
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008



Nadace OKD - Výroční zpráva 2008



3

PRVNÍ ROK NADACE OKD

Někomu se to bude zdát málo, ale v porovnání s jinými firemními nadacemi to není tak špatné číslo. Naopak – patří 

k nejvyšším.

Mnohem důležitější však pro nás je, že rozdělené peníze pomohly, pomáhají a v mnoha případech budou ještě dlouho 

pomáhat lidem žijícím na severu Moravy i jinde. Finance jsme rozdělili důvěryhodným organizacím, ve kterých působí 

stovky a tisíce nadšenců. Teprve ti dávají našim grantům skutečný smysl a mění je v záslužné činy, které prospívají 

ostatním.

Následující stránky přinášejí stručný přehled, co v roce 2008 Nadace OKD dělala, koho podpořila a jak hospodařila. 

tým Nadace OKD

 341  dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

 1 509 projektů neziskových organizací a obcí usilovalo o podporu ve dvou loňských grantových kolech.

 403  nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila.

 62 114 515,- korun rozdělila Nadace OKD mezi projekty, které uspěly.
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Ke slovům, jako je nadace nebo charita, dárcovství, dobrovolnictví, pomoc v nouzi, angažovanost, 

zodpovědnost za jiné, odvaha, jsem vždy potajmu vzhlížela. Pojmy, které mnoho znamenají a ke 

kterým cítíme respekt a pokoru. Pojmy, jež se pouhou obyčejnou lidskou vůlí a nesobeckostí 

mohou stát skutečností. Skutečností, která pomáhá, zachraňuje, podporuje i sbližuje.

Názory na zakládání firemních nadací se velmi liší. V případě OKD bych byla ale první, která 

by hrdě stála před řadami našich horníků a kolegů a děkovala za jejich práci. Za tvrdou práci, 

díky které si můžeme dovolit pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. A naši zaměstnanci 

i dárci mají být opravdu na co pyšní.

Jsou to čtyři stovky nádherných projektů, které začaly prostřednictvím naší nadace pomáhat 

tisícovkám lidí. Měla jsem a mám tu čest, ale i štěstí, být součástí týmu, který – když počet 

projektů přepočítám na počet dní od založení nadace – udělal každý den jeden dobrý nezištný 

skutek a k tomu ještě pár drobných navíc. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen zakladatelům a partnerům nadace, bez jejichž 

velkorysosti by podobné dílo nemohlo vzniknout, ale hlavně stovkám nadšenců z neziskových 

organizací, škol i obcí. Jen díky jejich nápadům, práci a píli můžeme společně pomáhat 

a měnit život lidí na severu Moravy i v celé České republice k lepšímu. Mám velkou radost, 

že jsem vzhledem k možnosti založit Nadaci OKD dostala šanci nahlédnout do světa těch, 

kteří nepracují a netvoří pouze pro zisk.

Děkuji všem a těším se, že slova, jako je nadace, charita, dárcovství, dobrovolnictví, pomoc 

v nouzi, angažovanost, zodpovědnost za jiné nebo odvaha, mně i naší nadaci budou denně 

znít v uších i v roce 2009.

Každý den jeden dobrý skutek

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady Nadace OKD
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Nadace OKD má za sebou dvě grantová kola, rozdělila přes 60 milionů korun pro více než 

400 projektů převážně v moravskoslezském regionu, a zařadila se tak mezi největší nadace 

v České republice.

Pomáhá při zlepšování zdravotní péče a sociálních služeb, podporuje vzdělávací aktivity, 

bojuje za udržení místních tradic a komunit i za rozvoj přeshraničních partnerství. Přispívá 

na rozšíření nabídky volnočasových aktivit, obnovu kulturních památek i životního prostředí.

To vše se nám podařilo díky štědrosti našich dárců, pomoci desítek dobrovolníků a partnerů, 

ale i díky všem aktivním lidem, jejichž projekty pomáháme realizovat.

Pomoc všem, kdo ji potřebují

Připojíte se i vy?

Blanka Týřová

ředitelka Nadace OKD
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POSLÁNÍ NADACE 

Akciová společnost OKD jako jeden z nejvýznamnějších podniků v Moravskoslezském kraji podporuje 

rozvoj regionu, ve kterém působí. Po dokončení restrukturalizace, pod novým vlastníkem a s novým 

managementem, se společnost rozhodla své filantropické úsilí postavit na pevném základě a zřídit pro 

organizaci podpory veřejně prospěšných aktivit v regionu samostatnou nadaci. Nadace OKD byla založena 

v lednu 2008 a společnost OKD je nejen jejím zřizovatelem, ale také největším dárcem. Své priority v oblasti 

společenské odpovědnosti, jimiž jsou podpora zdraví a sociální sféry, veřejného sektoru, životního prostředí 

i regionálního rozvoje, společnost coby zakladatel promítla do základních dokumentů Nadace OKD. Nadace 

na základě těchto priorit vytvořila čtyři hlavní programy, pro jejichž naplňování získává příspěvky od dárců. 

Prvním z dárců se stala společnost OKD, jež na chod Nadace OKD přispívá pevným procentem ze svého 

zisku. Mezi přispěvatele patří i další společnosti ze skupin New World Resources a RPG RE.
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STRATEGIE NADACE 

Program nadace je postaven na čtyřech základních pilířích – na podpoře zdraví, kulturního vyžití a vzdělání, 

rozvoje regionu a životního prostředí a projektů pro získávání dotací z Evropské unie. Správní rada nadace 

vypisuje grantová řízení pro každý z pilířů nadačního programu samostatně. Pro administraci grantového 

řízení využívá Nadace OKD profesionální subjekty s potřebnými zkušenostmi k řízení filantropických projektů. 

Výší rozdělených prostředků se nadace řadí mezi největší v České republice. Nadace OKD bude větší část 

prostředků (přibližně 80 %) směřovat do projektů, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života v Moravsko-

slezském kraji, nezříká se ovšem možnosti podpořit i projekty celorepublikové nebo projekty přeshraniční 

spolupráce (zhruba 20 %). Nadace OKD podporuje projekty z nejrůznějších oblastí, které přinesou regionu 

a jeho obyvatelům užitek, přičemž hlavním kritériem při výběru projektů je jejich kvalita.
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PROGRAMY NADACE

Pro zdraví

Zdraví
•  Projekty zejména investičního charakteru zvyšující diagnostické a terapeutické možnosti zdravotnických 

zařízení (nákup technologií, inovace, vyškolení lékařského a zdravotnického personálu apod.).

Sociální péče
•  Projekty investiční povahy, 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 služeb organizací poskytujících veřejnou péči.

Podpora zdraví a sociální péče představuje pro Nadaci OKD jednu z priorit. Prostřednictvím 

investičních projektů zaměřených na zdravotnická i sociální zařízení v regionu se nadace snaží 

přispět ke zvýšení úrovně jejich diagnostických a terapeutických možností a chce zlepšit pracovní 

a společenskou integraci hendikepovaných či sociálně znevýhodněných osob. Nadace podporuje 

projekty se zřejmým dopadem na danou komunitu, které zlepšují kvalitu života nebo zdravotní stav 

obyvatel především v oblastech ohrožených dopadem průmyslových aktivit. Nadace podporuje vědu 

a výzkum.
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Pro radost

Nadace nechce zapomínat ani na kulturu a volný čas. Podporuje veřejně prospěšné projekty, 

které mají kulturně společenský charakter. Soustředí se i na podporu tradic a rozvoj 

vzájemnosti v regionu, v němž působí. Udržování a rozvoj místních i hornických tradic přispívá 

nejen k posilování příslušnosti obyvatel k regionu, ale také ke zvyšování povědomí o celé 

oblasti a jejím nezaměnitelném charakteru v očích návštěvníků. Nadace chce prostřednictvím 

grantů také přispívat ke zvýšení vzdělanosti v moravskoslezské oblasti a tím pomoci 

jejímu rozvoji. K vývoji regionu přispívá Nadace OKD i rozsáhlou podporou volnočasových 

a kulturních aktivit. V této oblasti se zaměřuje především na děti a mládež, jejichž možnosti jsou 

z nejrůznějších důvodů omezené. Zastřešuje převážně projekty, které by bez přispění dárce 

nemohly být realizovány.

Vzdělání
•  Veřejně prospěšné projekty zaměřené na rozvoj vzdělanosti.

•  Projekty zaměřené na podporu vzdělávání dětí pracovníků OKD, kteří přišli 

v důsledku neštěstí o život.

Tradice, vzájemnost a komunitní život
•  Podpora komunitních programů obcí regionu, v němž OKD působí, 

s důrazem na projekty založené na aktivitách obyvatel regionu, zejména pak 

aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci.

•  Akce a programy vytvářející platformu pro udržování a rozvoj tradic, se 

zvláštním důrazem na tradice místní (krajové) a profesní (hornické).

•  Projekty zacílené na posilování vzájemných společensko-kulturních styků se 

sousedními národy.

Kulturní vyžití
•  Projekty rozšiřující nabídku trávení volného času způsobem, jenž přispívá 

k osobnímu rozvoji obyvatel regionu (kulturní akce atd.), se zvláštním 

důrazem na děti a mládež.

•  Podpora kulturních projektů v obcích (kraji), na jejichž území společnost 

působí, přednostně orientovaná na projekty, které by bez významného 

přispění dárce nemohly být realizovány, případně na projekty založené 

na sdruženém financování.

•  Podpora veřejně prospěšných kulturních projektů v obcích podporujících 

angažovaný život v komunitě.



Nadace OKD vnímá životní prostředí nejen z tradičního environmentálního pohledu, a proto vedle projektů 

zaměřených na zvyšování kvality životního prostředí podporuje například i ekologický způsob života a další 

formy veřejného prosazování principů udržitelnosti. Snaží se také aktivně přispět k rozvoji regionu a soustředí 

se na soustavné zvyšování atraktivity oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky. Samostatnou kategorii tvoří 

podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro život v obcích kraje. Nadace OKD se chce podílet 

i na aktivní záchraně a rekonstrukci významných kulturních a přírodních památek jako bohatého kulturně-

historického dědictví regionu. Cílem podpory je nejen zvýšit povědomí o oblasti mezi širokou veřejností, ale 

také usnadnit získávání prostředků na obnovu a údržbu těchto výjimečných historických skvostů.

Pro budoucnost

Kulturní a přírodní dědictví (památky)
•  Projekty zaměřené na péči o nemovité i movité kulturní památky, včetně památek technických, a na jejich obnovu.

•  Projekty a programy napomáhající zvyšovat povědomí o kulturních a přírodních památkách regionu, a usnadňovat 

tak získávání prostředků pro jejich obnovu a údržbu.

Ekologie
•  Projekty ekologického charakteru, zlepšující stav životního prostředí v regionu působení společnosti 

(nad rámec mandatorních výdajů plynoucích do rekultivačních a sanačních programů).

•  Projekty rozvíjející ekologický styl života, tzn. života šetrného vůči životnímu prostředí (ekologická výroba, 

agroturistika, biozemědělství atd.).

Veřejný prostor
•  Projekty zacílené na rozšíření nabídky aktivního využití volného času obyvatel regionu způsobem, jenž kvalitativně 

zlepšuje podmínky pro regeneraci a rekondici, resp. přispívá k omezení zdravotních rizik plynoucích z práce či 

pobytu v prostředí uhelného revíru (sportoviště, tělovýchova, areály zdraví aj.).

•  Projekty, které usnadňují sociálně znevýhodněným skupinám občanů pobyt ve veřejném prostoru 

(např. bezbariérový přístup apod.)

•  Podpora investičních projektů v obcích (kraji), na jejichž území společnost působí, přednostně orientovaná na 

projekty, které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány, případně na projekty založené 

na sdruženém financování.

•  Investiční projekty směřující ke zvyšování vybavenosti, estetické úrovně a funkčnosti veřejných statků v regionu.

•  Projekty podporující přeshraniční spolupráci zejména na česko-polské hranici.
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•  Projekty nestátních neziskových organizací, které se budou ucházet o prostředky ze strukturálních fondů EU v různých 

oblastech – od vzdělávacích projektů až po projekty investičního charakteru (dle jednotlivých operačních programů EU).

•  Projekty budou vyhodnoceny vzhledem k pravděpodobnosti získání dotace z fondů EU. Pokud splní tyto předpoklady, budou 

moci využít finanční prostředky z grantu Nadace OKD k zaplacení odborného týmu, který zajistí správné zpracování žádosti 

– přípravu administrativních podkladů, přípravu studie proveditelnosti apod. Získat prostředky z evropských fondů je díky 

grantu od Nadace OKD jednodušší.

Podporované aktivity
Vypracování projektové dokumentace, zejména:

• vytvoření studie proveditelnosti

• zpracování finanční a ekonomické analýzy

• vyplnění a podání žádosti

• 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

Pro Evropu

Neziskový sektor představuje nepostradatelnou část společnosti a regionu. Neziskové organizace se často potýkají 

se složitým získáváním finančních prostředků na svůj provoz. Jednou z možností, kde mohou tuto podporu získat, 

jsou fondy Evropské unie. K získání podpory je ovšem nezbytné připravit kvalitní a bezchybnou žádost, která bude 

schopna obstát ve schvalovacím řízení. Proces přípravy žádosti vyžaduje řadu zkušeností, odborných znalostí 

a v neposlední řadě i dostatek financí. Tyto faktory neziskové organizace zpravidla postrádají.  

Nadace OKD proto připravila v České republice jedinečný program, který nabízí neziskovým organizacím podporu 

při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Záměry, které mají ambici ucházet se o příspěvek 

z fondů EU, mohou získat podporu i od Nadace OKD – vybraným projektům neziskových organizací poskytne 

nadace finanční příspěvek na zajištění odborného zpracování projektu s cílem maximalizovat šance uchazeče 

na získání evropské finanční podpory. Neziskové organizace tak mohou díky financím z grantu Nadace OKD 

využít podpory odborného týmu při přípravě administrativních podkladů žádosti nebo při přípravě analýz a studií 

potřebných k doložení proveditelnosti projektu, jež jsou podmínkou pro jeho úspěšné přijetí.
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LIDÉ V NADACI OKD
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Předsedkyně správní rady

Petra Mašínová 

ředitelka pro PR a komunikaci, 

OKD

Správní rada

Místopředseda správní rady

Zdeněk Bakala

místopředseda představenstva, 

New World Resources
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Členové správní rady

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 Management

Jaroslav Čánek

předseda představenstva, 

Lázně Darkov
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Dozorčí rada

Členové dozorčí rady

Předseda dozorčí rady

Evžen Kočenda

profesor ekonomie, 

Univerzita Karlova 

Petr Hájek

manažer,

PricewaterhouseCoopers 

František Orság

referent,

Ministerstvo financí ČR
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Spolupracující osoby

Mluvčí Nadace OKD

Vladislav Sobol

Stará se o vydávání tiskových 

zpráv Nadace OKD a pomáhá 

organizacím při propagaci jejich 

projektů a akcí.

Zaměstnanci

Výkonná ředitelka

Blanka Týřová

Zajišťuje celkovou koordinaci 

nadačních aktivit. Stará se o komu-

nikaci s klíčovými partnery a dárci 

a také se správní a dozorčí radou 

nadace.

Projektová manažerka

Karolína Drozdová

Komunikuje se žadateli, koordinuje 

práci administrátorů a kontrolu-

je průběžné i závěrečné zprávy 

k podpořeným projektům.

Administrativní referent

Zuzana Macháčková

Pomáhá zajišťovat komunikaci se 

žadateli, má na starost administra-

tivu, nadační bulletin a koordinaci 

nadačních akcí.
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Nadace OKD úzce spolupracuje s ostravským Institutem komunitního rozvoje a s brněnskou Nadací Partnerství. Obě tyto 

organizace pomáhají Nadaci OKD evidovat a hodnotit došlé žádosti a následně komunikovat s realizátory projektů, včetně 

kontroly průběžných a závěrečných zpráv.

Posláním Institutu komunitního rozvoje (IKOR) je všestranný rozvoj občanské společnosti. Podporuje účast veřejnosti na 

plánování a rozvoji měst a obcí, spolupráci neziskových organizací a veřejné správy, principy trvale udržitelného rozvoje, 

kulturní i společenský rozvoj komunit. Zajišťuje také školení a vzdělávání pracovníků obcí i neziskových organizací, vytváří 

odborné koncepce a analýzy. 

Institut komunitního rozvoje je administrátorem dvou nadačních programů – Pro radost a Pro zdraví.

Je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 

18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši 213 milionů korun 2 383 projektů nevládních neziskových 

organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku 

a na Slovensku tvoří součást asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Nadace Partnerství pomáhá 

nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimuluje trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou 

spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

Nadace Partnerství je administrátorem dvou nadačních programů – Pro budoucnost a Pro Evropu.

Administrátoři

Administrátoři zajišťují pro Nadaci OKD tyto aktivity:

•  sběr žádostí

•  evidence žádostí

•  formální kontrola žádostí

•  předhodnocení žádostí

•  příprava podkladů pro hodnoticí komisi

•  zpracování závěrů z hodnoticí komise

•  příprava podkladů pro správní radu Nadace OKD

•  zajištění komunikace se žadateli a příjemci

•  kontrola průběžných zpráv

•  kontrola závěrečných zpráv

•  příprava a realizace informačních seminářů pro žadatele 

(jen IKOR)
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ZŘIZOVATEL A HLAVNÍ PARTNEŘI

Jsem rád, že se činnost Nadace OKD rozběhla v rekordním tempu. S potěšením sleduji, jak podpořené organizace 

pomáhají mnoha lidem z regionu zlepšit jejich život. Nejvíce mě těší, že nadace pomáhá těm, kteří to nejvíce 

potřebují, tedy starým lidem a znevýhodněným dětem. Nadace OKD si nyní bude žít stále více samostatným 

životem, ale ve své zakladatelské společnosti bude mít vždy silného a spolehlivého partnera.

Klaus Dieter Beck

generální ředitel a předseda představenstva OKD

Jsme jednou z největších společností působících v České republice a v moravskoslezském regionu zaměstnáváme 

na dvacet tisíc lidí – chápeme svůj díl odpovědnosti za to, jak se zde žije a pracuje. Věřím, že každý ze čtyř stovek 

projektů, které Nadace OKD v loňském roce podpořila, přispěl ke kvalitě života v kraji. Dar, který jsme nadaci 

věnovali, považuji za účelně vynaložený. Rádi se budeme na podpoře Nadace OKD podílet i v příštích letech.

Mike Salamon

předseda představenstva, New World Resources

Z E  Z E M Ě P R O  Z E M I
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Jako významná společnost působící také na severní Moravě cítíme zodpovědnost za prostředí, ve kterém 

podnikáme, a proto jsme se stali dárcem Nadace OKD, jejíž podporované projekty plně odrážejí naši filozofii 

společenské odpovědnosti. 

Attila Boros

generální ředitel a předseda představenstva OKD, Doprava

Jakožto významný vlastník nemovitostí v Moravskoslezském kraji cítí realitní skupina RPG Real Estate 

spoluodpovědnost za budoucí rozvoj tohoto regionu. A nejde jen o více než 100 000 nájemníků žijících v našich 

bytech. Jde o region jako takový. I Nadace OKD byla založena proto, aby podporovala projekty, které zvyšují 

kvalitu života v našem kraji. Je tedy zřejmé, že RPG Real Estate a Nadace OKD mají společný cíl, a já osobně 

jsem hrdý na to, že se můžeme spolupodílet na této aktivitě.

Tony Aksich

generální ředitel skupiny RPG Real Estate
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ČINNOST NADACE OKD

Správní rada
Správní rada se poprvé neformálně sešla již v prosinci roku 2007, kdy se 

dohodla na základním směřování a účelu nově vznikající nadace. Po vzniku 

nadace v lednu 2008 se pak správní rada sešla celkem třikrát (únor, srpen, 

prosinec). 

Na únorovém zasedání správní rada schválila základní dokumenty a 

zároveň organizační a technické zajištění chodu nadace. Hlavním bodem 

programu následujících dvou jednání bylo posuzování a schvalování projektů 

organizací, které žádaly o nadační finanční příspěvek.

Dozorčí rada
Dozorčí rada se v roce 2008 formálně sešla dvakrát. V únoru schválila 

základní dokumenty nadace a v prosinci vyhodnotila její celoroční činnost. 

Rada také konala své povinnosti v souladu se statutem nadace a kontrolovala 

průběh schvalování nadačních projektů. 

Administrátoři Nadace OKD
Pro hladký a profesionální průběh posuzování žádostí a následné kontroly 

projektů se nadace rozhodla spolupracovat s dalšími partnery z neziskového 

sektoru. Takzvané administrátory si nadace zvolila po dvoukolovém 

výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 15 organizací. Po důkladném 

zvážení byly vybrány organizace:

Institut komunitního rozvoje (Ostrava)

•  zpracovává programy Pro zdraví a Pro radost

Nadace Partnerství (Brno)

•  zpracovává programy Pro budoucnost a Pro Evropu

Administrátoři se aktivně podílejí na přípravě nadačních výzev pro žadatele, 

komunikují s organizacemi, které si chtějí podat svou žádost, předhodnocují 

došlé projekty a připravují k jednotlivým projektům doporučení pro 

odborné komise a následně správní radu. Po schválení projektů připravují 

administrátoři smlouvy s příjemci a podílejí se na kontrole a evaluaci projektů.

Odborné grantové komise
Odborné grantové komise jsou podle jednotlivých nadačních programů čtyři. 

Tvoří je zástupci nadace a odborníci na problematiku daného programu. 

Úkolem komisí je posoudit podané grantové žádosti předhodnocené 

administrátory a připravit správní radě seznam nejkvalitnějších 

a nejpotřebnějších projektů. V roce 2008 se komise sešly dvakrát – během 

jarního a podzimního grantového kola. 
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HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

Primárním posláním nadace je v současné době organizace grantových kol 

a rozdělování financí mezi ty nejkvalitnější projekty. Jako jedna z největších 

nadací v České republice se ale chceme rovněž aktivně zapojit do dalšího 

rozvoje a směřování neziskového sektoru v České republice.

To je také důvod, proč úzce spolupracujeme s Fórem dárců, občanským 

sdružením, které svojí činností již 14 let úspěšně podporuje rozvoj 

filantropie. Členy Fóra dárců jsou prakticky všechny významné 

nadace, nadační fondy a firemní dárci v ČR. Fórum provozuje systém 

dárcovských SMS, poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti 

firemní filantropie (strategie, výběr vhodného veřejně prospěšného projektu) 

a legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami (jak založit 

nadaci, nadační fond, právní a daňové povinnosti).

Od ledna 2009 je společnost OKD, zřizovatel Nadace OKD, rovněž členem 

Klubu Firemních Dárců Donator. Jedná se o prestižní sdružení firem, 

jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie. Členové Klubu 

Firemních Dárců Donator prosazují a propagují odpovědné a transparentní 

dárcovství, hlásí se k principům společenské odpovědnosti firem, dodržují 

etický kodex dobrého dárce a podporují rozvoj občanské společnosti. Klub má 

v současnosti 20 členů.

Od roku 2009 používá společnost OKD a Nadace OKD také mezinárodní 

standard Odpovědná Firma – LBG.
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AKCE PRO VEŘEJNOST (DNY NADACE OKD)

Colours of Ostrava
První prezentace aktivit Nadace OKD na veřejnosti. Do společného stanu 

nadace a její zakladatelské firmy se přišly podívat stovky lidí, pro které 

připravili dobrovolníci veselé festivalové soutěže a prezentaci plánovaných 

aktivit Nadace.

Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě
Díky vstřícnosti pořadatelů ze společností Pas de Theatre a AGENTURA 

SCHOK připravila nadace nevšední kulturní zážitek pro děvčata a chlapce 

z mnoha severomoravských dětských domovů a stacionářů pro postižené děti, 

kteří bezplatně navštívili vybraná představení.

V roce 2008 se Nadace OKD představila na čtyřech významných akcích pro veřejnost
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Hornické slavnosti OKD
Na tradičních oslavách svátku horníků v areálu Hornického muzea OKD se 

nadace poprvé představila horníkům a dalším zaměstnancům společnosti 

OKD. Pro děti připravila mnoho soutěží a pro všechny zájemce dostatek 

informací o fungování a plánech nadace.

BarboRadování
Společně s Občanským sdružením svatá Barbora se nadace podílela na přípravě 

tradiční předvánoční akce pro děti, kterým při práci v dolech zemřel tatínek. Akce 

se tentokrát poprvé zúčastnily také děti z dětských domovů z regionu, jež přítomné 

děti z Barborky i jejich maminky pobavily kulturním programem.
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GRANTY V ROCE 2008

Přehled vyhlášených grantových kol a programů
V roce 2008 byla vyhlášena dvě grantová kola. První jarní grantové kolo 

proběhlo od 15. dubna do 31. května. Celý červen a červenec se žádosti 

administrativně zpracovávaly a rovněž zasedaly výběrové komise, které 

doporučily správní radě podpořit 180 projektů. Na zasedání správní rady 

konaném 12. srpna se rozhodlo o podpoře uvedeného počtu projektů pro 

grantové kolo Jaro 2008.

Druhé grantové kolo bylo vyhlášeno takřka na podzim a žadatelé mohli své 

projekty podávat v období od 15. září do 31. října. Správní rada zasedala 

17. prosince a svým rozhodnutím podpořila 221 projektů, a vítězným 

organizacím tak zpříjemnila vánoční čas.

Správní rada dále podpořila dva projekty nad rámec jarního a podzimního 

grantového kola.

Stručné představení grantových pravidel
•  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 fyzickým a 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 žadatelů.

•  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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Jaro 2008

Počet žádostí do jednotlivých programů

368

236 214

Pro radost Pro zdraví Pro budoucnost Pro Evropu Celkem

26

844

Podpořené projekty a rozdělená částka 

dle jednotlivých grantových programů 
Finanční rámec došlých projektů v porovnání s možnostmi NOKD

 Žádáno  Vyčleněno NOKD

Pro radost  144 855 044 ,60 Kč  4 550 000 Kč  překročeno o 140 305 044 ,60 Kč

Pro zdraví  178 315 012 ,60 Kč  10 400 000 Kč  překročeno o 167 915 012 ,60 Kč

Pro budoucnost  229 408 613  Kč  15 600 000 Kč  překročeno o 213 808 613  Kč

Pro Evropu  4 834 200  Kč  1 950 000 Kč  překročeno o 2 884 200  Kč

Celkem  557 412 870 ,20 Kč  32 500 000 Kč   524 912 870 ,20 Kč

Program  Počet projektů  Celková částka

Pro budoucnost  46  15 595 719 Kč

Pro zdraví  69  10 358 377 Kč

Pro radost  54  4 709 054 Kč

Pro Evropu  12  810 000 Kč

Celkem  181  31 473 150 Kč
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Podzim 2008

Počet žádostí do jednotlivých programů

327
201

121

Pro radost Pro zdraví Pro budoucnost Pro Evropu Celkem

16

665

Podpořené projekty a rozdělená částka 

dle jednotlivých grantových programů 
Finanční rámec došlých projektů v porovnání s možnostmi NOKD

 Žádáno  Vyčleněno NOKD

Pro radost  60 788 633 Kč  10 400 000 Kč  překročeno o 50 388 633 Kč

Pro zdraví  70 046 202 Kč  15 600 000 Kč  překročeno o 54 446 202 Kč

Pro budoucnost  61 117 640 Kč  4 550 000 Kč  překročeno o 56 567 640 Kč

Pro Evropu  2 929 300 Kč  1 950 000 Kč  překročeno o 979 300 Kč

Celkem  194 881 775 Kč  32 500 000 Kč  162 381 775 Kč

Program  Počet projektů  Celková částka

Pro budoucnost  23  4 550 000 Kč

Pro zdraví  98  15 447 845 Kč

Pro radost  93  9 829 220 Kč

Pro Evropu  8  814 300 Kč

Celkem  222  30 641 365 Kč
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Údaje za rok 2008

Program Počet projektů Celková částka

Pro budoucnost 69 20 145 719 Kč

Pro zdraví 167 25 806 222 Kč

Pro radost 147 14 583 274 Kč

Pro Evropu 20   1 624 300 Kč

Celkem 403 62 114 515 Kč

Podpořené projekty a rozdělená částka 

dle jednotlivých grantových programů v roce 2008 

Finance směřovaly především na následující účely

Podpora sociálních projektů a služeb 101 projektů

Modernizace zdravotnických  zařízení 52 projektů

Volnočasové aktivity 48 projektů

Budování školních zahrad  17 projektů

Pracovní a jiné rehabilitace 30 projektů

Kulturní dědictví 10 projektů

Sportovní hřiště, podpora sportu  20 projektů

Ochrana přírody 9 projektů

Akce, konference, semináře 65 projektů

Vzdělávání  27 projektů

Rozvoj turismu 5 projektů

Veřejná prostranství 2 projekty

Příhraniční spolupráce 9 projektů

Časopisy 2 projekty

Mateřská centra 6 projektů

Přehled podpořených organizací 

podle právní formy 

(za všechny grantové programy)

Přehled podpořených organizací podle krajů 

České republiky (za všechny programy)

Kraje Celkem

Moravskoslezský kraj 330

Jihočeský kraj 7

Jihomoravský kraj 13

Královéhradecký kraj 6

Liberecký kraj 4

Olomoucký kraj 6

Pardubický kraj 4

Středočeský kraj 19

Ústecký kraj 1

Kraj Vysočina 2

Zlínský kraj 7

Praha 4

Církevní organizace 29

Nadace/Nadační fond 6

Občanské sdružení 225

Obec 20

Obecně prospěšná společnost 26

Příspěvkové organizace 87

Sdružení obcí 1

Sdružení právnických osob 9



Nadace OKD - Výroční zpráva 2008

VÝBĚR Z PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2008

Charita sv. Alexandra
Projekt „Pracovní a společenská integrace zdravotně znevýhodněných osob“

Bývalá šachta Hlubinný důl Alexandr vytvořila efektní „kulisy“ aktivitě, která 

ideálně naplňuje záměr programu Pro zdraví – v chráněných dílnách, jež fungují 

v areálu bývalého dolu, vzniklo díky grantu Nadace OKD několik nových pracov-

ních míst a zlepšily se podmínky pro současné hendikepované zaměstnance.

Grantové peníze pomohly vybavit chráněnou stolařskou dílnu – do provozu 

byly uvedeny odsávací stěny pro nanášení kapalných nátěrových hmot, 

čímž se podařilo zlepšit hygienické i bezpečnostní podmínky. Díky nové 

vysokotlaké technice stříkání se zvýšila kvalita i produktivita práce, což 

znamená lepší konkurenceschopnost hotových výrobků. 

Nadace OKD přispěla rovněž na zakoupení briketovacího stroje, který 

umožňuje zpracovávat odpadní materiál stolařské dílny. Charita díky tomu 

do budoucna ušetří náklady spojené s likvidací odpadů a především vysoké 

náklady na vytápění objektu – odpad se totiž zpracovává na dřevěné brikety, 

které jsou vhodné pro vytápění chráněných dílen. Zároveň došlo k odstranění 

zápachu a škodlivých výparů v areálu celé dílny.

Zdravotně hendikepovaní lidé, kteří se díky Charitě sv. Alexandra mohou 

zapojit do práce i do běžného života, dnes mají díky novým technologiím lepší 

pracovní a hygienické podmínky.

Nadace přispěla na projekt částkou 180 000,- Kč.

Pro zdraví
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Občanské sdružení Dítě s diabetem
Projekt „Raná péče – ruka podaná na pomoc dětem s cukrovkou“

Sdružení Dítě s diabetem pomáhá třem stovkám rodin z Moravskoslezského 

kraje, jejichž děti se léčí na „cukrovku“. Chlapce a děvčata s diabetem melitus 

neboli cukrovkou na první pohled nerozeznáme od těch zdravých. Přestože 

mají život mnohem těžší než jejich vrstevníci, i ony chtějí prožít své dětství 

naplno. Vyškolení odborníci navštěvují jednotlivé rodiny a radí jim, jak se 

s tímto hendikepem co nejlépe vyrovnat.

Nadace přispěla na projekt částkou 190 000,- Kč. 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.  
Projekt „Vybavení léčebny 6 kyslíkovými koncentrátory EverFlo“

Projekt zajistil zlepšení péče o nemocné v plicní léčebně Jěžník, ve které se 

léčí lidé s chronickou dechovou nedostatečností, například u nejpokročilejších 

stádií chronického zánětu průdušek. Častým pacienty léčebny jsou bývalí 

horníci, kteří mají problémy s plícemi kvůli vysoké prašnosti, která byla před 

lety ve většině dolů.

Nadace přispěla na projekt částkou 200 000,- Kč.

Domov pro seniory Ostrava – Zábřeh
Projekt „Vybavení Domova pro seniory Čujkovova“

V zábřežském domově prožívá spokojené staří 65 seniorů, mnozí z nich se 

přitom musí vyrovnat s omezenou pohyblivostí. Díky příspěvku Nadace OKD 

nyní využívají dvě polohovací křesla do koupelen, které jsou vyrobeny 

z nerezu a plastu, takže nepodléhají korozi. Senioři si proto mohou svou 

koupel krásně vychutnat.

Nadace přispěla na projekt částkou 362 000,- Kč.

Charita Opava
Projekt „Mraveneček aneb Zkvalitnění života a společenská integrace 

handicapovaných dětí a jejich rodin“

Denní stacionář Mraveneček slouží dětem od 3 do 26 let s těžkým a 

hlubokým mentálním postižením. Jeho cílem je podpořit všestranný rozvoj 

individuálních schopností dětí (rozvoj řeči, koncentrace, sebeobsluhy, 

koordinace pohybů) a zároveň v době pobytu dětí ve stacionáři ulehčit 

náročnou péči rodičům.

Nadace přispěla na projekt částkou 100 000,- Kč.
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Občanské sdružení Svatá Barbora
Projekt „Podpora dosažení vzdělání  a rozvoje osobnosti dítěte“

Občanské sdružení Svatá Barbora se všestranně stará o děti, kterým při 

práci v dolech zemřel tatínek. V současné době pečuje přibližně o stovku dětí 

z České republiky, Polska a Slovenska. Hlavním cílem sdružení je umožnit 

dětem plnohodnotné vzdělání a zapojení do života.

Svatá Barbora se soustřeďuje především na financování veškerých nákladů, 

které souvisejí se vzděláním – hradí dětem například učební pomůcky, školné, 

ubytování na internátech a kolejích nebo náklady na diplomové práce. Zároveň 

se plně nebo částečně podílí například na úhradě řidičských kurzů (autoškola), 

rekvalifikačních kurzů a zájmových kroužků. Každoročně zajišťuje čtyřem dětem 

měsíční jazykový kurz v zahraničí. Od loňského roku začalo sdružení přispívat 

starším dětem – studentům také na nákup počítače nebo notebooku.

Sdružení připravuje rovněž společné akce, na kterých se setkají děti i mamin-

ky rodin zasažených ztrátou otce. Cílem takových akcí je vzájemná výměna 

zkušeností s řešením životních problémů a podpora „nových“ rodin, nemalý 

význam má také zdravotní či poznávací hledisko. V roce 2008 se maminky 

a děti z „Barborky“ zúčastnily například poznávacích výletů do Rakouska a do 

Polska a ozdravného pobytu na Krétě.

Nadace přispěla na projekt částkou 500 000,- Kč.

Pro radost

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Modrý šíp Ostrava
Projekt „Smysluplný rozvoj schopností“

Dobrodružné výpravy, tábory i netradiční akce v ulicích Ostravy – a to nejen 

pro skauty, ale také pro neorganizované děti. Těmto „dětem ulice“ pak nená-

silně nabídnout pravidelnou činnost, která je ochrání od zrádností dnešního 

světa mladých lidí plného drog či šikany. To je hlavní princip projektu ostrav-

ského skautského střediska Modrý šíp, který loni zpestřil volný čas desítkám 

dětí a mladých lidí.

Nadace přispěla na projekt částkou 80 000,- Kč.
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Obecné prospěšná společnost Bílý nosorožec
Projekt „Výchovně vzdělávací program Bílého nosorožce“ 

Pracovníci společnosti Bílý nosorožec se zaměřují na práci s dětmi v lokali-

tách s velkou koncentrací problémových nebo sociálně slabých rodin. Dětem 

místo flákání po ulicích, odkud je jen kousek ke kriminalitě a k cestě do 

výchovného ústavu, nabízejí ve svých centrech poutavý program od organizo-

vaných setkání či sportovních akcí až po možnost využívat počítače, internet 

nebo tvořivé dílny.

Nadace přispěla na projekt částkou 80 000,- Kč.

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Projekt „5. ročník divadelní pouti bez bariér“

Divadlo není jen pro zdravé! To je jedna z hlavních myšlenek festivalu, jehož 

smyslem je setkání hendikepovaných lidí s divadelní tvorbou. Divadelní před-

stavení a pouťové atrakce probíhaly nejen na scéně Divadla loutek 

a v prostorách před divadlem, ale formou happeningu také v jiných částech 

Ostravy. Představení se zúčastnily hendikepované děti a mládež, klienti ústa-

vů a speciálních škol.

Nadace přispěla na projekt částkou 60 000,- Kč.

PZKO – Polský svaz kulturně-osvětový, místní skupina 
Třinec – Dolní Lištná
Projekt „Přehlídka lidových kapel z Trojmezí 

– Česko, Polsko, Slovensko – II. ročník“

PZKO dlouhodobě usiluje o uchování tradic a kultury polské národnostní men-

šiny na severní Moravě. Přehlídka lidových kapel z Trojmezí, které se v roce 

2008 zúčastnilo osm souborů, ukázala místním občanům i náhodným divá-

kům polské, slovenské i „gorolské“ tradice a zvyky, mnohými již zapomenuté.

Nadace přispěla na projekt částkou 30 000,- Kč.

Občanské sdružení Společnost senior
Projekt „Aktivní stárnutí – senioři a internet“

Dlouhodobý projekt Společnosti senior se snaží obohatit život ve stáří 

a vtáhnout lidi v důchodovém věku do společenského života. Jeho základem 

je počítačové centrum, kde se senioři seznamují se základy internetu. Mnohé 

z nich zaujal fenomén internetu natolik, že se podílejí na vytváření společných 

internetových stránek. Díky daru Nadace OKD mohlo sdružení ve svém centru 

obnovit zastaralou počítačovou techniku i software.

Nadace přispěla na projekt částkou 80 000,- Kč.
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Zoo Ostrava
Projekt „Modernizace Zoo Ostrava – Malá Amazonie“

Největší podporu nadace – měřeno výší přidělené finanční částky – získal 

projekt Zoo Ostrava na vybudování pavilonu Malá Amazonie. Pracovníci 

zoologické zahrady přeměnili za pomoci specializované firmy původně vstupní 

prostory do střediska pro kontakt s veřejností na zmenšenou kopii amazon-

ského pralesa, do níž se v dubnu 2009 nastěhovali první živočichové původně 

žijící v Amazonii – drápkaté opičky tamarín pinčí, sklípkani (pavouci), dendro-

bádky (žáby) a truncha (paryba). Díky stavebním úpravám jsou nyní prostory 

uzpůsobeny také pro hendikepované občany.

Projekt je přínosem nejen pro všechny návštěvníky zahrady, ale také pro hlav-

ní cíl zoologických zahrad – spolupráce při záchranných chovech ohrožených 

druhů zvířat v lidské péči. Rozšířením mezinárodně koordinovaných chova-

telských aktivit se také zvyšuje obecné povědomí o Ostravě, našem regionu 

i o celé České republice.

Nadace přispěla na projekt částkou 1,5 milionu Kč.

Obec Bělá
Projekt „Vybudování labyrintu s přístupem k léčebnému prameni v obci Bělá“

V obci Bělá na Opavsku vyrostl loni na podzim z 20 000 cihel pozoruhodný 

labyrint o průměru 24,5 metru. Poutník musí při cestě do jeho srdce ujít po 

73 centimetrů širokých chodníčcích přibližně 550 metrů. Inspirací tomuto v Čes-

ku ojedinělému dílu byl francouzský labyrint v Chartres postavený v roce 1213.

Malebná vesnička získala další atraktivní místo pro rekreaci vlastních občanů 

i návštěvníků, z nichž velkou část tvoří pacienti nedalekého sanatoria v Chu-

chelné. Labyrint je proto uzpůsoben také pro zdravotně znevýhodněné občany.

Nadace přispěla na projekt částkou 704 129,- Kč.

Pro budoucnost

Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, p. o.
Projekt „Obnova vybavení a areálu Turistické základny v Řece pro 

rekreační a rekondiční pobyty dětí a mládeže v přírodě“

Oblíbená turistická základna karvinského KSVČ Juventus v beskydské ves-

ničce Řeka dostane vybavení, jaké si děti zaslouží. Tedy žádné nové televize 

nebo počítače, které děti při pobytu na horách nepotřebují, ale především 

výměna již dlouho sloužícího nábytku za nový.

Areál využívají především děti a mládež z Karvinska i z dalších částí Morav-

skoslezského kraje pro školní výlety, lyžařské zájezdy, víkendové výpravy 

nebo letní tábory. Díky nekomerčním cenám za ubytování a stravování mohou 

základnu využívat také organizace pečující o děti z dětských domovů nebo 

sociálně slabých rodin.

Nadace přispěla na projekt částkou 200 000,- Kč.
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Cesta životem bez bariér, o. s. 
Projekt „Škola bez bariér“

Hlavním důvodem vzniku sdružení (v roce 2006) byla nutnost vybudovat 

v okrese Kutná Hora plně bezbariérovou školu. Finance od Nadace OKD 

putovaly na projekt Škola bez bariér – V. etapa, tedy na poslední etapu pro-

jektu, který je zaměřen na vybudování bezbariérových přístupů do všech částí 

kutnohorské Základní školy v ulici J. Palacha 166. Pátá etapa spočívala v 

umístění plošiny do pavilonu prvního stupně, v současné době ji využívají dvě 

zdravotně znevýhodněné děti na přepravu do počítačové učebny. Tento pro-

jekt umožnil rodinám s hendikepovanými dětmi integrovat své děti do základní 

školy v místě bydliště.

Nadace přispěla na projekt částkou 205 000,- Kč.

Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.
Projekt „Rekonstrukce a vybavení prostoru v ulici Syllabova 

v Ostravě-Zábřehu“

Centrum pro rodinu a sociální péči se angažuje v oblasti řešení manželské, 

rodinné a sociální problematiky. Cílem podpořeného projektu je vytvoření pod-

mínek pro poradenskou činnost CPR (Poradna pro ženy a dívky, Poradna přiro-

zeného plánování rodičovství a projekt MEDIACE), zejména úprava stávajících 

prostor Integračního klubu BRÁNA, který získal pro svou činnost větší klubovnu 

a lepší zázemí. Cílovou skupinou jsou rodiny, které pečují o svého člena se 

zdravotním postižením, a klienti poradenských služeb CPR.

Nadace přispěla na projekt částkou 210 000,- Kč.

Mateřská škola Ostrava-Muglinov
Projekt „Dřevěné stavby pro zdravé a šikovné děti“

Nadace OKD přispěla na novou dominantu školní zahrady – dřevěná stavba 

s variabilními prvky je lákadlem pro přirozený pohyb a posilování tělesného 

zdraví. Variabilita závěsných prvků zároveň rozvíjí dětskou fantazii i přiroze-

nou zvídavost a hravost. V MŠ je 80 dětí, ale pozvány byly i děti z okolních 

MŠ, aby si novou atrakci také zkusily.

Nadace přispěla na projekt částkou 15 000,- Kč.
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Centrom, občanské sdružení
Zpracování projektové žádosti do OP LZZ – zdravotní prevence v romské 

komunitě

V rámci projektu došlo k sestavení a podání projektové žádosti do 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náplní projektové 

žádosti je vytvoření podmínek pro zkvalitnění zdravotní prevence v romských 

komunitách. Projektová žádost byla zpracována externím poradcem, který 

již v minulosti zpracovával nebo se podílel na zpracování obdobných žádostí 

příjemce. Projekt má potenciál (v případě schválení žádosti do operačního 

programu) přispět k naplňování sociálního aspektu udržitelného rozvoje 

cestou zvýšené zdravotní prevence v sociálně vyloučených romských 

komunitách a usnadnění přístupu jejich obyvatel k zdravotní péči.

Nadace přispěla na projekt částkou 32 500,- Kč.

Pro Evropu
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Diakonický institut
Příprava projektu na nastavení a pilotní ověření systému celoživotního 

vzdělávání na vybraných pracovních pozicích pracovníků v sociálních 

službách

V rámci projektu bylo provedeno zhodnocení analýzy vzdělávacích potřeb 

u poskytovatelů sociálních služeb a sociálních odborů úřadů, jejichž 

zaměstnanci mají rovněž povinnost dalšího vzdělávání v sociální oblasti. 

Cílem je rozšíření možností tohoto vzdělání v rámci akreditovaných kurzů.

Nadace přispěla na projekt částkou 30 000,- Kč.

Život bez bariér, občanské sdružení
Příprava žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod

V rámci projektu byly připraveny kompletní podklady k žádosti o dotaci ze 

strukturálních fondů Evropské unie. Pokud bude žádost úspěšná, vznikne 

v Podkrkonoší nové centrum pro poskytování sociálních služeb, které pomůže 

pěti stovkám seniorů a osob se zdravotním postižením.

Nadace přispěla na projekt částkou 50 000,- Kč.  
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ

OKD 73 000 000,- Kč

NWR 24 000 000,- Kč

RPG RE 1 400 000,- Kč

Jaroslav Nový 20 000,- Kč 

Slavíček 15 000,- Kč
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Jednoznačně vítáme každou pomoc – Nadace OKD nám i organizacím na území města pomohla od 

svého vzniku pochopitelně především finančně. Za všechny mohu třeba jmenovat projekt pro společnou 

cyklostezku, kterou vybudujeme spolu s obcemi a městy Karvinska podél Olše mezi naším městem, 

Bohumínem a Českým Těšínem. Tady šlo o relativně velké peníze, ale jsou tu i projekty podpořené 

desítkami tisíc, které by bez takové pomoci vůbec nebyly. A o to jde – ne o výši částky, ale o užitek akce 

či projektu pro lidi.

Tomáš Hanzel

primátor Karviné

Aktivit Nadace OKD si vážíme. Podporuje mnoho neziskových 

organizací v regionu a také netradiční způsoby vzdělávání. Například 

havířovská základní škola v ulici Frýdecké bude mít ještě v letošním 

roce zcela nový relaxačně-výukový komplex. Ten bude sloužit dětem 

při výuce ekologické a estetické výchovy, praktických činností a také 

k trávení volného času.

František Chobot

primátor Havířova

Přivítali jsme vznik Nadace OKD, jejímž cílem je nejen rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, ale 

i podpora tradic a rozvoj vzdělání v projektech, přímo souvisejících se zdejším regionem. Byli jsme velmi 

potěšeni, že fond podporuje i oblast sociálně-zdravotní a kulturní. Z příspěvků nadace se našim organizacím 

podařilo získat finanční podporu ve výši 1,26 mil. Kč. Díky tomu jsme mohli kupříkladu vybudovat dopravní 

hřiště v areálu MŠ Okružní, dovybavit zahradu MŠ Ke Studánce nebo zkvalitnit „Kulturní rok v Orlové“.  A za 

to patří Nadaci OKD náš velký dík! Přejme jí tedy, aby trvala co nejdéle a prostředky, které poskytuje zdejšímu 

regionu, byly přínosem pro každého obyvatele. Protože ti si to opravdu zaslouží.

Jiří Michalík

starosta Orlové 
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FINANČNÍ ZPRÁVA

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

Členové správní rady k 31. prosinci 2008 

Petra Mašínová (předsedkyně) 

Zdeněk Bakala (místopředseda)

Drahomíra Tošenovská 

Miloslava Trgiňová

Jaroslav Čánek

Jaroslav Nový

Stanislav Svoboda

Všem členům správní rady vznikla funkce dne 25. ledna 2008.

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2008

Evžen Kočenda (předseda)

Petr Hájek

František Orság

Všem členům dozorčí rady vznikla funkce dne 25. ledna 2008. Evžen 

Kočenda byl zvolen předsedou dozorčí rady s účinností od 19. února 2008.



41

Změny v nadačním rejstříku

Nadační jmění Nadace je navyšováno z přijatých darů ve výši 30 % z celkové 

hodnoty přijatých darů na základě schváleného užití finančních darů a schvá-

lených darovacích smluv. Dle rozhodnutí správní rady Nadace ze dne 17. pro-

since 2008 došlo k navýšení nadačního jmění o 29 706 tis. Kč, a to z 500 tis. 

Kč na 30 206 tis. Kč. Dne 19. prosince 2008 byl proveden převod částky ve 

výši 29 706 tis. Kč z běžného účtu Nadace na účet nadačního jmění. Návrh 

na zápis změny do nadačního rejstříku byl podán dne 23. prosince 2008. 

Usnesení Krajského soudu o zápisu nové výše nadačního jmění je datováno 

ke dni 29. prosince 2008. Dne 16. ledna 2009 nabylo právní moc rozhodnutí 

soudu o navýšení nadačního jmění a toto navýšení bylo zapsáno do nadační-

ho rejstříku. 

Částka ve výši 29 706 tis. Kč se stala nadačním jměním až dnem nabytí práv-

ní moci rozhodnutí soudu. Z postupu Nadace však jednoznačně vyplývá, že 

měla v úmyslu navýšit nadační jmění na částku 30 206 tis. Kč do 31. prosince 

2008. Z právního hlediska proto došlo k tomu, že náklady na správu Nadace 

byly v prvním roce existence Nadace vyšší, než umožňuje zvolené pravidlo, 

neboť hodnota zapsaného nadačního jmění k 31. prosinci 2008, ke které 

se vztahuje pravidlo výše správních nákladů, byla ve výši 500 tis. Kč, ačkoli 

celková výše zapsaného i nezapsaného nadačního jmění k 31. prosinci 2008 

nevedla k porušení zvoleného pravidla. Dle statutu Nadace celkové roční 

náklady související se správou Nadace nesmí převýšit 15 % výše nadačního 

jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož kalendářního roku. 

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 pro-

gramu 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. Nerealizo-

vané kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v rozvaze.

(c) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které 

obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpo-

kládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle po dobu pěti let.

(d) Přijaté a poskytnuté dary

Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích 

smluv na účet Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtová-

ny 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 projek-

ty, které byly vybrány v rámci jednotlivých grantových kol. 

Na základě schváleného užití finančních darů a schválených darovacích 

smluv Nadace alokuje všechny přijaté dary následovně:

–  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.
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3. Srovnatelné údaje
Nadace byla zřízena dne 25. ledna 2008 a kalendářní rok 2008 je prvním 

účetním obdobím Nadace. Vzhledem k této skutečnosti srovnatelné údaje 

v rozvaze obsahují zahajovací rozvahu Nadace k 25. lednu 2008, tj. nadační 

jmění ve výši 500 tis. Kč, které bylo ke dni vzniku Nadace vázáno na samo-

statném bankovním účtu.

4. Dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč)

Pořizovací cena

Zůstatek k 25. 1. 2008 --

Přírůstky 107

Úbytky --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2008 107

Oprávky

Zůstatek k 25. 1. 2008 --

Odpisy 20

Oprávky k úbytkům --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2008 20

Zůstatková hodnota 25. 1. 2008 --

Zůstatková hodnota 31. 12. 2008 87

V roce 2008 Nadace pořídila grafický manuál obsahující nakládání s logem 

Nadace a licenci na jeho užívání v celkové pořizovací hodnotě 107 tis. Kč.

5. Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. 

Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2008 činí 81 893 tis. Kč, ze 

kterých 51 649 tis. Kč představuje zůstatek běžného účtu a 30 244 tis. Kč 

představuje zůstatek vázaného účtu nadačního jmění.

Nadace získala z krátkodobého finančního majetku v roce 2008 úrokové 

výnosy v celkové výši 957 tis. Kč.

6. Náklady příštích období
Náklady příštích období ve výši 126 tis. Kč představují nespotřebovaný 

propagační materiál pořízený v roce 2008.

7. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky činí celkem 877 tis. Kč, ze kterých 8 tis. Kč představují 

závazky po lhůtě splatnosti.

8. Vlastní zdroje

Vlastní jmění

(tis. Kč)

Fondy

(tis. Kč)

Zisk/(ztráta) 

minulých let

(tis. Kč)

Zisk/(ztráta) 

běžného 

období (tis. Kč)

Celkem

(tis. Kč)

Zůstatek k 25. 1. 2008 500 -- -- -- 500

Přijaté dary -- 98 435 -- -- 98 435

Poskytnuté dary -- -15 765 -- -- -15 765

Zúčtování fondů -- -1 936 -- -- -1 936

Navýšení nadačního jmění 29 706 -29 706 -- -- --

Zisk/(ztráta) roku 2008 -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2008 30 206 51 028 -- -- 81 234

Celková výše nadačního jmění k 31. prosinci 2008 činí 30 206 tis. Kč, ze 

kterých 500 tis. Kč představuje nadační jmění zapsané k rozvahovému dni 

v nadačním rejstříku a 29 706 tis. Kč představuje nadační jmění nezapsa-

né k 31. prosinci 2008 v nadačním rejstříku (viz bod 1. Změny v nadačním 

rejstříku).
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9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za 

rok 2008:

2008 Počet zaměstnanců Mzdové náklady

(tis. Kč)
Náklady na sociální 

zabezpečení a zdra-

votní pojištění (tis. Kč)

Sociální náklady

(tis. Kč)

Zaměstnanci 1 422 117 --

Vedoucí pracovníci 1 71 25 --

Celkem 2 493 142 --

10.  Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V průběhu roku 2008 nebyly nadací vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny 

a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné 

smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě 

ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech Nadace.

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.

11.  Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 30 tis. Kč, ze 

kterých 22 tis. Kč  představují závazky ze sociálního zabezpečení a 8 tis. Kč 

představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou 

po lhůtě splatnosti.

12. Stát – daňové závazky
Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 

13 tis. Kč. Tento závazek není po lhůtě splatnosti.

13. Informace o jednotlivých projektech nadace
K 31. prosinci 2008 Nadace realizuje projekty ve vyhlášených nadačních pro-

gramech „Pro budoucnost“, „Pro zdraví“, „Pro radost“ a „Pro Evropu“. V roce 

2008 proběhlo jarní a podzimní kolo grantových výzev, v rámci kterých správ-

ní rada schválila 180 projektů pro jarní kolo a 221 pro podzimní kolo. Správ-

ní rada dále podpořila dva projekty nad rámec jarního a podzimního kola. 

Celková výše projektů podpořených Nadací v roce 2008 činí 62 115 tis. Kč. 

Všechny projekty budou detailně popsány ve výroční zprávě Nadace. Zároveň 

budou ve výroční zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary.

14. Veřejné sbírky
V roce 2008 neproběhla žádná veřejná sbírka.

15. Daň z příjmů
Příjmy Nadace nepodléhají dani z příjmů podle ustanovení § 18 zákona o dani 

z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získává-

ny z činností vyplývajících z poslání Nadace. Vzhledem k této skutečnosti je 

vykázaná daňová povinnost za rok 2008 nulová.

16. Správní náklady
Správní náklady Nadace za rok 2008 činí celkem 628 tis. Kč. Jejich struktura 

je následující:

2008 Náklady celkem (tis. Kč) Z toho správní náklady (tis. Kč)

Spotřebované nákupy 209 185

Služby 2 025 191

Osobní náklady 635 229

Daně a poplatky -- --

Ostatní náklady 4 3

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných položek

20 20

Celkem 2 893 628
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17. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázá-

ny v rozvaze.

18. Významná následná událost
Správní radě Nadace nejsou známy žádné významné následné události, které 

by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze k účetní 

závěrce.

Datum: 29. května 2009

Podpis statutárního orgánu nebo 

fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2008 (v celých tis. Kč)

IČO 278 32 813

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Název účetní jednotky 

Nadace OKD

Prokešovo náměstí 6/2020

728 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Česká republika

A K T I V A   Čís-

lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k posled-

nímu dni účet-

ního období

a   b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 9 + 20 + 28 

+ 40)

1 87

I. Nehmotné výsledky výzku-

mu a vývoje

(012) 2

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

Software (013) 3

Ocenitelná práva (014) 4

Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek 

(018) 5

Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek

(019) 6 107

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek

(041) 7

Poskytnuté zálohy na dlou-

hodobý nehmotný majetek

(051) 8

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet ř. 2 

až 8)

9 107

II. Pozemky (031) 10

Dlouhodobý 
hmotný majetek

Umělecká díla, předměty 
a sbírky

(032) 11

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

(022) 13

Pěstitelské celky trvalých 
porostů

(025) 14

A K T I V A   Čís-

lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k posled-

nímu dni účet-

ního období

a 1 2

Dlouhodobý 

hmotný majetek

Základní stádo a tažná 

zvířata

(026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek

(028) 16

Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek

(029) 17

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek

(042) 18

Poskytnuté zálohy na dlou-

hodobý hmotný majetek

(052) 19

 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet ř. 10 

až 19)

20

III. Podíly v ovládaných a říze-

ných osobách

(061) 21

Dlouhodobý 
fi nanční majetek

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 fi nanč-
ní majetek  

(069) 26

Pořizovaný dlouhodobý 
fi nanční majetek

(043) 27
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A K T I V A   Čís-
lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního období

a 1 2

 III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem (součet ř. 21 

až 27)

28

IV. Oprávky k nehmotným 

výsledkům výzkumu 

a vývoje

(072) 29

Oprávky k dlou-

hodobému 

majetku

Oprávky k softwaru (073) 30

Oprávky k ocenitelným 

právům

(074) 31

Oprávky k drobnému dlou-

hodobému nehmotnému 

majetku

(078) 32

Oprávky k ostatnímu dlou-

hodobému nehmotnému 

majetku

(079) 33 -20

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným 

movitým věcem a soubo-

rům 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

Oprávky k ostatnímu 

dlouhodobému hmotnému 
majetku

(089) 39

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem
(součet ř. 29 

až 39)

40 -20

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

+ 84)

41 500 82 024

I. Materiál na skladě (112) 42

Zásoby Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

A K T I V A   Čís-

lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav k posled-

nímu dni účet-

ního období

a b 1 2

Zásoby Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v pro-

dejnách

(132) 48

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy 

na zásoby

(314) 50

 I. Zásoby celkem (součet ř. 42 

až 50)

51

II. Odběratelé (311) 52

Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontova-

né cenné papíry

(313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř. 50) 55

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměst-

nanci

(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

Pohledávky za účastníky 

sdružení

(358) 65

Pohledávky z pevných ter-

mínových operací a opcí

(373) 66

Pohledávky z vydaných 

dluhopisů

(375) 67
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A K T I V A   Čís-
lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního období

a b 1 2

Pohledávky Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohle-

dávkám

(391) 70

 II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 

až 70)

71

III. Pokladna (211) 72 5

Krátkodobý 

fi nanční majetek

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 500 81 893

Majetkové cenné papíry 

k obchodování

(251) 75

Dluhové cenné papíry 

k obchodování

(253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77

Pořizovaný krátkodobý 

fi nanční majetek

(259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

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

80 500 81 898

IV. Náklady příštích období (381) 81 126

Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) 82

Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

 IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 

až 83)

84 126

ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41 85 500 82 111

Kontrolní číslo ř. 1 až 85 997 2 000 328 444

P A S I V A   Čís-
lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního období

c d 3 4

 A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90 + 94) 86 500 81 234

1. Vlastní jmění (901) 87 500 30 206

Jmění Fondy (911) 88 51 028

Oceňovací rozdíly z pře-

cenění fi nančního majetku 

a závazků

(921) 89

 1. Jmění celkem (součet ř. 87 

až 89)

90 500 81 234

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91

Výsledek 

hospodaření

Výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení

(+/-931) 92

Nerozdělený zisk, neuhra-

zená ztráta min. let

(+/-932) 93

 2. Výsledek hospodaření celkem (součet ř. 91 

až 93)

94

 B. Cizí zdroje celkem (součet ř. 97 

+ 105 + 129 + 

133)

95 877

1. Rezervy (941) 96

1. Rezervy celkem (součet ř. 96) 97

2. Dlouhodobé bankovní 

úvěry

(953) 98

Dlouhodobé 
závazky 

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)

105

3. Dodavatelé (321) 106 717
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Datum: 

29. května 2009

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpo-
vědná za účetní jednotku:

Petra Mašínová
předsedkyně správní rady

P A S I V A   Čís-
lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního období

c d 3 4

Krátkodobé 

závazky

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324) 108

Ostatní závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110 75

Ostatní závazky vůči 

zaměstnancům

(333) 111

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdr. pojištění

(336) 112 30

Daň z příjmů (341) 113

Ostatní přímé daně (342) 114 13

Daň z přidané hodnoty (343) 115

Ostatní daně a poplatky (345) 116

Závazky ze vztahu ke stát-

nímu rozpočtu

(346) 117

Závazky ze vztahu k rozp.

orgánů územ. sam. celků

(348) 118

Závazky z upsaných nespl.

cenných papírů a vkladů

(367) 119

Závazky k účastníkům 

sdružení

(368) 120

Závazky z pevných termí-

nových 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 42

Ostatní krátkodobé fi nanční 
výpomoci

(379) 128

P A S I V A   Čís-
lo 

řád-

ku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního období

c d 3 4

 3. Krátkodobé závazky celkem (součet ř. 106 

až 128)

129 877

4. Výdaje příštích období (383) 130

Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) 131

Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

 4. Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 

až 132)

133

ÚHRN PASIV ř. 86 + 95 134 500 82 111

Kontrolní číslo (ř. 86 až 

133)

998 2 000 328 444
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2008 (v celých tis. Kč)

IČO 278 32 813

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Název účetní jednotky 

Nadace OKD

Prokešovo náměstí 6/2020

728 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Česká republika

Číslo 

účtu

Název ukazatele Čís-

lo 

řád-

ku

Činnosti

hlavní hospo-

dářská

x celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 209 209

501 Spotřeba materiálu 1 209 209

502 Spotřeba energie 2

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek

3

504 Prodané zboží 4

II. Služby celkem 2 025 2 025

511 Opravy a udržování 5

512 Cestovné 6 10 10

513 Náklady na reprezentaci 7 54 54

518 Ostatní služby 8 1 961 1 961

III. Osobní náklady celkem 635 635

521 Mzdové náklady 9 493 493

524 Zákonné sociální pojištění 10  142 142

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12

528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

Číslo 

účtu

Název ukazatele Čís-

lo 

řád-

ku

Činnosti

hlavní hospo-

dářská

x celkem

5 6 7 8

538 Ostatní daně a poplatky 16

V. Ostatní náklady celkem 4 4

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17

542 Ostatní pokuty a penále 18

543 Odpis nedobytné pohledávky 19

544 Úroky 20

545 Kurzové ztráty 21

546 Dary 22

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 4 4

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

20 20

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku

25 20 20

552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobé-

ho nehmotného a hmotného majetku

26

553 Prodané cenné papíry a podíly 27

554 Prodaný materiál 28

556 Tvorba rezerv 29

559 Tvorba opravných položek 30
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Číslo 

účtu

Název ukazatele Čís-

lo 

řád-

ku

Činnosti

hlavní hospo-

dářská

x celkem

5 6 7 8

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami

31

582 Poskytnuté členské příspěvky      32

VIII. Daň z příjmů celkem

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33

Účtová třída 5 celkem (součet ř. 1 až 33) 2 893 2 893

Číslo 

účtu

Název ukazatele Čís-

lo 

řád-

ku

Činnosti

hlavní hospo-

dářská

x celkem

5 6 7 8

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

601 Tržby za vlastní výrobky 34

602 Tržby z prodeje služeb 35

604 Tržby za prodané zboží 36

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37

612 Změna stavu zásob polotovarů 38

613 Změna stavu zásob výrobků 39

614 Změna stavu zvířat 40

III. Aktivace celkem

621 Aktivace materiálu a zboží 41

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 42

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného 

majetku

43

624 Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku

44

IV. Ostatní výnosy celkem 2 893 2 893

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45

642 Ostatní pokuty a penále 46

643 Platby za odepsané pohledávky 47

644 Úroky 48 957 957

645 Kurzové zisky 49

648 Zúčtování fondů 50 1 936 1 936

649 Jiné ostatní výnosy 51
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Číslo 

účtu

Název ukazatele Čís-

lo 

řád-

ku

Činnosti

hlavní hospo-

dářská

x celkem

5 6 7 8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek celkem

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot-

ného a hmotného majetku

52

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 53

654 Tržby z prodeje materiálu 54

655 Výnosy z krátkodobého fi nančního 

majetku

55

656 Zúčtování rezerv 56

657 Výnosy z dlouhodobého fi nančního 

majetku

57

659 Zúčtování opravných položek 58

VI. Přijaté příspěvky celkem

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organi-

začními složkami

59

682 Přijaté příspěvky (dary) 60

684 Přijaté členské příspěvky 61

VII.  Provozní dotace celkem

691 Provozní dotace 62

Účtová třída 6 celkem (součet ř. 34 až 62) 2 893 2 893

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

591 Daň z příjmů 63

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Kontrolní číslo  999 17 358 17 358

Datum: 

29. května 2009

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpo-

vědná za účetní jednotku:

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady



Nadace OKD - Výroční zpráva 2008

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 29. května 2009 vydali o účetní 

závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace OKD, tj. rozvahy 

k 31. prosinci 2008, výkazu zisku a ztráty za rok 2008 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. 

Odpovědnost auditora

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. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 

informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr audi-

torských 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 posouze-

ní 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. 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 648/1a

186 00 Praha 8

Česká republika

Telephone   +420 222 123 111

Fax              +420 222 123 100

Internet        www.kpmg.cz

ZPRÁVA AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU NADACE OKD
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Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný 

základ provyjádření 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. pro-

sinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 

v souladu s českými účetními předpisy.“

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Za správnost výroční zprávy je odpovědná správní rada nadace. Naší odpo-

vědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční 

zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory audi-

torů 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 přiměře-

ný 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.

V Praze, dne 26. června 2009

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Osvědčení číslo 71

Ing. Petr Škoda

Partner

Osvědčení číslo 1842
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Základní škola 

Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková orga-

nizace

Letní tábor pro děti 

„Správnou cestou“

88 600 Pro radost Ostrava-Vítkovice

Dětské centrum

Domeček, příspěv-

ková organizace

Obnova vybavení 

vozového parku

200 000 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Život bez bariér Dostupnost 

do Centra Vyšehrad 

v každém ročním 

období

38 000 Pro zdraví Nová Paka

Základní škola

Ostrava-Slezská 

Ostrava, Bohu-

mínská 72/1082, 

příspěvková 

organizace

Učení a odpočinek 

„Za zelenou clonou“ 

aneb i v centru 

města se chceme 

učit v zeleném

50 000 Pro budoucnost Ostrava

Dům seniorů „Poho-
da“, o. p. s.

„Pochod všech 
generací“

30 500 Pro radost Orlová-Lutyně

Asociace pomáhají-
cí lidem s autismem 

APLA-JM o. s.

Klubovna Vlaštovka 
a další zájmové 

aktivity pro děti 

s autismem

120 787 Pro zdraví Brno

PZKO – Polský svaz 

kulturně-osvětový

Přehlídka lidových 

kapel z Trojmezí – 

Česko, Polsko, Slo-
vensko – III. ročník

35 000 Pro radost Třinec-Dolní Lištná

Základní škola Kop-
řivnice-Lubina, okres 
Nový Jičín, příspěv-

ková organizace

Ekologická zahrada 70 000 Pro budoucnost Kopřivnice

Wheel klub, občan-

ské sdružení

Rekonstrukce 

stávajícího skate-

boardového hřiště 
Karviná-Hranice

110 000 Pro budoucnost Karviná

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

EXIL o. s. Mezinárodní festival 

pěveckých sborů 

Visegrádské čtyř-

ky – Ostrava

86 000 Pro radost Ostrava-Poruba

Středisko rané péče 

SPRP Ostrava

Raná péče – terénní 

služba pro rodiny 

dětí s postižením

492 000 Pro zdraví Ostrava

Základní škola 

Ostrava - Slezská 

Ostrava, Chrustova 

24/1418

Vesele i ve škole, 

aneb Venkovní 

učebna s dětským 

hřištěm

    420 000    Pro budoucnost Ostrava

Nadační fond 

Medicus

Monitoring pro JIP 

Karvinské hornické 

nemocnice a. s. 

– 4 monitory + moni-

torovací centrála

108 844 Pro zdraví Karviná-Nové Město

Mateřské a rodinné 

centrum Sluníčko 

Havířov, občanské 

sdružení

„Aktivně na mateř-

ské spolu s dětmi 

a Mateřským 

a rodinným centrem 

Sluníčko Havířov“

100 000 Pro radost Havířov-Šumbark

Základní škola 

a mateřská škola 

Ostrava-Bělský Les

Televizní noviny 

v naší škole

70 000 Pro radost Ostrava-Bělský Les

Občanské sdružení 

volnočasových 

a terapeutických 

aktivit, Kaňka o. s.

„MÍCHANÁ JE 

NEJLEPŠÍ“ aneb 

Integrace v Centru 

Kaňka

150 000 Pro zdraví Tábor

ONKO – AMA-
ZONKY, občanské 
sdružení

Rekondiční pobyt  
jako následná 
prevence

38 500 Pro zdraví Ostrava-Moravská 
Ostrava

Mendelovo gym-
názium, Opava, 

příspěvková orga-

nizace

Pokusem a praxí 
k zlepšení znalostí 

a dovednosti učitelů 

a žáků v oblasti 
přírodních věd

100 000 Pro radost Opava

Projekt Šance, o. s. Děti ulice se učí 

pracovat

200 000 Pro zdraví Praha 1

Občanské sdružení 
„Sdružení Romů 

severní Moravy“

Zájmová a výchov-
ná činnost pro děti 

z Karviné-Nového 

Města

170 000 Pro radost Karviná-Nové Město

DOM DOM JOB 300 000 Pro zdraví Praha 8-Libeň

Přehled všech podpořených organizací a projektů

PODPOŘENÉ PROJEKTY
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Národní památkový 

ústav

Didaktické zprovoz-

nění parního stroje

270 000 Pro budoucnost Ostrava

Sdružení zdravotně 

postižených občanů 

a jejich přátel

Rehabilitačně 

rekondiční pobyt

100 000 Pro zdraví Ostrava-Hrabůvka

Občanské sdružení 

VESICA

Želví zahrada pro 

Salome

350 000 Pro budoucnost Ostrava

Sociální služby 

města Třince 

– příspěvková 

organizace

Obnova zařízení 

Domova pro seniory 

Sosna

200 000 Pro zdraví Třinec-Dolní Lištná

Středisko rané péče 

SPRP Ostrava

Bezpečně, účelně 

a bez bariér…

50 000 Pro zdraví Ostrava

Mobilní hospic 

Ondrášek (MHO)

Podpora činnosti 

mobilního hospice 

Ondrášek

150 000 Pro zdraví Ostrava-Dubina

Dětský domov Budi-

šov nad Budišovkou

Víceúčelové hřiště 370 000 Pro budoucnost Budišov nad Budi-

šovkou

Městská nemocnice 

v Odrách, příspěv-
ková organizace

Program „Pro 

zdraví“

200 000 Pro zdraví Odry

Labyrint Bohemia 
o. p. s.

OKD Štola 200 000 Pro radost Liberec 3

KLUBsten Karviná Ostrava se baví 
2008; Společen-

ská akce pro děti 

z dětských domovů 
a stacionářů

20 000 Pro radost Karviná

Občanské sdružení 

Dětřichovice

Výměna vstupních 

dveří do kostela sv. 
Michaela v Dětřicho-
vicích

40 000 Pro budoucnost Světlá Hora

Občanské sdružení 
volnočasových 
a terapeutických 

aktivit, Kaňka o. s.

Sportovně rehabili-
tační pobyty

100 000 Pro radost Tábor

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Čtyřlístek – centrum 

pro osoby se zdra-

votním postižením 

Ostrava, p. o.

Všechny 

barvy duhy II; 

Koncert zdravotně 

postižených dětí 

a dospělých lidí

50 000 Pro radost Ostrava

KLUBsten Karviná Ostrava se baví 

2009

50 000 Pro radost Karviná-Hranice

Ledovec o. s. Pečení chleba 

na Ledovci

45 000 Pro zdraví Ledce u Plzně

Literární klub Petra 

Bezruče

Josef Mnohoslav 

Kadlčák – osvětový 

pilíř Pobeskydí

22 000 Pro radost Frýdlant nad 

Ostravicí

Slezská diakonie Vybavení nových 

prostor Poradny 

rané péče

80 000 Pro zdraví Český Těšín

Základní škola, 

Ostrava-Poruba, 

Porubská 831, 

příspěvková orga-

nizace

Člověk v pohybu 100 000 Pro radost Ostrava-Poruba

Slezská diakonie Kdo je venku 

s dětmi karvinského 

ghetta?

200 000 Pro zdraví Český Těšín

Český ragbyový 

svaz vozíčkářů

Založení nového 

klubu ragby vozíč-

kářů

100 000 Pro zdraví Praha 9

Sportovní klub 

Dětmarovice

Rozvoj sportu a vol-

nočasových aktivit 
v Dětmarovicích

200 000 Pro budoucnost Dětmarovice

Knihovna města 

Ostravy, příspěvko-
vá organizace

Až budu velký, 

budu…

55 000 Pro radost Ostrava

Oblastní spolek 

ČČK Ostrava

Podpora dobrovolní-

ků, kteří zachraňují 
lidské životy, formou 
zakoupení a vyba-

vení zásahového 

vozidla Záchran-
ného týmu ČČK 
Ostrava

600 000 Pro zdraví Moravská Ostrava

Střední odborná 

škola

Co bylo včera, není 

dnes?

140 877 Pro radost Šumperk
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Help-in,o. p. s. 

Bruntál

I v horách žijí senio-

ři – pomůžeme jim?

200 000 Pro zdraví Bruntál

Klub mladých 

Filadelfi a

Nízkoprahové 

zařízení Fontána

150 000 Pro radost Český Těšín

Mateřská škola 

Orlová-Lutyně 

Okružní 917, okres 

Karviná, příspěvko-

vá organizace

Zdravíčko, zdra-

víčko, to je naše 

přáníčko

57 000 Pro zdraví Orlová-Lutyně

Anabell – soc. 

poradenství pro 

nemocné anorexií, 

bulimií

Realizace projektu 

Kontaktního centra 

Anabell Ostrava

57 500 Pro zdraví Brno

Petrklíč, obecně 

prospěšná spo-

lečnost

Vybudování kuchyň-

ky v krizovém bytě 

azylového domu

123 000 Pro zdraví Uherské Hradiště

Občanské sdružení 

ROMODROM

Terénní sociální 

práce v sociálně 

vyloučených lokali-

tách Moravskoslez-

ského kraje

300 000 Pro zdraví Praha 1

DANETA, svépo-

mocné sdružení 

rodičů a přátel zdra-

votně postižených 

dětí

Volnočasové aktivity 

nás baví

150 000 Pro radost Hradec Králové

Wheel klub o. s. Vybudování areálu 

adrenalinových 
sportů

52 000 Pro radost Karviná

Diakonie Církve 

bratrské, pobočka 
v Hrádku nad Olší

Mezigenerační 

integrované středis-
ko služeb Hrádek 
– náhradní zdroj el. 

energie

366 000 Pro zdraví Hrádek nad Olší

Charita Opava Rekonstrukce pro-

stor pro chráněnou 

dílnu na využívání 
odpadů

300 000 Pro zdraví Opava-Jaktař

Základní umělecká 
škola, Rýmařov

Všeoborový 
celoškolní projekt 
„Amerika“

100 000 Pro radost Rýmařov

Základní škola 

Majakovského 
Karviná

Klub dětí Evropy; 
Zkvalitnění a roz-

šíření cizojazyčné 

výuky

100 000 Pro radost Karviná

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Dílny tvořivosti Návraty – program 

pro osoby po pora-

nění/poškození 

mozku

200 000 Pro zdraví Praha 2

Slezská diakonie Naučte se s námi 

bránit…

150 000 Pro radost Český Těšín

Společnost senior, 

občanské sdružení

Stáří není nemoc 27 000 Pro zdraví Moravská Ostrava

Osadní výbor Výho-

da při Zastupitelstvu  

města Orlové

Dětský koutek pro 

rodiče s malými 

dětmi

240 000 Pro budoucnost Orlová

Slezská diakonie „Proti nudě a sociál-

ní patologii“

82 000 Pro radost Český Těšín

TJ Sokol Mariánské 

Hory

Sport bez předsud-

ků 2009 – Ostravsko 

bez přesudků 2009

300 000 Pro zdraví Ostrava-Mariánské 

Hory

Obec Střílky Restaurování interi-

éru hřbitovní kaple 

ve Střílkách

100 000 Pro budoucnost Střílky

Gymnázium 

a Střední odborná 

škola Orlová

Natočení a vydání 

CD, vydání sbírky 

výtvarných a lite-

rárních děl našich 

žáků, vydání propa-

gačních materiálů

60 000 Pro radost Orlová

1. centrum zdra-

votně postižených 
jižních Čech, o. s. 
(1. CZP JČ, o. s.)

Závěrečné dofi nan-

cování výstavby 
víceúčelové haly 
1. CZP JČ, o. s. 

v Č. Budějovicích 

a vybavení PC 
technikou

25 000 Pro zdraví České Budějovice

Mateřská škola 

Orlová-Lutyně 
Na Vyhlídce 1143 
okres Karviná, 

příspěvková orga-

nizace

Velké podnětné 
místo pro malé 
šikovné děti

60 000 Pro budoucnost Orlová

Knihovna města 

Ostravy, příspěvko-
vá organizace

Kouzelná knihov-

na – knihovna pro 
všechny

60 000 Pro radost Ostrava

Centrum pro rodinu 
Hodonín

Rodinný a osobní 
asistent

300 000 Pro zdraví Hodonín
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Svaz postižených 

civilizačními 

chorobami v České 

republice, o. s. 

– Základní organiza-

ce Havířov-město

Rekondiční pobyt 

pro osoby postižené 

kardiovaskulárními 

chorobami

66 000 Pro zdraví Havířov

Ostravská organiza-

ce vozíčkářů, o. s.

ALDIO – alternativní 

doprava imobilních 

osob

75 000 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Ostravská organiza-

ce vozíčkářů, o. s.

Ozdravný pobyt 

vozíčkářů

20 000 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Sportovní klub 

vozíčkářů

Obnova vozového 

parku pro alter-

nativní dopravu 

ve Frýdku-Místku

250 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Sdružení pro 

činnost mezinárod-

ních kamenných 

sympozií o. s.

4. ročník bienále 

LANDEK 08; 

Prezentace Morav-

skoslezského kraje, 

podpora účastníků 

sympozia

185 000 Pro radost Ostrava

Základní organizace 

neslyšících Mladá 

Boleslav

Počítač – informační 

zdroj a pomocník 

neslyšících

36 600 Pro radost Mladá Boleslav

Občanské sdružení 

Ryzáček

Kůň v terapii handi-

capovaných 2009

250 000 Pro zdraví Líšnice

Obec Ostopovice Oživení parku na ul. 
Osvobození

130 000 Pro budoucnost Ostopovice

Fakultní Thomayero-

va nemocnice s poli-
klinikou (Pediatrická 
klinika IPVZ)

Zkvalitnění péče 

o respiračně nemoc-
né pomocí pořízení 
nového spirometru

200 000 Pro zdraví Praha 4-Krč

ZŠ Majakovského Rozšíření prostor 
školního klubu 
Kamarád

280 000 Pro budoucnost Karviná

Charita Javorník Charitní vývařovna 
AVE

500 000 Pro zdraví Javorník

Pionýrská skupina 
TREND

Obnova táborové 
základny

100 000 Pro budoucnost Ostrava

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Dětská léčebna se 

speleoterapií Ostrov 

u Macochy

Finanční pod-

pora sympozia 

k 25. výročí léčebny

50 000 Pro zdraví Ostrov u Macochy

Moravskoslezská 

krajská organizace 

Pionýra

Bezpečná zahrada 90 000 Pro budoucnost Ostrava

Diakonie ČCE 

– hospic Citadela

Polohovací postele 150 000 Pro zdraví Valašské Meziříčí

Mateřská škola 

Ostrava Muglinov

Dřevěné stavby pro 

zdravé a šikovné 

děti

15 000 Pro budoucnost Ostrava-Muglinov

ATOM oddíl 4316 

Průzkumník Ostra-

va-Hrabůvka

Obnova táborové 

základny oddílu 

Průzkumník

100 000 Pro budoucnost Ostrava

Dům dětí a mládeže 

Český Těšín

KULTURNĚ 

VZDĚLÁVACÍ  

CENTRUM  PRO 

RODIČE S DĚTMI  

„KLUBÍČKO“

180 000 Pro radost Český Těšín

Společnost pro 

podporu lidí s men-

tálním postižením 

v České republice, 

o. s., krajská organi-

zace Moravskoslez-

ského kraje

Rehabilitační pobyt 

lidí s mentálním 

postižením

90 000 Pro zdraví Havířov-Podlesí

Svatováclavský 
hudební festival o. s.

5. ročník Svatovác-
lavského hudebního 

festivalu; fi nanční 

podpora 5. ročníku 
hudebního festivalu

270 000 Pro radost Ostrava

Akademie 

J. A. Komenského 
Karviná, o. s.

Vzdělávání pro 

komunitní plánování

261 000 Pro radost Karviná

Podané ruce, o. s. 

– Projekt OsA 
Frýdek-Místek

Koordinace canis-

terapie

200 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

TEMPL, občanské 
sdružení

KLUB TEMPL – kva-
litní, stabilní, celo-

roční a dlouhodobá 

multikulturní scéna 
s centrem komunitní-
ho setkávání

210 000 Pro radost Moravská Ostrava

Mateřská škola 

Ostrava-Radva-
nice, příspěvková 

organizace

Čistý vzduch pro 
zdravější a kvalitněj-

ší pobyt dětí v MŠ

100 000 Pro zdraví Ostrava-Radvanice
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Základní škola Stará 

Bělá příspěvková 

organizace

Vytvoření skákacích 

panáků

1 100 Pro radost Ostrava

MENS SANA o. s. Podpora osob 

s duševním one-

mocněním při samo-

statném bydlení

200 000 Pro zdraví Ostrava-Svinov

Slezský klub stomi-

ků Ostrava

Rekondiční pobyt 

s rehabilitačním 

a zdravotním 

programem pro 

stomiky

60 000 Pro zdraví Ostrava

Středisko pracovní 

rehabilitace Ostrava

Středisko pracovní 

rehabilitace – denní 

stacionář

135 000 Pro zdraví Ostrava-Poruba

Sdružení přátel 

polské knihy

Vydání v češtině 

výběru povídek 

z Těšínského Slez-

ska z díla Józefa 

Ondrusze Godki 

ślaskie

80 000 Pro radost Český Těšín

Junák – svaz skautů 

a skautek ČR, 

středisko „Strážci“ 

Ostrava

Dotváříme sami 

sebe aneb Po sto-

pách Rubikonu

40 000 Pro radost Ostrava-Svinov

Respekt Institut, 

o. p. s.

Podpora energeticky 

šetrného bydlení

250 000 Pro budoucnost Praha

OVArt MEZINÁROD-

NÍ DIVADELNÍ 
FESTIVAL DREAM 
FACTORY OSTRA-

VA

200 000 Pro radost Moravská Ostrava

Občanské sdružení 

OKNA

Jarní plavecký 

a rehabilitační kurz 

Sportovního klubu 
Kapři

57 100 Pro zdraví Jindřichův Hradec

Sdružení pro umění 
a výchovu Talent

Pro Bohemia 35 000 Pro radost Ostrava

Sdružené zdra-

votnické zařízení 
Krnov, příspěvková 
organizace

Vybavení dětského 

oddělení – nákup 
2 ks vyhřívaných 
lůžek pro novoro-

zence

175 000 Pro zdraví Krnov

Základní škola 

a Mateřská škola 

Havířov – Bludovice 
Frýdecká

Zelená škola od rá-

na do večera

150 000 Pro budoucnost Havířov

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Základní škola, 

Ostrava-Poruba

Rozvoj klimatu 

na Zdravé škole

111 423 Pro radost Ostrava-Poruba

Kamarád – Sdružení 

rodičů a přátel zdra-

votně postižených 

dětí a mládeže

Rekonstrukce 

Domova Kama-

rád – výtah

100 000 Pro zdraví Rožnov pod Rad-

hoštěm

Základní škola, 

Orlová-Lutyně,

Polní 963

Dílny pro budouc-

nost

100 000 Pro budoucnost Dolní Lutyně

Klub Kultury, o. p. s. 17. Třinecké fi lmové 

babí léto

250 000 Pro radost Třinec

KAFIRA o. s. Jsem těžce zrakově 

postižený, přesto 

mohu pracovat

300 000 Pro zdraví Opava

Život bez bariér Klášter žije! 50 000 Pro radost Nová Paka

Krizové a kontaktní 

centrum „Pod 

slunečníkem“

Krizové a kontaktní 

centrum „Pod 

slunečníkem“

80 000 Pro zdraví Opava

ROSKA OSTRAVA, 

reg. org. Unie Roska 
v ČR

Rekondiční pobyt 70 500 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Nadační fond 
Medicus

Dostupnost a kvalita 
v prevenci a terapii 

karcinomu prsu

100 000 Pro zdraví Karviná

Město Bílovec Dětské hřiště v loka-

litě Na Střelnici 
v Bílovci

250 000 Pro budoucnost Bílovec

Festival Poodří 
Františka Lýska, 

o. s.

Festival Poodří 
Františka Lýska

90 000 Pro radost Ostrava-Stará Bělá

Korálek – Sdružení 

při ZŠ a MŠ 

Kyjovice

Radost pro všechny 

– děti dětem 
i seniorům

45 000 Pro radost Kyjovice
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Knihovna města 

Ostravy, příspěvko-

vá organizace

Zakoupení speciální-

ho software pro pro-

vozování internetu 

pro nevidomé a zra-

kově postižené jako 

prostředku rovných 

příležitostí v přístupu 

k informacím

85 714 Pro zdraví Ostrava

Městská knihovna 

Havířov

Cesty za knihou 70 000 Pro radost Havířov-Podlesí

Severomoravské 

regionální sdružení 

ČSOP

Mapování studánek 

a mokřadních lokalit 

v Beskydech

270 000 Pro budoucnost Valašské Meziříčí

Kulturní a vzděláva-

cí činnost nadace 

Landek

Rekonstrukce 

vrátnice Hornického 

muzea OKD

220 000 Pro budoucnost Ostrava

Dětský domov 

a školní jídelna

Rozvoj sportov-

ních, kulturních 

a hudebních aktivit 

dětí z dětských 

domovů, prevence 

negativních jevů 

vyplněním volného 

času dětí

100 000 Pro radost Frýdek-Místek

Nadace Landek Nadační program 

pro rok 2008 – pro-

jekty fi nancované 

z fundraisingu

500 000 Pro budoucnost Ostrava

Charita Krnov „Zvídálek“ – středis-

ko pro mimoškolní 

činnost romských 
dětí

86 000 Pro radost Krnov

Diakonie Broumov Pracovní a spole-
čenská integrace 
sociálně znevýhod-

něných osob

100 000 Pro zdraví Broumov

Dům dětí a mlá-

deže, Orlová, 

příspěvková 
organizace

Dětská rekreace 

ve zdravém prostře-
dí Beskyd

160 000 Pro budoucnost Orlová

Diakonie ČCE 
– středisko 
v Ostravě

Azylový dům Debora 87 500 Pro zdraví Ostrava-Vítkovice

Obec Karlovice Společně plánovat 

a rozvíjet Karlovice: 
Pomozte nám zlepšit 

podobu centra obce!

250 000 Pro budoucnost Karlovice

Město Orlová Chci být taky řidičem 400 000 Pro budoucnost Orlová

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

SERVIS REGION 

o. s.

ROZVOJ SLUŽEB 

PODPOROVANÉ-

HO ZAMĚSTNÁVÁ-

NÍ V KARVINÉ

250 000 Pro zdraví Karviná-Ráj

Město Orlová Zdraví pro všechny 

ve 21. století

320 000 Pro budoucnost Orlová

Sportovní klub 

vozíčkářů Ostrava, 

o. s.

Podpora sportovní 

činnosti, účast 

na turnajích ČP 

Open, MČR družstev 

a nákup sportovního 

vybavení pro členy 

Sportovního klubu 

vozíčkářů Ostrava 

v roce 2008

55 000 Pro radost Ostrava

Diakonie ČCE 

– středisko 

v Příboře, církevní 

nestátní nezisková 

organizace

Modernizace 

kompenzačních 

pomůcek

60 000 Pro zdraví Příbor

RAINMAN 

– sdružení rodičů 

a přátel dětí s autis-

mem

Terapeutický tábor 

pro děti s poruchou 

autistického spektra

90 000 Pro zdraví Ostrava-Svinov

Dětský diagnostický 

ústav, Základní 

škola Bohumín, 

příspěvková orga-

nizace

Terapeutická 

místnost pro děti 

vyžadující zvýšenou 

individuální péči

75 000 Pro zdraví Bohumín

Náboženská obec 
Církve českoslo-

venské husitské 

v Ostravě-Moravské 
a Slezské Ostravě

Cyril, Metoděj a Hus 

na Slezskoostrav-

ském hradě 2009

150 000 Pro radost Slezská Ostrava

Iskérka – občanské 
sdružení

Sociální centrum 
denních aktivit 
Iskérka

100 000 Pro zdraví Rožnov pod Rad-
hoštěm

Jesle Frýdek-Mís-
tek, příspěvková 

organizace

Cesta za zdravím 
pro děti trpící 

alergiemi

50 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Občanské sdružení 
Fiducia

Fiducia dětem 
a seniorům

250 000 Pro radost Ostrava

Sdružení rodičů 
KLOKÁNEK o. s.

Krůčky ke zdraví 96 000 Pro zdraví Ostrava-Hrabová

Sportovní klub SK 

Ostrava

X. ročník meziná-

rodního turnaje 
vozíčkářského ragby 

OSTRAVA CUP 2008

39 000 Pro radost Ostrava
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Občanské sdružení 

ADRA

Dobrovolníci v soci-

álních a zdravotních 

zařízeních Morav-

skoslezského kraje

208 800 Pro zdraví Frýdek-Místek

Základní škola 

a mateřská škola 

MUDr. Emílie Luká-

šové  

Středověký jarmark 8 000 Pro radost Ostrava-Hrabůvka

Centrum pro rodinu 

a sociální péči o. s.

PORADNA PRO 

ŽENY A DÍVKY

80 000 Pro zdraví Ostrava 1

Bílý nosorožec 

o. p. s.

Cesta ke zvýšení 

uplatnitelnosti 

na trhu práce I

47 500 Pro Evropu Ostrava

Domov Don Bosco 

SKM

Koncerty budoucích 

hudebníků

42 000 Pro radost Ostrava

Centrum pro rodinu 

a sociální péči o. s.

Zpřístupnění mož-

nosti IT komunikace 

dětem a mladým 

lidem s postižením 

a pomoci jim v inte-

graci speciálními 

kompenzačními 

pomůckami

100 000 Pro zdraví Ostrava 1

Bílý nosorožec 

o. p. s.

Další vzdělávání 

ke zkvalitňování 

služeb I

23 000 Pro Evropu Ostrava

Tyfl oservis, o. p. s. Zvýšení kvality 

terénních sociálně 
rehabilitačních 
služeb Tyfl oservisu, 

o. p. s.

50 000 Pro zdraví Moravská Ostrava

Občanské sdružení 
Dítě s diabetem

Vzájemně si pomá-
háme

100 000 Pro zdraví Moravská Ostrava

Církevní základní 
škola a mateřská 

škola Přemysla 

Pittra, příspěvková 
organizace

„Kdo našel oporu, 

smí doufat sám 

v sebe“ – bezbari-
érový přístup pro 
školáky na vozíku 

pro invalidy

100 400 Pro zdraví Ostrava

Actaea Horské středisko 
ekologické výchovy 

Jeseníky

287 000 Pro Evropu Karlovice

Charita Český Těšín Centrum prevence 
pro děti a mládež 

ohrožené závis-
lostmi všeho druhu 

Havířov

150 000 Pro radost Český Těšín

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Základní škola, 

Dětský domov, Školní 

družina a Školní 

jídelna, Vrbno pod 

Pradědem, přísp. org.

NASLOUCHÁNÍ… 200 000 Pro zdraví Vrbno pod Pra-

dědem

Občanské sdružení 

Amos – Havířov

Kvalitní příprava 

– záruka úspěšného 

získání fi nančních 

prostředků pro 

sociální oblast

60 000 Pro Evropu Havířov

Centrum J. J. Pesta-

lozziho, o. p. s.

Krizové centrum 150 000 Pro zdraví Chrudim

Základní škola Nová 

Ves nad Nisou, okr. 

Jablonec n. Nisou, 

p. o.

Projektové 

dokumentace pro 

zkvalitnění zázemí 

ZŠ a MŠ v Nové Vsi 

nad Nisou

208 000 Pro Evropu Nová Ves nad Nisou

Liga lidských práv, 

o. s.

Podpora pacientů 

a uživatelů sociál-

ních služeb

150 000 Pro zdraví Brno

Akademie Jana 

Ámose Komen-

ského, o. s., oblast 

Ostrava

Zvyšování 

konkurenceschop-

nosti neziskových 

organizací

120 000 Pro radost Moravská Ostrava

Občanské sdružení 

AMOS – HAVÍŘOV

Kvalitní život pro 

sociálně znevýhod-

něné osoby umož-

ňující jejich osobní 

rozvoj, začlenění 
a péči

150 000 Pro zdraví Havířov-Město

Občanské 

sdružení – TRIA-
NON

7. KONFERENCE 

S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ „BEZ 
BARIÉR BEZ HRA-

NIC 2009“

55 000 Pro zdraví Český Těšín

Základní škola 

Ostrava Muglinov, 

příspěvková orga-
nizace

Škola a sport v jed-

nom dresu

100 000 Pro radost Ostrava

Wichterlovo gymná-
zium, Ostrava-Poru-
ba, příspěvková 

organizace

Vybudování 
plošiny pro tělesně 

postižené žáky 

gymnázia

200 000 Pro zdraví Ostrava-Poruba

Sdružení podané 

ruce, o. s.

Chceme žít normál-

ní život – podpora 

léčby drogově závis-
lých

200 000 Pro zdraví Brno
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Základní škola 

a mateřská škola 

Aloise Jiráska, Dolní 

Lutyně, Komenské-

ho 1000, okres Kar-

viná, příspěvková 

organizace

JIRANET – infor-

mačně výukový 

server pro žáky 

s přístupem i mimo 

vyučování

51 400 Pro Evropu Dolní Lutyně

Základní škola 

a mateřská škola 

Aloise Jiráska, Dolní 

Lutyně, Komenské-

ho 1000, okres Kar-

viná, příspěvková 

organizace

KUKÁTKO do světa 

mého budoucího 

povolání

50 700 Pro Evropu Dolní Lutyně

Základní škola, 

Opava, Havlíčko-

va 1, příspěvková 

organizace

Počítač – brána 

k informacím 

a k integraci

100 000 Pro zdraví Opava

Město Orlová Kulturní rok v Orlové 300 000 Pro radost Orlová-Lutyně

Slezská nemocnice 

v Opavě, příspěvko-

vá organizace

Humanizace odděle-

ní TRN – péče o kli-

enty s onemocněním 

dýchacích cest 

v důsledku profese

150 000 Pro zdraví Opava

O. s. Sdružení Romů 

severní Moravy

Zpracování žádosti 

o grant

86 700 Pro Evropu Karviná

Sportovní klub 

vozíčkářů Frýdek-

-Místek

HENDIKEMP 2009 200 000 Pro radost Frýdek-Místek

GALAXIE CENT-

RUM POMOCI o. s.

Estetizace tvořivých 

dílen, pracovny 
a relaxačního 
koutku

80 000 Pro zdraví Karviná-Hranice

„IMY“ Společnost 
pro podporu lidí 
s postižením o. s.

Víkendová setkání 
rodin se zdravotním 
postižením

50 000 Pro zdraví Soběslav

Kofoedova škola, 
občanské sdružení

Pomoc k svépomoci 150 000 Pro zdraví Karviná-Ráj

Asociace pomáhají-

cí lidem s autismem 
APLA-JM o. s.

Asistenční služba 

pro děti a mladé lidi 
s poruchou autistic-
kého spektra

50 000 Pro zdraví Brno

Ergon – Chráněná 
dílna, o. s.

Nová technolo-
gie – nové pracovní 
příležitosti pro 

občany zdravotně 

znevýhodněné

350 000 Pro zdraví Český Těšín

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Přátelé Vrbenska Lesní slavnost Lap-

ků z Drakova a Dny 

Lesů České republi-

ky – 11.–12. 7. 2009

120 000 Pro radost Vrbno pod Pra-

dědem

Sportovní klub 

vozíčkářů Frýdek-

-Místek

Rozšíření Cyklocen-

tra pro hendikepo-

vané děti, mládež 

a dospělé

150 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Občanské sdružení 

ADRA

Dobrovolníci 

v sociálních a zdra-

votních zařízeních 

Moravskoslezského 

kraje – příspěvek 

na mzdy, telefony, 

cestovné atd.

160 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Občanské sdružení 

Vzájemné soužití

„Sdílená radost, 

dvojnásobná radost, 

sdílená bolest, 

poloviční bolest!“

150 000 Pro radost Ostrava 1

Základní škola 

a mateřská škola 

s polským jazykem 

vyučovacím, 

příspěvková orga-

nizace

XXXVIII. Zjazd Gwi-

aździsty – největší 

zájezdy ve slalomu 

a běhu na lyžích pro 

žáky ZŠ s polským 

vyučovacím 

jazykem v ČR 

– 550 účastníků

50 000 Pro radost Třinec

Charita sv. Ale-

xandra

„Obnova a využití 

chráněné kulturní 
památky Hlubinný 

uhelný důl Ale-

xandr pro sociální 
účely – II. etapa 
„KOČÁROVNA“ – 

Chráněná dílna 

zpracování plastů“

400 000 Pro zdraví Ostrava-Kunčičky

Klub rodičů a přátel 

dětského folklorního 

souboru Ondrášek

Folklor pro Vás 80 000 Pro radost Frýdek-Místek

CIGISTOCK, o. s. Festival mladé kultury 

CIGISTOCK 2009

100 000 Pro radost Plzeň

Péče o duševní 

zdraví – region 
Pardubice

Zvýšení mobility 

terénních služeb pro 
duševně nemocné

150 000 Pro zdraví Pardubice

Nemocnice s poli-
klinikou Havířov, 

příspěvková 
organizace

Vybavení neurolo-
gického oddělení 
mechanickými lůžky

111 000 Pro zdraví Havířov
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Mateřské a rodinné 

centrum Sluníčko 

Havířov

Kdo si hraje, nezlo-

bí – zajištění plno-

hodnotného využití 

volného času rodin 

s malými dětmi, služ-

by rodičům atd.

39 043 Pro radost Havířov

Sdružení Klíček Plná náruč času 

– poskytování 

respitní a hospicové 

péče pro děti a mla-

dé lidi

100 000 Pro zdraví Ostrava

Svaz tělesně 

postižených v České 

republice, o. s. 

okresní organizace 

Louny

Zlepšení a rozšíření 

půjčovny kompen-

začních pomůcek

210 000 Pro zdraví Louny

Sledge hokejový 

klub Panthers 

Havířov o. s.

Integrace zdravotně 

postižených dětí, 

mládeže a dospě-

lých ve sportu

150 000 Pro zdraví Havířov-Šumbark

ZO ČSOP Opava 

72/06

Dlouhodobá 

ochrana čápů bílých 

na Opavsku

3 000 Pro budoucnost Opava

Obec Bělá Diagnostická stezka 

pro zdraví

200 000 Pro zdraví Bolatice

Ekologické infor-

mační centrum 

Zelený bod Ostrava

Ozvěny Ekofi lmu 

a zelená videotéka

89 000 Pro radost Moravská Ostrava

Svaz postižených 

civilizačními choro-
bami, o. s.

Projekt resoci-

alizační pomoci 
postiženým násled-
ky karcinogenních 

chorob. Prevence 

proti civilizační-
mu onemocnění 
rakoviny prsu 

– pro mládež a pro 

dospělé

58 000 Pro zdraví Havířov

Základní škola 

Borovského

EEG – Biofeedback 

– pomáhá dětem 
i dospělým

50 000 Pro zdraví Karviná-Ráj

Obec Komorní 

Lhotka, rozpočtová 
organizace

Podpora čtenářství 

– co chtějí číst děti

20 000 Pro radost Komorní Lhotka

Tyfl oCentrum ČR, 
o. p. s.

Sociálně aktivizační 
služby pro osoby 

se zdravotním 
postižením

180 000 Pro zdraví Karviná-Mizerov

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Duha Zámeček Správná pětka 

– projekt pro děti ze 

severomoravských 

dětských domovů 

(2009)

110 000 Pro zdraví Havířov

Obecně prospěšná 

společnost Karviná 

2000

Galerie Zdravého 

města

60 000 Pro budoucnost Karviná

Sdružení TULIPAN „Carpe diem s TULI-

PANem“

90 000 Pro zdraví Liberec 1

Slezská humanita 

o. s., humanitární 

společenství pro 

zdravotnictví a soci-

ální pomoc

Osobní lůžkový 

výtah v Domově 

pro seniory Slezské 

humanity o. s.

654 150 Pro zdraví Karviná

Nadační fond Bet-

lém nenarozeným

Azylový dům pro 

těhotné ženy 

v tísni – dostavba 

verandy a venkovní 

úpravy

194 000 Pro zdraví Ostrava

Základní organizace 

českého svazu 

ochránů přírody 

v Novém Jičíně

Potřeba zachování 

biodiverzity, Nový 

Jičín

500 000 Pro budoucnost Nový Jičín

Polský kulturně-

-osvětový svaz v ČR

Mezinárodní 

divadelní happening 

Sešívání Olzy

40 000 Pro radost Český Těšín

KČT oblast Morav-
skoslezská

Integrace zdravotně 
postižených turistů

150 000 Pro zdraví Moravská Ostrava

Mateřská škola 
Ostrava-Hrabůvka, 

Adamusova 7, pří-

spěvková organizace

Terapie a relaxace 
pro děti s poruchou 

autistického spektra 

hrou

75 400 Pro zdraví Ostrava-Hrabůvka

Aliance žen s rako-

vinou prsu, o. p. s.

Výroční konference 

Aliance žen s rako-

vinou prsu

50 000 Pro radost Praha 3

Podané ruce, o.s. 

– Projekt OsA 

Frýdek-Místek

Poskytování služeb 

osobní asistence

500 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Jezdecký klub Stáje 

NANKA Orlová

Hiporehabilitací zpět 

do společnosti

150 000 Pro zdraví Orlová-Lutyně

YMCA Orlová Centrum pro rodinu 
Orlová

200 000 Pro zdraví Orlová

Střední škola 
Odry, příspěvková 

organizace

Tvůrčí dílny 35 100 Pro radost Odry
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Charita Frýdek-

-Místek

Pořízení automobilů 

pro Charitní pečova-

telskou a ošetřova-

telskou službu

200 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

76/13 ZO ČSOP 

Salamandr

Botanická zahrádka 

před „muzeem“ 

v Dolní Lomné

130 000 Pro budoucnost Rožnov pod Rad-

hoštěm

Střední zdravotnická 

škola a Vyšší odbor-

ná škola zdravotnic-

ká, Ostrava, p. o.

Mosty partnerství 

Ostrava-Caden-

berge 2009, Téma: 

Ochrana životního 

prostředí  v našem 

životě

51 000 Pro radost Ostrava-Vítkovice

Charita Frýdek-

-Místek

Mateřské centrum 

Kolečko

150 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Místní skupina 

Polského kulturně 

osvětového svazu 

v Neborech

„Dzień Oszeldy“ 44 800 Pro radost Třinec IV

Bílé peří, sociální 

družstvo

Pečovatelská služba 

pro osoby se zdra-

votním či chronic-

kým onemocněním 

a pro rodiny s dětm 

a seniory

150 000 Pro zdraví Karviná-Ráj

Rodinné centrum 

Kaštánek

Rodinné centrum 

Kaštánek –

Vybudování zázemí 
a zahájení provozu

50 000 Pro radost Ostrava-Poruba

AGAPO Sociální rehabilitace 
v programu podpo-
rované zaměstná-

vání a tranzitním 

programu

100 000 Pro zdraví Brno

Sdružení maminek 

Sluníčko o. s.

Bublina „po hor-

nicku“

114 000 Pro zdraví Karviná-Nové Město

Centrum pro 

zdravotně postižené 
Moravskoslezského 
kraje o. s.

Informace bez 

bariér

50 000 Pro zdraví Nový Jičín

EUROTOPIA Opava 
o. p. s.

Hurá do života – 
rozvoj mimoškolních 
aktivit pro romské 

děti na Opavsku

158 500 Pro radost Opava

Centrum pro 

zdravotně postižené 

Moravskoslezského 
kraje o. s.

Osobní asistence 

– cesta k integraci

52 500 Pro zdraví Nový Jičín

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Mateřská škola 

Balzacova 2/1190, 

Havířov-Podlesí 

Aktivní využití oázy 

zeleně pro regene-

raci těla i duše pro 

širší veřejnost

400 000 Pro budoucnost Havířov

OPS při Nadaci 

Terezy Maxové

Bav se a pomáhej 300 000 Pro zdraví Praha 1

Domov pro 

seniory Český 

Těšín, příspěvková 

organizace

Očima videokamery 21 500 Pro radost Český Těšín

Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvko-

vá organizace

Zvýšení kvality 

služeb poskyto-

vaných v Domě 

sociálních služeb při 

Městské nemocnici 

Ostrava

69 500 Pro zdraví Ostrava-Moravská 

Ostrava

Hasičský sbor Hra-

dec nad Moravicí 

Moravské hasičské 

jednoty, o. s.

Fénix – vytvoření 

zájmového klubu 

pro děti a mládež

19 500 Pro radost Hradec nad 

Moravicí

Krajské středisko 

volného času 

Juventus, Karviná, 

příspěvková orga-

nizace

Den dětí v Karviné 100 000 Pro radost Karviná-Nové Město

Sportovní klub SK 

Ostrava

Česká národní 

ragby liga vozíčkářů 

2009 (ČNRLV)

118 700 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Společnost senior, 

občanské sdružení

Aktivní stárnutí 

– senioři a Internet

80 000 Pro radost Ostrava

Baseball klub Snails 
Orlová

Výstavba baseballo-
vého hřiště

100 000 Pro budoucnost Orlová

Centrum pro rodinu 

a sociální péči o. s.

Zvyšování kvalifi -

kace pracovníků 
Poradny pro ženy 
a dívky a rozšiřování 

služeb

55 000 Pro radost Ostrava 1

Základní škola 

a Mateřská 

škola Václavovice, 
příspěvková orga-
nizace

Handicap není 

překážkou k prožití 
plnohodnotného 
života

47 000 Pro zdraví Václavovice

Podané ruce, 
o. s. –  Projekt OsA 

Frýdek-Místek 

Poskytování služeb 
osobní asistence

100 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Centrum pro rodinu 

Hodonín

KLUB DÉČKO 200 000 Pro radost Hodonín
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Literární klub Petra 

Bezruče

Konference literátů 

Severomoravského 

kraje

30 000 Pro radost Frýdlant nad 

Ostravicí

Klub rodičů a přátel 

Základní umělecké 

školy v Ostravě-Mari-

ánských Horách

Jazztalent 2009 52 000 Pro radost Ostrava-Mariánské 

Hory

Obec Bystřice MEZINÁRODNÍ 

SVATOJÁNSKÝ 

FOLKLÓRNÍ FESTI-

VAL 2009

100 000 Pro radost Bystřice n. Olší

Obec Stonava Rekonstrukce 

plochy fotbalového 

hřiště obce Stonava

1 500 000 Pro budoucnost Stonava

Občanské sdružení 

Svatá Barbora

Podpora dosažení 

vzdělání a rozvoje 

osobnosti dítěte

500 000 Pro radost Ostrava

Obec Olbramice Bartolomějská pouť 

– návrat kulturního 

života a tradice 

v obci

55 000 Pro radost Olbramice

Základní škola 

U Lesa, Karviná

Zakládáme školní 

klub

200 000 Pro radost Karviná-Ráj

DĚTSKÝ KLÍČ 

Šumperk, o. p. s.

Volnočasové aktivity 

pro handicapované 

děti

100 000 Pro radost Šumperk

Tandem – sdružení 
rodičů a přátel školy 

při ZŠ pro zrakově 

postižené a žáky 
s vadami řeči

Sportem mezi 

ostatní

150 000 Pro radost Opava

Charita Frýdek-
-Místek

Denní centrum sv. 
Josefa pro psychic-
ky nemocné

100 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Iniciativa Dokořán Festival Dokořán 
– stovka pro tisíce

202 000 Pro radost Karviná

S. T. O. P. Rozvoj dobrovol-

nictví v Ostra-
vě – Dobrovolnické 
centrum II.

80 000 Pro radost Ostrava

Občanské sdružení 
„Ochotnický soubor 
Na Podolí“

Pohádkový les 17 500 Pro radost Hradec nad 

Moravicí

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Národní divadlo 

moravskoslezské, 

příspěvková orga-

nizace

Dostaveníčka 

s NDM

200 000 Pro radost Ostrava-Moravská 

Ostrava a Přívoz

Dům dětí a mládeže 

Bohumín p. o.

Poznejme Morav-

skoslezský kraj 

a hornictví hrou!

90 000 Pro radost Bohumín

Bunkr, o. s. Hřiště a ulice bez 

nudy

116 000 Pro radost Třinec

Těžební unie Nová evropská 

legislativa pro těžeb-

ní průmysl

50 000 Pro Evropu Brno

Sdružení Permoník, 

občanské sdružení

Činnost organizace 

Ostrovů hudby 

– 14. etapa, část rea-

lizace pro rok 2009

50 000 Pro radost Karviná-Mizerov

Nemocnice ve 

Frýdku-Místku p. o.

Zvýšení kvality péče 

o novorozence 

ve Frýdecko-Místec-

kém regionu

400 000 Pro zdraví Frýdek-Místek

Městský dům kultury 

Karviná

Karvinské varhany – 

5. ročník festivalu 
varhanní hudby

50 000 Pro radost Karviná-Nové Město

KERIT POJĎ S NÁMI 

POZNÁVAT SVĚT

150 000 Pro radost Orlová-Poruba

Středisko volného 

času, Ostrava-
-Zábřeh, příspěvko-
vá organizace

Kulturní most mezi 

národy

100 000 Pro radost Ostrava-Zábřeh

Bayerův odkaz Komunitní centrum 
klášter Blahuto-
vice – místo pro 

všechny generace

200 000 Pro budoucnost Nový jičín

Krizové centrum 

Ostrava, o. s.

Podpora vzdělá-

vání pracovníků 

krizového centra 
pro zvýšení kvality 
poskytovaných 

služeb

30 000 Pro radost Ostrava

Celé Česko čte 
dětem, o. p. s.

Celé Česko čte 
dětem

200 000 Pro radost Ostrava
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Základní škola 

a mateřská škola 

Aloise Jiráska, Dolní 

Lutyně

Místo plné žívota 338 000 Pro budoucnost Dolní Lutyně

Dům dětí a mládeže 

Vratimov, příspěvko-

vá organizace

Křížem krážem 

Slezskou bránou

140 000 Pro radost Vratimov

Dětský domov 

a Školní jídelna, 

Čeladná 

Sportovní vybavení 

kroužku stolního 

tenisu

10 620 Pro radost Čeladná

Charita sv. Ale-

xandra

Obnova a využití 

chráněné kulturní 

památky Hlubinný 

uhelný důl Alexandr 

pro sociální účely

1 320 000 Pro budoucnost Ostrava-Kunčičky

Most ke vzdělání 

– Bridge to educati-

on, o. s.

„S OKD u počítače“ 150 000 Pro radost Semily

Charita sv. Ale-

xandra

Pracovní i spole-

čenská integrace 

zdravotně znevý-

hodněných osob

180 000 Pro zdraví Ostrava

Domov pro seniory 

Čujkovova, Ostrava- 

-Zábřeh

Vybavení Domova 

pro seniory Čuj-

kovova

362 000 Pro zdraví Ostrava-Zábřeh

Občanské sdružení 

Svatá Barbora

Vzděláním k rozvoji 

budoucnosti dítěte

500 000 Pro radost Ostrava-Moravská 

Ostrava

Valíme se…, o. s. Nástrahy velko-

města

35 000 Pro radost Karviná-Ráj

Občanské sdružení 
NET

Kontaktní centrum 
pro osoby s drogo-
vou závislostí pro 

oblast Karviná

350 000 Pro zdraví Karviná-Ráj

Valíme se…, o. s. Stíny temnoty 40 000 Pro radost Karviná-Ráj

Svaz skautů a skau-
tek ČR. 3. oddíl 

Krnov-Krnovská 

trojka

Sursum Corda 14 000 Pro budoucnost Krnov

Místo pro děti Klokánek – Kluby 

maminek pro 

výjimečné děti

70 000 Pro zdraví Ostrava-Poruba

Poradna pro 

integraci, občanské 
sdružení

Klub MULTic 150 000 Pro radost Praha 1

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Mensa ČR Logická olympiáda 

2009

200 000 Pro radost Praha 5

Statutární město 

Ostrava – městský 

obvod Michálkovice

Michálkovické 

řezbářské dny 

ve dnech 15.–21. 6. 

2009

100 000 Pro radost Ostrava-Michál-

kovice

Benjamin, příspěv-

ková organizace

Úprava vozidla pro 

potřeby imobilních 

uživatelů (vozíčka-

řů) – mechanická 

plošina a kotvení 

invalidního vozíku 

ve vozidle

59 067 Pro zdraví Petřvald

Regionální knihovna 

Karviná

Cyklus besed pro 

hornické důchodce 

OKD

40 500 Pro radost Karviná-Mizerov

Diakonický  institut Příprava a realizace 

kvalifi kačního kurzu 

pro pracovníky azy-

lových domů a jejich 

obyvatele – osoby 

ohrožené sociálním 

vyloučením

270 000 Pro radost Český Těšín

Městské kulturní 

centrum Fulnek, 

příspěvková orga-

nizace

Svět slova II 100 000 Pro radost Fulnek

Diakonický institut Příprava projektu 

na nastavení a pilot-
ní ověření systému 
celoživotního vzdě-

lávání na vybraných 

pracovních pozicích 
pracovníků v sociál-
ních službách

30 000 Pro Evropu Český Těšín

ZO ČSOP Studénka 
70/03

Ekocentrum 
Poodří – Odborné 

poradenství a zpra-

cování podkladů

70 000 Pro Evropu Studénka

Římskokatolická 

farnost Vratimov

Oprava varhan 

v kostele sv. Arch-

anděla Michaela 
v Řepištích

315 000 Pro budoucnost Vratimov

Sdružené zdra-
votnické zařízení 
Krnov, příspěvková 

organizace

Vybavení léčeb-

ny – 5 ks kyslikových 
koncentrátorů 

Sesam III

200 000 Pro zdraví Krnov
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Občanské sdružení 

Za starou Ostravu

Jak se nás dotkly 

dějiny aneb Historky 

z naší kuchyně

44 700 Pro radost Ostrava-Moravská 

Ostrava

Charita Frýdek-

-Místek

Klub Nezbeda 75 000 Pro radost Frýdek-Místek

Hasičský sbor Hra-

dec nad Moravicí 

hasičské jednotky

Folkové léto (nejen) 

dětem

24 000 Pro radost Hradec nad 

Moravicí

Církevní středisko 

volného času 

sv. Jana Boska 

v Havířově

Prevence sociálně 

patologických jevů 

dětí a mládeře 

v Havířově

27 000 Pro radost Havířov-Město

Město Orlová Festival národnost-

ních kultur

55 000 Pro radost Orlová

Asociace pomáhají-

cí lidem a autismem 

APLA-JM o. s.

Poradenské středis-

ko pro děti s poru-

chou autistického 

spektra v jižních 

Čechách

196 100 Pro zdraví Tábor

Junák-svaz skautů 

a skautek ČR, 

Středisko Modrý šíp 
Ostrava

Smysluplný rozvoj 

schopností

80 000 Pro radost Ostrava

Pionýrská skupina 
„DEVÍTKA“ Orlová

Letní tábor 120 000 Pro budoucnost Orlová

Centrum pro rozvoj 
péče o duševní 

zdraví MSK

Pavučina – propojo-
vání služeb komunit-

ní psychiatrie

100 000 Pro zdraví Ostrava-Poruba

Ostravská organiza-

ce vozíčkářů o. s.

Vozka – severomo-

ravský magazín pro 
vozíčkáře a jejich 
přátele

70 000 Pro zdraví Ostrava-Jih

Dům seniorů „Poho-

da“ o. p. s.

„Pěčoky“ 15 000 Pro radost Orlová-Lutyně

Středisko rané péče 

SPRP Ostrava

Raná péče – terénní 

služba pro rodiny 
dětí s postižením

300 000 Pro zdraví Ostrava

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Život bez bariér, 

občanské sdružení

Příprava žádosti 

o dotaci z ROP 

NUTS II Severo-

východ

50 000 Pro Evropu Nová Paka

Sdružení rodičů 

a přátel dětí a školy 

při MŠ Ostrava-

-Poruba, Sokolov-

ská 1168

Zahrada dětských 

snů

196 090 Pro budoucnost Ostrava-Poruba

Společnost pro 

podporu lidí s men-

tálním postižením 

ČR, o. s. místní 

organizace Rýmařov 

Pedagog pro kouzel-

nou buřinku

80 000 Pro zdraví Rýmařov

Charita Šternberk Důstojný život pro 

seniory

30 000 Pro zdraví Šternberk

Divadlo loutek 

Ostrava p. o.

Uspořádání 5. roč-

níku akce Divadelní 

pouť Bez bariér 

60 000 Pro radost Ostrava

Ostravská organiza-

ce vozíčkářů o. s.

Bez bariér – pora-

denství

7 000 Pro budoucnost Ostrava-Zábřeh

Polský kulturně-

-osvětový svaz v ČR

Renovace sídla 

PZKO v Českém 

Těšíně

250 000 Pro budoucnost Český Těšín

Občanské sdružení 

Fiducia

Kultiplex Fiducia 100 000 Pro radost Ostrava

Křesťanské centrum 

pro rodinu Heřmá-
nek, o. s.

Projekt přípravy 

získání prostředků 
z ESF pro projekt  
Vznik chráněné 

dílny Černý Most

40 000 Pro Evropu Praha

PZKO – Polský svaz 

kulturně-osvětový, 

místní skupina 
Třinec-Dolní Lištná

Přehlídka lidových 

kapel z Trojmezí – 
Česko, Polsko, Slo-
vensko – II. Ročník

30 000 Pro radost Třinec

Základní a mateřská 
škola Frenštát pod 
Radhoštěm, okr.

Nový Jičín

Nebojme se 
techniky, umí nám 

pomáhat

50 000 Pro radost Frenštát pod Rad-
hoštěm

Farní sbor Slezské 

církve evangelické 

a. v. v Orlové

Obnova zvonař-

ského potenciálu 

kostela Slezské 
církve evangelické 
a. v. v Orlové

195 000 Pro budoucnost Orlová
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Armáda spásy ČR Azylový dům Armá-

dy spásy pro muže 

v Ostravě

80 000 Pro zdraví Ostrava-Mariánské 

hory

Kafi ra o. s. Pracovní a sociální 

integrace nevi-

domých a těžce 

zrakově postižených 

občanů MSK

100 000 Pro zdraví Opava

Slezská Diakonie Přinášíme naději 

rodinám v Karviné

172 000 Pro zdraví Český Těšín

Cesta životem bez 

bariér, o. s.

Škola bez bariér 

– V. etapa

205 000 Pro budoucnost Čáslav

Občanské sdružení 

AVE

Rekonstruce Níz-

koprahového středis-

ka pro neorganizo-

vané děti a mládež 

STŘEP – Příprava 

dokumentace pro 

ROP Moravsko-

Slezsko

150 000 Pro Evropu Český Těšín

Slezská Diakonie Rekonstrukce 

koupelny v Domově 

pro seniory Slezská 

Diakonie Betania

45 000 Pro zdraví Český Těšín

K3 Bohumín p. o. O Bohumínu 

a historii hornictví 

MSK víme všechno 

aneb Soutěž pro 

1833 dětí

72 982 Pro radost Bohumín

Občanské sdružení 

Galerie Michal

Mezinárodní 

výtvarné sympozium 
na územní tzv. 
Brown fi elds, bývalý 

důl Michal

51 429 Pro radost Ostrava-Michál-
kovice

Dům dětí a mládeže 

p. o. Orlová

Orlová žije tancem 

a pohybem

80 000 Pro radost Orlová

Charita Opava Mraveneček – aneb 
Zkvalitnění života 

a společenská inte-

grace handicapo-
vaných dětí a jejich 
rodin

100 000 Pro zdraví Opava

Charita Opava Rozšíření a udržení 

péče v denním sta-
cionáři pro seniory

33 000 Pro zdraví Opava

Dům kultury města 
Orlové p. o.

Šachty pohraničí 
v umění

145 000 Pro radost Orlová

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Kofoedova škola 

o. s., pobočka 

Ostrava

Pracovně sociální 

integrace na Ost-

ravsku

400 000 Pro zdraví Ostrava-Hrabůvka

Obec Bělá Vybudování laby-

rintu s přístupem 

k léčebnému prame-

ni v obci Bělá

704 129 Pro budoucnost Bělá

Samostatný Dětský 

Oddíl/SDO/Bron-

tosauři

Dvoreček – stře-

disko pro volný 

čas a ekologickou 

výchovu v ČR

300 000 Pro budoucnost Ostrava-Kunčičky

Svazek měst a obcí 

okresů Karviná 

(SMOOK)

Zpracování rozhod-

nutí pro územní roz-

hodnutí a zajištění 

platného územního 

rozhodnutí dle záko-

na č. 183/2006 Sb., 

v rámci projektu 

Cyklotrasa podél 

řeky Olše

370 000 Pro budoucnost Karviná

Občanské sdružení 

Tvůrčí centrum 

Ostrava

34. podzimní pře-

hlídka nové vokální 

a instrumentální 

tvorby Hudební 

současnost 2008

70 000 Pro radost Ostrava

Hospic Sv. Jana 

Neumanna

Vybavení pomůcka-

mi pro těžce nevylé-

čitelně nemocné

60 000 Pro zdraví Prachatice

Slezský soubor 
Heleny Salichové

Podzimní slavnost 
Třebovický koláč

30 000 Pro radost Ostrava-Poruba

Jezdecký klub Stáje 
Nanka Orlová

Hiporehabilitací 
ke zdravé budouc-

nosti

303 200 Pro budoucnost Orlová

Armáda spásy v ČR Rekonstrukce 
azylového domu pro 

matky s dětmi

635 000 Pro budoucnost Havířov

Centrum pro rodinu 
a sociální péči o. s. 

Ostrava

Rekonstrukce 
a vybavení prostoru 

v ulici Syllabova 

v Ostravě-Zábřehu

210 000 Pro budoucnost Ostrava

Centrum pro rodinu 

a sociální péči, o. s.

Poradna pro ženy 

a dívky

100 000 Pro zdraví Ostrava

Centrum pro rodinu 

a sociální péči o. s.

Dřevo – Dřívko 

– Dřevíčko; výstava

112 000 Pro radost Ostrava
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

TEMPL, občanské 

sdružení

TEMPL – jediná 

stabilní, celoroční 

a dlouhodobá 

multikulturní scéna 

s centrem komu-

nitního setkávání 

ve Stodolní ulici

150 000 Pro radost Ostrava

CENTROM, o. s. Zpracování projek-

tové žádosti do OP 

LZZ – zdravotní 

prevence v romské 

komunitě

32 500 Pro Evropu Ostrava-Dubina

CENTROM, o. s. Zpracování 

projektové žádosti 

do 2.1.2.ROP

55 000 Pro Evropu Ostrava-Dubina

CENTROM, o. s. Zpracování 

projektové žádosti 

do OP LZZ, op. 3.3. 

– sociální fi rma

52 500 Pro Evropu Ostrava-Dubina

Charita Hlučín Vybavení a obnova 

půjčovny zdravotnic-

kých pomůcek

86 500 Pro zdraví Hlučín

Fokus – Opava, o. s. Rehabilitace dušev-

ně nemocných 

osob – podpora 

chráněných dílen

168 200 Pro zdraví Svobodné Heř-

manice

Statutární město 

Ostrava, městský 
obvod Slezská 

Ostrava

Realizace kulturních 

a společenských 
akcí seniorů

80 000 Pro radost Ostrava

Statutární město 

Ostrava, městský 

obvod Slezská 
Ostrava

Oprava hrobů obě-

tem důlních neštěstí 
– sociální účely

275 000 Pro budoucnost Ostrava

Občanské sdružení 
Vzájemné soužití

Liščina, tady jsme 
doma!

200 000 Pro zdraví Moravská Ostrava 
a Přívoz

Statutární město 
Ostrava, městský 
obvod Slezská 

Ostrava

Multifunkční hřiště 
v areálu školského 

zařízení v ul. 

Antošovická, Ostra-
va-Koblov

600 000 Pro budoucnost Ostrava

KČT oblast Morav-
skoslezská

Projekt na obnovu 
turistických stezek

120 000 Pro budoucnost Ostrava

Středisko kultury 
a vzdělávání Vrbno 

pod Pradědem p. o.

„Od neználka 
k všeználkovi“

70 000 Pro radost Vrbno pod Pra-
dědem

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Beskydská šachová 

škola o. s.

30. ročník „turnajů 

šachových nadějí“

85 000 Pro radost Frýdek-Místek

Rodičovské centrum 

Chaloupka o. s.

Zdravé dítě – přání 

každé mámy

20 800 Pro zdraví Ostrava

Asociace Trigon Agentura podpo-

rovaného zaměst-

návání

150 000 Pro zdraví Ostrava-Poruba

Asociace TRIGON XVI. ročník Evrop-

ských dnů handica-

pu v Ostravě

100 000 Pro radost Ostrava-Poruba

Duha – Sdružení 

dětí a mládeže pro 

volný čas, přírodu 

a recesi

Myšinec – rekon-

strukce volnočasové 

základny pro děti

80 000 Pro Evropu Praha

Základní škola 

a mateřská škola 

Ostrava – Bělský 

Les, B. Dvorského 

1, p. o.

Sportovní vyžití 

a nákup sportovního 

vybavení

50 000 Pro radost Ostrava

ZO ČSOP Veronica 

54/44

Ochrana přírody 

ve městech 

se zaměřením 

na brownfi elds 

a zeleň

400 000 Pro budoucnost Brno

Zoologická zahrada 
Ostrava, příspěvko-

vá organizace

Modernizace Zoo 
Ostrava – Malá 

Amazonie

1 500 000 Pro budoucnost Ostrava

Severomoravské 
regionální sdružení 

ČSOP

Zajištění průvodcov-
ské činnosti a nutné 

opravy deseti 

naučných stezek 
Moravskoslezského 
kraje

270 000 Pro budoucnost Valašské Meziříčí

Severomoravské 
regionální sdružení 

Českého svazu 

ochránců přírody

Revitalizace bývalé 
Křenkovy zahrady 

ve Frenštátě p. Rad-

hoštěm

190 000 Pro budoucnost Valašské Meziříčí

RAINMAN 

– sdružení rodičů 

a přátel dětí s autis-
mem

Terapeutický tábor 

a víkendy pro děti 
s poruchou autistic-
kého spektra

50 000 Pro zdraví Ostrava-Svinov

LUNA PŘÍBOR, 
středisko volného 
času, p. o.

MATEŘSKÉ CENT-

RUM „ZVONEČEK“

100 000 Pro radost Příbor
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Charita Hrabyně Relaxační a odpo-

činková zóna

320 000 Pro budoucnost Hrabyně

Náš svět, příspěv-

ková organizace 

Pržno 

Vzájemný svět 100 000 Pro zdraví Frýdlant nad 

Ostravicí

Klub rodičů Ostra-

vice

Projekt školní park 

na Ostravici - nový 

vzhled okolí školy

462 800 Pro budoucnost Ostravice

Anima Viva o. s. Sociální a pracovní 

rehabilitace osob 

s duševním one-

mocněním

250 000 Pro zdraví Opava-Kylešovice

Servis region o. s. Centrum podporova-

ného zaměstnávání

200 000 Pro zdraví Karviná-Fryštát

Základní škola spe-

ciální a Mateřská 

škola speciální, 

Nový Jičín, p. o.

Pedagogicko - psy-

chologické ježdění 

na koni – hipotera-

pie jako alternativní 

forma výuky a reha-

bilitace pro žáky 

s těžším zdravotním 

postižením

39 000 Pro zdraví Nový Jičín

Duha Zámeček Správná pětka 

– projekt pro děti ze 

severomoravských 

dětských domovů

60 000 Pro zdraví Havířov

Duha Zámeček Celoroční motivační 

hry časopisu pro 

děti z dětských 
domovů Zámeček

50 000 Pro radost Havířov

Bílý nosorožec 
o. p. s.

Další krok do Evro-
py

80 000 Pro Evropu Ostrava

Bílý nosorožec 

o. p. s. 

Výchovně vzděláva-

cí program Bílého 
nosorožce

80 000 Pro radost Ostrava

Farní charita 
Veselíčko – Domov 

sv. Alžběty pro 

matku a dítě

Domov sv. Alžběty 
pro matku a dítě

85 000 Pro zdraví Veselíčko

Charita Bohumín Rozšíření a vyba-

vení odlehčovací 

služby a půjčovny 
ošetřovatelských 
pomůcek v Cha-

ritním domě sv. 

Františka

50 000 Pro zdraví Bohumín

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Diecézní katolická 

charita Hradec 

Králové

Centrum aktivního 

přístupu k zaměst-

nání znevýhodně-

ných skupin na trhu 

práce

150 000 Pro zdraví Hradec Králové

Občanské sdružení 

Dítě s diabetem

Raná péče – ruka 

podaná na pomoc 

dětem s cukrovkou

190 000 Pro zdraví Ostrava

Občanské sdružení 

Heřmánek

Provozování Domu 

na půli cesty Heř-

mánek

1 000 000 Pro zdraví Karviná

Tyfl oCentrum ČR, 

o. p. s.

Zřízení centra 

regeneračních 

služeb za účelem 

zaměstnání zdra-

votně postižených 

občanů

70 000 Pro zdraví Karviná

S. T. O. P. Podpora vzdělávání 

žáků ze sociokultur-

ně znevýhodněného 

prostředí

100 000 Pro radost Ostrava

Iniciativa Dokořán, 

o. s.

Komunitní centrum 

na náměstí

100 000 Pro radost Karviná

Občanské sdružení 

Dítě s diabetem

Zkvalitnit život dětí 

s diabetem a jiným 

autoimunitním one-

mocněním – letní 

zdravotně edukační 

pobyt

100 000 Pro zdraví Ostrava

Společnost pro 
podporu lidí s men-

tálním postižením 

ČR, o. s. Okresní 
organizace Třebíč

Celostátní lehkoat-

letická olympiáda 

pro mentálně 
postiženou mládež 
s mezinárodní účas-

tí, Frýdek-Místek

7 500 Pro zdraví Třebíč

Základní škola 
Karviná-Ráj

Praměňácký klub 
deskových her

30 000 Pro radost Karviná-Ráj

Charita Ostrava Zlepšení ubyto-
vacích podmínek 

Charitního domu 

sv. Zdislavy – azy-
lového domu pro 
matky v tísni

80 000 Pro zdraví Ostrava

Klub bechtěreviků, 

o. s. – Moravsko-
slezský kraj

Chci se dívat lidem 
do očí

50 000 Pro zdraví Třinec

Sdružení Podkova Elektrický vozík 62 160 Pro zdraví Děhylov
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Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

Slezská Diakonie Tísňová péče 

Dorkas

750 000 Pro zdraví Český Těšín

Sociální služby 

Karviná 

Zlepšení péče 

o imobilní uživatele 

„Domečku“

77 000 Pro zdraví Karviná

Sdružení polské 

mládeže v České 

republice

INDEPENDENT.

PL – setkání s pol-

skou nezávislou 

kulturou

14 000 Pro radost Český Těšín

Soubor lidových pís-

ní a tanců Hlubina

Hornické uniformy 78 000 Pro radost Ostrava-Mariánské 

Hory

Pražská komorní 

fi lharmonie

„Koncerty pro rodiče 

s dětmi v Rudolfi nu“

100 000 Pro radost Praha

Křesťanské 

sdružením Benja-

min, pobočka 04 

Orlová

KDO SI HRAJE 

(na nástroj), 

NEZLOBÍ

100 000 Pro radost Orlová

Comenius Fulnek, 

o. s.

Člověče, zastav se... 331 000 Pro budoucnost Fulnek

Sdružení Telepace Festival dobrých 
zpráv

100 000 Pro radost Ostrava

Mateřská škola, 

Ostrava-Poruba, 

Dětská 920, 
příspěvková orga-
nizace

Kouzelná zahrada 175 000 Pro budoucnost Ostrava-Poruba

Janáčkova fi lharmo-
nie Ostrava

Adventní muzicí-
rování

100 000 Pro radost Ostrava

Tyfl oCentrum ČR, 
o. p. s.

Mezinárodní Blind 
olympiáda 2008 

a mezinárodní kon-

ference „Nevidomí 
mezi námi“

50 000 Pro zdraví Karviná

ASNEP – Asociace 

organizací neslyší-
cích, nedoslýcha-

vých a jejich přátel

Vydávání časo-

pisu sluchově 
postižených GONG

70 000 Pro zdraví Praha

Žadatel Projekt Přiznaná částka (v Kč) Program Město

ONKO – Naděje, 

sdružení onkolo-

gických pacientů 

Karviná

Zkvalitnění života 

onkologických paci-

entů a preventivní 

osvěta k nádoro-

vému onemoc-

nění v Karviné 

a okolí – podprojekt 

vzdělávání realizač-

ního týmu

8 000 Pro zdraví Karviná

Klub Beránci Využití alternativní-

ho zdroje energie 

pro klub Berán-

ci – fotovoltaická 

elektrárna

370 000 Pro budoucnost Čeladná

Asociace TOM, 

TOM 4306 Stopaři 

Ostrava-Poruba

Rozšíření klubovny 

oddílu Stopaři

120 000 Pro budoucnost Ostrava-Poruba

Slezská diakonie Veřejný prostor 

– Oáza Klidných 

Dnů

265 000 Pro budoucnost Český Těšín

Krajské středisko 

volného času 

Juventus, Karviná, 

příspěvková orga-

nizace

Obnova vybavení 

a areálu Turistické 

základny v Řece 

pro rekreační 

a rekondiční pobyty 
dětí a mládeže 

v přírodě

200 000 Pro budoucnost Karviná

ZO ČSOP Nová 

Ostrava

Výsadba stromořadí 

podél ulice Ostrav-
ská

106 500 Pro budoucnost Ostrava-Poruba

Občanské sdružení 

Sv. Václav

Stromy ve městě 320 000 Pro budoucnost Ostrava

Spolkový dům Mari-
any BERLOVÉ

Dětské denní cent-
rum Beruška

75 000 Pro zdraví Bruntál

Duha Zámeček Duhové vánoce 50 000 Pro radost Havířov

Občanské sdružení 

Svatá Barbora

Za vzděláním do 

Prahy

80 000 Pro radost Ostrava
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Mnozí si možná myslí, že zřízení firemní nadace a zahájení její činnosti byla maličkost… Prostě vezmete pár desítek milionů korun a rozdáte je lidem…

My, kteří jsme byli u toho, máme jiný názor. Bez peněz našich dárců, malých i velkých, by to samozřejmě nešlo. Nadace by ale nemohla řádně fungovat a plnit své 

poslání bez pomoci našich dalších partnerů a přátel, kteří nám za výhodných podmínek zajišťovali účetnictví, reklamu, propagační předměty nebo třeba tisk této 

výroční zprávy. Mnozí další přispěli konzultacemi nebo nezištnou prací ve svém volném čase.

V neposlední řadě patří dík všem, kteří vzali do ruky papír a tužku a požádali nadaci o grant, úspěšným i neúspěšným, všem, kteří měli chuť a nadšení udělat něco 

dobrého nejen pro sebe.

               Tým Nadace OKD

PODĚKOVÁNÍ
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Nadace OKD

Prokešovo nám. 6/2020

728 30 Ostrava

t: 596 262 118, 596 262 116

f: 536 262 085

e: info@nadaceokd.cz

www.nadaceokd.cz

IČO: 27832813

DIČ: CZ27832813

Bankovní spojení:

2988892/0800

342342342/0800

KONTAKT
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