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Nadace OKD bude radit žadatelům o podporu on-line cestou i o svátcích
KARVINÁ – Od soboty 4. prosince 2021

nikativnost. Na žádosti si nechte záležet, popisujte důkladně, vše musí
dávat smysl a na navazovat na sebe.
Žádost je vaše pomyslná brána k získání finanční podpory, my hodnotíme
obsahovou část a kvalitu zpracování
žádosti. Finanční spoluúčast na projektu nutná není, ale je vítána.

Komu je určen nejoblíbenější
program, Srdcovka?
Srdcovku může získat kterýkoliv zaměstnanec společností OKD,
Green Gas DPB a státního podniku
DIAMO z odštěpných závodů HBZS
a DARKOV pro neziskovou organizaci, v níž aktivně působí. Minigrant
je tedy určen pro spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní
a příspěvkové organizace, sdružení
a spolky obcí. Jinými slovy: Sportovní
oddíly, dobrovolné hasiče, zájmové
kroužky a tak dále. Podmínkou minimálně roční prokazatelná existence organizace. Fyzické osoby jako takové žádat nemohou. Srdcaři mohou
minimálně získat pět tisíc a maximálně třicet tisíc korun. Projekty musí zahájit nejdříve 1. března 2022 a ukončit je nejpozději 28. února 2023 a dodržet nejméně třicetidenní dobu realizace zahrnující přípravu, objednání
či rezervace, samotný průběh akce,
pobytu, soustředění, nákupu a čas
na zaplacení nákladů.
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vyhlásila těžařská nadace směrem
do neziskového sektoru výzvy k podpoře projektů připravovaných k realizaci od 1. března 2022. Podrobnosti
k programům Srdcovka a Pro region přiblížila projektová manažerka
Silvie Balčíková. S tím, že konzultace
žadatelům nabízí až do 7., respektive
14. ledna a k dispozici budou i v průběhu vánočních svátků prostřednictvím e-mailové komunikace.

Silvie Balčíková.
nou a na jeden projekt. Organizace,
v nichž působí více patronů, mohou
ovšem jejich prostřednictvím přihlásit do grantového řízení více projektů.
Pokud by projekt podpořil zhodnocení pozemku či objektu, tak majitelem
majetku může být žadatel nebo pouze
subjekt s právní formou: Spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní organizace, evidované církevní
právnické organizace, příspěvková organizace, města, obce nebo sdružení
a spolky obcí ...
Co nadační správní rada
u minigrantů nepodpoří?
Příkladů je opět více. Patron je členem
sdružení, které plánuje výroční oslavu
a potřebuje finance na zajištění občerstvení. Nebo jeho dítě tančí v nějaké taneční skupině a potřebuje nový dres,
ale patron se na činnosti klubu nijak
aktivně nepodílí kromě toho, že fandí a vozí dítě na tréninky. Dítě patrona zpívá ve sboru, jenž postoupil do finále soutěže, dejme tomu v Berlíně,
a na cestovné jim chybí peníze, ve sboru sám patron nijak aktivně nepůsobí.
Patron je členem sportovního klubu a nadační příspěvek by byl použit
na nákup jeho vlastního sportovní-

Na co mohou patroni
takovýchto projektů žádat?
V zásadě na všechny prospěšné aktivity organizace na nichž se zaměstnanec aktivně sám podílí. Pozor, skutečně on, nikoliv členové rodiny. Příklady
podpořených projektů můžete najít
na našich webových stránkách. Každý
patron smí v jednom grantovém kole
požádat o finanční příspěvek jen jed-

ho vybavení nebo na krytí členského
příspěvku – tady ovšem opět pozor,
pro celý tým lze o podporu požádat!
Bohužel minigrant nezíská ani patron, jenž má dítě se zdravotním či
mentálním postižením a od narození
se o něj pečlivě stará a chybí mu prostředky na jeho léčbu.
Pokud žadatel o srdcovkovou
podporu uspěje, co dál?
Úspěšného příjemce vyzveme k dodání podkladů náležitých k uzavření smlouvy, jakými jsou: Stanovy organizace, dokument ustanovující statutárního zástupce, smlouvu
o bankovním účtu organizace, čestné prohlášení o bezdlužnosti, upravený rozpočet, výpis z katastru nemovitosti a podobně. Tohle je třeba dodat
do 31. března 2022, jinak hrozí zrušení nadačního příspěvku. Nadace rovněž při zjištění neshody či neaktuálnosti předložených údajů s příjemcem nesepíše smlouvu. Finanční prostředky dostane organizace na svůj
bankovní účet po podpisu smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku, a to do čtrnácti pracovních dnů.
Po ukončení projektu musí příjemce
– patron – předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním. Když ale nebude
organizace posléze schopna doložit
vyúčtování, celý příspěvek, nebo jeho
část, kterou nevyúčtuje, bude muset
vrátit! Aby k těmto situacím nedocházelo, můžete s kompetentními osobami v Nadaci OKD projekt konzultovat
předem. Není se čeho bát, stačí poctivost, pečlivost, důslednost a komu-

Pojďme k programu Pro region,
jak tentokrát vypadá?
Podporovanými oblastmi jsou třeba: Volnočasové aktivity s primárním
zaměřením na seniory, děti, mládež
a mezigenerační aktivity, zlepšování
životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených k odstraňování sociálního vyloučení, pracovní a sociální
terapie zdravotně postižených, zkvalitňování vybavenosti zařízení sociální péče, podporované zaměstnávání s vytvářením chráněných pracovních míst, zlepšování životního prostředí a zachovávání biodiverzity či
rozvíjení komunitních aktivit, jakými
bývají úpravy veřejných prostranství
nebo komunitní akce v obci či městě. Oprávněnými žadateli o granty
jsou: Spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a evidované církevní právnické organizace, příspěvkové organizace, obce i města, sdružení a spolky obcí. Projekty v programu
Pro region se musí realizovat maximálně po dobu dvanácti měsíců a minimálně třicet dní se zahájením nejdříve od 1. března 2022 do 31. prosince. 2022. A to za splnění podmínky, že daná nezisková organizace svůj
projekt ukončí nejpozději do 30. září
2023. To znamená, že zahájit ho smí
1. prosince 2022, ale uzavřít ho musí
do 30. září 2023.
Kolik mohou neziskovky
požadovat a odkud musí být?
Maximální výše grantu je 200 tisíc korun na jednu podanou žádost,

přičemž spoluúčast činí u příjemce příspěvku minimálně dvacet procent. Finanční prostředky Nadace
OKD rozdělí na podporu projektů v městech a obcích Dětmarovice,
Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov,
Horní Suchá, Karviná, Orlová,
Paskov, Petřvald, Staříč, Stonava,
Sviadnov a Žabeň. Avšak v případě
přesahu výše uvedených parametrů a oblastí si vyhrazuje správní rada
udělit výjimku.
Jsou také oblasti, na které se
grantové řízení nevztahuje?
Ano, pochopitelně. Nelze žádat
na projekty ukončené před vyhlášením grantového řízení, na ty, jež
není možné zahájit do 31. prosince
2022, na náklady vynaložené před
datem zahájení, na úhradu půjček,
dluhů, již existujících závazků včetně záloh a leasingů, pak také na projekty podnikatelského a ziskového
charakteru, na ty, při nichž dochází ke zhodnocování majetku, který
není ve vlastnictví žadatele nebo jiného právního subjektu, na přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím, na záměry, jejichž
účelem je získání finančních výtěžků pro třetí osoby či organizace.
A naše granty nesměřují k podnikatelským subjektům ani fyzickým
osobám.

Uzávěrky
• v ýzva Srdcovky končí v pondělí
10. ledna 2022 ve 23:59 hodin,
• v ýzva Pro region končí v pondělí
17. ledna 2022 ve 23:59 hodin.
(žádosti se vyplňují elektronicky, prostřednictvím informační
databázové Grantys, přičemž pro
odevzdání žádosti je rozhodující
datum a čas odeslání do systému,
www.nokd-granty.cz)

Inzerce zdarma
pro zaměstnance OKD

KARVINÁ – Bára Basiková, David Koller,
Bořek Slezáček, Petra Peterová, Eva
Burešová, Kryštof Tomeček, kapela The
Tap Tap. S těmito umělci se letos setkávalo v adventním čase osazenstvo dětských
domovů v regionu, aby s nimi nacvičilo
společné hudební vystoupení s vánočními
písničkami, které pak zazpívali naživo
před publikem v kostelích.
„Umožnilo to dětem uskutečňovat
výtvarné a pracovní činnosti, které jim
přinášejí potěšení, uplatnění talentu,
zručnosti a kreativity a dále jim zprosgtředkovalo setkání s řadou známých umělců,

Vzpomínáme
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Děti k dětem, benefiční koncerty se známými umělci

Benefiční vystoupení ve Frýdku-Místku.

které vzhledem k jejich sociálnímu zařazení
nemají možnost bez zapojení do tohoto
projektu zažít. Benefiční koncerty mají
za cíl efektivní a účelnou pomoc dětem
z dětských domovů, zrakově, sluchově či
jinak postiženým dětem a dětem z místních
pěveckých sborů,“ uvedla Silvie Balčíková
z Nadace OKD. Projekt nazvaný „Děti
k dětem“ byl totiž podpořen v programu
pro Region. Realizoval ho spolek Madleine,
vzniklý účelem pomáhat rozvoji kultury,
vzdělání a sportu s přihlédnutím na handicapované či sociálně znevýhodněné děti
nejen z Moravskoslezského kraje.

Letošní benefiční koncerty „Děti
k dětem“ byly naplánovány do kostelů
ve Frýdku-Místku, Orlové, OstravěRadvanicích, Čeladné, Karviné a rovněž
do ostravského prostoru Trojhalí
Karolina. Podpořily tím dětské domovy
Na Hrázi, Vizina, Hrabová, Úsměv, Srdce,
Čeladná. „Děti se díky vystoupením se
známými umělci stávaly hvězdami večerů, zvyšovalo to jejich motivaci, pocity
osobní důležitosti, zbavovaly se ostychu
i vnitřního napětí. Na tuto zkušenost
moc rády vzpomínají,“ vzkázali ze spolku
Madleine.

Dne 27. 12.
2021 si
připomeneme
15. výročí úmrtí
pana Štěpána
Furendy
z Karviné, který
tragicky
zahynul
na bývalém
Dole Doubrava.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Eva a dcery Renata a Adriana.

Barborka: Říjnový víkend vyšel,
prosincové nadělování ale opět ne
dárcům, kteří přispívali na hornické sirotky. Těch je
nyní devětatřicet.
„Nesmírně nás těší, že je jich stále méně a méně.
A jako každý rok si přejeme, ať samozřejmě žádný
další nepřibude,“ doplnila Němcová. Barborka totiž
nepřijala novou rodinu už poslední tři roky, kdy se
v OKD nestal smrtelný úraz.
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KARVINÁ – Po čtrnácti společných předvánočních
setkáních přišla vloni první pauza a letos druhá,
Spolek svatá Barbora (SSB) musel opět kvůli epidemiologické situaci odvolat tradiční BarboRadování.
Rodiny hornických sirotků tedy obdržely navýšený
vánoční příspěvek, jak oznámila předsedkyně
Monika Němcová.
„Naštěstí jsme se, alespoň z části společně, sešli
v říjnu na víkendovém pobytu v Horní Lomné a užili
si nádherného podzimního počasí, turistického výšlapu na Slavíč, posezení s opékáním párků u ohně,
zahráli si bowling, relaxovali v sauně…,“ popisovala
poslední vydařenou akci. V letošním roce mimochodem vůbec první.
„Na tento pobyt nám velmi přispěla Nadace OKD,
která je naším důležitým partnerem. Moc děkujeme,“ vzkázala za Barborku její předsedkyně. Slova
díků věnovala – spolu s popřáním zdraví, radosti
a spokojenosti v příštím roce – také všem laskavým

Společný barborkovský podzimní víkend.
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