště pro
rodiny s dětmi
Hlavním cílem projektu je obnovení slávy Landeku jako místa pro volnočasové
aktivity především rodin s dětmi. Je prokazatelné, že Landek byl nenáročným
turistickým cílem našich předků v minulém i předminulém století. Historii této
lokality nově připomíná i vybudovaný archeopark, díky kterému se návštěvníci
mohou přesunout i 30 tisíc let nazpět do doby lovců mamutů.
Nadace přispěla na projekt částkou 450 000 Kč.
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Rodinné centrum Želvička

Klub českých turistů Moravskoslezska
Naučná stezka Slezská Ostrava
Jediný památkově chráněný odval v ostravsko-karvinském revíru, to je
325 metrů vysoká halda Ema, jedna z dominant Ostravy a jeden ze symbolů
někdejšího těžkého průmyslu. Halda je dodnes termicky aktivní a stále se z ní
kouří, proto si vysloužila přívlastek „ostravská sopka“. Na její vrchol je proto
vstup na vlastní nebezpečí. Výhled na celé město i na nedaleké Beskydy je
z něj však nádherný. O vzniku haldy a dalších technických památkách města
nově informuje naučná stezka, kterou vybudoval Klub českých turistů.
Nadace přispěla na projekt částkou 150 000 Kč.

Parčík
eské republice
re
Nejlepší úprava veřejného prostranství v České
v roce 2009.
Takové ocenění získalo hřiště pro děti a odpočinkový areál pro dospělé
v Klimkovicích vybudované díky osmi stovkám „brigádnických“ hodin místních
obyvatel a financím od Nadace OKD. Za komunitní projekt nazvaný jednoduše
parčík je odpovědné především zdejší rodinné centrum Želvička, které se
nejvíce zasadilo o proměnu prázdné plochy mezi panelákovou zástavbou
v atraktivní místo pro volnočasové aktivity dětí i dospělých. Postupně zde
vzniklo sportoviště, multifunkční hrad, prolézačky z přírodních materiálů,
houpačky či lanová pyramida, prostor je nově oplocený a osázený zelení.
Cenné je na projektu především to, že se do projektu postupně zapojila celá
místní komunita.
Nadace přispěla na projekt částkou 350 000 Kč.
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Pro Evropu
Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru
podporovaných především ze strukturálních fondů EU v různých oblastech (sociální,
ekologické, vzdělávací, kulturní apod.) nebo z jiných evropských fondů a finančních
mechanizmů.
Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací, školských
zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování žádostí.

Podporované aktivity
Vypracování projektové dokumentace, zejména
• Vytvoření studie proveditelnosti
• Zpracování finanční a ekonomické analýzy
• Vyplnění a podání žádosti o dotaci
• Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků dotačního programu;
• Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně podkladových
studií a analýz
• Vypracování marketingového průzkumu
• Vypracování analýzy potřeb
• Vzdělávání zaměstnanců žadatelů zaměřené na přípravu a řízení projektu
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VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2009

Pro Evropu

Život bez bariér, občanské sdružení
Příprava žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod
Projekt novopackého sdružení Život bez bariér sice získal podporu
Nadace OKD již na sklonku roku 2008, na jaře 2009 však dosáhl na téměř
třicetimilionovou dotaci z evropských strukturálních fondů, a jako úplně první
tak naplnil podstatu grantového programu Pro Evropu.
Sdružení dlouhodobě usiluje o záchranu areálu bývalé nemocnice a přilehlého
kláštera v Nové Pace a využití těchto prostor na veřejně prospěšné účely.
Pořádá za tímto účelem koncerty, veřejné sbírky a další akce, provozuje
chráněnou dílnu. To vše zvládá 15členný tým, který pracuje částečně na
dobrovolnické bázi.
S třicetimilionovou dotací se práce na opravách areálu, dosud plynoucí
hlemýždím tempem, posunou rychle kupředu a město nabídne zázemí pro
řadu sociálně vyloučených osob, kterým v širokém okolí chyběly potřebné
prostory, ale i příležitosti překonat bariéry a vrátit se zpět do života. „Klášter
žije,“ zní z Podkrkonoší.
Nadace přispěla na projekt částkou 150 000 Kč.
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Hospic sv. Jana N. Neumanna
Vzdělávání v hospicové péči
Úroveň péče o staré a nemocné leccos vypovídá o úrovni celé společnosti.
Hospicová péče v České republice kvůli nezájmu ze strany veřejné správy
i soukromých dárců spíše živoří. Pro Nadaci OKD se tak mimoděk stala
jednou z významných oblastí, kam směřuje svou podporu. V rámci grantového
programu Pro Evropu podpořila projekt, jehož cílem je vytvoření lepších
podmínek pro vzdělávání zaměstnanců hospicových zařízení. Ten již získal
evropskou dotaci ve výši téměř milionu korun z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, konkrétně z výzvy, která se zaměřila na podporu
vzdělávání a dalších procesů v sociálních službách.
Nadace přispěla na projekt částkou 39 150 Kč.
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Svazek měst a obcí okresu Karviná
Zpracování dokumentace pro stavební povolení v rámci projektu
Cyklotrasa podél řeky Olše
Vybudovat cyklostezku je administrativně složité a bez úzké spolupráce
obcí by to vůbec nešlo. Starostové obcí v povodí řeky Olše se ale obtíží
nelekli a pokračují v projektu cyklotrasy, která má postupně propojit všechny
obce od Českého Těšína až po Bohumín, s celkovou délkou 33 kilometrů.
Projekt nemyslí jen na cyklisty. Například v Karviné počítá s novou stezkou
s asfaltovým povrchem, která by vyhověla i stále početnější skupině zájemců
o in-line bruslení. Projekt je připravován k financování z Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, trasa má proto odbočky na hraniční
přechody v Bohumíně, Dolní Lutyni a v Petrovicích u Karviné, kde cyklisté
mohou pokračovat po vyznačených trasách na polské straně.
Nadace přispěla na projekt částkou 300 000 Kč.

Comenius Fulnek, o.s.
Projektová dokumentace pro možné využití
ití kapucínskéh
kapucínského kláštera
ve Fulneku
Ve Fulneku mají dobrých nápadů na rozdávání. Nadace OKD tu již podpořila
vybudování naučné stezky o J. A. Komenském či literární soutěž Svět slova.
Nyní se sdružení Comenius zaměřilo na možné využití prostor zdejšího
kapucínského kláštera. Projekt se neobejde bez dotací ze strukturálních fondů
EU nebo jiných zdrojů financování, a to vyžaduje kvalitní přípravu projektové
dokumentace. Hlavním cílem je záchrana této památky nadregionálního
významu a zvýšení turistické atraktivity Moravskoslezského kraje.
Nadace přispěla na projekt částkou 150 000 Kč.
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FONDY NADACE OKD

Správní rada Nadace OKD v roce 2009 založila dva fondy s názvem Operativní a Krizový fond.

Krizový fond
Správní rada Nadace OKD na jaře roku 2009 vyhradila část prostředků nadace na řešení nečekaných
krizových situací velkého rozsahu, kdy je potřeba okamžitě poskytnout pomoc postiženým.
V průběhu roku 2009 byly tyto prostředky využity hned dvakrát – při rozsáhlých povodních na začátku
léta a o měsíc později při důlním neštěstí ve slovenské Handlové. Nadace OKD finančně podpořila
rodiny horníků, kteří při neštěstí zahynuli.
Celkem nadace vynaložila na pomoc při řešení těchto mimořádných situací 907 425 Kč.

Operativní fond
Operativní fond je zaměřen na podporu výjimečných a velmi zajímavých projektů mimo grantové kolo.
Nadace z tohoto fondu v roce 2009 podpořila 9 projektů v celkové výši 1 842 000 Kč.
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VÝZNAMNÉ AKCE NADACE OKD

Den s Nadací OKD v Zoo
Dubnový den s Nadací OKD v ostravské zoologické zahradě byl první doslova
masovou akcí, na které nadace představila veřejnosti své aktivity a záměry.
To vše u příležitosti otevření expozice Malá Amazonie, kde díky grantu NOKD
našly svůj nový domov opičky tamarína pinčího, strašidelní pavouci sklípkani,
žabky dendrobádky i paryba truncha. Na den s Nadací OKD, při kterém se
představily také další organizace podpořené nadací (ostravští Brontosauři,
Heřmánek z Karviné, Občanské sdružení svatá Barbora, Duha Zámeček
z Havířova a další), zavítalo kolem pěti tisícovek návštěvníků.
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Nadační městečko na Hornických slavnostech OKD
Na Hornických slavnostech OKD 5. září 2009 otevřela Nadace OKD
poprvé své Nadační městečko. Veřejnosti se v něm představilo
32 neziskových organizací z Moravskoslezského kraje, které nadace
podporuje prostřednictvím svých grantových programů.
Tisíce návštěvníků akce se zapojily do her a seznámily se s rozmanitými
aktivitami jednotlivých organizací. Účastníci soutěže zároveň pomohli
karvinskému Domu na půli cesty Heřmánek – právě tuto organizaci se
rozhodla Nadace OKD podpořit mimořádným grantem, o jehož výši
rozhodli samotní návštěvníci Hornických slavností a Nadačního městečka.
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Za každé razítko pětikoruna pro Heřmánek – to bylo hlavní motto sobotní
ojedinělé nadační akce. Razítka děti získávaly za splnění drobných úkolů.
Celkem jich mohly nasbírat deset a získat malý dárek od Nadace OKD,
a zároveň tak předat symbolickou padesátikorunu občanskému sdružení
Heřmánek. Nadační hru si vyzkoušelo 590 dětí, jež nasbíraly 5835 razítek,
a přispěly tak na provoz a aktivity Heřmánku částkou 29 175 Kč.
Součástí Nadačního městečka však byla také scéna letního amfiteátru,
kde se rovněž představily podpořené neziskové organizace.

Ceny Nadace OKD
V roce 2009 se Nadace OKD rozhodla poprvé veřejně ocenit nejlepší
neziskové projekty a významnou osobnost neziskové sféry. Hlavním cílem
soutěže, do které bylo nominováno 33 projektů a 35 osob, je upozornit
veřejnost na prospěšné aktivity neziskového sektoru a zároveň ocenit lídry
neziskového sektoru, jejichž iniciativu berou mnozí jako samozřejmost.
V kategorii osobností získala ocenění Věra Strnadová za svou dlouholetou
práci pro neslyšící. Věra Strnadová, čestná členka Asociace organizací
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, přišla o hluch a v šesti letech
a většinu svého dětství prožila v ústavech a dětských domovech, přesto
vystudovala univerzitu a na třech českých univerzitách přednášela.
Realizovala mnoho projektů, které zlepšily život neslyšícím lidem. Mimo jiné
prosadila zákonnou povinnost opatřovat filmy na DVD titulky a podílela se na
přípravě koncepce zákona o komunikačních systémech pro neslyšící.

V kategorii projektů získaly Cenu Nadace OKD čtyři projekty. V programu
Pro zdraví porotu nejvíce zaujala práce občanského sdružení Heřmánek,
které v Karviné provozuje stejnojmenný Dům na půli cesty a stará se
o integraci dětí z dětských domovů do společnosti. V programu Pro
radost si ocenění odneslo ostravské Divadlo loutek s projektem Divadelní
pouť bez bariér – cílem této netradiční divadelní přehlídky je setkávání
hendikepovaných diváků širokého věkového spektra s divadelní tvorbou.
Za program Pro budoucnost získalo první cenu sdružení Cesta životem bez
bariér z Čáslavi, které usiluje o vybudování bezbariérových přístupů do škol
a dalších institucí. V poslední soutěžní kategorii uspěla novopacká organizace
s podobným názvem Život bez bariér. Jako první se jí podařilo naplnit podstatu
grantového programu Pro Evropu – díky padesátitisícovému grantu Nadace
OKD poskytnutému v roce 2008, dosáhla na téměř třicetimilionovou dotaci
z fondů Evropské unie, kterou využije na vybudování centra pro
hendikepované a seniory v Podkrkonoší.
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BarboRadování
Již pátý ročník BarboRadování, akce pro hornické sirotky a jejich rodiny,
připravilo v mikulášském termínu Občanské sdružení svatá Barbora
stejně jako loni pod patronátem Nadace OKD. Program zahrnoval folklorní
vystoupení souboru Ostravička z Frýdku-Místku, taneční show nadějného
souboru No Comment ze Staříče a koncert kapely Šuba Duba Band
z Frýdku-Místku. Akce byla ale hlavně příležitostí pro děti a maminky
z Barborky, které tvoří jednu velkou rodinu, k milému setkání. Děti dostaly
od sdružení třítisícový příspěvek k Vánocům, sdružení pak čtyři poukazy
na dovolenou v Chorvatsku i více než 250 tisíc korun, které mezi sebou
vybrali horníci na svých tradičních „šachťácích“.

Nadace OKD - Výroční zpráva 2009

Svatobarborská sbírka
Nadace OKD pořádala koncem roku 2009 svou první veřejnou sbírku, jejíž
výtěžek rozdělila mezi Občanské sdružení Svatá Barbora a sdružení Dítě
s diabetem. To zvítězilo v hlasování veřejnosti prostřednictvím webových
stránek nadace.
Předmětem veřejné sbírky se stali keramičtí kapři vyrobení v chráněné dílně
Charity sv. Alexandra. Jeden kus byl k dostání za symbolických třicet korun.
V průběhu prosince se kapříci prodávali zaměstnancům OKD na dolech
i v dalších dárcovských společnostech Nadace OKD. Veřejnost mohla přispět
na akcích v Ostravě a v Karviné, ale také v nadační kanceláři.
První prosincový den byl také otevřen speciální sbírkový účet, na který
mohli lidé přispívat jakoukoliv částkou. Celkový výtěžek sbírky přesáhl
částku 65 000 Kč.

Další události: Zapojíme se za lepší život
Američtí pracovníci velkých společností začali svého času dobrovolně
pomáhat v neziskové sféře. Angličané k původnímu nápadu přidali spolupráci
více firem najednou. A vůbec prvně v Česku se podařilo obě myšlenky spojit
na Ostravsku a Karvinsku. Dne 24. června 2009 se za vedení Fóra dárců
uskutečnila unikátní aktivita s názvem Zapojíme se za lepší život. Této akce
se zúčastnila Nadace OKD a také další firmy, které v regionu působí – např.
Arcelor Mittal, Siemens, DHL a další.
V průběhu jednoho dne pomáhali firemní dobrovolníci na mnoha místech
Moravskoslezského kraje, například v heřmanickém Domově pokojného
stáří – Charitním domě sv. Václava, Charitě Hlučín, Rodičovském centru
Chaloupka, Zoologické zahradě Ostrava nebo v karvinském Heřmánku.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ

OKD

129 100 000,- Kč

NWR

9 450 000,- Kč

RPG RE

2 600 000,- Kč

OKD, Doprava

300 000,- Kč

Green Gas DPB

220 000,- Kč

OKK Koksovny

200 000,- Kč

ČSOB

150 000,- Kč

KPMG

25 866,- Kč

Členové správní
a dozorčí rady

CELKEM
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39 575,- Kč
142 085 441,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Nadace se samozřejmě neobejde bez svých dárců, těm patří dík na prvním
místě.

Jsme rádi, že takových nových přátel nadaci přibývá a že ti staří s námi
zůstávají. Moc si toho vážíme.

Při plnění nadačního poslání ale pomáhá také celá řada dalších partnerů
a přátel. V loňském roce šlo třeba o pomoc se zajištěním účetnictví, reklamou,
při organizaci nadačních akcí pro veřejnost, při konzultacích, ale i o nezištnou
práci jednotlivců v jejich volném čase.

V neposlední řadě patří dík a uznání všem, kteří vzali do ruky papír a tužku
a požádali nadaci o grant, všem úspěšným i neúspěšným, všem, kteří měli
chuť a nadšení udělat něco dobrého nejen pro sebe.
Tým Nadace OKD

ZE ZEMĚ PRO ZEMI
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
1. Charakteristika a hlavní aktivity
Založení a charakteristika nadace
Nadace OKD (dále jen nadace) byla zřízena jediným zřizovatelem,
společností OKD, a.s., zakládací listinou ze dne 25. ledna 2008.
Účelem nadace je podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot,
podpora životního prostředí a regionu, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní
oblasti, kultury, hornických tradic a podpora evropských projektů neziskových
organizací. Účel nadace se realizuje prostřednictvím nadačních programů
vyhlašovaných správní radou.
Sídlo nadace
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika
Zřizovatel nadace
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika
IČ 268 63 154
Identifikační číslo
278 32 813
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Členové správní rady k 31. prosinci 2009
Petra Mašínová (předsedkyně)
Drahomíra Tošenovská
Miloslava Trgiňová
Jaroslav Čánek
Jaroslav Nový
Stanislav Svoboda
Všem členům správní rady vznikla funkce dne 25. ledna 2008.
Jménem nadace jedná předseda nebo místopředseda správní rady, každý
z nich samostatně.
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2009
Evžen Kočenda (předseda)
Petr Hájek
František Orság
Všem členům dozorčí rady vznikla funkce dne 25. ledna 2008. Pan Evžen
Kočenda byl zvolen předsedou dozorčí rady s účinností od 19. února 2008.

Změny v nadačním rejstříku
Dne 15. prosince 2009 odstoupil z funkce místopředsedy správní rady pan
Zdeněk Bakala. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne
13. ledna 2010.
Nadační jmění
Nadační jmění nadace je navyšováno z přijatých darů ve výši 30 %
z celkové hodnoty přijatých darů na základě schváleného užití finančních
darů a schválených darovacích smluv.
Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 17. prosince 2008 došlo
k navýšení nadačního jmění o 29 706 tis. Kč, a to z 500 tis. Kč na
30 206 tis. Kč. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne
16. ledna 2009.
Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 7. září 2009 tvoří nadační jmění
finanční prostředky na samostatném bankovním účtu č. 266049143/0300
u ČSOB a.s., spravované na základě smlouvy o běžném a vkladovém AM
účtu, uzavřené dne 11. února 2009 s ČSOB a.s. a smlouvy o obhospodařování
cenných papírů a investičním poradenství uzavřené dne 10. února 2009
s ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB a.s.
Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 15. prosince 2009 došlo
k navýšení nadačního jmění o 21 195 tis. Kč, a to z 30 206 tis. Kč na
51 401 tis. Kč. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne
13. ledna 2010.

2. Zásadní účetní postupy používané nadací
(a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
Účetnictví je vedeno externí společností Daně a audit s.r.o. v účetním
programu PREMIÉR. Mzdy a personální záležitosti nadace zpracovává
externí společnost SLAVÍČEK s.r.o. Účetní doklady jsou uloženy v sídle
nadace.
(b) Přepočty cizích měn
Nadace používá pro přepočet cizích měn denní kurz České národní banky
platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze
o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána
podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou.
Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v rozvaze.
(c) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách,
které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý
hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný
majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze
a je rovnoměrně odpisován dle typu majetku po dobu předpokládané
životnosti.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin
majetku:
Majetek

Metoda

Doba odpisování

Software

Lineární

36 měsíců

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – logo

Lineární

60 měsíců

Samostatné movité věci – stan

Lineární

57 měsíců
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(d) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představují dluhové cenné papíry držené do
splatnosti. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se při pořízení oceňují
v pořizovací ceně. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením
související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.
K rozvahovému dni jsou dluhové cenné papíry držené do splatnosti
oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy
(alikvotní část nevyplaceného kupónu) nebo náklady a amortizaci rozdílu mezi
nominální hodnotou dluhového cenného papíru a jeho pořizovací cenou bez
alikvotní části nevyplaceného kupónu (prémie nebo diskont).
V případě snížení hodnoty dluhových cenných papírů držených do splatnosti
jsou tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným
odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý
cenný papír.
Výnosy z dluhových cenných papírů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty
v položce Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (účet 657). V této
položce je také zachycena amortizace prémie nebo diskontu.

Na základě schváleného užití finančních darů a schválených darovacích
smluv nadace alokuje všechny přijaté dary následovně (pokud darovací
smlouva nestanoví dle požadavku dárce jiné rozdělení):
– 65,5 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na finanční podporu
vybraných projektů;
– 30 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na navýšení nadačního
jmění;
– 4,5 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na správu nadace.

3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
(tis. Kč)

Software (tis. Kč)

(e) Přijaté a poskytnuté dary
Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích
smluv na účet Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky
zúčtovány dle charakteru jejich použití následujícími způsoby:
– do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů
vynaložených na jednotlivá grantová kola, projekty nebo provozní činnost
v daném účetním období;
– proti nadačnímu jmění na základě rozhodnutí správní rady o navýšení
nadačního jmění z přijatých darů;
– proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků na
projekty, které byly vybrány v rámci jednotlivých grantových kol.

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2009

--

107

107

125

--

125

Úbytky

--

--

--

Přeúčtování

--

--

--

125

107

232

Zůstatek k 1. 1. 2009

--

20

20

Odpisy

4

21

25

Oprávky k úbytkům

--

--

--

Přeúčtování

--

--

--

Zůstatek k 31. 12. 2009

4

41

45

Zůstatková hodnota 1. 1. 2009

--

87

--

121

66

187

Přírůstky

Zůstatek k 31. 12. 2009
Oprávky

Zůstatková hodnota 31. 12. 2009
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Celkem (tis. Kč)

4. Dlouhodobý finanční majetek

V roce 2009 nadace pořídila licenci k webovému informačnímu systému pro
správu grantů Grantys v celkové pořizovací hodnotě 125 tis. Kč.

V roce 2009 nadace investovala část svého nadačního jmění do dluhových
cenných papírů v následující struktuře:

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité věci
(tis. Kč)

Cenný papír

Splatnost

Počet (v ks)

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2009

Nominální
hodnota
(v Kč/ks)

Průměrná
pořizovací
cena (v Kč/ks)

Účetní
hodnota
k 31. 12. 2009
(v tis. Kč)

10 795

10 592

--

Dluhopis ČR – 6,55/11

5. 10. 2011

103

Dluhopis ČR – 2,55/10

18. 10. 2010

870

10 000

10 000

8 744

Úbytky

--

Dluhopis ČR – VAR/12

11. 4. 2012

1 100

10 000

10 095

11 094

Přeúčtování

--

Celkem

Přírůstky

Zůstatek k 31. 12. 2009

1 000

10 000

30 430
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Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2009
Odpisy

-11

Oprávky k úbytkům

--

Přeúčtování

--

Zůstatek k 31. 12. 2009
Zůstatková hodnota 1. 1. 2009
Zůstatková hodnota 31. 12. 2009

V roce 2009 nadace pořídila stan v celkové pořizovací hodnotě 103 tis. Kč.

11
-92

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2009 činí 319 tis. Kč
a jsou tvořeny úrokovými výnosy v celkové výši 766 tis. Kč, které jsou
ponížené o amortizaci prémie v celkové výši 447 tis. Kč.

5. Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách.
Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2009 činí 128 725 tis. Kč
(2008 – 81 893 tis. Kč), ze kterých 107 046 tis. Kč (2008 – 51 649 tis. Kč)
představuje zůstatek běžného účtu a 21 598 tis. Kč (2008 – 30 244 tis. Kč)
představuje zůstatek vázaných účtů nadačního jmění.
Nadace získala z krátkodobého finančního majetku v roce 2009 úrokové
výnosy v celkové výši 2 213 tis. Kč (2008 – 957 tis. Kč).

6. Náklady příštích období
Náklady příštích období ve výši 98 tis. Kč (2008 – 126 tis. Kč) představují
nespotřebovaný propagační materiál pořízený v roce 2008 a 2009.
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7. Krátkodobé pohledávky

V následující tabulce je uvedena struktura fondů:

Krátkodobé pohledávky v celkové výši 256 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč) představují
přeplatky vztahující se k darům, které nadace poskytla podpořeným
subjektům. Tyto přeplatky byly nadaci vráceny v roce 2010.

8. Krátkodobé závazky

31. 12. 2009
(tis. Kč)

Fondy
Dary přijaté na pokrytí správních nákladů

31. 12. 2008
(tis. Kč)

7 450

2 494

Dary přijaté na projekty nadace a přerozdělení třetím stranám

79 213

48 534

Dary přijaté pro navýšení nadačního jmění

21 419

--

65

--

108 147

51 028

Veřejná sbírka
Celkem

Krátkodobé závazky činí celkem 251 tis. Kč (2008 – 877 tis. Kč), ze kterých
1 tis. Kč (2008 – 8 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
9. Vlastní zdroje
Vlastní jmění
(tis. Kč)
Zůstatek k 1. 1. 2009

Fondy (tis. Kč)

Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok
2009 a 2008:

Zisk/(ztráta)
běžného
období
(tis. Kč)

Zisk/(ztráta)
minulých let
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)
Počet zaměstnanců
a členů správní
a dozorčí rady

Mzdové náklady
zahrnující odměny
statutárním
a dozorčím
orgánům (tis. Kč)

Náklady na sociální
zabezpečení
a zdravotní pojištění
(tis. Kč)

30 206

51 028

--

--

81 234

--

142 168

--

--

142 168

Poskytnuté dary

--

-62 400

--

--

-62 400

Zúčtování fondů

--

-1 454

--

--

-1 454

21 195

-21 195

--

--

--

Správní a dozorčí rada

10

100

9

--

Celkem

13

820

226

--

Počet zaměstnanců
a členů správní
a dozorčí rady

Mzdové náklady
zahrnující odměny
statutárním
a dozorčím
orgánům (tis. Kč)

Náklady na sociální
zabezpečení
a zdravotní pojištění
(tis. Kč)

Zaměstnanci

1

422

117

--

Vedoucí pracovníci

1

71

25

--

Přijaté dary

Navýšení nadačního
jmění
Zisk/(ztráta) roku 2009
Zůstatek k 31. 12. 2009

--

--

--

--

--

51 401

108 147

--

--

159 548

Celková výše nadačního jmění k 31. prosinci 2009 činí 51 401 tis. Kč, ze
kterých 30 206 tis. Kč představuje nadační jmění zapsané k rozvahovému dni
v nadačním rejstříku a 21 195 tis. Kč představuje nadační jmění nezapsané
k 31. prosinci 2009 v nadačním rejstříku (viz bod 1. Změny v nadačním
rejstříku).

2009

Sociální náklady
(tis. Kč)

Zaměstnanci

2

603

177

--

Vedoucí pracovníci

1

117

40

--

2008

Sociální náklady
(tis. Kč)

Správní a dozorčí rada

10

--

--

--

Celkem

12

493

142

--

Součástí osobních nákladů vztahujících se k zaměstnancům jsou také dohody
o provedení práce.
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11. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích
orgánů
V průběhu roku 2009 nadace poskytla členům správní rady a dozorčí rady
odměny z titulu výkonu funkce v celkové výši 100 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč).
V roce 2009 ani v roce 2008 nebyly členům správní rady a dozorčí rady
poskytnuty žádné půjčky. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by
nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti
jednotlivých členů správní a dozorčí rady.
Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou
účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy kromě darovacích smluv ve
prospěch nadace.

14. Informace o jednotlivých projektech nadace
K 31. prosinci 2009 nadace realizuje projekty ve vyhlášených nadačních
programech „Pro budoucnost“, „Pro zdraví“, „Pro radost“ a „Pro Evropu“.
V roce 2009 proběhla dvě kola grantových výzev, v rámci kterých správní rada
schválila 194 projektů. Správní rada dále podpořila 11 projektů nad rámec
grantových kol v rámci Krizového a Operativního fondu. Celková výše projektů
schválených správní radou nadace v roce 2009 činila 37 112 tis. Kč. V roce
2009 nadace poskytla dary v celkové výši 62 400 tis. Kč. Všechny projekty
budou detailně popsány ve výroční zprávě nadace. Zároveň budou ve výroční
zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary.

15. Veřejné sbírky
12. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 24 tis. Kč
(2008 – 30 tis. Kč), ze kterých 17 tis. Kč (2008 – 22 tis. Kč) představují
závazky ze sociálního zabezpečení a 7 tis. Kč (2008 – 8 tis. Kč) představují
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě
splatnosti.

Na základě povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje byla dne 4. prosince 2009 vyhlášená veřejná sbírka pod názvem
„Svatobarborská sbírka“. Tato veřejná sbírka bude probíhat po dobu 3 let.
Sbírka je uskutečňována formou prodeje drobných předmětů (keramická
rybička). Takto vybrané finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním
bankovním účtu. Stav předmětů je sledován na samostatném skladovém účtu.
Celkový hrubý výtěžek sbírky k 31. prosinci 2009 činí 83 tis. Kč. Celkový čistý
výtěžek sbírky k 31. prosinci 2009 činí 65 tis. Kč. Průběžné vyúčtování veřejné
sbírky bylo provedeno k 31. prosinci 2009 a k 31. lednu 2010.

13. Stát – daňové závazky
16. Daň z příjmů
Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 6 tis. Kč
(2008 – 13 tis. Kč). Tento závazek není po lhůtě splatnosti.

Příjmy nadace nepodléhají dani z příjmů podle ustanovení § 18 zákona o dani
z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány
z činností vyplývající z poslání nadace. Vzhledem k této skutečnosti je
vykázaná daňová povinnost za rok 2009 a 2008 nulová.
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17. Správní náklady
Správní náklady nadace za rok 2009 činí celkem 1 480 tis. Kč. Jejich struktura
je následující:
2009
Spotřebované nákupy

Náklady celkem
(tis. Kč)

Z toho správní náklady
(tis. Kč)
515

294

Služby

2 275

656

Osobní náklady

1 046

417

Daně a poplatky

7

7

Ostatní náklady

107

106

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Celkem

36

--

3 986

1 480

Dle statutu nadace nesmí překročit maximální výše správních nákladů
za účetní období 15 % nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku
k 31. prosinci daného účetního období. Toto pravidlo bylo nadací v roce
2009 splněno.

18. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly
vykázány v rozvaze.

19. Významná následná událost
Na zasedání správní rady Nadace OKD konaném dne 8. února 2010 došlo ke
jmenování pana Petra Zahradníka do funkce člena správní rady nadace. Tato
změna nebyla ke dni sestavní účetní závěrky zapsána do nadačního rejstříku.
Správní radě nadace nejsou známy žádné další významné následné události,
které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní
závěrky.
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Datum:
26. května 2010

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpovědná za účetní jednotku:

Petra Mašínová,
předsedkyně správní rady

Název účetní jednotky
Nadace OKD
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika

ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2009 (v celých tis. Kč)
IČ 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

A KT IV A

a
A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 9 + 20 + 28 + 40)

I.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

b

1

2

1
(012)

2

Software

(013)

3

Ocenitelná práva

(014)

4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

(041)

7

(051)

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet ř. 2 až 8)

Dlouhodobý
hmotný
majetek

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

II.

Číslo
řádku

87

a

30 709

125

III.
Dlouhodobý
finanční
majetek

107

107

107

232

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

b

1

2

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

(062)

22

Dluhové cenné papíry držené do
splatnosti

(063)

23

Půjčky organizačním složkám

(066)

24

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet ř. 21 až 27)

8
9

A KT IV A

28

Oprávky k nehmotným výsledkům
výzkumu a vývoje

(072)

29

Pozemky

(031)

10

Oprávky k softwaru

(073)

30

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

Stavby

(021)

12

Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

(078)

32

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

(022)

13

33

(025)

14

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku

(079)

Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata

(026)

15

Oprávky k stavbám

(081)

34

Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí

(082)

35

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých
porostů

(085)

36

Oprávky k základnímu stádu a tažným
zvířatům

(086)

37

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

(088)

38

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

(042)

18

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

(052)

19

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet ř. 10 až 19)

20

103

IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku

103

30 430

30 430

-4

-20

-41

-11

51

A KT IV A

a
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

b

1

2

(089)

39

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (součet ř. 29 až 39)

40

B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 51 + 71 + 80 + 84)

I.
Zásoby

41

-20
82 024

A KT IV A

a

-56
129 090

II.
Pohledávky

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

b

1

2

Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

Pohledávky z pevných termínových
operací a opcí

(373)

66

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

Jiné pohledávky

(378)

68

(112)

42

Materiál na cestě

(119)

43

Dohadné účty aktivní

(388)

69

Nedokončená výroba

(121)

44

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 až 70)

Výrobky

(123)

46

Pokladna

(211)

72

Zvířata

(124)

47

Ceniny

(213)

73

Bankovní účty

(221)

74

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

Ostatní cenné papíry

(256)

77

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

Peníze na cestě

(+/261)

79

Náklady příštích období

(381)

Příjmy příštích období

(385)

82

Kurzové rozdíly aktivní

(386)

83

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

Zboží na cestě

(139)

49

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

Odběratelé

(311)

52

Směnky k inkasu

(312)

53

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.
50)

55

51

8
III.

8

Krátkodobý
finanční
majetek

IV.

Ostatní pohledávky

(315)

56

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

Pohledávky za institucemi sociálního
zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

(336)

58

Daň z příjmů

(341)

59

Ostatní přímé daně

(342)

60

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
st. rozpočtem

(346)

63

Nároky na dotace a ostatní zúčtování
s rozpočtem ÚSC

(348)

64
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Jiná aktiva

256

71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 72 až 79)

Pohledávky

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Materiál na skladě

I. Zásoby celkem (součet ř. 42 až 50)

II.

Číslo
řádku

256
5

3

81 893

128 725

80

81 898

128 728

81

126

98

IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83)

84

126

98

ÚHRN AKTIV (ř. 1 + 41)

85

82 111

159 799

Kontrolní číslo (ř. 1 až 85)

997

328 444

639 196

Číslo
řádku

P A S IV A

c
A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90 + 94)

1.
Jmění

d

3

4

86

81 234

159 548

(901)

87

30 206

51 401

Fondy

(911)

88

51 028

108 147

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního
majetku a závazků

(921)

89
90

Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

(+/931)

92

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let

(+/932)

93

Krátkodobé
závazky

B. Cizí zdroje celkem (součet ř. 97 + 105 + 129 + 133)

95

Rezervy

(941)

1. Rezervy celkem (součet ř. 96)
Dlouhodobé bankovní úvěry

Krátkodobé
závazky

877

251

96
97

(953)

98

Vydané dluhopisy

(953)

99

Závazky z pronájmu

(954)

100

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

Dohadné účty pasivní

(389)

103

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

2. Dlouhodobé závazky celkem (součet ř. 98 až 104)

3.

159 548

91

94

Dlouhodobé
závazky

c

(+/963)

2. Výsledek hospodaření celkem (součet ř. 91 až 93)

2.

81 234

4.

(321)

106

Směnky k úhradě

(322)

107

Přijaté zálohy

(324)

108

Ostatní závazky

(325)

109

Zaměstnanci

(331)

110

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.
pojištění

(336)

112

(341)

113

Ostatní přímé daně

(342)

114

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

117

Závazky ze vztahu k rozp. orgánům
územ. sam. celků

(348)

118

Závazky z upsaných nespl.cenných
papírů a vkladů

(367)

119

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

120

Závazky z pevných termínových operací
a opcí

(373)

121

Jiné závazky

(379)

122

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

123

Eskontní úvěry

(232)

124

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

Vlastní dluhopisy

(255)

126

Dohadné účty pasivní

(389)

127

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

128

Jiná pasiva

Výdaje příštích období

66

75

43

30

24

129
(383)

130

Výnosy příštích období

(384)

131

Kurzové rozdíly pasivní

(387)

132

4. Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 až 132)
717

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

d

Daň z příjmů

3. Krátkodobé závazky celkem (součet ř. 106 až 128)

105

Dodavatelé

Číslo
řádku

P A S IV A

Účet výsledku hospodáření
2.

1.

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Vlastní jmění

1. Jmění celkem (součet ř. 87 až 89)

Výsledek
hospodaření

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

3

4

13

6

42

112

877

251

133

ÚHRN PASIV (ř. 86 + 95)

134

82 111

159 799

Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)

998

328 444

639 196

Datum:
26. května 2010

Podpis
s statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpovědná za účetn
účetní jednotku:

Petra Mašínová, předsedkyně správní rady
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název účetní jednotky
Nadace OKD
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika

k 31. 12. 2009 (v celých tis. Kč)
IČ 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Činnosti
Číslo
účtu

Název ukazatele

Číslo
řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

x

celkem

5

6

7

8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
501

Spotřeba materiálu

1

502

Spotřeba energie

2

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

504

Prodané zboží

4

II. Služby celkem

Název ukazatele

542

Ostatní pokuty a penále

Číslo
řádku

515

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

500

500

544

Úroky

20

545

Kurzové ztráty

21

15

15

2 275

2 275

Opravy a udržování

5

512

Cestovné

6

26

26

513

Náklady na reprezentaci

7

19

19

518

Ostatní služby

8

2 230

2 230

1 046

1 046

546

Dary

22

548

Manka a škody

23

549

Jiné ostatní náklady

24

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem
551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

25

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

26

553

Prodané cenné papíry a podíly

27

521

Mzdové náklady

9

820

820

524

Zákonné sociální pojištění

10

226

226

554

Prodaný materiál

28

525

Ostatní sociální pojištění

11

556

Tvorba rezerv

29

527

Zákonné sociální náklady

12

559

Tvorba opravných položek

30

528

Ostatní sociální náklady

13

IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční

14

532

Daň z nemovitostí

15

538

Ostatní daně a poplatky

16

V. Ostatní náklady celkem
541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
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17

x

celkem

5

6

7

8

107

107

36

36

36

36

3 986

3 986

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
7

531

hlavní

hospodářská

18

515

511

III. Osobní náklady celkem

Číslo
účtu

7

7

7

107

107

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

31

582

Poskytnuté členské příspěvky

32

VIII. Daň z příjmů celkem
595

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 5 celkem (součet ř. 1 až 33)

33

Činnosti
Číslo
účtu

Název ukazatele

Číslo
řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

x

celkem

5

6

7

8

Číslo
účtu

Číslo
řádku

Název ukazatele

B. VÝNOSY

656

Zúčtování rezerv

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

657

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

57

Zúčtování opravných položek

58

Tržby za vlastní výrobky

34

659

602

Tržby z prodeje služeb

35

VI. Přijaté příspěvky celkem

604

Tržby za prodané zboží

36

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

59

682

Přijaté příspěvky (dary)

60

684

Přijaté členské příspěvky

61

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

37

612

Změna stavu zásob polotovarů

38

613

Změna stavu zásob výrobků

39

614

Změna stavu zvířat

40

x

celkem

5

6

7

8

56

601

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

hlavní

hospodářská

319

319

3 986

3 986

23 916

23 916

VII. Provozní dotace celkem
691

Provozní dotace

62

Účtová třída 6 celkem (součet ř. 34 až 62)

III. Aktivace celkem

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

621

Aktivace materiálu a zboží

41

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

42

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

43

Kontrolní číslo

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

44

IV. Ostatní výnosy celkem
641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

45

642

Ostatní pokuty a penále

46

643

Platby za odepsané pohledávky

47

644

Úroky

48

645

Kurzové zisky

49

648

Zúčtování fondů

50

649

Jiné ostatní výnosy

51

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem
652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

52

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

53

654

Tržby z prodeje materiálu

54

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

55

591

3 667

3 667

2 213

2 213

1 454

1 454

319

319

Daň z příjmů

Datum:
26. května 2010

63

999

Podpis
dpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpovědná za úče
účetní jednotku:

Petra Mašínová,
předsedkyně správní rady
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KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telefon
Fax
Internet

+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz

ZPRÁVA AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU NADACE OKD
Účetní závěrka

Odpovědnost auditora

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. května 2010 vydali o účetní
závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace OKD, tj. rozvahy
k 31. prosinci 2009, výkazu zisku a ztráty za rok 2009 a přílohy této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních
doplňujících údajů. Údaje o Nadaci OKD jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.“

Odpovědnost správní rady za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá správní rada Nadace OKD. Součástí této odpovědnosti
je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody
a provádět přiměřené účetní odhady.
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Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol nadace je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní
závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Nadace OKD
k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření
naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Výroční zpráva
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou.
Za správnost výroční zprávy je odpovědná správní rada nadace. Naší
odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71

V Praze, dne 10. června 2010

Ing. Petr Škoda
Partner
Osvědčení číslo 1842
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PODPOŘENÉ PROJEKTY

Program

Pro zdraví

Název organizace

Agentura Slunce, o.p.s.

Název projektu

410 000 Kč

250 000 Kč

Frýdek-Místek

Pro zdraví

Centrum pro rodinu
a sociální péči o.s.

Podpora kvalitní osobní
asistence

200 000 Kč

Ostrava

Pro zdraví

Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Pavučina – propojování služeb komunitní psychiatrie II.

178 000 Kč

Ostrava-Poruba

Pro zdraví

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.

Občanská poradna – Nový
začátek

110 000 Kč

Ostrava

Pro zdraví

Centrum sociálních služeb
Bohumín, příspěvková organizace

Cvičný byt

120 000 Kč

Bohumín

Pro zdraví

Dětský diagnostický ústav,
Základní škola a Školní jídelna Bohumín

Obklady stěn v ústavu pro
děti vyžadující zvýšenou
individuální péči

68 600 Kč

Bohumín

Pro zdraví

Diakonie ČCE – středisko
v Ostravě

Podpora soukromí uživatelů služeb Domovinky pro
seniory

96 000 Kč

Ostrava-Vítkovice

Pro zdraví

Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí

Zlepšení kvality služeb seniorům – vybavení pracoviště zvedákem

40 000 Kč

Valašské
Meziříčí

Pro zdraví

Domov Jistoty, p.o.

XIII. Mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů

34 500 Kč

Bohumín 1

Praha 5 –
Stodůlky

Pro zdraví

Domov na zámku Bystré

Dejme šanci dalším
klientům!

177 123 Kč

Bystré

Pro zdraví

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

Modernizace úseku rehabilitace v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

311 000 Kč

Frýdlant nad
Ostravicí

Pro zdraví

Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

„Zřízení signalizačního přivolávacího systému“

100 000 Kč

Ostrava-Přívoz

Pro zdraví

Domov Vesna, příspěvková organizace

Tísňový a komunikační
systém pro uživatele Domova Vesny

100 000 Kč

Orlová-Lutyně

Pro zdraví

Duha Zámeček

Zámeček – časopis pro
děti z DD, celoroční hry
Zámečku a tábor dětské
redakce

100 000 Kč

Havířov –
Šumbark

Pro zdraví

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci
a diakonii Vsetín, o. s.

Pracovní terapie pro klienty služby sociální rehabilitace Elim

Město
Ostrava-Poruba

Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s.

Nízkoprahové zařízení dětí
a mládeže Oáza

100 000 Kč

Karviná - Nové
Město

Pro zdraví

Anima Viva o.s.

Nejsme na to sami!

135 400 Kč

Opava –
Kylešovice

Armáda spásy v ČR

Podpora nastartování
nové specifické služby
v „Domě pod svahem“ –
zastavit bludný kruh
sociálního vyloučení

170 000 Kč

Praha 5

Pro zdraví

ASNEP – Asociace
organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich
přátel

Vydávání časopisu sluchově postižených Gong

70 000 Kč

Pro zdraví

Asociace pomáhající lidem
s autismem APLA-JM o.s.

Osobní asistence pro děti
a mladé lidi s poruchou
autistického spektra

150 000 Kč

Brno

Pro zdraví

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR o.s. Klub Zvoneček

Tvoříme, vzděláváme se,
poznáváme svět

150 000 Kč

Odry

Pro zdraví

Benjamín, příspěvková organizace

Nákup zvedacího zařízení Advance pro těžce zdravotně postižené uživatele

Pro zdraví

Bílý nosorožec o.p.s.

Právo a vzdělávání

Pro zdraví

Centrum hendikepovaných
lyžařů, o.s.

Centrum hendikepovaných lyžařů

Pro zdraví

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Krizové centrum Chrudim
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70 000 Kč

158 625 Kč

50 000 Kč
300 000 Kč

Město

Občanská poradna – dluhové poradenství

Pro zdraví

Pro zdraví

Podpořeno
částkou

Centrum nové naděje

Podpořeno
částkou

Zlaté slunce – nákup vybavení pro uživatele v závěru života

Název projektu

Pro zdraví

Přehled všech podpořených organizací
a projektů v roce 2009

Program

Název organizace

Petřvald
Ostrava-Mariánské
Hory a Hulváky
Janské Lázně
Chrudim

62 000 Kč

Vsetín

Program

Pro zdraví

Pro zdraví

Pro zdraví

Pro zdraví

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Federace rodičů a přátel sluchově postižených,
Středisko rané péče
Tamtam Olomouc

Poradce rané péče pro
Moravskoslezský kraj

Filadelfie – Přístav Oldřichovice

Děti patři do rodiny

Charita Bohumín

Technické zázemí pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Pohoda

50 000 Kč

Charita Hlučín

„Domov je víc, než jen
obyčejný pojem“

20 000 Kč

150 000 Kč

1 000 000 Kč

Charita Javorník

Výtah na Domově pokojného stáří sv. Hedviky

Pro zdraví

Charita Krnov

Umožněme plnohodnotný
život i těm, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci

132 000 Kč

Pro zdraví

Charita Ostrava

Zkvalitnění služeb pro seniory v Charitním domě sv.
Alžběty

90 000 Kč

Rozšíření počtu lůžek pro
odlehčovací služby v Hospici sv. Lukáše

520 000 Kč

Důstojný život pro seniory

150 000 Kč

Pro zdraví

Pro zdraví

Charita Ostrava

312 316 Kč

Pro zdraví

Charita Šternberk

Pro zdraví

Chrpa sociální firma
Slezské diakonie o.p.s.

Zahradnictví Chrpa

Jitro – sdružení rodičů
a přátel postižených dětí

„Jednou budu bydlet sám/
sama.“ Bezbariérová úprava a vybavení prostor
v denním stacionáři pro
výchovu a nácvik dovedností potřebných pro budoucí pobyt hendikepovaných uživatelů v chráněném nebo podporovaném
bydlení

122 880 Kč

Hendikep není bariérou

200 000 Kč

Pro zdraví

Pro zdraví

Pro zdraví

Pro zdraví

Kafira o.s.

376 060 Kč

Krizové centrum Ostrava, o.s.

Krizové Centrum Ostrava – psychosociální terénní, ambulantní a pobytová
pomoc lidem v krizových
situacích

200 000 Kč

Město Orlová

Zkvalitnění prostředí v sociálních službách

200 000 Kč

Město

Program

Název organizace

Zajištění provozu Mobilního hospice Ondrášek

140 000 Kč

Ostrava-Dubina

Pro zdraví

Nadační fond Medicus

Monitor iMM Solar 8000i
– modulární monitorování
pro kritickou péči

200 000 Kč

Karviná – Nové
Město

Pro zdraví

Nemocnice s poliklinikou
Havířov, příspěvková organizace

Průtokový cytometr pro
diagnostiku hematoonkologických onemocnění

250 000 Kč

Havířov

Pro zdraví

o.s. Zdravotní klaun

Zdravotní klauniády

100 000 Kč

Sloupnice

Pro zdraví

Občanské sdružení Adra

Rozvoj dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických
zařízeních Zlínského kraje

60 000 Kč

Praha 5
Jinonice

Pro zdraví

Občanské sdružení Adra –
pro nově vzniklou pobočku Dobrovolnického centra
Adra v Ostravě

Realizace myšlenky dobrovolnictví v sociálních
a zdravotnických zařízeních regionu pomocí dobrovolnického centra Adra
Ostrava

201 399 Kč

Praha 5
Jinonice

Pro zdraví

Občanské sdružení
Anabell

Podpora činnosti Kontaktního centra Anabell
Ostrava

100 000 Kč

Brno

Pro zdraví

Občanské sdružení Dítě
s diabetem

Barevné DIAdny Luhačovice 2009

100 000 Kč

Moravská
Ostrava

Pro zdraví

Občanské sdružení Heřmánek

Provozování Domu na půli
cesty Heřmánek

1 000 000 Kč

Pro zdraví

Občanské sdružení
Letní dům

Spolu o krok dále – Doprovázení dětí a mladých
lidí z dětských domovů na
cestě k životní jistotě

255 000 Kč

Pro zdraví

Občanské sdružení
Svatá Barbora

Podzimní prázdniny dětí
z Barborky

60 500 Kč

Ostrava –
Moravská
Ostrava

Pro zdraví

občanské sdružení
Vzájemné soužití

Liščina, tady jsme doma!
II.

825 000 Kč

Moravská
Ostrava
a Přívoz

Pro zdraví

Obec Stonava

Oprava havarijního stavu
ve staré části Domu s pečovatelskou službou Stonava čp. 613

500 000 Kč

Stonava

Pro zdraví

Oblastní charita Sobotka

Schodolez do Domova
pokojného stáří v Libošovicích

95 000 Kč

Sobotka

Pro zdraví

Oblastní charita Uherské
Hradiště

Odlehčovací služba Boršice – polohovací postele

125 000 Kč

Uherské
Hradiště

Bohumín –
Nový Bohumín

Hlučín
Javorník

Ostrava-Vítkovice

Šternberk
Krnov

Olomouc

Opava

Ostrava

Orlová-Lutyně

Město

Mobilní hospic Ondrášek

Třinec

Ostrava-Vítkovice

Podpořeno
částkou

Pro zdraví
Praha 5

Krnov

Název projektu

Karviná – Staré
Město

Praha 7

59

Program

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Pro zdraví

ONKO – Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

Rekondiční pobyt „Onkologického klubu Naděje
Karviná“

Pro zdraví

Psychocentrum Domeček
Hodonín, o.p.s.

Pořízení průmyslové
pračky

Roska Frýdek-Místek

Zlepšení rehabilitačních
postupů pro nemocné roztroušenou sklerózou – rekondice, semináře, rehabilitace

80 000 Kč

Domov Salus

50 000 Kč

Pro zdraví

Pro zdraví

Salus o.p.s.

40 000 Kč

115 000 Kč

Název projektu

Pro zdraví

Spolek Trend vozíčkářů
Olomouc

Osobní asistence pro
vozíčkáře

180 000 Kč

Olomouc

Pro zdraví

Sportovní klub vozíčkářů
Frýdek-Místek

Alternativní doprava ve
Frýdku-Místku

150 000 Kč

Frýdek-Místek

Pro zdraví

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Společné sportovní aktivity dětských a hendikepovaných stolních tenistů

Pro zdraví

Středisko pracovní rehabilitace

Kopřivnice

Pro zdraví

Karviná – Nové
Město
Hodonín

Pro zdraví

Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí

150 000 Kč

Pro zdraví

Sdružení Podané ruce,
o.s.

Restart

200 000 Kč

Brno

Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní odbočka Nový
Jičín

Slezská diakonie

Poradna Elpis Ostrava

Pro zdraví

Slezská diakonie

Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii

Pro zdraví

Slezská diakonie

Zdravý spánek seniorů

Pro zdraví

Slezská diakonie

Kavárna Empatie – podpora pracovního uplatnění
osob se zdravotním znevýhodněním

Pro zdraví

Slezský klub stomiků Ostrava

Rekondiční pobyt s rehabilitačním a zdravotním programem pro stomiky

65 000 Kč

Pro zdraví

„Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace SPMP
ČR Ostrava“

SPMP Ostrava – Centrum
denních služeb

170 000 Kč

Pro zdraví

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,
obč. sdružení, krajská organizace Moravskoslezský kraj

Sportovní olympiáda lidí
s mentálním postižením 2010

Pro zdraví

Pro zdraví

32 000 Kč

175 100 Kč

Ostrava

SPR – Denní stacionář

147 000 Kč

Ostrava-Poruba

Středisko rané péče SPRP
Ostrava

„Pomoci si navzájem“

297 000 Kč

Ostrava

Pro zdraví

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Slyšíte své ruce mluvit?

84 920 Kč

Pro zdraví

TJ Sokol Mariánské Hory
– oddíl ragby

Ostravsko bez předsudků (SBP 2009) – podzim 2009
Školní liga ragby 2009
(ŠLR 2009) – podzim“

200 000 Kč

Ostrava –
Mariánské Hory

Pro zdraví

Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace

Zkvalitnění péče o těžce zdravotně hendikepované žáky

150 000 Kč

Havířov-Město

Nový Jičín

Český Těšín
Program

Nadace OKD - Výroční zpráva 2009

100 000 Kč

Český Těšín

78 000 Kč

Český Těšín

190 000 Kč

Český Těšín

100 000 Kč

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Odry

Město

Pro radost

AMŠ – Alternativa

Tradice – slavnosti
a radosti aneb vědomí
v srdci

Pro radost

Asociace TOM ČR, TOMM
7312 Zlaté šípy

Evropou křížem krážem

43 000 Kč

Pro radost

Asociace Trigon

XVII. ročník Evropských
dnů hendikepu

100 000 Kč

Ostrava

Pro radost

Centrum volného času
Směr o. s.

Stop nudě na sídlišti

100 000 Kč

Ostrava-Dubina

Pro radost

Comenius Fulnek, o.s.

„Edu & Art Fulnek 2009 –
2010“ (Education and Art
Fulnek 2009 – Vzdělávání a umění Fulnek 2009
– 2010)

177 400 Kč

Fulnek

Pro radost

Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna Býchory

Nejmilejší koncert 2010

300 000 Kč

Kolín

Pro radost

Divadlo Archa o.p.s.

Dialogy pro příští desetiletí
v Moravskoslezském kraji

200 000 Kč

Praha 1

Ostrava-Fifejdy

Ostrava-Pustkovec

Město

68 000 Kč

Frýdek-Místek

Praha 8
Bohnice

Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek
k bezplatnému zapůjčení
těžce zrakově postiženým
klientům oblastní odbočky
Nový Jičín

Program

Podpořeno
částkou

Název organizace

Město

Havířov-Podlesí

150 000 Kč

Ostrava – Mariánské Hory
Valašské Meziříčí

Program

Název organizace

Název projektu

Pro radost

Divadlo loutek Ostrava,
příspěvková organizace

8. mezinárodní loutkářský
festival Spectaculo Interesse Ostrava 2009

Pro radost

Divadlo o.s.

Letohradské divadlo

Pro radost

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh

Pro radost

Podpořeno
částkou

Město

Program

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Město

Ostrava – Moravská Ostrava

Pro radost

Občanské sdružení, Tvůrčí
centrum Ostrava

Celostátní skladatelská
soutěž pro mladé autory
do 30 let Generace

56 000 Kč

Moravská
Ostrava

38 000 Kč

Letohrad

Pro radost

Obec Horní Suchá

Fedrování s folklórem

80 000 Kč

Horní Suchá

„V Zábřeze na renko“

82 000 Kč

Zábřeh

Pro radost

Obec Raškovice

Tradiční mluva v podhůří Beskyd

100 000 Kč

pošta Pražmo

Dům kultury města
Orlové, příspěvková
organizace (dále jen
DKMO)

Lidová tvořivost na jarmarcích v Orlové

87 000 Kč

Orlová-Lutyně

Pro radost

Obec Stonava

Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka – 3. ročník

300 000 Kč

Stonava

Pro radost

Eurotopia Opava o.p.s.

Kulturní aktivity pro romské děti

119 000 Kč

Opava

Pro radost

Obchodní akademie,
Orlová, příspěvková
organizace

To nás sbližuje!

48 000 Kč

Orlová-Lutyně

Pro radost

Filadelfie – Přístav
Oldřichovice

Radíme pěstounům

162 000 Kč

Třinec
Pro radost

Oblastní spolek ČČK
Ostrava

90 400 Kč

Moravská
Ostrava

Pro radost

Galerie Magna

Dva regiony na hranici

Hrad žije první pomocí 2010 + 3. ročník soutěže nezdravotnických složek IZS v poskytování první pomoci

Pro radost

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace

Řemeslo má zlaté dno
aneb „Dělání, dělání nudu
z těla vyhání“

Pro radost

Ostružiny, občanské
sdružení

Originální Kulturní Dárek
Nadace OKD

100 000 Kč

Ostrava-Poruba

OVArt, o.s.

Dream Factory Ostrava 2010

100 000 Kč

Ostrava

Májovák, dechový orchestr, Karviná

Mezinárodní festival
dechových orchestrů ve
Schladmingu

Pro radost

Pro radost

Pro radost

Sdružení polské mládeže
v České republice

Independent.pl – setkání s polskou nezávislou
kulturou

Pro radost

Místní skupina Polského
kulturně-osvětového svazu
v Jablunkově

Pro radost

Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných
sympozií

Zviditelnění sochařských
parků vzniklých ze sympozií Landek

Pro radost

Slezský soubor Heleny
Salichové

Podzimní slavnost Třebovický koláč

50 000 Kč

Ostrava-Poruba

Pro radost

Společnost pro kulturu
a umění v Ostravě, občanské sdružení

12. ročník Folklor bez
hranic Ostrava 2009 festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí

39 000 Kč

Ostrava

Pro radost

Sportovní klub SK Ostrava

Mezinárodní slezská liga
ragby vozíčkářů 2010

33 300 Kč

Vřesina

Pro radost

Středisko kultury
a vzdělávání Vrbno pod
Pradědem, příspěvková
organizace

Jak malý čtenář do knihovny přišel

19 300 Kč

Vrbno pod
Pradědem

Pro radost

Střední škola hotelová
a obchodně podnikatelská,
Český Těšín, p.o.

Zvýšení kvality výuky pro
lepší uplatnění na trhu
práce

Pro radost

Pro radost

62. Mezinárodní folklórní
setkání „Gorolski Święto”

Místní skupina Polského
svazu kulturně-osvětového
Karviná-Ráj

15. Máj nad Olzou

Místo pro děti

Klokánek – kluby maminek
pro výjimečné děti

200 000 Kč

183 600 Kč

55 000 Kč

237 000 Kč

81 000 Kč

60 000 Kč

120 000 Kč

Ostrava
Ostrava-Hrabůvka

Karviná-Darkov
19 000 Kč

Český Těšín

177 500 Kč

Ostrava-Petřkovice

Jablunkov

Karviná-Ráj

Ostrava-Poruba

Pro radost

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moderní webová prezen
tace Moravskoslezské
vědecké knihovny
v Ostravě

232 050 Kč

Ostrava

Pro radost

Občanské sdružení
Fiducia

Ostrava industriální
a multikulturní- vzdělávací
akce klubu Fiducia

225 000 Kč

Ostrava 1

Pro radost

Občanské sdružení Koliba

Horalský rok pod Kozubovou

120 200 Kč

Milíkov
u Jablunkova

Pro radost

Občanské sdružení Madleine

Děti dětem

150 000 Kč

Palkovice,
okres Frýdek-Místek

100 000 Kč

Český Těšín
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Program

Název organizace

Název projektu

Pro radost

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Tvůrčí dílny – Napříč všemi generacemi

Pro radost

Svatováclavský hudební
festival, o.s.

2. ročník cyklu koncertů
„Čtvero ročních období“

Pro radost

Světelská pohoda – sdružení pro obnovu a rozvoj
místních tradic

Pro radost

Wichterlovo gymnázium,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Poruba v proměnách času

Pro radost

Základní a mateřská škola
Třemešná

A Osoblažsko bude žít –
mosty přátelství

Pro radost

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková
organizace

Pro radost

Základní umělecká škola
Němčice nad Hanou

XIII. Svátek hudby 2010

Pro radost

Zaolziańskie Towarzystwo
Fotograficzne / Fotografická společnost Těšínského Slezska

Pro radost

Za starou Ostravu

Podpořeno
částkou
73 850 Kč

Město
Odry

Název organizace

Název projektu

Pro budoucnost

Dům dětí a mládeže,
Orlová, příspěvková
organizace

Mateřské centrum
Bejbáček – rodiny pro
třetí tisíciletí

Pro budoucnost

Dům dětí a mládeže,
Orlová, příspěvková
organizace

Pro budoucnost

Podpořeno
částkou

Město

136 000 Kč

Orlová

Není prostředí jako prostředí aneb Zvířata
v různých biotopech

76 000 Kč

Orlová

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko "Strážci" Ostrava

Obnova táborového
vybavení

85 600 Kč

Ostrava – Krásné Pole

Pro budoucnost

Klub českých turistů oblast
Moravskoslezská

Naučná stezka Slezská
Ostrava

150 000 Kč

Ostrava

Pro budoucnost

Klub přátel Hornického
muzea v Ostravě

Sborník hornického zpravodaje, Hornictví včera,
dnes a zítra

200 000 Kč

Ostrava

100 000 Kč

Němčice nad
Hanou

Pro budoucnost

Klub přátel Hornického
muzea v Ostravě

Sídliště lovců mamutů pod
Landekem – archeopark –
netradiční hřiště pro rodiny s dětmi

450 000 Kč

Ostrava

kreaKtivita 2009 • kreaKtywność 2009 • creaCtivity 2009

68 600 Kč

Český Těšín

Pro budoucnost

Knoflík – kulturní a mateřské centrum

Šlupka na druhou aneb
komunitní kompostování
s Knoflíkem

Cesty energie – Zdroj černé uhlí

90 000 Kč

Ostrava-Svinov

Pro budoucnost

Krajské středisko volného
času Juventus, Karviná,
příspěvková organizace

Relaxační koutek

200 000 Kč

Karviná

Pro budoucnost

Mateřská škola Šenov, Lipová 861, 739 34 Šenov

Zdravé, spokojené
a šťastné děti

300 000 Kč

Šenov

Pro budoucnost

Mateřská škola Šenov, Lipová 861, 739 34 Šenov

Zajdi za vrátka, tam je
naše zahrádka

134 000 Kč

Šenov

Pro budoucnost

Mateřské a rodinné cenrum Sluníčko Havířov

Venkovní prostranství
pro Sluníčko

40 800 Kč

Havířov

Pro budoucnost

Město Bílovec

Obnova kapličky ve Lhotce
u Bílovce

288 000 Kč

Bílovec

Pro budoucnost

Město Orlová

Hrajeme si na hřišti

800 000 Kč

Orlová

Pro budoucnost

Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace

Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

247 000 Kč

Ostrava

Pro budoucnost

Občanské sdružení
Jesenický horský spolek

Propagace Jesenických
památek

Pro budoucnost

Občanské sdružení rodičů
a přátel ZŠ Lubina

Barevná školička

Pro budoucnost

Občanské sdružení
Řemesla v Kunštátě

Zahrada smyslů

„Tradice či netradice hlavně ať se něco děje“

Galerie Na chodbě

Název projektu

100 000 Kč

70 000 Kč

65 000 Kč

150 000 Kč

38 000 Kč

Podpořeno
částkou

Ostrava

Světlá Hora 414

Ostrava-Poruba

Třemešná 341

Ostrava

Program

Název organizace

Pro budoucnost

5. pionýrská skupina Děčín

Voda základ života

Pro budoucnost

Actaea

Naučná stezka historií
a přírodou Karlovic

245 000 Kč

Karlovice

Pro budoucnost

Asociace TOM ČR, Moravskoslezská krajská rada

Inovace letních stanových
táborů

229 000 Kč

Ostrava

Pro budoucnost

Asociace TOM ČR, TOM
1303 Maracaibo

Solární energie pro budoucnost

255 000 Kč

Třinec

Pro budoucnost

Centrum pro rodinu M.E.D.
o.s.

M.E.D.věd

Pro budoucnost

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace

Zoocentrum environmentální výchovy

Pro budoucnost

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace

Křížem krážem Slezskou
bránou s dědečkem a babičkou
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Program

26 000 Kč

100 000 Kč

97 971 Kč

300 000 Kč

Město

Děčín

Semily

25 000 Kč

Praha

50 000 Kč

Mikulovice

4 000 Kč

Kopřivnice

Čeladná

Vratimov

295 000 Kč

Kunštát na Moravě

Program

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Město

Pro budoucnost

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

Niva Třebůvky

100 000 Kč

Loštice

Pro budoucnost

Obec Dolní Žandov

Vybudování veřejného dětského hřiště u základní školy

200 000 Kč

Cheb

Obec Hněvošice

Obnova historické aleje
Lipková cesta v obci Hněvošice

238 000 Kč

Oprava venkovního schodiště zámku v Jezdkovicích

299 358 Kč

300 000 Kč

Kateřinice

Pro budoucnost

Pro budoucnost

Obec Jezdkovice

Obec Kateřinice

Pro budoucnost

Obec Mořkov

Výstavba dětského hřiště
v obci Mořkov

500 000 Kč

Mořkov

Pro budoucnost

Rodinné centrum
Želvička

Parčík

350 000 Kč

Klimkovice

Římskokatolická farnost
Orlová

Dokončení obnovy fasády kostela Narození Panny
Marie v Orlové

Pro budoucnost

Římskokatolická farnost
Ostrava - Hrušov

Obnova vitrážního okna
nad vchodem kostela sv.
Františka a Viktora
v Ostravě-Hrušově

94 010 Kč

Ostrava

Pro budoucnost

Římskokatolický farní úřad
Lubojaty

Nátěr dřevěné šindelové
střechy na kostele sv. Jiří
v Lubojatech

89 000 Kč

Olbramice

Pro budoucnost

Sdružení občanů Ladné

Oprava poklony sv. Vendelína

90 000 Kč

Ladná

Pro budoucnost

Sdružení přátel
Dětřichovic

Záchrana kostela sv.
Michaela v Dětřichovicích – návrat historického zvonu

40 000 Kč

Dětřichovice

Pro budoucnost

Statutární město Karviná

Dětské hřiště v Karviné-Hranicích

Pro budoucnost

Statutární město Karviná

Pro budoucnost

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba

Pro budoucnost

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

1 000 000 Kč

Karviná

Sportovní hřiště

550 000 Kč

Karviná

Grilujeme mezi paneláky
při minigolfu

150 000 Kč

Ostrava

800 000 Kč

Ostrava-Moravská Ostrava
a Přívoz

Rekonstrukce veřejného
prostranství Zborovská

Podpořeno
částkou

Město

Tyto

Pro budoucnost

Unie pro řeku Moravu

Dunaj pro děti

89 900 Kč

Pro budoucnost

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace

Hýbej kostrou

140 000 Kč

Ostrava

Pro budoucnost

Základní škola Karviná-Nové Město, Dělnická 1758

Škola za školou

600 000 Kč

Karviná – Nové
Město

Pro budoucnost

Základní škola Orlová-Lutyně, K. Dvořáčka 1230
okres Karviná, příspěvková organizace

Učíme se pod širým nebem

96 000 Kč

Pro budoucnost

Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614

Školní zahrada – místo
vzdělávání a odpočinku

181 000 Kč

Karviná – Nové
Město

Pro budoucnost

Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková
organizace

Větrník – vzdělávací
a informační ekologické středisko při Ekoškole Příbor

200 000 Kč

Příbor

Pro budoucnost

ZO ČSOP Opava 72/06

Dlouhodobá ochrana čápů
bílých na Opavsku II.

5 000 Kč

Opava

Pro budoucnost

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Expozice vydry říční v Zoo
Ostrava

810 000 Kč

Orlová

1 000 000 Kč

Název projektu

Pro budoucnost

Litultovice

Pro budoucnost

Název organizace

Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy
pálené za účasti zemědělské veřejnosti v Moravskoslezském kraji

Hněvošice

Dětské hřiště a odpočinková zóna v obci Kateřinice

Pro budoucnost

Program

Program

Název organizace

Název projektu

42 000 Kč

Věrovany

Hlubočky

Podpořeno
částkou

Orlová

Ostrava

Město

Pro Evropu

Bílý nosorožec o.p.s.

Vzdělávání pracovníků –
Sociální ekonomika

89 820 Kč

Ostrava

Pro Evropu

Centaurea – sdružení pro
monitoring a management
krajiny

Příprava projektu „Strašovský rybník“, pro financování z Operačního programu
Životní prostředí

47 930 Kč

Slatiňany

Pro Evropu

Centrom, občanské sdružení

Zaměstnávání Romů ve
stavebnictví

35 000 Kč

Ostrava

Pro Evropu

Comenius Fulnek, o.s.

Přípravná projektová dokumentace pro možné využití kapucínského kláštera ve Fulneku včetně srovnání variant řešení

150 000 Kč

Fulnek

63

Program

Podpořeno
částkou

Název projektu

Pro Evropu

Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.

Příprava projektového záměru „Revitalizace území
v okolí zámku Nový Falkenburk v Jablonném
v Podještědí“ pro podání
žádosti o dotaci z OP ŽP

140 500 Kč

Liberec

Pro Evropu

Pro Evropu

ČSOP Salamandr

Příprava projektové žádosti Likvidace křídlatky v Povodí Odry – II. etapa

165 000 Kč

Rožnov pod
Radhoštěm

Pro Evropu

Daphne ČR – Institut aplikované ekologie

Obnova slatinných biotopů
v lokalitě Loučeňské rybníčky do OPŽP

64 863 Kč

České Budějovice

Pro Evropu

Diakonie Církve bratrské pobočka v Hrádku
nad Olší

Vypracování žádosti o financování projektu ze
strukturálních fondů EU

125 000 Kč

Diecézní katolická charita
Hradec Králové

Příprava projektu zahraničních výměn mladých
dobrovolníků

25 000 Kč

Pro Evropu

Gemini o.s.

Žákovské parlamenty
S.O.S. – přípravné práce

Pro Evropu

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Vzdělávání v hospicové péči

Pro Evropu

Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko
Pagoda Nový Jičín

Pro Evropu

Pro Evropu

Pro Evropu

Pro Evropu

Město

Program

Název organizace

Hrádek nad
Olší

Název organizace

Název projektu

Svazek měst a obcí okresu Karviná

Zpracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění platného stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. v rámci
projektu Cyklotrasa podél
řeky Olše

300 000 Kč

Pro Evropu

Základní škola, OstravaPoruba, Ukrajinská 1533,
příspěvková organizace

Výborný projektový záměr
potřebuje odborníky

15 000 Kč

Pro Evropu

Život bez bariér o.s.

Projektová dokumentace pro rekonstrukci centra
postižených

150 000 Kč

Fond

Název organizace

Název projektu

Operativní fond

Dětský ranč Hlučín, o.s.

Hipoterapie

Operativní fond

Duha Zámeček

Duhové vánoce

Praha 1

Operativní fond

Hiporehabilitační sdružení
občanů Falco Kladno

39 150 Kč

Prachatice

Operativní fond

Pořízení dokumentace pro
rekonstrukce skautských
kluboven a vznik centra
pro volnočasové aktivity

109 000 Kč

Nový Jičín

Naděje o.s., pobočka
Vsetín

Středisko Naděje Vsetín
Rokytnice

111 700 Kč

Otrokovice

Obchodní akademie
a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory

Příprava projektů Evropského sociálního fondu na OA Ostrava směrem k vyšší konkurenceschopnosti

45 800 Kč

Ponton, občanské sdružení

PředBEDNA

57 160 Kč

100 000 Kč

Hradec Králové

Pro Evropu

Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

Podpora pro Sofiru

123 000 Kč

Kadaň

Pro Evropu

Sagittaria – sdružení pro
ochranu přírody střední Moravy

Ekocentrum Sagittaria

223 000 Kč

Olomouc

Pro Evropu

Spolek pro volný čas
Novovesan

Příprava projektu Obno
vy krajinných struktur
a regenerace urbanizované krajiny

188 000 Kč

Nová Ves nad
Nisou
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Podpořeno
částkou

Město

Karviná

Ostrava-Poruba

Nová Paka

Město

200 000 Kč

Hlučín

50 000 Kč

Havířov

hiporehabilitační středisko Falco

190 000 Kč

Kladno

Hornický pěvecký sbor

Činnost Hornického pěveckého sboru

300 000 Kč

Kladno

Operativní fond

Charita sv. Alexandra

Kočárovna s návaznosti na
připojení vytápění chráněné kulturní památky Administrativní budova

30 000 Kč

Ostrava

Operativní fond

Koordinační výbor klubu
důchodců a základní organizace důchodců členů OS
PHGH Havířov

Činnost koordinačního výboru klubu důchodců a základních organizací důcodců členů OS PHGH
Havířov pro rok 2009

192 000 Kč

Havířov

Operativní fond

Nadace Landek

Nadační program 2009 –
projekty financované z fundraisingu

600 000 Kč

Ostrava

Ostrava

Plzeň

Podpořeno
částkou

Operativní fond

Obec Doubrava

Vydání knižní publikace

80 000 Kč

Doubrava

Operativní fond

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni

Revitalizace minigolfového hřiště

200 000 Kč

Hrabyně

Fond

Název organizace

Název projektu

Podpořeno
částkou

Město

Krizový fond

Na pomoc sirotám a vdovám“, občianske združenie

Neštěstí v dole Handlové

400 000 Kč

Handlová, Slovensko

Krizový fond

Nadace Adra

Povodně 2009

507 425 Kč

Praha
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KONTAKTY

Sídlo:

Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava

Telefon:
Fax:

+420 596 262 118, +420 596 262 116
+420 536 262 085

E-mail:
Web:

info@nadaceokd.cz
www.nadaceokd.cz

IČ:
DIČ:

278 32 813
CZ 278 32 813

Bank. spojení:

2988892/0800
342342342/0800
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