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Čtvrtý rok Nadace OKD

Následující strany nabízejí stručný a transparentní přehled toho, co v roce 2011 Nadace OKD dělala, koho podpořila a jak hospodařila.

tým Nadace OKD

 1 299 projektů neziskových organizací a obcí usilovalo o podporu.

 298 nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila.

 56 520 007 korun rozdělila nadace mezi projekty, které uspěly.
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Maskot Nadace OKD 
Pantuška hledá tužku 
v sekretáři vyrobeném 
v chráněné dílně sdružení 
Sociální ateliér Tilia, které 
získalo nadační titul 
Nováček roku.
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Nadace OKD je letos, ostatně jako my všichni, starší 

o jeden rok. Rozdíl je v tom, že naše nadace za 4 

roky pobrala tolik zkušeností, kolik normální lidská 

bytost shromažďuje třeba 30 let. Učíme se opravdu 

rychle, jsme vůči potřebám našeho okolí vnímavější, 

v praxi flexibilnější a v realitě ostražitější. Je nám líto, že 

nadšení z nadační práce a snaha pomáhat v regionu, 

kde působíme, jsou čím dál tím častěji konfrontovány 

s obecně negativním vztahem k těžbě uhlí, s vžitým 

názorem, že co děláme, je přece samozřejmé. Panuje 

totiž přesvědčení, že se firmy v těžkém průmyslu včetně 

těžebních společností chovají neeticky a zakládají 

fondy a nadace pouze proto, aby se vykoupily ze svých 

minulých a současných hříchů, případně si koupily 

odpustky za hříchy budoucí.

Obávám se, že je-li toto názor většiny, pak jediná 

cesta, jak jej změnit a ukázat, že nám skutečně 

na tomto regionu záleží a že opravdu chceme, aby 

se v něm každému dobře žilo, je tvrdá a vytrvalá 

práce. Nadace a celý její báječný tým včetně členů 

správních orgánů v loňském roce prokázaly, že to 

opravdu stojí za to. Nejen že jsou projekty, které 

jsme podpořili, čím dál tím kvalitnější, ale jako 

celek za sebou nechávají – v podstatě historicky 

poprvé – jen pozitivní stopu. Nadace má ohromný 

podíl na sociálních výdajích kraje, pomáhá probudit 

radost tam, kde se ztrácela, třeba v oblastech, 

jakými jsou sídliště, investuje čím dál větší prostředky 

do vzdělávání a koketuje i s možnostmi systematicky 

pomáhat samotným neziskovkám v rozvoji jejich 

činnosti. Ve vybraných oblastech nezapomíná ani 

na neziskové projekty mimo náš region, které jsou 

i pro nás často příkladem a inspirací.

Podíváme-li se na loňský rok, nezbývá než se zapýřit 

a pokorně se poplácat po zádech. Není se za co 

stydět, naopak jsme pyšní na odvedenou práci 

a nebojíme se to ukázat. Třeba formou karnevalu 

v ulicích Karviné nebo podporou bezbariérových 

vstupů na hudební festivaly. 

Milí čtenáři, čeká nás perný rok, plný státních škrtů. 

Neziskovky, obce i další organizace se budou čím 

dál tím více spoléhat na silné nadace i firmy. Stejně 

jako vloni se budeme snažit podpořit maximální 

množství kvalitních projektů a budeme nadále 

přesvědčovat obyvatele našeho regionu, že Nadace 

OKD není prostředkem ke zlepšování firemní image, 

ale jedním z mnoha nástrojů sloužících k přijetí plné 

odpovědnosti za budoucnost Moravskoslezského 

kraje.

Vrátím-li se zpět do roku 2010, znovu nacházím 

paralelu s rozkvětem mojí čtyřleté dcery Barunky. 

Hledá odpovědi na otázky, trápí ji neporozumění 

okolí, ale žije ráda, s chutí a přirozeným optimismem. 

Stejně jako naše nadace ví, že její existence dává 

mnohým nenahraditelnou chuť do života.

Díky všem za výbornou práci v roce 2011 

a nedejte se!

Vážení čtenáři, kolegové, přátelé nadace,

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady Nadace OKD

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady Nadace OKD
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Účel a poslání nadace

Cílem nadace založené na počátku roku 2008 je 

podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, 

životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity 

a oblast sociálně-zdravotních služeb. Mezi důležité cíle 

nadace patří také podpora hornických tradic a pomoc 

neziskovým organizacím při realizaci aktivit financova-

ných s podporou evropských dotačních programů.

Nadace tyto cíle plní zejména prostřednictvím svých 

čtyř grantových programů a tří fondů.

Výší rozdělených prostředků se Nadace OKD řadí 

mezi největší nadace v České republice. Do více než 

1000 neziskových projektů v uplynulých čtyřech letech 

investovala nadace přes 180 milionů korun.

Přibližně 80 procent vynaložených prostředků směřuje 

k projektům, které pomáhají zvyšovat kvalitu života 

v Moravskoslezském kraji, kde působí většina význam-

ných dárců nadace. 

Ze zbývajících prostředků Nadace OKD podporuje 

projekty celorepublikové nebo projekty přeshraniční 

spolupráce. Na tyto účely vyplatila zhruba pětinu gran-

tových prostředků.

Zřizovatelem nadace je těžební společnost OKD, a.s., 

jeden z nejvýznamnějších podniků a největších za-

městnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České 

republice. OKD má dlouhou tradici a silnou vazbu 

na region, kde podniká. Společnost v uplynulých 

letech prošla restrukturalizací a stala se součástí 

mezinárodní černouhelné skupiny New World Resour-

ces (NWR). Ta do OKD přinesla novou perspektivu, 

a především světové standardy obvyklé v mezinárod-

ním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok 

k definování vlastní politiky společenské odpovědnosti, 

ke zřízení firemní nadace a postavení filantropického 

úsilí OKD na pevný základ.
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Většina z nás má to štěstí, že se narodila v pravý čas na správném místě a že nebyla zasažena nepříz-

ní osudu. Program Pro zdraví pomáhá těm, kteří takové štěstí neměli. Podporuje hendikepované spo-

luobčany, seniory bez rodinného zázemí nebo děti, jež nemohou vyrůstat ve funkční rodině. Nadace 

financuje zejména projekty směřující k začlenění těchto osob do plnohodnotného života.

Podporované oblasti:

Zdraví

 Pracovní a společenská integrace hendikepovaných 

či sociálně znevýhodněných osob. 

 Zvyšování diagnostických a terapeutických mož-

ností zdravotnických zařízení. 

 Zlepšování zdravotního stavu a kvality života cílové 

skupiny obyvatel.

Sociální péče

 Modernizace vybavení zařízení sociální péče a dal-

ších organizací působících v sociální sféře.

 Eliminace nepříznivých životních podmínek sociálně 

ohrožených skupin obyvatelstva.

 Odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace 

osob.

 Bezbariérové úpravy a zlepšování služeb poskyto-

vaných organizacemi zajišťujícími veřejnou péči.

Programy nadace
Pro zdraví
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Chráněné dílny
V roce 2011 nadace podpořila devíti miliony korun ak-

tivity 34 chráněných dílen z celé republiky, které usilují 

o pracovní integraci hendikepovaných. Díky nadační 

podpoře mohli provozovatelé dílen zachovat stovky 

pracovních míst pro hendikepované a v některých 

případech mohli dokonce zaměstnat nové zájemce 

o práci.

Nadace pomohla například chráněné medodílně 

sdružení Šťastný domov, Sociálnímu ateliéru Tilia, 

který vyrábí netradiční hudební nástroje, i regionálním 

chráněným dílnám provozovaným Charitou Opava, 

Asociací Trigon, Charitou Hlučín, krnovskou Chrpou, 

karvinským UnikaCentrem nebo ostravskou Charitou 

svatého Alexandra.

Nadace OKD na cestách
V létě putovala nadace po českých a moravských 

městech. Na festivaly do Hradce Králové, Karlových 

Varů, Sobotky a Ostravy jsme přibrali také přátele 

z chráněných dílen, kteří na akcích prodávali své 

výrobky, například netradiční hudební nástroje nebo 

produkty z medu. Pro chráněné dílny to byla unikátní 

příležitost pro zvýšení tržeb i prezentaci své činnosti.

Colours of Ostrava bez bariér
Největší přehlídka world music v ČR získala díky na-

daci přídomek bezbariérovosti. Tribuny pro vozíčkáře, 

speciální taxi a asistenti zpříjemnili život 150 osobám 

se ZTP, kteří na festival dorazili. Na Masarykově ná-

městí navíc vyrostl chráněný stan, ve kterém probí-

haly workshopy a pracovníci chráněných dílen v něm 

prodávaly své výrobky a služby od dekorací přes 

hudební nástroje až po masáže zajišťované nevido-

mými specialisty. Třešničkou na dortu byli Pantuškové 

na chůdách a další doprovodné programy.

První e-shop pro chráněné dílny 
v ČR
Nadace OKD ve spolupráci s Nadačním fondem pro 

podporu zaměstnávání OZP spustila portál 

www.pracepostizenych.cz, pomocí kterého mohou 

chráněné dílny propagovat a prodávat své produkty 

a služby.

Podpora integrace hendikepovaných osob
Prioritou Nadace OKD v roce 2011 byla podpora integrace hendikepovaných lidí do běžného života. 

Pilotní projekt se zaměřil zejména na chráněné dílny a kulturní festivaly.

é programy.p g y
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Dnešní moderní společnost spojená s materiálními statky a virtuálním přátelstvím na sociálních 

sítích může pro mnohé lidi znamenat snížení pocitu sounáležitosti a ztrátu historických souvislostí. 

Program Pro radost proto podporuje zejména ty organizace, které pro svou komunitu i veřejnost 

připravují zajímavé volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu, sport nebo místní tradice. 

Součástí programu je také podpora školských zařízení při realizaci výjimečných vzdělávacích aktivit.

Podporované oblasti:

Tradice, vzájemnost a komunitní život

 Rozvoj místních komunit v obcích s důrazem 

na sociální, kulturní a charitativní oblast.

 Aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu 

či obci.

 Vytváření platformy pro udržování a rozvoj tradic, 

se zvláštním důrazem na tradice místní (krajové) 

a profesní (hornické) v oblasti kultury.

 Posilování vzájemných společensko-kulturních 

vztahů se sousedními národy.

Kulturní vyžití

 Realizace kulturních projektů v obcích přednostně 

zaměřené na aktivity, které by bez významného 

přispění nadace nemohly být uskutečněny.

 Zachování nebo obnova veřejně prospěšných 

kulturních projektů podporujících aktivní život 

v komunitě.

Pro radost 

Vzdělání

 Rozvoj vzdělanosti s důrazem na originální aktivity.

 Vzdělávání pracovníků neziskových organizací pro 

zvýšení kvality poskytovaných služeb.
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Jedním z největších bohatství každé komunity jsou nápady, které díky společnému úsilí lidí získávají 

hmatatelnou podobu a přinášejí obecný užitek. Program Pro budoucnost proto podporuje především 

společnou iniciativu lidí, která vede k obecnému a dlouhodobému prospěchu. Nadace se zaměřuje 

například na projekty s ekologickou tematikou, aktivity směřující k zachování a využití přírodních 

a kulturních památek a iniciativy zlepšující stav veřejných prostranství.

Podporované oblasti:

Životní prostředí

 Zlepšování stavu životního prostředí.

 Rozvoj ekologického stylu života, tzn. života šetr-

ného vůči životnímu prostředí, sloužící k obecnému 

prospěchu lidí v daném regionu.

 Promyšlená podpora obnovitelných zdrojů energie.

 Ochrana a obnova přírodních zajímavostí, umožnění 

jejich přiměřeného využití pro veřejnost a zvyšování 

povědomí o přírodních památkách.

 Podpora regionálního rozvoje při současném za-

chování zejména přírodního bohatství.

Kulturní dědictví

 Obnova nemovitých i movitých kulturních památek 

a také technických památek včetně péče o ně.

 Zvyšování povědomí o kulturních i technických 

památkách.

Pro budoucnost 

Veřejný prostor

 Zlepšení stavu veřejných prostranství v obcích.

 Zapojení občanů do hledání nové podoby parků, 

hřišť či jiných prostranství a také do realizace navr-

žených úprav.
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Pro Evropu 

Dotace z fondů Evropské unie jsou pro mnoho neziskových organizací i obcí často nedosažitelné. 

Na zpracování žádosti nemají většinou finanční prostředky ani zkušenosti. Právě pro tento účel 

má Nadace OKD program Pro Evropu, díky němuž může financovat těmto organizacím zpracování 

žádosti a také zvýšit vnitřní kapacitu organizací formou vzdělávání jejich zástupců.

Podporované oblasti:

Vypracování projektové dokumentace, zejména:

 vytvoření studie proveditelnosti,

 zpracování finanční a ekonomické analýzy,

 vyplnění a podání žádosti o dotaci,

 pořízení dokumentace pro územní nebo stavební 

řízení dle požadavků dotačního programu,

 pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní 

prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz,

 vypracování marketingového průzkumu,

 vypracování analýzy potřeb,

 vzdělávání zaměstnanců žadatelů zaměřené na pří-

pravu a řízení projektu.
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Nadační fondy umožňují průběžně reagovat na aktuální dění. Jsou určeny na podporu projektů, které 

se vymykají z rámce běžných grantových programů svým charakterem, společenskou důležitostí 

nebo naléhavostí. 

Krizový fond 

Vznikl v reakci na povodně, které zasáhly některé ob-

lasti České republiky v roce 2009. Správní rada vyhra-

dila část nadačních prostředků na řešení nečekaných 

krizových situací velkého rozsahu, kdy je potřeba oka-

mžitě poskytnout pomoc postiženým.

V roce 2010 se povodně opakovaly a Nadace OKD 

byla mezi prvními, kdo dokázal efektivně pomoci, a to 

jak na severní a střední Moravě, tak v Libereckém kraji. 

V roce 2011 naštěstí nemusel být krizový fond použit.

Operativní fond 

Cílem operativního fondu je podpořit aktuální a mimo-

řádné projekty v období mezi jednotlivými grantovými 

výzvami.

Rozvojový fond 

Rozvojový fond je zřízen za účelem poskytování na-

dačních příspěvků na dlouhodobé strategické projekty 

s celospolečenským dopadem.

Fondy nadace
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Drahomíra Tošenovská
Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě

Petr Jonák
AWT

Blanka Novotná
JAPEK

Místopředseda
Petr Zahradník
Česká spořitelna

Stanislav Svoboda
RPG RE Management

Jaroslav Čánek
Lázně Darkov

Lidé v nadaci

Předsedkyně
Petra Mašínová 
OKD

Členové 
správní rady

Správní rada
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Dozorčí rada

Předsedkyně
Petra Nováková
Kocián Šolc Balaštík

Radim Babinec
OKD

Petr Hájek
PricewaterhouseCoopers

Ředitel
Jiří Suchánek

Zástupkyně ředitele
Lenka Ehlerová

Projektová manažerka
Karolína Drozdová

Administrativní 
referentka
Zuzana Macháčková

Mluvčí 

Vladislav Sobol

Zaměstnanci
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Zakladatel a hlavní partneři

Společenská odpovědnost OKD spočívá především v tom, že dáváme práci 

tisícům a zprostředkovaně desetitisícům lidí z regionu a že přistupujeme velmi 

odpovědně k rekultivaci lokalit ovlivněných těžbou.

Podpora Nadace OKD, která financuje potřebné sociální, kulturní a společenské 

aktivity, je bonusem, na nějž můžeme být právem hrdí. S potěšením sleduji, jak 

nadační aktivity pozitivně ovlivňují dění v našem regionu.

Klaus-Dieter Beck

generální ředitel 

a předseda představenstva OKD

NWR je prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD největším zaměstnavatelem 

v Moravskoslezském kraji a ovlivňuje tak významně život místní komunity 

i prosperitu celého regionu. Prostředky věnované Nadaci OKD nám umožňují 

podpořit zejména neziskové aktivity v oblasti podpory zdraví, vzdělání, 

kultury nebo životního prostředí. V roce 2011 jsme se touto cestou podíleli 

na 298 projektech v celkové hodnotě přesahující 56 mil. Kč.

Mike Salamon

předseda představenstva

New World Resources N.V.
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Stejně jako v našich obchodních 

vztazích, i pro regiony a místní 

komunity se snažíme být dlouhodobým 

a důvěryhodným partnerem. 

Prostřednictvím Nadace OKD 

podporujeme místa, z nichž vycházíme, 

tradice, které ctíme, a lidi, jichž si 

vážíme. Jsme rádi, že jsme s Nadací 

mohli být i v roce 2011, a jsme na její 

úspěchy pyšní.

Pierre Timmermans

generální ředitel AWT

Jsem velmi rád, že i v současné 

ekonomicky napjaté době pokračuje 

Nadace OKD ve své činnosti zaměřené 

na podporu projektů, které by se bez 

takovéto pomoci nemohly uskutečnit.

Tony Aksich

generální ředitel RPG Real Estate

OKK Koksovny patří k největším 

společnostem na severní Moravě a hlásí 

se k odpovědnosti za budoucnost 

tohoto regionu. Jeho rozvoj a kvalitu 

života v něm podporujeme především 

prostřednictvím Nadace OKD 

a nově také Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním.

Michal Kuča

generální ředitel OKK Koksovny

Jsme pravidelně seznamováni 

s nadačními programy a těšíme se z toho, 

že pokrývají mnohé potřeby a podporují 

mnohé zájmy občanů našeho regionu. 

To je jeden z důvodů, proč Nadaci OKD 

podporujeme.

Antonín Kunz

předseda představenstva a generální 

ředitel Green Gas DPB
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Činnost nadace

Správní rada

Po personálních změnách, které proběhly ve Správní 

radě v roce 2010, bylo jedním z hlavních cílů 

rady zapojit nové členy do aktivní činnosti, což 

se výrazným způsobem podařilo. Členové se 

stále častěji zúčastňovali neformálních jednání 

o budoucnosti a vizích nadace a navštěvovali také 

jednotlivé podpořené projekty.

Správní rada se během roku 2011 sešla celkem 

dvakrát. Na prvním (červnovém) zasedání schválila 

dokumenty vztahující se k roku 2010: výroční zprávu, 

účetní uzávěrku, zprávu dozorčí rady a zprávu 

auditorů. Současně vybrala projekty k podpoře 

z grantového kola 2011. Na druhém jednání 

v listopadu rada zhodnotila rok 2011 a zároveň 

schválila harmonogram činnosti a finanční rámec 

projektů na rok 2012 a také koncept nového 

programu Sídliště žije. 

Dozorčí rada

Dozorčí rada se v roce 2011 sešla celkem třikrát. 

Na svých jednáních mimo jiné schválila zprávu 

pro správní radu za rok 2010, kontrolovala průběh 

schvalování nadačních projektů a zajišťovala evaluaci 

vybraných projektů.

Grantové komise

Úkolem odborných grantových komisí je připravit 

členům správní rady přehled nejkvalitnějších 

a nejpotřebnějších projektů v jednotlivých 

programech. V komisích, které jsou pro každý 

program odlišné, zasedají zástupci nadace, 

a především odborníci na danou oblast. Komise se 

sešly 9. a 10. května 2011.

Administrátoři

Důležitými partnery Nadace OKD jsou administrátoři 

projektů. Ostravský Institut komunitního rozvoje 

(projekty v rámci programů Pro zdraví a Pro radost) 

i brněnská Nadace Partnerství (projekty v rámci 

programů Pro budoucnost a Pro Evropu) se starají 

především o komunikaci se žadateli i podpořenými 

organizacemi, připravují předhodnocení přijatých 

žádostí a podílejí se na kontrole a evaluaci projektů.

Události v neziskovém 
sektoru významné pro nadaci

Nadace OKD byla jedním ze zakládajících členů 

Asociace firemních nadací a fondů, která vznikla 

v září 2011.

Ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek byl zvolen 

do výkonného výboru Fóra dárců.

Díky nominacím podpořených organizací získala 

Nadace OKD „Cenu Ď“ za Moravskoslezský kraj.
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Na nadační xylofon vyrobený v chráněné dílně si zahráli také návštěvníci 

královéhradeckého festivalu Žiju stejně jako ty
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Granty v roce 2011

Přehled vyhlášených grantových kol a programů

Grantové kolo 

Správní rada Nadace OKD vyhlásila v roce 2011 

jedno grantové kolo pro všechny čtyři základní 

nadační programy. Novinkou bylo vyčlenění 

části prostředků v rámci programu Pro zdraví 

na podporu pracovní integrace hendikepovaných. 

Nadace přijímala žádosti s projekty od 14. února 

do 25. března 2011.

V průběhu dubna a května byly přihlášené projekty 

administrativně zpracovány a podstoupily hodnocení 

výběrových komisí, které doporučily správní radě 

podpořit 269 projektů. Na zasedání správní rady 

7. června 2011 se rozhodlo o podpoře všech 

navržených projektů, správní rada zároveň rozhodla 

o podpoře dalších 12 projektů. V grantovém kole 

nadace celkem podpořila 281 projektů.

Krizový fond

Prostředky Krizového fondu zůstaly v roce 2011 

bez využití. Naštěstí nebylo zapotřebí zasahovat při 

povodních ani jiných výjimečných situacích.

Operativní fond

Operativní fond umožňuje podpořit výjimečné projekty, 

které z termínových důvodů nemohou být zařazeny 

do běžného grantového kola, nebo ty, které si nadační 

příspěvek zasloužily vítězstvím v soutěžích. V roce 2011 

se jednalo především o organizace oceněné v rámci 

ankety Ceny Nadace OKD a také o nejkreativnější 

neziskovky, jež se zapojily do karnevalového průvodu 

Karvinou. Nadace v rámci tohoto fondu podpořila 

16 projektů částkou převyšující 2 miliony korun.

Rozvojový fond

Rozvojový fond je zřízen za účelem poskytování 

nadačních příspěvků na dlouhodobé strategické 

projekty s celospolečenským dopadem. Před 

koncem roku byl happeningem v Karviné odstartován 

nový grantový program Sídliště žije, jehož cílem 

je propojit nadační investice s aktivitou veřejnosti 

ve prospěch zlepšení života na sídlištích. 
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•  Příspěvky nadace poskytuje neziskovým 

právnickým osobám na základě žádosti organizace 

nebo návrhu člena správní rady nadace.

•  Žádosti se podávají prostřednictvím databázového 

systému Grantys.

•  O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní 

rada nadace po posouzení žádosti. Správní rada 

rovněž rozhoduje o konečné výši příspěvku 

a schvaluje účel použití.

•  Nadace uzavírá s příjemcem smlouvu o poskytnutí 

nadačního příspěvku.

•  Nadace si vyhrazuje právo využití nadačního 

příspěvku průběžně kontrolovat.

Výběr z grantových pravidel
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Granty v roce 2011

Přehled podpořených projektů podle krajů 
České republiky (za všechny programy a fondy)

Moravskoslezský kraj 210

Praha 15

Zlínský kraj 12

Kraj Vysočina 10

Jihočeský kraj 8

Jihomoravský kraj 8

Středočeský kraj 8

Olomoucký kraj 7

Pardubický kraj 7

Liberecký kraj 5

Královéhradecký kraj 3

Ústecký kraj 3

Karlovarský kraj 1

Plzeňský kraj 1
Podpořené projekty a rozdělená částka dle jednotlivých 
grantových programů a fondů nadace

Program  Počet projektů  Celková částka

Pro zdraví 116 25 171 772 Kč

Pro radost 82 7 808 428 Kč

Pro budoucnost 59 18 027 037 Kč

Pro Evropu 24 2 948 770 Kč

Fond  Počet projektů  Celková částka

Operativní fond 16 2 180 000 Kč

Krizový fond 0 0

Rozvojový fond 1 384 000 Kč

Celkem 298 56 520 007 Kč

Finanční rámec došlých projektů v porovnání s možnostmi NOKD

Žádáno Vyčleněno NOKD Překročeno o

Pro zdraví 173 006 604 Kč 27 000 000  Kč 146 006 604 Kč

Pro radost 65 561 720 Kč 9 000 000  Kč 56 561 720 Kč

Pro budoucnost 116 522 518 Kč 18 000 000  Kč 98 522 518 Kč

Pro Evropu 11 510 459  Kč 6 000 000  Kč 5 510 459  Kč

Celkem 366 601 301 Kč 60 000 000  Kč 306 601 301 Kč

Počet žádostí do jednotlivých programů

Pro zdraví Pro radost Pro budoucnost Pro Evropu Celkem

58

433

540

251

1282
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Účel Počet projektů Částka

Sociální služby 80 17 912 246 Kč

Děti a mládež 45 10 017 178 Kč

Kultura a umění 35 4 241 618 Kč

Volný čas a amatérský sport 29 2 463 356 Kč

Životní prostředí, ekologie, zvířata 23 5 592 440 Kč

Zdraví 20 2 898 172 Kč

Regionální rozvoj 17 5 407 844 Kč

Ochrana nemovitých památek 10 3 339 800 Kč

Vzdělávání a výzkum 5 311 000 Kč

Rozvoj neziskového sektoru 2 110 000 Kč

Lidská práva 1 141 000 Kč

Jiné  31 4 085 353 Kč

CELKEM  298 56 520 007 Kč 

Občanské sdružení 160

Příspěvková organizace 51

Církevní organizace 31

Obec 30

Obecně prospěšná společnost 18

Nadace / nadační fond 4

Sdružení obcí 3

Ostatní  1

CELKEM 298

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

Finance směřovaly v roce 2011 na následující účely
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Pro zdraví

Budoucnost pro nevidomé maséry. 
Tržby jim vzrostly o pětinu

Nefinancujeme rybolov, ale učíme potřebné, jak co 

nejlépe chytat ryby. Tak by se dal ve stručnosti po-

psat jeden z nejoriginálnějších projektů, který nadace 

podpořila v oblasti pracovní integrace hendikepova-

ných.

Společnost UnikaCentrum, která v Karviné provozuje 

masérské centrum, využila nadační příspěvek na ná-

kup nového masérského lehátka a dalšího vybavení, 

ale také na rozšíření kvalifikace čtyř nevidomých 

masérů a na propagaci služeb. Díky tomu se v po-

sledním čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšily tržby 

centra o 20 %, což mu zajistilo finanční soběstačnost 

do dalšího období.

Rostoucí klientela navíc pomohla vytvořit pozitiv-

ní povědomí o schopnostech lidí se zdravotním 

hendikepem, což jim výrazně pomáhá k integraci 

do společnosti. 

Výběr z podpořených projektů 
v roce 2011

Název projektu: Podpora rozvoje sociálního podniku – Masérského centra v Karviné

Realizátor: UnikaCentrum, o.p.s. (Karviná)
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Z bývalé ostravské šachty se stala 
„průmyslová zóna“ pro hendikepované 
i jejich nový domov

Opravy zajistí úspory, úspory umožní 
další rozvoj dílny

Název projektu: Rekonstrukce chráněné kulturní památky 

 „Administrativní budova“ pro projekt 

 „Chráněné bydlení Alexandr v Ostravě“

Realizátor:  Charita sv. Alexandra

Unikátní projekt v areálu bývalého Dolu sv. Alexandr propojil dva cíle – záchranu 

kulturně chráněné administrativní budovy dřívější šachty a její využití pro chráně-

né bydlení a návazné sociální služby. Vše přímo navazovalo na dřívější podporu 

zdejší charity, které nadace v minulých letech přispěla například na vybavení 

chráněných dílen pro 50 hendikepovaných osob.

Název projektu: Obnova chráněné dílny

Realizátor: TRIANON, o.s. (Český Těšín)

Objekt českotěšínské chráněné dílny se v roce 2011 díky nadačnímu grantu i za-

pojení hendikepovaných pracovníků změnil k nepoznání. Proběhla výměna oken 

v provozní hale, obnova části elektrických vrat, výměna vrat a obnova fasády. 

Provozovatelé dílny očekávají úspory na teple i elektřině, které budou moci využít 

k dalšímu zlepšování pracovních podmínek pro hendikepované.

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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Sociální ateliér Tilia vytvořil nová 
pracovní místa pro hendikepované

Tři tkalcovské stavy rozšířily kapacitu 
bohumínské dílny

Název projektu: Hudba pro život

Realizátor:   Sociální ateliér Tilia (Semilsko)

Dva nové pracovníky s postižením zaměstnal díky grantu Nadace OKD sociální 

ateliér Tilia v Nové Vsi nad Popelkou nedaleko Semil. Zaměstnanci se podílí na vý-

robě hudebních nástrojů určených například pro muzikoterapii. Díky netradičnímu 

výrobnímu programu má Tilia neustále vyprodáno, prakticky nevyrábějí na sklad. 

Ateliér zaměstnává s novými dvěma pracovníky celkem 10 osob s hendikepem 

a tři pracovníky na vedoucích pozicích s řemeslným či terapeutickým vzděláním.

Název projektu: Tkalcovská dílna

Realizátor:    Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

Tkalcovská dílna je jednou z nejoblíbenějších pracovních aktivit hendikepova-

ných lidí, kteří pracují v bohumínských sociálně terapeutických dílnách. Díky 

nadačnímu grantu dostali „svůj“ stav tři noví klienti, kteří na zařazení do této dílny 

již delší dobu čekali.
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Letní dům připravuje mladé lidi 
z dětských domovů na chvíle, 
kdy nesvítí slunce

Senioři v horách 
čekají každý den na oběd

Název projektu: Spolu o krok dále

Realizátor:  Letní dům, o.s. (Praha)

Největším problémem pro děti žijící v dětských domovech je jejich 

vstup do samostatného života. Právě na tento okamžik se dlouhodobě 

zaměřují aktivity Letního domu, které mladé lidi v tréninkových bytech 

připravují na samostatné bydlení, hospodaření s penězi nebo hledání 

práce. Do projektu se zapojili mladí lidé z DD Písek, DD Krompach, DD 

Klánovice a DD Korkyně.

Název projektu: Pomoc i pro vás

Realizátor:  Help-in, o.p.s. (Bruntál)

Téměř 200 seniorů v zapadlých jesenických vesničkách na Bruntálsku den co 

den vyhlíží nový Peugeot, který si společnost Help-in pořídila díky nadačnímu 

grantu. Vozí jim kompenzační pomůcky, ale především obědy a vlídné asistenty. 

Díky jejich službám mohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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První postel pro hendikepované 
matky bez přístřeší

Děti se zdravotním hendikepem 
mohou žít doma

Název projektu:   Vybavení nového bezbariérového bytu 

v azylovém domě

Realizátor: Armáda spásy v ČR (Havířov)

Hendikepované matky bez přístřeší mají od listopadu 2011 vhodné byd-

lení v azylovém domě, první svého druhu v Moravskoslezském kraji. Ha-

vířovský dům pro matky s dětmi pro ně díky nadačnímu grantu vybavil 

zcela nový bezbariérový byt s vhodným sociálním zázemím, pohyblivou 

kuchyňskou linkou na pístech nebo výškově nastavitelnou postelí.

Název projektu: Domov je doma

Realizátor:  Středisko rané péče SPRP Ostrava

Dítě je pro každou rodinu radost i starost zároveň. U rodin dětí se zrakovým 

postižením však převažují starosti – s nimi jim pomáhá raná péče zajišťována 

odborníky z ostravského střediska SPRP. Díky podpoře nadace mohla být jeho 

kapacita navýšena z původních 67 na 80 rodin. Péči tak získaly všechny rodiny 

z Moravskoslezského kraje, které ji potřebovaly.
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Pro radost

Do Orlové se po desítkách let 
vrátilo loutkové divadlo

Název projektu: Svět loutek Galimortova divadla

Realizátor: Dům kultury města Orlové, p.o.

Loutkové divadlo, které provázelo obyvatele Orlové a Doubravy téměř celým 

minulým stoletím a kvůli těžbě uhlí postupně zaniklo, se po desítkách let vrátilo 

do regionu. Galimortovo divadlo, což je nový název souboru působícího pod křídly 

Domu kultury města Orlové, opět přináší radost malým i velkým divákům. To vše 

díky Nadaci OKD, která podpořila nákup loutek a potřebné techniky.

Loutkové divadlo vzniklo v Doubravě v roce 1922 pod názvem Loutkářský svět 

Sokola, později změnilo název na poetičtější V říši loutek a v dobách socialistické-

ho realismu se přejmenovalo na Svět loutek Závodního klubu Dolu Doubrava. V 80. 

letech divadlo zaniklo, protože jeho budova byla zasažena důlními vlivy.

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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Stovka nadšenců připravila 
hudební festival

Na děti v lázních myslí 
i po procedurách

Název projektu: Karvinské léto dokořán

Realizátor: Iniciativa Dokořán, o.s. (Karviná)

Multižánrový festival Dokořán přinesl už v minulých letech 

do Karviné svěží vítr nejen v podobě hudby v tomto městě dosud 

neslýchané a aktivit dříve nevídaných. Novinkou roku 2011 bylo 

zapojení dobrovolníků – na organizaci akce se podílela více než 

stovka nadšenců. Mnohé z nich to zaujalo a pracují pro mladou 

karvinskou kulturu i po skončení festivalu.

Název projektu: Bavíme se s Jodíkem

Realizátor: Jodík, o.s. (Klimkovice)

Aktivní prožívání hudby, malování, výroba masek nebo relaxace – to 

jsou již vyzkoušené metody, kterými tým odborníků ze sdružení Jodík 

pomáhá hendikepovaným dětem při léčení v Sanatoriích Klimkovice 

zvládnout odloučení od rodičů a domácího prostředí.

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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Výtvarný ateliér ožil 
celoročním nadšením

Kluci a holky z Komety zářili štěstím 
jako hvězdy

Název projektu:  Radostné tvoření

Realizátor: Dům dětí a mládeže, p.o. (Orlová)

Výtvarný ateliér DDM Orlová se stal pojítkem celoročních aktivit této nejvý-

znamnější volnočasové instituce ve městě. Do výroby keramiky, malování 

na hedvábí, práce na hrnčířském kruhu, zdobení perníčků nebo malování 

na chodník se kromě kluků a holek z kroužků zapojily také všechny místní 

školky, školy, ale také zájemci z řad seniorů a hendikepované mládeže.

Název projektu: S karvinskou Kometou za hranice všedních dní

Realizátor:  Charita Český Těšín

Do karvinského nízkoprahového klubu Kometa chodí děti a mladí lidé se svými 

starostmi a ví, že je tam někdo poslouchá, na rozdíl od svých mnohdy nefunkčních 

rodin, kde si musí pozornost zasloužit. Maximální nadšení proto mezi nimi zavládlo 

ve chvíli, kdy zjistili, že se díky grantu Nadace OKD podívají za hranice města – vy-

razili do Beskyd i na Slezskoostravský hrad.
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Pro budoucnost

Na zahradě karvinské školy 
budují ekoškolu

Kantoři základní školy na ulici Školská v Karviné dlouho hledali využití pro část 

areálu, který se v dávných dobách využíval pro nudnou výuku pěstitelských prací. 

Nakonec padlo jasné rozhodnutí – dávné téma obnovit a zároveň přizpůsobit 

dnešní moderní realitě.

V areálu tak najde své místo učebna pod širým nebem pro výuku prvouky i příro-

dopisu, pozemky pro přírodovědné pokusy žáků i prostor pro společné akce dětí 

a rodičů. To vše také díky iniciativě kluků a holek, kteří se do budování ekoškoly 

aktivně zapojili. 

Název projektu: Ekoškola

Realizátor: Základní škola Karviná – Ráj, Školská 432

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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Parní lokomotiva z roku 1873 
se připravuje na restart

Uprostřed obřího sídliště vyrostl 
malý vodní svět

Název projektu: Oprava kotle parní lokomotivy Conrad Vorlauf z roku 1873

Realizátor: Společnost železniční výtopna Jaroměř

Nadšenci z železničního muzea Výtopna Jaroměř pracují na zprovoznění historické 

parní lokomotivy. Díky nadačnímu grantu se jim podařilo opravit srdce stroje – 

uhelný kotel lokomotivy. V plném provozu by měla být v roce 2013 u příležitosti 

svých 140. narozenin. 

Název projektu: Náš malý vodní svět

Realizátor:  Základní škola Havířov – Šumbark, 

Gen. Svobody 16/284

Výuka prvouky, vlastivědy, fyziky, chemie i přírodovědy má nyní v ha-

vířovské základní škole zcela nový rozměr. V atriu školy vznikla vodní 

plocha o rozměrech 30 m², s dřevinami, vodními rostlinami i živočichy. 

Novinku využívají při praktické výuce žáci téměř všech ročníků školy. 

Výběr z podpořených projektů v roce 2011
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Hornické muzeum má další atrakci, 
dokonalou iluzi fárání

Malá a velká mají novou střechu, 
kostel může dále žít

Název projektu:   Zatraktivnění fárání do důlní expozice na štolovém 

patře v Landek Parku

Realizátor: Dolní oblast Vítkovice

Dokonalá iluze fárání do hlubinného dolu vznikla díky nadačnímu grantu 

v Hornickém muzeu v areálu ostravského Landek Parku. „Stojíme v těžní kleci. 

Za námi zapadají ocelové dveře, světlo pohasíná, zní pronikavý signální zvonec 

a pod nohama se nám naskýtá pohled do hlubin země. Klesáme stovky metrů 

pod zem, do nitra těžní jámy.“ To vše díky speciálním efektům a monitorům 

zabudovaným ve skleněné podlaze výtahu, který dopraví návštěvníky do důlní 

expozice zhruba pět metrů pod zem.

Název projektu: Záchrana dominanty hornické obce – věže kostela

Realizátor:  Římskokatolická farnost Horní Suchá

Oprava malé a velké věže kostela sv. Josefa v Horní Suché financovaná 

Nadací OKD završila úsilí farníků i mnoha dalších obyvatel obce o záchranu 

a kompletní obnovu kostela, který tradičně hostí nejen církevní obřady, ale 

také koncerty a další komunitní akce.
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Pro Evropu

Díky pěti milionům od Nadace OKD 
získaly neziskovky 35× více od EU

V České republice jedinečný program Nadace 

OKD, který podporuje neziskové organizace 

a obce při přípravě projektů pro EU, je mimořád-

ně efektivní. Nadace podpořila přípravu veřejně 

prospěšných projektů částkou přes pět milionů, 

organizace do dnešního dne získaly na podporu 

těchto aktivit z evropských fondů 188 milionů 

korun, tedy 35krát více. 

„Zpracování projektu pro evropské fondy je mimořádně 

náročné, lidé ze škol nebo neziskových organizací to 

nemohou zvládnout bez finanční pomoci. Tak rozsáhlý 

a administrativně náročný projekt jsme mohli připravit 

jen díky Nadaci OKD,“ vysvětlil smysl programu Pro 

Evropu Jan Nevima z ostravské Obchodní akademie 

a Vyšší odborné školy sociální, která z nadačního 

grantu ve výši 45 tisíc korun zpracovala projekt na vy-

budování multimediální učebny a přípravu speciálních 

vzdělávacích programů pro studenty i učitele. Na ten 

získala od Evropské unie téměř 7 milionů korun.

Ostravská základní škola, která si za 15 tisíc korun 

od Nadace OKD najala specializovanou firmu na pří-

pravu projektu pro EU, získala z Bruselu přes 3 miliony 

na zlepšení školní výuky. 

Občanské sdružení Život bez bariér dostalo díky 

nadačnímu grantu ve výši 50 tisíc korun více než 

28 milionů z Bruselu na vybudování centra pro 

hendikepované občany. 

Svazek měst a obcí okresu Karviná dostal od Nadace 

OKD grant 300 tisíc Kč na zpracování dokumentace 

cyklotrasy podél řeky Olše; schválený grant z evrop-

ských fondů přesáhl 75 milionů korun.

Výběr z podpořených projektů v roce 2011



39

Přípravu projektu, který zajistil potřebné finance na dostavbu Domu sociálního bydlení v Hrádku nad Olší, 

zaplatila Diakonie Církve bratrské z grantu Pro Evropu
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Vztahy s veřejností

Město si velmi váží finanční pomoci Nadace OKD projektům, které 

jsou ku prospěchu všech lidí v Karviné. Vloni jsme například my mohli 

díky nadaci připravit několik zajímavých aktivit pro naše seniory a na-

koupit cvičební náčiní pro koutek seniorů s handicapem, mohli jsme 

uspořádat ozdravný pobyt pro děti, naše městské sociální služby vy-

bavily jedno ze svých pracovišť. Téměř k milionu korun se blížila pod-

pora ekologických programů na naší Základní škole Školská v Ráji. 

Finanční pomoci se ale dostalo také organizacím na území města, 

které pracují v sociální oblasti nebo se zkrátka a jednoduše starají 

o zábavu pro Karviňáky. Vzhledem k omezeným finančním prostřed-

kům města je každá pomoc vítána a já věřím, že se pro Karvinou 

a karvinské organizace bude jen zvyšovat také s ohledem na to, jaké 

má těžební společnost OKD do budoucna v Karviné plány.

Tomáš Hanzel

primátor Karviné

Velmi si vážím podpory Nadace OKD, která svými činy přináší radost a užitek dětem 

i dospělým.

V prvním roce existence nadace jsme díky příspěvku vybudovali dopravní hřiště a dětský 

koutek pro rodiče s malými dětmi a zkvalitnili Kulturní rok v Orlové. Ve druhém roce jsme 

pokračovali v budování dětských hřišť i ve zkvalitňování prostředí v sociálních službách. 

I v dalších letech jsme získali finanční prostředky na řadu zajímavých projektů a díky 

podpoře nadace tak mohla vyrůst další tři krásná dětská hřiště, herna, uskutečnily se 

zajímavé soutěže a vzdělávací akce pro děti, doplnili jsme vybavení klubu důchodců. 

Nadace OKD podpořila i handicapované prostřednictvím kultury, přispěla Domu dětí 

a mládeže na volnočasové aktivity i k obnově tradic orlovského loutkářství.

Celková částka, kterou Nadace OKD za ty čtyři roky poskytla městu či organizacím 

na území města, dosáhla výše 4,3 milionu korun.

Mám radost, že Nadace OKD už několik let pomáhá na svět nejlepším myšlenkám 

převtěleným do užitečných a kvalitních projektů, a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Velmi si této podpory vážím a Nadaci OKD přeji, aby i nadále její činnost přinášela dětem 

i dospělým radost a užitek. 

MUDr. Jiří Michalík

starosta Orlové
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V loňském roce jsme uspěli u Nadace OKD se dvěma 

žádostmi. Částku 300 tisíc korun získala Mezinárodní 

soutěž ve zpěvu komorních ansámblů, jež nese jméno 

patronky horníků, svaté Barbory. Nadace také podpo-

řila částkou půl milionu korun náš projekt na úpravu 

a modernizaci dětského hřiště v centru Stonavy. Tuhé 

únorové mrazy sice zapříčinily přerušení stavebních 

prací a terénních úprav, od jara se však děti a jejich 

maminky mohou kochat zcela novým vzhledem hřiště, 

které už dosluhovalo, navíc na větším prostoru. Budou 

zde také nové hračky a prolézačky. Hřiště navíc bude 

oploceno s tím, že bude přístupné pouze v denní době. 

Tím hodláme zabránit vandalismu, který se bohužel 

nevyhýbá ani venkovu. 

Příspěvek Nadace OKD je jistě vhodným vyvážením 

určité újmy na naší krajině, která těžbu uhlí přiroze-

ně doprovází. Jsme rádi, že Nadace podporuje život 

na venkově a konkrétně v místech probíhající těžby.

Ing. Ondřej Feber

starosta Stonavy

Díky podpoře Nadace OKD se obci Doubra-

va podařilo vybudovat dětské hřiště u místní 

mateřské školy, kde vznikl vhodný prostor pro 

aktivní odpočinek dětí, mládeže a jejich rodičů. 

Nadace OKD podpořila také místní Sbor 

dobrovolných hasičů a přispěla významnou 

měrou k odstranění následků povodní v roce 

2010. V obci Doubrava povodně poškodily 

komunikace, došlo k zaplavení rodinných obydlí 

a sesuvu svahu. Finanční prostředky pomohly 

obci Doubrava a jejím obyvatelům vyrovnat se 

s následky povodní. Projekt přispěl k návratu 

standardu do života a byl cennou pomocí pro 

místní obyvatele.

Ing. Květuše Szyroká

starostka Doubravy

Chtěl bych vyjádřit poděkování spo-

lečnosti OKD a konkrétně Nadaci OKD 

za podporu projektů realizovaných 

v Havířově. Svým příspěvkem nadace 

napomohla k rozvíjení poznání mláde-

že ve školách, dále umožnila i nákupy 

diagnostiky, bezbariérové plošiny nebo 

vybavení bezbariérového bytu. Nadace 

OKD podpořila i rekondiční pobyt seni-

orů Havířova. Věřím, že nadace zachová 

přízeň a podporu havířovským občanům 

a organizacím i v budoucnu.

Zdeněk Osmanczyk

primátor Havířova
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Akce pro veřejnost

Den s Nadací OKD 
v ostravské zoo představil 
novou expozici Papua

Na tradiční setkání nadace se zaměstnanci OKD 

a dalších dárcovských firem i veřejností dorazily 

do ostravské zoo tisícovky návštěvníků. Na programu 

byly soutěže pro děti i představení organizací, jež 

Nadace OKD podporuje, a především otevření expo-

zice ryb a plazů Papua, kterou zoo vybudovala díky 

nadačnímu grantu.

Nová expozice lidem přibližuje přírodu ostrova 

Papua-Nová Guinea a představuje tamní ohrožené 

druhy zvířat, především ze skupiny plazů, želv a ryb, 

které dosud zoo chovala jen okrajově. Návštěvníci 

mohli obdivovat například varany modré a papuán-

ské, starobylou dravou rybu baramundi severního 

nebo vodní želvy karetky novoguinejské. Naopak 

žralůček okatý, který měl být hlavní hvězdou dne, se 

před zraky dychtivých návštěvníků umně skrýval.
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Benefice Báry Basikové a The Tap Tap 
vynesla přes 330 tisíc pro hornické sirotky

Vůbec první oficiální benefice na půdě OKD, na níž 

vystoupila kapela hendikepovaných muzikantů The 

Tap a Tap a jako hlavní host Bára Basiková, vynesla 

neuvěřitelných 338 926 korun. Nadace OKD předala 

celý výtěžek Občanskému sdružení svatá Barbora, 

jež se stará o hornické sirotky.

Dvouhodinový program byl plný smíchu, ale i dojetí. 

To když symbolický šek od generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka přebíraly na pódiu hornické 

vdovy. „Je to neuvěřitelné, že nám takto pomáhá-

te. Mohli byste nám dát jen zákonné odškodné, ale 

vy se o naše děti staráte až do dospělosti. Cítíme 

se tady s vámi jako členové velké rodiny,“ shrnula 

Marta Szamaránská pocity maminek, kterým těžaři 

prostřednictvím své nadace a Občanského sdružení 

svatá Barbora pomáhají.

Upřímný potlesk si vysloužilo gesto hendikepovaných 

muzikantů z The Tap Tap, kteří výtěžek z prodeje 

svých CD a reklamních předmětů – rovných sedm 

tisíc korun – také věnovali Barborce. Příspěvky v ka-

sičce od hostů koncertu, jež přesáhly sto tisíc, pak 

svými dary výrazně zvýšili dodavatelé OKD, společ-

nost Bucyrus Czech Republic ze skupiny Caterpillar 

a firma CFT GmbH, která sdružení přispěla přes 

167 tisíc korun.
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Karvinou prošly obří loutky, víly, trpaslíci 
se Sněhurkou i Mrazík

Zcela netradičně začaly v Karviné na začátku září 

tradiční Hornické slavnosti. Ospalou odpolední atmo-

sféru města, které se teprve chystalo na podvečerní 

koncerty Lucie Bílé nebo Richarda Krajča, rozzářily 

brazilské rytmy hudebníků a kostýmy účastníků 

Karnevalového průvodu Nadace OKD. Většinu z pěti 

stovek účastníků v něm tvořili nadšenci z dvacítky 

neziskovek z Karvinska i širšího okolí, které Nadace 

OKD podporuje.

V průvodu se kromě alegorických vozů, žongléřů, 

chůdařů a obřích loutek sdružení ART Prometheus 

objevili také Sněhurka se sedmi trpaslíky, čarodějni-

ce, Pat a Mat, Mrazík nebo záchranáři v historických 

uniformách, ale i živá koza nebo malí karvinští házen-

káři v dresech s logem těžařů. 

Průvod sledovaný špalíry zvědavců prošel centrem až 

na náměstí, kde porota v čele s generálním ředitelem 

OKD Klausem-Dieterem Beckem ocenila tři nejlepší 

masky, které pro svá sdružení získaly 15, 10 a 5 tisíc 

korun na další činnost.

Akce pro veřejnost
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Chráněné dílny a Nadace OKD doputovaly 
až na bezbariérové Colours

Jednou z hlavních nadačních priorit v roce 2011 byla 

podpora integrace hendikepovaných do pracovního 

procesu. Téma velmi potřebné, potýkající s nedostat-

kem finančních prostředků, avšak zároveň kontro-

verzní vinou zneužívání státních dávek nepoctivými 

organizacemi.

Chráněné dílny a obdobné organizace podpořila 

nadace finančně a zároveň prezentovala proble-

matiku na veřejnosti. Na tyto aktivity navázala také 

pomoc při propagaci a prodeji výrobků na festivalech 

v Hradci Králové, Karlových Varech a Sobotce. Lidé 

z podpořených chráněných dílen na nich prodávali 

své výrobky, například netradiční hudební nástroje 

nebo produkty z medu.

Finále letního nadačního putování proběhlo na pres-

tižním festivalu Colours of Ostrava, jenž získal díky 

Nadaci OKD přídomek bezbariérovosti. Tribuny pro 

vozíčkáře, speciální taxi a asistenti zpříjemnili život 

150 osobám se ZTP, kteří na festival dorazili. Na Ma-

sarykově náměstí navíc vyrostl chráněný stan, ve kte-

rém tři dny probíhaly workshopy a v němž chráněné 

dílny prodávaly své výrobky a služby od dekorací přes 

hudební nástroje až po masáže zajišťované nevido-

mými specialisty. V chráněném stanu, který Nadace 

OKD provozovala společně s firmou ArcelorMittal 

Ostrava, nabízelo festivalovému publiku své výrobky 

a služby 10 chráněných dílen.

www.pracepostizenych.cz 
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Ceny Nadace OKD předali nejlepším 
neziskovým projektům horníci

Lidé z neziskových organizací nečekají na fanfáry, 

ale ocenění záslužné práce potěší každého. Stejně 

jako v předchozích dvou letech jsme proto ocenili 

nejlepší projekty realizované právě díky podpoře 

Nadace OKD. Jedna z cen byla určena rovněž 

pro významnou osobnost, která se v neziskovém 

sektoru angažuje. Poprvé získala ocenění také za-

jímavá zpráva, která mediálně podpořila neziskový 

sektor. Vítěze vybírala v internetovém hlasování 

veřejnost.

Akce pro veřejnost
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Přehled oceněných projektů

Program Pro zdraví
Organizace:  Letní dům (Praha)

Projekt:  Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na cestě k životní jistotě 

Program Pro radost
Organizace: Iniciativa Dokořán (Karviná)

Projekt: Festival Dokořán – pro jedny práce, pro mnohé zábava

Program Pro budoucnost
Organizace: Charita svatého Alexandra (Ostrava)

Projekt: Využití chráněné kulturní památky „Administrativní budova“ pro sociální účely

Program Pro Evropu
Organizace: Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy (Svitavy)

Projekt: Příprava projektu Partnerství generací

Mediální čin roku
Cenu získal: Dalibor Dostál

Čin: Seriál o významu firemních nadací pro českou společnost

Pozitivní zpráva roku
Cenu získala: Ivana Karásková, MF DNES

Zpráva: Dětský časopis, jemuž Klausová vzala dotace, podpořily desítky sponzorů

Osobnost roku
Cenu získal: Česlav Santarius
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Program Název organizace Název projektu  Příspěvek Místo realizace

Pro budoucnost Město Zubří Prameniště pod Obecníkem – 

voda pro lidi i pro přírodu

 280 000 Zubří

Pro budoucnost Slezská nemocnice v Opavě Muzeum ošetřovatelství  115 000 Opava

Pro budoucnost Pobočka České společnosti 

ornitologické na Vysočině

Ochrana doupných stromů 

v lesích

 470 000 Jihlava

Pro budoucnost Mateřská škola Radost, 

Rožnov p. R., příspěvková 

organizace, 5. května 1701

Zelená zahrada – budouc-

nost našich dětí

 300 000 Rožnov pod 

Radhoštěm

Pro budoucnost Farní sbor Českobratrské 

církve evangelické v Horní 

Krupé

Komunitní stodola a Dědova 

dílna, zázemí pro praktickou 

environmentální činnost

 538 444 Horní Krupá

Pro budoucnost Pozitivní projekty Kreativní kontejnery  150 000 Ostrava

Pro budoucnost Dětský domov se školou, 

základní škola a školní 

jídelna Býchory

Kámen mudrců  200 000 Kolín

Pro budoucnost Asociace víceúčelových 

ZO technických sportů 

a činností, 1. zákl. org. 

KOVONA KARVINÁ

Oplocení kynologického 

cvičiště

 100 000 Karviná

Pro budoucnost Obec Vrchy Klidové zóny v obecní 

zahradě

 210 000 Vrchy

Pro budoucnost Hnutí Duha Jeseníky Rekonstrukce opěrných 

pilířů kostela sv. Jiří v Pel-

hřimovech na Osoblažsku 

a dobrovolnický workcamp 

ve Slezských Rudolticích

 69 500 Slezské Ru-

doltice

Pro budoucnost Obec Staré Heřminovy Dětská zoologická zahrada  600 000 Staré 

Heřminovy

Pro budoucnost Asociace TOM ČR, TOM 

1303 Maracaibo

Do klubovny na kole  71 500 Třinec

Pro budoucnost Obec Mankovice Modernizace zázemí pro 

sport a volný čas v Manko-

vicích

 157 140 Mankovice

Pro budoucnost Základní škola Karviná-Ráj 

Školská 432

Ekoškola  800 000 Karviná

Pro budoucnost Actaea Všechny krásy Vrbenska II 

aneb společně informujme 

o našem regionu, dokončení 

informačního systému

 381 000 Karlovice

Pro budoucnost Obec Bělá 2. etapa Diagnostické stezky 

zdraví

 280 000 Bělá

Pro budoucnost Občanské sdružení Čisté 

Klimkovice

Lesní park Klimkovice  236 000 Klimkovice

Pro budoucnost Obec Hutisko-Solanec Barevné zahrady  300 000 Hutisko-Solanec

Pro budoucnost Lipka – školské zařízení pro 

environmentální vzdělávání, 

Brno, Lipová 20

Přírodní učebna pod starým 

hradem

400 000 Brno

Pro budoucnost Kulturní Jižní Město o.p.s. Muzeum Jižního Města  230 400 Praha

Pro budoucnost Eko-info centrum Ostrava Podpora rozšíření komunit-

ního kompostování v Morav-

skoslezském kraji

 54 000 Ostrava

Pro budoucnost Římskokatolická farnost 

Horní Suchá

Záchrana dominanty hornic-

ké obce – věže kostela

 500 000 Horní Suchá

Přeh led 
podpořených 
organizac í 
a projektů

Pro budoucnost
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Pro budoucnost Společnost železniční 

výtopna Jaroměř, o. s.

Oprava kotle parní lokomo-

tivy Conrad Vorlauf z roku 

1873

 500 000 Jaroměř

Pro budoucnost Mateřská škola Ostrava-

-Hrabůvka, Adamusova 7, 

příspěvková organizace

Eko na školní zahradě  152 000 Ostrava

Pro budoucnost U nás Tvůrčí dílna starých řemesel  650 000 Drahanovice

Pro budoucnost Baseball klub Snails Orlová Dostavba baseballového 

hřiště – Pálkařský tunel

 40 718 Orlová

Pro budoucnost Rodinné centrum Vilémov, 

o.s.

Dětské lesní centrum 

Dvoreček

 431 800 Vilémov

Pro budoucnost Římskokatolická farnost 

Místek

Starý sklep pro mladé  210 000 Frýdek-Místek

Pro budoucnost Mateřská škola, Ostrava-

-Poruba, Čs. exilu 670, 

příspěvková organizace

Dopravní hřiště  665 000 Ostrava

Pro budoucnost Innovation Tank GREEN UP – Zdravý 

a zelený životní styl pro děti 

a mládež

 600 000 Ostrava

Pro budoucnost Zoologická zahrada Ostra-

va, příspěvková organizace

Voliéra Papua – blízké setká-

vání se zvířaty

 700 000 Ostrava

Pro budoucnost Město Orlová Dětské hřiště Orlová  200 000 Orlová

Pro budoucnost Gymnázium Mikuláše 

Koperníka, Bílovec, příspěv-

ková organizace

Boříme bariéry – stavíme 

park

 400 000 Bílovec

Pro budoucnost Apoštolská církev, sbor bez 

hranic Praha, misijní stanice 

Havířov

Zahrada zase žije  171 000 Havířov

Pro budoucnost Obec Tvrdkov Pohybem, zábavou proti 

nudě, obezitě a drogám

 460 920 Horní Město

Pro budoucnost Obec Pstruží Dětské hřiště v obci Pstruží  400 000 Pstruží

Pro budoucnost ČSOP Salamandr Likvidace křídlatky v povodí 

Odry – 2. etapa

 345 000 Studénka 

Pro budoucnost Klub zábavy a sportu Záolší „Zahrada plná zábavy 

a odpočinku“ – rekonstrukce 

a obnova stávajícího areálu 

Mateřské školy na Zaolší

 211 105 Vendryně

Pro budoucnost Obec Hostašovice Dětské hřiště v obci Hosta-

šovice

 312 752 Nový Jičín

Pro budoucnost Občanské sdružení Zelené 

srdce

Kaple sv. Anny  50 000 Pelhřimov

Pro budoucnost Obec Skalka Fitness pod širým nebem 

pro všechny generace

 197 208 Skalka

Pro budoucnost ČSOP Salamandr Záchrana modráska 

černoskvrnného (Maculinea 

arion)

 150 000 Rožnov pod 

Radhoštěm

Pro budoucnost Římskokatolická farnost 

Kunín

Oslavme 200. výročí !  450 000 Kunín

Pro budoucnost Dům dětí a mládeže 

Vratimov, příspěvková 

organizace

Rozvážně i ztřeštěně – nauč-

ná stezka Vratimov

 400 000 Vratimov

Pro budoucnost Obec Velatice Klidová zóna Velatice  285 000 Velatice

Pro budoucnost Severomoravské regionální 

sdružení ČSOP

Environmentální informační 

centrum Pustevny – 

Trojanovice

 300 000 Trojanovice

Pro budoucnost Naučné středisko 

ekologické výchovy 

Kladno – Čabárna, o.p.s.

Příroda a člověk v ročních 

obdobích

 184 240 Kladno

Pro budoucnost Základní škola Havířov-

-Šumbark, Gen. Svobody 

16/284 okres Karviná

Náš malý vodní svět  141 100 Havířov

Pro budoucnost Občanské sdružení 

„Dětřichovice“

Obnova kůru a zadní části 

lodi kostela archanděla Mi-

chaela v Dětřichovicích

 210 000 Světlá Hora

Pro budoucnost Římskokatolická farnost Os-

trava – Moravská Ostrava

Dokončení restaurování 

rokokových varhan

 398 000 Ostrava

Pro budoucnost Junák – svaz skautů 

a skautek ČR, středisko 

Kopřivnice

Příroda – místo k životu  85 210 Kopřivnice

Pro budoucnost Klub přátel Hornického 

muzea v Ostravě

Podpora prezentace hornic-

kých tradic

 70 000 Ostrava

Pro budoucnost Dolní oblast VÍTKOVICE – 

zájmové sdružení právnic-

kých osob

Zatraktivnění fárání do důlní 

expozice na štolovém patře 

v LANDEK PARKU

 500 000 Ostrava

Pro budoucnost Obec Rohov Alej nejen pro půlmaratón  170 000 Rohov

Pro budoucnost Mateřská škola Slezská 

Ostrava, Komerční 22a, 

příspěvková organizace

Zahrada blízká živé přírodě  100 000 Ostrava

Pro budoucnost Farní sbor Slezské církve 

evangelické a. v. v Orlové

Celý kostel pro všechny  343 000 Orlová

Pro budoucnost Základní škola T. G. Masa-

ryka Opava, Riegrova 13 – 

příspěvková organizace

Blíže přírodě  300 000 Opava

Pro budoucnost Obec Dolní Žandov Regenerace části zeleně 

v obci Dolní Žandov

 400 000 Dolní Žandov

Pro budoucnost Občanské sdružení Jese-

nický horský spolek

Spolkový dům „U synagogy“ 

v Krnově

 400 000 Krnov
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Přeh led podpořených organizac í a pro jektů

Pro Evropu Pro Evropu ZO ČSOP 1. Valašské 

Meziříčí

Vytvoření projektové doku-

mentace pro obnovu tzv. 

Jurkovičova altánu u zámku 

Kinských

 169 300 Valašské 

Meziříčí

Pro Evropu Diakonie ČCE  – středisko 

v Myslibořicích

Rozšíření domova pro klienty 

s Alzheimerovou chorobou 

v Diakonii ČCE – středisku 

v Myslibořicích

 166 450 Myslibořice

Pro Evropu „D“ občanské sdružení Předložení žádosti o podporu 

sociálního začleňování 

osob ohrožených sociálním 

vyloučením prostřednictvím 

„sociální ekonomiky“

 93 300 Liberec

Pro Evropu ČSOP Salamandr Příprava projektové žádosti 

„Záchrana ohrožených sta-

novišť v EVL Beskydy“

 180 000 Rožnov pod 

Radhoštěm

Pro Evropu InHelp, o. p. s. Přípravná fáze projektu: 

„Sociální podnik – Wellness 

studio“

 187 000 Svitavy

Pro Evropu Teen Challenge Internati-

onal ČR

Cesta k pekárně  46 750 Brno

Pro Evropu Dům kultury města Orlové, 

příspěvková organizace

Staré za nové, nové na bu-

doucí

 30 000 Orlová

Pro Evropu Život bez bariér, o.s. Projektová dokumentace pro 

Centrum Klášter

 261 000 Nová Paka

Pro Evropu Camphill České Kopisty Bioprovoz na statku 

v Camphillu ČK

 159 000 Terezín

Program Název organizace Název projektu  Příspěvek Místo realizace

Pro Evropu Dům dětí a mládeže 

Vratimov, příspěvková 

organizace

Kdo je připraven, nebývá 

zaskočen

 146 000 Vratimov

Pro Evropu Akademie J. A. Komenského 

Karviná, o.s.

Zvýšení šancí  90 000 Karviná

Pro Evropu META o.s. – Sdružení 

pro příležitosti mladých 

migrantů

Práce, to je integrace!  141 000 Praha

Pro Evropu Domov seniorů Drachtinka Víceúčelový park 

Drachtinka

 168 000 Hlinsko

Pro Evropu Sdružení obcí Rýmařovska Projektová dokumentace 

Cyklostezka Malá Morávka – 

Valšov

 300 000 Rýmařov

Pro Evropu Bezpečnostně technologic-

ký klastr, o.s.

Podpora vědy, výzkumu 

a inovací pro rozvoj bezpeč-

nosti průmyslu v MSK

 50 000 Ostrava

Pro Evropu Česká technologická 

platforma bezpečnosti 

průmyslu, o.s.

Podpora a rozvoj bezpečnos-

ti průmyslu v MSK

 50 000 Ostrava

Pro Evropu Severomoravské regionální 

sdružení ČSOP

Příprava projektu na rekon-

strukci Gardiánova domu – 

budoucího ekocentra pro 

Valašsko

 109 300 Valašské 

Meziříčí

Pro Evropu Charita Javorník Projektová dokumentace  90 000 Javorník

Pro Evropu Aktivní život od A do Z Integrace sociálně vylou-

čených

 40 000 Karviná

Pro Evropu Česká centra Podpora evropské mobility 

na výtvarné scéně aneb 

vzdělání je šance

 120 900 Praha

Pro Evropu Město Odry LBK Pod Tošovickým kop-

cem na k. ú. Odry

 85 050 Odry

Pro Evropu Sociální služby města 

Třince

Likvidace zásobníku lehkého 

topného oleje Domova 

Sosna

 156 000 Třinec

Pro Evropu Hospic sv. Jana N. Neu-

manna

Další vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách

 65 120 Prachatice

Pro Evropu Národní rada osob se zdra-

votním postižením ČR

Jsem handicapovaný, no a?  44 600 Ostrava
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Pro radost
Program Název organizace Název projektu  Příspěvek Místo realizace

Pro radost Středisko volného času, 

Ostrava-Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace

„Ostrava dětem 2011 – 

Známá i neznámá“

 100 000 Ostrava

Pro radost ART Prometheus o.s. Karnevalový průvod 

v Moravskoslezském kraji

 250 000 Karviná

Pro radost Iniciativa Dokořán o.s. Karvinské léto 

dokořán

 186 000 Karviná

Pro radost Klub maminek Broučci Zdravý vývoj našich 

nejmenších

 33 950 Frýdek-Místek

Pro radost Sdružení pro Bašku Baškohrátky aneb netradiční 

zábava

 75 000 Baška

Pro radost Český kynologický svaz, 

Základní kynologická 

organizace – 016, Karviná-

-Hranice

Kynologie pro každého  50 300 Karviná

Pro radost Jihlavský spolek amatér-

ských filmařů / JSAF, o.s.

Inspirační fórum  100 000 Jihlava

Pro radost Klub mladých Filadelfia S Fontánou opět do akce  100 000 Karviná

Pro radost Wichterlovo gymnázium, 

Ostrava-Poruba, příspěvko-

vá organizace

Literární toulky Ostravskem  60 000 Ostrava

Pro radost Pecha Kucha Ostrava o.s. Pecha Kucha night Ostrava  37 000 Ostrava

Pro radost Biskupství ostravsko-

-opavské

Noc kostelů 2012  100 000 Ostrava 

Pro radost Slezský soubor Heleny 

Salichové

Podzimní slavnost Třebovic-

ký koláč

 80 000 Ostrava

Pro radost Pod Svícnem Sweetsen fest – 

Umělci potřebným

 100 000 Frýdek-Místek

Pro radost Obec Dolní Lomná Pro radost  100 000 Dolní Lomná

Pro radost Rodinné centrum U Rosnič-

ky, Malenovice

Malenovice rostou, co my 

na to, Rosničko?

 120 000 Malenovice

Pro radost Základní umělecká škola 

Valašské Meziříčí

Pas mladého umělce  150 000 Valašské 

Meziříčí

Pro radost Charita Český Těšín S karvinskou Kometou 

za hranice všedních dnů

 85 000 Karviná

Pro radost OVArt Dream Factory Ostrava 2012  200 000 Ostrava

Pro radost Jodík, o.s. Bavíme se s Jodíkem  75 000 Klimkovice

Pro radost Občanské sdružení Kulturní 

Ostrava

Podpora mladých a začína-

jících uměleckých talentů 

prostřednictvím multižánro-

vého kulturního centra

 200 000 Ostrava

Pro radost Soubor lidových písní 

a tanců Valašský vojvoda

Souznění 2011 – Meziná-

rodní festival adventních 

a vánočních zvyků, koled 

a řemesel

 100 000 Kozlovice

Pro radost Edukana Vzdělávání neziskových 

organizací v Moravskoslez-

ském kraji

 100 000 Ostrava

Pro radost Základní škola Ostrava, 

Gajdošova 9, příspěvková 

organizace

Zahrada pro radost  100 000 Ostrava

Pro radost Středisko volného času, Os-

trava-Zábřeh, příspěvková 

organizace

Ostrava uprostřed země-

koule

 100 000 Ostrava

Pro radost Spolek Přátelé Vrbenska Lesní slavnost Lapků z Dra-

kova 2011

 130 000 Heřmanovice

Pro radost BK Havířov o.s. Havířovská olympiáda 

„Basket pro radost“

 60 000 Havířov

Pro radost Obec Doubrava Dětství s knihou  170 000 Doubrava

Pro radost Centrum sociálních služeb 

Poruba, p.o.

Žijeme naplno  33 220 Ostrava

Pro radost Masarykova střední 

škola zemědělská a Vyšší 

odborná škola, Opava, 

příspěvková organizace 

Lidové zvyky a obyčeje 

včera a dnes – Čtvero 

ročních období

 50 000 Opava

Pro radost OS Maryška, Bohumín Večery pod palmou  40 000 Bohumín

Pro radost Obec Hnojník Pampeliška Eliška  10 000 Hnojník

Pro radost Sdružení Filip Neri Svatojánské kulturní léto 

2012

 100 000 Frýdek-Místek

Pro radost Středisko volného času, Os-

trava-Zábřeh, příspěvková 

organizace

Ostravský den pro Afriku – 

Fotbal pro rozvoj

 50 000 Ostrava

Pro radost Dům dětí a mládeže, Orlová, 

příspěvková organizace

Radostné tvoření  200 000 Orlová

Pro radost občanské sdružení Fiducia Ostrava postindustriální 

aneb Kam směřuješ, 

Ostravo!!?

 100 000 Ostrava

Pro radost Základní škola a Mateřská 

škola Vřesina

Lidové tradice v současné 

Vřesině

 70 000 Vřesina

Pro radost Sbor dobrovolných hasičů 

Ryžoviště

Prázdniny s úsměvem 

na tváři

 53 000 Ryžoviště

Pro radost Valíme se..., o.s. Valíme se Karvinou  82 000 Karviná

Pro radost Město Ždánice Ždánický histopedál  70 000 Ždánice

Pro radost Maraton klub Seitl Ostrava 50. ročník ostravského 

maratonu

 100 000 Ostrava

Pro radost Zaolziańskie Towarzystwo 

Fotograficzne / Fotografická 

společnost Těšínského 

Slezska

Workshop Silesia 2011  62 600 Český Těšín
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Pro radost Koliba, občanské sdružení Za společným dědictvím 

předchozích generací

 100 000 Košařiska

Pro radost Janáčkova filharmonie 

Ostrava

Zvířátka v ZOO  50 000 Ostrava

Pro radost Muzeum Novojičínska, 

příspěvková organizace

Člověk a lesní bohatství 

v Západních Beskydech

 40 000 Příbor

Pro radost Statutární město Karviná Seriál aktivit pro seniory 

aneb zábava nemá hranice

 100 000 Karviná

Pro radost Místní skupina Polského 

svazu kulturně-osvětového 

Karviná-Ráj

17. Máj nad Olzou  75 000 Karviná

Pro radost Sdružení měst a obcí povodí 

Ondřejnice

Setkáváme se v čase před-

vánočním

 200 000 Brušperk

Pro radost Občanské sdružení ochrán-

ců přírody Valašské Meziříčí

Návrat ke kořenům – činnost 

environmentálního centra 

zaměřeného na původní 

lidová řemesla

 100 000 Mikulůvka

Pro radost Dům kultury města Orlové, 

příspěvková organizace

Svět loutek Galimortova 

divadla

 67 000 Orlová

Pro radost Májovák, dechový orchestr, 

Karviná CZ

Koncerty hornického orches-

tru Májovák pro seniory OKD

 86 368 Ostrava 

Pro radost Oblastní spolek ČČK 

Ostrava

Hrad žije první pomocí 2012  80 000 Ostrava

Pro radost Moravskoslezská vědecká 

knihovna v Ostravě, příspěv-

ková organizace

E-knihy aneb nová výzva pro 

knihovny

 205 000 Ostrava 

Pro radost Statutární město Ostrava, 

městský obvod Michál-

kovice

Žijeme spolu, ne vedle sebe  50 000 Ostrava

Pro radost Slezská diakonie Radostně za kulturou  50 000 Orlová

Pro radost OVArt Dream Factory Ostrava 2011  150 000 Ostrava

Pro radost Sdružení přátel sborového 

zpěvu o.s.

Vánoční akordy 2011  104 000 Ostrava

Pro radost Mikroregion Bystřicko Bystřicko čte dětem V.  90 000 Bystřice nad 

Pernštejnem

Pro radost Regionální knihovna 

Karviná

17. ročník Knižního jarmarku  50 000 Karviná

Pro radost Obec Horní Suchá Fedrování s folklórem 2011  50 000 Horní Suchá

Pro radost Divadlo loutek Ostrava, 

příspěvková organizace

9. mezinárodní loutkářský 

festival SPECTACULO 

INTERESSE

 300 000 Ostrava

Pro radost Rodinné centrum Staro-

vjáček

Rodinné centrum Staro-

vjáček

 30 000 Stará Ves nad 

Ondřejnicí

Pro radost Obec Stonava Mezinárodní soutěž ve zpěvu 

komorních ansámblů „Sto-

navská Barborka“ – 5. ročník

 300 000 Stonava

Pro radost FILADELFIE – Přístav 

Oldřichovice

Opět radíme 

pěstounům

 101 000 Třinec

Pro radost Centrum MATÝSEK S tebou to dokážu, táto  11 000 Roudnice nad 

Labem

Pro radost CANTANTES o.s. Podpora kulturně-vzdělávací 

činnosti dětského sboru 

Trallala

 30 000 Český Těšín

Pro radost ZŠ a MŠ Stará Ves „Cesta za řemeslem“  212 000 Stará Ves 

u Rýmařova

Pro radost Domov pro seniory Ka-

menec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace

Česko-polské radovánky pro 

seniory

 49 000 Ostrava

Pro radost Obec Bolatice Bibliomaniak 2011/2012  13 000 Bolatice

Pro radost Příbrazský Plaváček o.s. Žijeme tu spolu  59 100 Příbraz

Pro radost Obecně prospěšná společ-

nost Dlaň životu

Pohádka nejen pro děti  14 750 Nový Jičín

Pro radost Nový domov, příspěvková 

organizace

Výlety uživatelů Nového 

domova, příspěvkové 

organizace

 33 000 Karviná

Pro radost Město Jablunkov Pro radost všem – Jabkový 

den

 50 000 Jablunkov

Pro radost Dům dětí a mládeže, Jablun-

kov, Dukelská 145, přísp. org.

Beskydská liga mládeže  24 000 Jablunkov

Pro radost Třanovice služby, o.p.s. Zelené centrum v Třano-

vicích

 281 640 Třanovice

Pro radost Městský dům kultury 

Karviná

Karvinské varhany – 7. roč-

ník festivalu varhanní hudby

 50 000 Karviná

Pro radost Ekologické informační cent-

rum Zelený bod Ostrava

Ekologická osvěta  80 000 Ostrava

Pro radost Občanské sdružení 

Madleine

„Děti dětem – Adventní 

koncerty“

 200 000 Ostrava

Pro radost Sportovní klub vozíčkářů – 

SK Ostrava

Mezinárodní slezská liga 

ragby vozíčkářů 2012

 24 500 Ostrava

Pro radost Sdružení maminek Sluníčko Bublina – Vlastenecké 

putování po Slezsku

 100 000 Karviná

Pro radost Základní škola a mateřská 

škola obce Zbyslavice, 

příspěvková organizace

Táhneme společně za jeden 

provaz

 60 000 Zbyslavice

Pro radost Dům kultury města Orlové, 

příspěvková organizace

Rocktherapy – na pomoc 

handicapovaným

 100 000 Orlová

Pro radost Kulturní zařízení Ostrava-

-Jih, příspěvková organizace

Řemeslo má zlaté dno  55 000 Ostrava

Přeh led podpořených organizac í a pro jektů
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Pro zdraví

Program Název organizace Název projektu  Příspěvek Místo reali-
zace

Pro zdraví Společně – 

JEKHETANE, o. s.

Dluhové poradenství 

Šumperk

 300 104 Šumperk

Pro zdraví THeatr ludem Terapie loutkou  100 000 Ostrava

Pro zdraví S.T.O.P. Dobrovolníci mění svět  71 850 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení EpiStop EpiStop Ostrava  200 000 Ostrava 

Pro zdraví Škola SPMP Modrý klíč „Rozšíření možností uplat-

nění pracovníků Chráněné 

dílny Modrý klíč na otevře-

ném trhu práce“

 126 506 Praha

Pro zdraví SANTÉ – centrum am-

bulantních a pobytových 

sociálních služeb

„Bez bariér – šikmá scho-

dišťová plošina ve středisku 

MIKADO“

 172 800 Havířov

Pro zdraví Canisterapeutické sdružení 

KAMARÁD

Pes – kamarád člověka  50 000 Chotěboř

Pro zdraví ZIP Zábava Informace 

Poradenství a pomoc

Větrat je třeba – v klubu 

i na ulici

 50 000 Havířov

Pro zdraví Podané ruce, o.s. – 

Projekt OsA

Usnadnění běžného života 

seniorům a zdravotně handi-

capovaným lidem prostřed-

nictvím osobní asistence

 500 000 Frýdek-Mís-

tek

Pro zdraví SKP-CENTRUM, o.p.s. Důstojný podzim života  22 400 Horní Jelení

Pro zdraví IZAP – sdružení pro integra-

ci zdravých a postižených 

dětí a mládeže „Chceme žít 

s vámi“

Podpora vzdělávání a za-

městnávání lidí s mentálním 

postižením v Netradiční 

kavárně Slunečnice

 300 000 Zlín

Pro zdraví Ústav sociální péče pro 

tělesně postižené v Hrabyni

Transportní a zvedací sys-

tém ROOMER pro zkvalitně-

ní poskytovaných služeb

 200 000 Hrabyně

Pro zdraví Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením 

v České republice, o.s., 

Okresní organizace SPMP 

ČR Bruntál

Vybavení sociálně terapeu-

tické dílny Polárka

 58 000 Bruntál

Pro zdraví Armáda spásy v ČR Vybavení nově vzniklého 

bezbariérového bytu v azylo-

vém domě

 229 800 Havířov

Pro zdraví Sdružení Práh Zpět k textilu!  258 000 Brno

Pro zdraví Charita Opava Nově v Radosti  124 500 Opava

Pro zdraví Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, příspěvková 

organizace

Efektivnější diagnostika 

a terapie u zrakově postiže-

ných dětí

 283 660 Havířov

Pro zdraví Akademie J. A. Komenského 

Karviná, o.s.

Nízkoprahové zařízení dětí 

a mládeže OÁZA

 260 570 Karviná

Pro zdraví Náš svět, příspěvková 

organizace

Kůň a pes  138 800 Pržno

Pro zdraví Kolumbus Biblio-kurýr  60 000 Brno

Pro zdraví Diecézní charita ostravsko-

-opavská

Nový domov  185 000 Ostrava

Pro zdraví Projekt Šance, o.s. Není umění někomu v nouzi 

dát najíst, ale naučit ho 

na jídlo si vydělat

 500 000 Praha

Pro zdraví Obec Hnojník Zlepšení životních podmínek 

klientů DPS Hnojník

 200 000 Hnojník

Pro zdraví Městská charita České 

Budějovice

Tranzitní program  65 000 České 

Budějovice

Pro zdraví Ruka pro život – občanské 

sdružení

Investice do modernizace te-

rapeutických dílen Denního 

stacionáře Rajmonova

 300 000 Praha

Pro zdraví Charita Český Těšín Keramická dílna pro Těšín  210 000 Český Těšín

Pro zdraví Asociace pomáhající lidem 

s autismem APLA – JM o.s.

Osobní asistence pro děti 

a mládež s poruchami autis-

tického spektra

 100 000 Brno

Pro zdraví Občanské sdružení Vzájem-

né soužití

Krůček k lepší budoucnosti  170 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení Heř-

mánek

Provozování Domu na půli 

cesty Heřmánek v roce 2011

 650 000 Karviná

Pro zdraví o.s. Sociální atelier Tilia Hudba pro život  144 541 Nová Ves nad 

Popelkou

Pro zdraví Ostravská organizace 

vozíčkářů o.s.

VOZKA – severomoravský 

magazín pro vozíčkáře 

a jejich přátele

 60 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení OKNA Zlepšení pracovních 

podmínek v chráněné dílně 

Okénko

 113 675 Jindřichův 

Hradec

Pro zdraví Asociace pomáhající lidem 

s autismem – APLA Praha, 

Střední Čechy, o.s.

IX. ročník rekondičních po-

bytů „Pro rodiče bez rodičů“

 155 000 Praha

Pro zdraví Hospicové občanské sdru-

žení Cesta domů

Domácí hospic Cesta domů  104 920 Praha
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Pro zdraví ANIMA VIVA o.s. V zaměstnávání hendike-

povaných jdeme sami 

příkladem

 600 000 Opava

Pro zdraví Charita Krnov Denní stacionář Charity 

Krnov

 150 000 Krnov

Pro zdraví Oblastní spolek ČČK 

Ostrava

Zachraňujme kvalitněji! 

Závěrečné dovybavení sa-

nitního vozidla Záchranného 

týmu ČČK Ostrava

 85 780 Ostrava 

Pro zdraví ALKA, o.p.s. ALKA – pracovní rehabilitace 

handicapovaných v okrese 

Příbram

 397 000 Příbram

Pro zdraví Občanské sdružení – 

TRIANON

Obnova chráněné dílny OS 

TRIANON

 400 000 Český Těšín

Pro zdraví ONKO-Naděje, sdružení 

onkologických pacientů 

Karviná

Vracíme se do Čeladné  50 000 Karviná

Pro zdraví Podané ruce, o.s. Koordinace canisterapie  290 600 Frýdek-Mís-

tek

Pro zdraví Občanské sdružení 

Vzájemné soužití

Horní Suchá – tady chceme 

bydlet!

 500 000 Horní Suchá

Pro zdraví Iskérka – občanské sdružení Pracovní integrace osob 

s duševním onemocněním 

z Iskérky

 300 000 Rožnov pod 

Radhoštěm

Pro zdraví Sociální služby Karviná, 

příspěvková organizace

Modernizace vybavení 

Střediska osobní hygieny 

pečovatelské služby

 80 392 Karviná

Pro zdraví Regionální organizace 

Roska Olomouc, 

Unie Roska v ČR

Rekondiční a rehabilitační 

pobyt pacientů s Roztrouše-

nou sklerózou mozkomíšní

 50 000 Olomouc

Pro zdraví Charita Opava Pohanka, suchá uhličitá 

koupel, prodejní akce = 

rozvoj chráněného zaměst-

návání

 477 580 Opava

Pro zdraví Občanské sdružení Dítě 

s diabetem

Společně vše zvládneme  300 000 Ostrava

Pro zdraví Diakonie ČCE – středisko 

Vsetín

Mozaika  130 000 Vsetín

Pro zdraví Centrum pro rozvoj péče 

o duševní zdraví Moravsko-

slezského kraje

Služba následné péče 

„Pavučina“ – dlouhodobá 

podpora lidí s duševním 

onemocněním

 362 125 Ostrava

Pro zdraví FOKUS – Písek, o.s. Uměním vstříc zdravější 

budoucnosti

 250 000 Strakonice

Pro zdraví Centrum sociálních služeb 

Ostrava, příspěvková 

organizace

Podpůrné terapeutické 

programy pro rodiny, které 

jsou zasažené či ohrožené 

domácím násilím

 223 300 Ostrava

Pro zdraví Potravinová banka v Ost-

ravě, o.s.

Potraviny pomáhají  300 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení ADRA Podpora a rozvoj dobrovol-

nických programů DC ADRA 

ve vybraných lokalitách MSK

 225 442 Frýdek-Mís-

tek

Pro zdraví Česká abilympijská asoci-

ace, o.s.

Nástupní plošina pro handi-

capované k velkoprostorové-

mu automobilu

 150 000 Pardubice

Pro zdraví Občanské sdružení při Dět-

ském centru Kopřivnice

Pro zdraví: „Chceme jezdit 

do své školy“

 200 000 Kopřivnice

Pro zdraví Šťastný domov občanské 

sdružení

Chráněná medodílna  450 000 Líšnice

Pro zdraví Slezská diakonie Bezbariérová Hosana Karvi-

ná – II. etapa

 80 000 Karviná

Pro zdraví Sdružení Neratov Modernizace chráněných 

dílen Sdružení Neratov

 204 917 Rokytnice 

v Orlických 

horách

Pro zdraví Slezská diakonie Dostupné služby – zřízení 

bezbariérového vchodu 

na ul. Fryštátská 168

 40 000 Karviná

Pro zdraví Pobytové rehabilitační 

a rekvalifikační středisko pro 

nevidomé Dědina

Pracovní integrace těžce 

zrakově postižených

 200 000 Praha

Pro zdraví UnikaCentrum, o.p.s. Podpora rozvoje sociálního 

podniku – Masérského 

centra v Karviné

 105 404 Karviná

Pro zdraví Hospic sv. Jana N. Neu-

manna

Pomoc nevyléčitelně nemoc-

ným i truchlícím

 80 370 Prachatice

Pro zdraví Asociace TRIGON Podpora zaměstnatelnosti 

osob se zdravotním hendike-

pem v Moravskoslezském 

kraji

 400 000 Ostrava

Pro zdraví Portus Praha, o.s. Dobroty s příběhem – roz-

šíření výroby a odbytu 

sociálně terapeutické 

dílny na výrobu nakládaných 

pochutin

 174 400 Slapy

Pro zdraví ROSKA Ostrava, region. 

org. Unie Roska v ČR

Rekondiční pobyt pro 

zejména imobilní osoby 

s roztroušenou sklerózou 

mozkomíšní

 70 000 Ostrava
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Pro zdraví Centrum sociálních služeb 

Bohumín

Tkalcovská dílna  35 000 Bohumín

Pro zdraví DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, 

o.p.s.

Osobní asistence pro děti 

s autismem

 100 000 Šumperk

Pro zdraví Salesiánské středisko 

mládeže, o.p.s. 

Nízkoprahový klub Vrtule 

a Dáša si pomáhají na-

vzájem

 21 700 Praha

Pro zdraví Středisko pracovní reha-

bilitace

Denní stacionář pro lidi 

s mentálním postižením

 170 000 Ostrava

Pro zdraví MENS SANA o. s. Podpora osob s duševním 

onemocněním při samostat-

ném bydlení 2011

 300 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení Letní 

dům

Spolu o krok dále  230 000 Praha

Pro zdraví FOKUS Liberec, občanské 

sdružení

Skleník pro FOKUS  19 080 Liberec

Pro zdraví Diakonie ČCE – středisko 

Rolnička

Podpora pracovní integrace 

v Rolničce

 362 816 Soběslav

Pro zdraví Ostravská organizace 

vozíčkářů o.s.

BEZ BARIÉR poradenství  40 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení OKNA Sportovní plavecké soustře-

dění Sportovního klubu Kapři

 47 750 Pluhův Žďár

Pro zdraví Středisko rané péče SPRP 

Ostrava

Domov je doma  400 000 Ostrava

Pro zdraví Charita sv. Alexandra Rekonstr. chráněné kult. 

památky „Administrativní 

budova“ s využitím pro 

projekt „Chráněné bydlení 

Alexandr v Ostravě“ s podpo-

rou dotace z Regionálního 

operačního programu 

regionu soudružnosti Morav-

skoslezsko

 580 000 Ostrava

Pro zdraví Charita sv. Alexandra Zlepšení pracovních 

podmínek a zvýšení konku-

renceschopnosti výrobků 

chráněných dílen Charity sv. 

Alexandra

 670 000 Ostrava

Pro zdraví Sportovní klub vozíčkářů – 

SK Ostrava

Česká národní ragby liga 

vozíčkářů 2011

 19 200 Ostrava

Pro zdraví Mobilní hospic Ondrášek, 

o.p.s.

Důstojné umírání v domo-

vech pacientů

 295 000 Ostrava

Pro zdraví Pojďte dál Zaměstnávání lidí s mentál-

ním postižením

 300 000 Neratovice

Pro zdraví Hospicové hnutí – Vysoči-

na, o.s.

Domácí hospicová péče 

na Vysočině

 321 600 Nové Město 

na Moravě

Pro zdraví Slezská diakonie Na vlastní nohy – Rozvoj 

sociálně terapeutických 

aktivit pro osoby s mentálním 

postižením ve Frýdku-Místku

 351 800 Frýdek-Mís-

tek

Pro zdraví Charita Zábřeh Také chceme šanci  140 000 Zábřeh

Pro zdraví Slezská diakonie Podpora sociálně slabých 

rodin z Karviné a Orlové

 265 000 Karviná

Pro zdraví Společenství Androméda, 

o.s.

Odsouzení pomáhají 

budoucím klientům

 140 000 Velká 

Chmelištná

Pro zdraví Centrum pro rodinu a sociál-

ní péči o.s.

Podpora osobní asistence 

ve škole u dětí se zdravotním 

postižením

 225 000 Ostrava

Pro zdraví Domov seniorů Havířov, 

příspěvková organizace

Rekondiční pobyt uživatelů 

Domova seniorů Havířov

 70 000 Havířov

Pro zdraví o.s. LORM – Společnost pro 

hluchoslepé

DOTEKY – časopis nejen 

pro hluchoslepé

 100 000 Praha

Pro zdraví FILADELFIE – Přístav 

Oldřichovice

Můj nový domov  1 000 000 Třinec

Pro zdraví Statutární město Karviná Relaxačně-rehabilitační 

koutek pro seniory se zdra-

votním postižením

 450 000 Karviná

Pro zdraví Momo Chrudim Duhová kavárna a chráněný 

obchod

 220 000 Chrudim

Pro zdraví HAIMA Ostrava – občanské 

sdružení pro pomoc dětem 

s poruchou krvetvorby

Rekondiční pobyt – fyzická 

a psychická rekondice dětí 

s leukémií a jinými porucha-

mi krvetvorby v prostředí 

letního ozdravného pobytu

 73 500 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení svatá 

Barbora

Letní dovolená rodin „Bar-

borky“ v Adršpachu

 80 000 Ostrava

Pro zdraví TJ Sokol Mariánské Hory – 

oddíl rugby

Ostravsko bez předsudků 

2011–2012

 300 000 Ostrava

Pro zdraví Občanské sdružení Rozum 

a Cit

Bezpečný začátek – podpora 

„připoutání se“ dětí přijatých 

do náhradních rodin

 300 000 Říčany

Pro zdraví Statutární město Karviná Ozdravný pobyt pro děti  92 500 Karviná

Pro zdraví Domov pro mentálně 

postižené v Liberci – Harco-

vě, o.p.s.

Chráněné dílny – rozšíření 

o mobilní zahradnické služby

 201 300 Liberec

Pro zdraví Základní škola Havířov-

-Město Žákovská 1/1006, 

okres Karviná

5× pro zdraví  253 000 Havířov
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Pro zdraví Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením 

v České republice o.s., 

Místní organizace SPMP ČR 

Nový Jičín – denní stacionář 

ŠKOLA ŽIVOTA

Pomoc a podpora rodinám 

pečujícím o osoby se zdra-

votním postižením – podpora 

při zřízení respitní odlehčo-

vací služby a poradenského 

centra při denním stacionáři 

Škola života

 120 000 Nový Jičín

Pro zdraví FOKUS Vysočina Chráněné dílny FOKUSU 

Vysočina

 437 000 Pelhřimov

Pro zdraví ONKO-AMAZONKY, o.s. 

Ostrava

Ozdravný pobyt pro onko 

pacienty jako následná 

prevence

 39 900 Ostrava

Pro zdraví Statutární město Karviná Volný čas dětí  83 000 Karviná

Pro zdraví Salus o.p.s. Salus pro děti  100 000 Kopřivnice

Pro zdraví TyfloCentrum Ostrava, 

o. p. s.

Braillská tiskárna zdrojem 

informací pro nevidomé

 139 857 Ostrava

Pro zdraví Nadační fond Medicus Fyzioterapeutická pomůcka 

REDCORD SYSTEM

 129 833 Karviná

Pro zdraví Plzeňská unie neslyšících Kavárna Pierot Café  250 000 Plzeň

Pro zdraví Pomocné ruce, o.s. Pomoc na dosah  231 000 Turnov

Pro zdraví Galaxie centrum pomoci Vybavení stacionáře moder-

ní počítačovou technikou

 73 000 Karviná

Pro zdraví Svaz neslyšících a nedoslý-

chavých v ČR ZO SP – ne-

doslýchavých v Ostravě-

-Porubě

Týdenní kurz odezírání mlu-

vené řeči pro nedoslýchavé, 

rekondiční pobyt

 10 000 Ostrava

Pro zdraví MIKASA o.s. – volnočasové 

aktivity pro děti a mládež 

s kombinovaným postižením

Rozšíření provozu MIKASA 

denního stacionáře pro děti 

a mládež s kombinovaným 

postižením

 651 500 Ostrava

Pro zdraví Etincelle, o.s. Temperovaný bioskleník pro 

práci mentálně postižených

 300 000 Ledce

Pro zdraví Klub bechtěreviků o.s. Chci se dívat lidem do očí – 

2011

 50 000 Ostrava

Pro zdraví Diakonie ČCE – Středisko 

křesťanské pomoci v Litomě-

řicích

Keramická pec  150 000 Litoměřice

Pro zdraví Help-in, o.p.s. Pomoc i pro vás  300 000 Bruntál

Pro zdraví Fokus – Opava, o.s. Chráněná dílna Opava  140 000 Opava
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Fond Název organizace Název projektu  Příspěvek Místo realizace

Operativní fond Klub – Cesty rytmu Colours bez bariér  250 000 Ostrava

Operativní fond Nadace Landek Nadační program 2011  400 000 Ostrava

Operativní fond
Občanské sdružení svatá 

Barbora

Podpora vzdělávání a rozvoje 

talentu dětí z Barborky  500 000 Ostrava

Operativní fond

Nadační fond na podporu 

zaměstnávání osob se zdra-

votním postižením Práce postižených – web  200 000 Praha

Operativní fond O.s. Tap Tap v Opeře  100 000 Praha

Operativní fond Nadace Charty 77

Zkvalitnění života osob se 

zdravotním postižením  100 000 Karviná

Operativní fond Duha Zámeček Duhové Vánoce 2011  50 000 Havířov

Operativní fond Obec Stonava Rekonstrukce dětského hřiště  500 000 Stonava

Operativní fond Valíme se…, o.s.

Devatero – podzimní hra pro 

členy sdružení  10 000 Karviná

Operativní fond Občanské sdružení Koliba Gorolský kroj  5 000 

Milíkov 

u Jablunkova

Operativní fond
Krajské středisko volného 

času Juventus Karviná

Pořízení altánu a dalšího ma-

teriálu k propagaci Krajského 

SVČ Juventus, Karviná  15 000 Karviná

Operativní fond Letní dům

Sociálně terapeutický pobyt 

„Plaváček“ pro děti a mladé lidi 

z dětských domovů  10 000 Praha

Operativní fond Iniciativa Dokořán Ocenění se cení!  10 000 Karviná

Operativní fond Charita sv. Alexandra

Podpora provozu sociální 

služby chráněného bydlení  10 000 Ostrava

Operativní fond
Mateřské a rodinné centrum 

Krůček Svitavy Cesty partnerství  10 000 Svitavy

Operativní fond Slezská Diakonie Buď světlem a solí  10 000 Český Těšín

Rozvojový fond Partnerství, o.p.s.

Vzdělávací a metodická 

asistence při komunitním 

plánování  384 000 Brno

Operativní fond Rozvojový fond

Veřejná sbírka

O.s. při ZŠ speciální Diakonie 

ČE Ostrava – škola plná 

zážitků

Pořízení pomůcek sloužících 

k rozvoji hendikepovaných dětí  17 000  Ostrava 

Veřejná sbírka
Občanské sdružení svatá 

Barbora

Vánoční příspěvky dětem 

OSSB 118 657  Ostrava 

Veřejná sbírka

*Výtěžek z veřejné sbírky uskutečněné na konci roku 2010 byl rozdělen počátkem roku 2011.
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Přeh led přijatých darů v roce 2011

OKD, a.s. 71 044 000 Kč

NWR 6 012 500 Kč

RPG RE 2 000 000 Kč

Green Gas DPB 400 000 Kč

OKK Koksovny 2 000 000 Kč

AWT 450 000 Kč

ČSOB 120 000 Kč

Jaroslav Nový 10 000 Kč

Dárci, kteří si nepřejí 
být jmenováni

10 000 Kč

Celkem 82 046 500 Kč
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Poděkován í dárcům a partnerům

Dárci Partneři

Z E  Z E M Ě  P R O  Z E M I

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří nám i v nelehké ekonomické situaci zacho-

vali přízeň. Bez jejich systematické podpory by nadace nemohla plnit své poslání.

Dík patří také všem nadačním partnerům i stále rostoucímu okruhu přátel. I když nás 

nepodporují penězi, jejich pomoc je pro nás velmi cenná. Mnoho z nich, včetně za-

městnanců OKD a dalších dárcovských firem, se práci pro nadaci věnuje dobrovolně 

ve svém volném čase. Jsme rádi, že jste s námi.

Dík a uznání patří také všem lidem z neziskových organizací, kteří měli chuť vzít 

do ruky papír a tužku, požádat nadaci o grant a svůj projekt dotáhnout do konce.

Tým Nadace OKD
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Finančn í zpráva za rok 2011

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, pod-

pora životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, 

hornických tradic, dále podpora regionu a evropských projektů neziskových 

organizací na výše uvedené účely. 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 2011 
Vznik nebo obnovení členství ve správní radě

Petra Mašínová (předsedkyně)   26. ledna 2011 

Petr Zahradník (místopředseda)  8. února 2010

Drahomíra Tošenovská   26. ledna 2011 

Jaroslav Čánek   26. ledna 2011

Stanislav Svoboda   26. ledna 2011

Petr Jonák  15. června 2010

Blanka Novotná   30. srpna 2010

Jménem nadace jedná předseda nebo místopředseda správní rady, každý 

z nich samostatně. 

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2011
Vznik členství v dozorčí radě nadace

Petra Nováková (předsedkyně) 26. ledna 2011

Petr Hájek (člen)  26. ledna 2011

Mgr. Radim Babinec (člen) 30. srpna 2010

Změny v nadačním rejstříku
Změny ve složení správní rady nadace

Dne 26. ledna 2011 byl jmenován místopředsedou správní rady pan Petr Za-

hradník. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku 22. února 2011. 

Dne 26. ledna 2011 došlo ke znovuzvolení předsedkyně správní rady paní Pe-

try Mašínové a členů správní rady paní Drahomíry Tošenovské, pana Jaroslava 

Čánka a pana Stanislava Svobody na další funkční období. Tyto změny byly 

zapsány do nadačního rejstříku dne 8. února 2011. 

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2012
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Změny ve složení dozorčí rady nadace

Dne 25. ledna 2011 zaniklo členství v dozorčí radě jejímu předsedovi, panu 

Evženu Kočendovi. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku 

8. února 2011.

Dne 26. ledna 2011 došlo ke znovuzvolení člena dozorčí rady pana Petra Háj-

ka na další funkční období. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku 

dne 8. února 2011.

Dne 26. ledna 2011 se stala novou členkou dozorčí rady paní Petra Nováko-

vá a současně byla jmenována předsedkyní dozorčí rady. Tato změna byla 

zapsána do nadačního rejstříku dne 8. února 2011.

Nadační jmění
Nadační jmění nadace je navyšováno z přijatých darů ve výši 12 % (v před-

cházejících letech ve výši 30 %) z celkové hodnoty přijatých darů na základě 

schváleného užití finančních darů a schválených darovacích smluv. 

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 17. prosince 2008 došlo k navýše-

ní nadačního jmění o 29 706 tis. Kč, a to z 500 tis. Kč na 30 206 tis. Kč. Tato 

změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 16. ledna 2009.

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 7. září 2009 tvoří nadační jmění 

finanční prostředky na samostatném bankovním účtu č. 266049143/0300 

u ČSOB a.s., spravované na základě smlouvy o běžném a vkladovém AM 

účtu, uzavřené dne 11. února 2009 s ČSOB a.s., a smlouvy o obhospodařo-

vání cenných papírů a investičním poradenství uzavřené dne 10. února 2009 

s ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB a.s. 

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 15. prosince 2009 došlo k navý-

šení nadačního jmění o 21 195 tis. Kč, a to z 30 206 tis. Kč na 51 401 tis. Kč. 

Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 13. ledna 2010.

Dle rozhodnutí správní rady nadace ze dne 20. prosince 2010 došlo k navýše-

ní nadačního jmění o 1 599 tis. Kč, a to z 51 401 tis. Kč na 53 000 tis. Kč. Tato 

změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 22. února 2011.

Další změna výše nadačního jmění do data sestavení účetní závěrky 

neproběhla.

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 PREMIER. 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 a hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, 

které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý 

hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný ma-

jetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je rovnoměrně 

odpisován dle typu majetku po dobu předpokládané životnosti.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin 

majetku:

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč je evidován 

na účtech časového rozlišení (účet 381) a odpisován do nákladů po dobu 2 let. 

Majetek Metoda Doba odpisování

Software Lineární 36 měsíců

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – logo Lineární 60 měsíců

Samostatné movité věci – stan Lineární 57 měsíců

Samostatné movité věci – notebooky Lineární 36 měsíců
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(d) Dlouhodobý finanční majetek a ostatní cenné papíry

Dlouhodobý finanční majetek představují dluhové cenné papíry držené 

do splatnosti a ostatní dlouhodobý finanční majetek.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se při pořízení oceňují v pořizovací 

ceně. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, 

např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

K rozvahovému dni jsou dluhové cenné papíry držené do splatnosti oceňovány 

pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy (alikvotní část ne-

vyplaceného kupónu) a amortizaci rozdílu mezi nominální hodnotou dluhového 

cenného papíru a jeho pořizovací cenou bez alikvotní části nevyplaceného 

kupónu (prémie nebo diskont). 

Výnosy z dluhových cenných papírů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty 

v položce „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ (účet 657). V této 

položce je také zachycena amortizace prémie nebo diskontu.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek představují realizovatelné cenné papíry 

držené nadací s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být 

prodány z důvodů likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a k rozvahovému 

dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Změny reálné hodnoty realizovatelných 

cenných papírů jsou vykázány ve vlastním jmění v položce „Oceňovací rozdíly 

z přecenění finančního majetku a závazků“ s výjimkou jejich znehodnocení 

a vyjma úrokových výnosů.

Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie jsou vykázány 

v položce „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ (účet 657).

Realizovatelné cenné papíry, jejichž splatnost je kratší než jeden rok, jsou 

vykázány v položce „Ostatní cenné papíry“ v rámci krátkodobého finančního 

majetku.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 

65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek 

cenných papírů se účtuje na příslušném účtu skupiny 55 – Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba rezerv a opravných položek. 

 

(e) Majetkové cenné papíry k obchodování 

Majetkové cenné papíry k obchodování představují krátkodobé vkladové cen-

né papíry majetkové povahy, které jsou v době pořízení splatné, popř. určené 

k prodeji, a to nejpozději do jednoho roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. 

akcie, podílové listy dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního 

trhu a akcií. 

Majetkové cenné papíry k obchodování jsou při pořízení oceněny pořizovací 

cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, 

např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

K rozvahovému dni jsou majetkové cenné papíry k obchodování přeceňovány 

na reálnou hodnotu. Změna reálné hodnoty se zaúčtuje jako ostatní náklady 

nebo ostatní výnosy souvztažně s položkou jmění „Oceňovací rozdíly z přece-

nění finančního majetku a závazků“. 

Výnosy z majetkových cenných papírů k obchodování (např. dividendy) jsou 

vykázány v položce „Výnosy z krátkodobého finančního majetku“ (účet 655).

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 

65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek 

cenných papírů se účtuje na příslušném účtu skupiny 55 – Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba rezerv a opravných položek. 

(f) Přijaté a poskytnuté dary

Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích 

smluv na účet Fondu, 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 na-

dačního jmění z přijatých darů;

•  proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků na pro-

jekty, které byly vybrány v rámci jednotlivých grantových kol. 
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Na základě schváleného užití finančních darů a schválených darovacích smluv 

nadace alokuje všechny přijaté dary následovně (pokud darovací smlouva 

nestanoví dle požadavku dárce jiné rozdělení ):

•  80 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na finanční podporu 

vybraných projektů;

•  12 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na navýšení nadačního 

jmění;

•  8 % z celkové hodnoty přijatého daru je alokováno na správu nadace.

Software Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2011 125 107 232

Přírůstky -- -- --

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2011 125 107 232

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2011 45 62 107

Odpisy 42 21 63

Oprávky k úbytkům -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2011 87 83 170

Zůstatková hodnota 1. 1. 2011 80 45 125

Zůstatková hodnota 31. 12. 2011 38 24 62

V roce 2011 nadace nepořídila žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2011 269

Přírůstky --

Úbytky --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2011 269

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2011 39

Odpisy 78

Oprávky k úbytkům --

Přeúčtování --

Zůstatek k 31. 12. 2011 117

Zůstatková hodnota 1. 1. 2011 230

Zůstatková hodnota 31. 12. 2011 152

V roce 2011 nadace nepořídila žádný dlouhodobý hmotný majetek.

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
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4. Dlouhodobý finanční majetek

Realizovatelné cenné papíry

K 31. prosinci 2011 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, 

které jsou součástí nadačního jmění a jsou spravovány ČSOB Asset Manage-

ment, a.s., na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů, v násle-

dující struktuře:

2011 Splatnost Počet v ks Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč

Alikvotní úroko-
vý výnos (AÚV)

v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná hod-
nota vč. AÚV 

v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis 
ČR – VAR/16 
CZ0001002331 27. 10. 2016 1 700 17 003 44 −604 16 443

Dluhopis 
ČR – 3,4/15 
CZ0001002737 1. 9. 2015 350 3 597 39 39 3 675

Dluhopis 
ČR – 2,8/13 
CZ0001002729 26. 9. 2013 800 8 089 65 66 8 220

Dluhopis 
ČR – 3,7/13 
CZ0001000814 16. 6. 2013 210 2 160 37 11 2 208

Dluhopis 
ČR – 2,75/13 
CZ0001002869 31. 3. 2014 400 4 096 91 −22 4 165

Celkem   34 945 276 −510 34 711

Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2011 činí 1 327 tis. Kč 

(2010 – 1 401 tis. Kč) a jsou tvořeny úrokovými výnosy ve výši 1 543 tis. Kč 

(2010 – 1 760 tis. Kč), které jsou ponížené o amortizaci prémie/diskontu 

ve výši 216 tis. Kč (2010 – 359 tis. Kč). Dále nadace realizovala v roce 2011 

čistý zisk z prodeje dluhových cenných papírů ve výši 76 tis. Kč 

(2010 – 185 tis. Kč).

2010 Splatnost Počet v ks Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 
v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná hod-
nota vč. AÚV 

v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis ČR – 
VAR/12

CZ0001002505 11. 4. 2012 1 100 11 000 61 157 11 218

Dluhopis ČR – 
3,55/12

CZ0001001887 18. 10. 2012 1 000 10 237 71 103 10 411

Dluhopis ČR – 
VAR/16

CZ0001002331 27. 10. 2016 1 100 11 000 30 −85 10 945

Dluhopis ČR – 
3,4/15

CZ0001002737 1. 9. 2015 350 3 622 99 −87 3 634

Dluhopis ČR – 
2,8/13

CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 141 205 −55 8 291

Celkem 44 000 466 33 44 499
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V roce 2011 nadace investovala v rámci hospodářské činnosti část svých 

finančních prostředků do pořízení dluhových cenných papírů. K 31. prosin-

ci 2011 nadace evidovala realizovatelné dluhové cenné papíry, které jsou 

spravovány Českou spořitelnou, a.s., na základě smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů, v následující struktuře:

2011 Splatnost Počet v ks Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč

Alikvotní úroko-
vý výnos (AÚV) 

v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná hod-
nota vč. AÚV 

v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis 
ČR – 5/19 
CZ0001002471 11. 4. 2019 1 000 10 993 360 127 11 480

Dluhopis 
ČR – 2,8/13 
CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 085 65 70 8 220

Celkem   19 078 425 197 19 700

2010 Splatnost Počet v ks Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč 

Alikvotní úroko-
vý výnos (AÚV) 

v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná hod-
nota vč. AÚV 

v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis ČR – 
5/19

CZ0001002471 11. 4. 2019 1 000 11 131 361 −271 11 221

Dluhopis ČR – 
2,8/13

CZ0001002729 16. 9. 2013 800 8 134 205 −48 8 291

Celkem 19 265 566 −319 19 512

Celkové výnosy z dluhových cenných papírů v roce 2011 činí 537 tis. Kč 

(2010 – 83 tis. Kč) a jsou tvořeny úrokovými výnosy ve výši 723 tis. Kč 

(2010 – 113 tis. Kč), které jsou ponížené o amortizaci prémie/diskontu 

ve výši 186 tis. Kč (2010 – 30 tis. Kč).

5. Krátkodobý finanční majetek

Účty v bankách 
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. 

Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2011 činí 52 113 tis. Kč (2010 – 

27 669 tis. Kč), ze kterých 49 655 tis. Kč (2010 – 26 740 tis. Kč) představuje 

zůstatek běžného účtu a 1 228 tis. Kč (2010 – 727 tis. Kč) představuje zůsta-

tek vázaných účtů nadačního jmění. V roce 2010 byly založeny účty za účelem 

investování do cenných papírů. Zůstatek těchto portfoliových účtů 

k 31. prosinci 2011 činí 1 230 tis. Kč (2010 – 202 tis. Kč). 

Nadace získala z krátkodobého finančního majetku v roce 2011 úrokové výno-

sy v celkové výši 155 tis. Kč (2010 – 365 tis. Kč). 

Majetkové cenné papíry k obchodování 
Taktéž jako v roce 2010 investovala nadace i v roce 2011 v rámci hospo-

dářské činnosti část svých finančních prostředků do krátkodobých cenných 

papírů ve formě podílových listů. Majetkové cenné papíry k obchodování jsou 

spravovány Českou spořitelnou, a.s., na základě Smlouvy o obhospodařování 

cenných papírů.

Zůstatek majetkových cenných papírů k obchodování k 31. prosinci 2011 je 

v následující struktuře:

2011 Počet v ks Pořizovací 
cena v tis. 

Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. Kč

Reálná hod-
nota v tis. Kč

Cenný papír

ISCS AKCIOVÝ ČR CZ0008473030 975 215 1 235 −194 1 041

ESPA CESKY FD AT000674692 114 339 14 035 3 14 038

ESPA CESKY FD AT000659024 322 011 36 950 −807 36 143

FTP AT000659008 30 991 3 000 −121 2 879

FTP CZ0008473188 2 711 764 2 750 14 2 764

Celkem 4 154 320 57 970 −1 105 56 865
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Nadace v roce 2011 realizovala z majetkových cenných papírů ve formě 

podílových listů v rámci hospodářské činnosti výnosy z přecenění v celko-

vé výši 69 tis. Kč (2010 – 157 tis. Kč) a náklady z přecenění v celkové výši 

1 280 tis. Kč (2010 – 51 tis. Kč). Dále nadace realizovala výnosy z podílových 

listů (dividendy) ve výši 43 tis. Kč (2010 – 0 tis. Kč) a čistou ztrátu z prodeje 

podílových listů ve výši 26 tis. Kč (2010 – čistý zisk ve výši 3 tis. Kč).

2010 Počet v ks Pořizovací cena v tis. Kč Oceňovací rozdíl 
v tis. Kč

Reálná hodnota 
v tis. Kč

Cenný papír

ISCS INSTIT. AKCIOVÝ

CZ0008473030 981 016 1 254 79 1 333

ESPA ČESKÝ FD 

AT000659024 300 837 34 500 78 34 578

ESPA FIDUCIA

AT000674692 134 130 16 490 −51 16 439

Celkem 1 415 983 52 244 106 52 350

Ostatní cenné papíry
Cenné papíry vykázané jako krátkodobý finanční majetek představují realizo-

vatelné dluhové cenné papíry se splatností kratší než jeden rok.

2011 Splatnost Počet 
v ks

Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 
v tis. Kč

Oce-
ňovací 
rozdíl 

v tis. Kč

Reálná 
hodnota 
vč. AÚV 
v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis ČR – VAR/12 
CZ0001002505 11. 4. 2012 860 8 599 49 47 8 695

Dluhopis ČR – 3,55/12 
CZ0001001887 18. 10. 2012 1 000 10 166 71 39 10 276

Dluhopis ČR – SPP 637 
CZ0001003420 14. 12. 2012 1 990 -- -- 990

Celkem   19 755 120 86 19 961

2010 Splatnost Počet 
v ks 

Amortizova-
ná hodnota 

bez AÚV 
v tis. Kč 

Alikvotní 
úrokový vý-

nos (AÚV) 
v tis. Kč

Oceňovací 
rozdíl v tis. 

Kč

Reálná hod-
nota vč. AÚV 

v tis. Kč

Cenný papír

Dluhopis ČR – 6,55/11

CZ0001000764 5.10.2011 800 8 152 123 204 8 479

6. Náklady příštích období
Náklady příštích období činí 238 tis. Kč (2010 – 126 tis. Kč), ze kterých 

107 tis. Kč (2010 – 126 tis. Kč) představuje nespotřebovaný propagační ma-

teriál (reklamní předměty) a 131 tis. Kč (2010 – 0 tis. Kč) tvoří časové rozlišení 

drobného hmotného majetku.

7. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 601 tis. Kč (2010 – 482 tis. Kč), 

ze kterých 52 tis. Kč (2010 – 0 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.
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8. Vlastní zdroje

Vlastní 
jmění

Fondy Oceňovací 
rozdíly

Zisk/(ztráta) 
minulých 

let

Zisk/(ztráta) 
běžného 

období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2011 53 000 99 249 –188 -- -- 152 061

Přijaté dary -- 82 174 -- -- -- 82 174

Poskytnuté dary -- −44 427 -- -- -- −44 427

Zúčtování fondů -- −7 055 -- -- -- −7 055

Navýšení nadačního 
jmění -- -- -- -- -- --

Změna stavu oceňova-
cích rozdílů k CP -- -- 1 066 -- -- 1 066

Zisk/(ztráta) roku 2011 -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2011 53 000 129 941 878 -- -- 183 819

V následující tabulce je uvedena struktura fondů:

Fondy 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Dary přijaté na pokrytí správních nákladů 5 575 6 076

Dary přijaté na projekty nadace a přerozdělení třetím stranám 87 123 65 912

Dary přijaté pro navýšení nadačního jmění 37 121 27 251

Veřejná sbírka 122 10

Celkem 129 941 99 249

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 

2011 a 2010:

2011 Počet zaměstnan-
ců a členů správní 

a dozorčí rady

Mzdové náklady 
zahrnující odměny sta-

tutárním a dozorčím 
orgánům

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci 5 993 283 --

Vedoucí 
pracovníci 2 1 036 353 --

Správní a do-
zorčí rada 10 -- -- --

Celkem 17 2 029 636 --

2010 Počet zaměstnan-
ců a členů správní 

a dozorčí rady

Mzdové náklady 
zahrnující odměny 

statutárním a dozorčím 
orgánům

Náklady na sociální za-
bezpečení a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Zaměstnanci 3 1 111 354 --

Vedoucí 
pracovníci 1 77 26 --

Správní a do-
zorčí rada 10 -- -- --

Celkem 14 1 188 380 --

Součástí osobních nákladů vztahujících se k zaměstnancům jsou také dohody 

o provedení práce.
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10. Odměny a půjčky členům 
statutárních a dozorčích orgánů
V průběhu roku 2011 nadace neposkytla členům správní rady a dozorčí rady 

odměny z titulu výkonu funkce. V roce 2011 ani v roce 2010 nebyly členům 

správní rady a dozorčí rady poskytnuty žádné půjčky. Rovněž nebyly uzavře-

ny žádné smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků 

v případě ukončení činnosti jednotlivých členů správní a dozorčí rady.

Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni 

v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období obchod-

ní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy kromě darovacích smluv ve prospěch 

nadace.

11. Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 127 tis. Kč 

(2010 – 79 tis. Kč), ze kterých 89 tis. Kč (2010 – 55 tis. Kč) představují závazky 

ze sociálního zabezpečení a 38 tis. Kč (2010 – 24 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 49 tis. Kč 

(2010 – 29 tis. Kč). Tento závazek není po lhůtě splatnosti.

13. Informace o jednotlivých projektech 
nadace
K 31. prosinci 2011 nadace realizuje projekty ve vyhlášených nadačních pro-

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

2011 proběhlo jedno kolo grantových výzev, v rámci kterého správní rada 

schválila 281 projektů. Správní rada dále podpořila 17 projektů nad rámec 

grantového kola v rámci Rozvojového a Operativního fondu. Celková hodnota 

projektů schválených nadací v roce 2011 činí 56 520 tis. Kč. Všechny projekty 

budou detailně popsány ve výroční zprávě nadace. Zároveň budou ve výroční 

zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary.

14. Veřejné sbírky

Na základě povolení vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

byla dne 4. prosince 2009 vyhlášena veřejná sbírka pod názvem „Svatobar-

borská sbírka“. Tato veřejná sbírka probíhá po dobu 3 let. Sbírka je uskuteč-

ňována formou prodeje drobných předmětů (keramická rybička) a výběrem 

peněz do zapečetěných pokladniček. Takto vybrané finanční prostředky jsou 

shromažďovány na zvláštním bankovním účtu. Stav předmětů je sledován 

na samostatném skladovém účtu.

Celkový hrubý výtěžek sbírky k 31. prosinci 2011 činí 128 tis. Kč. Celkový čistý 

výtěžek sbírky k 31. prosinci 2011 činí 122 tis. Kč. Průběžné vyúčtování veřej-

né sbírky bylo provedeno k 31. prosinci 2011 a k 31. lednu 2012. 
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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 získávány 

z činností vyplývajících z poslání nadace. V roce 2010 nadace rozšířila svou 

činnost o investice do cenných papírů, kterým se věnovala také v roce 2011. 

Z této hospodářské činnosti byla v roce 2011 vykázána daňová ztráta ve výši 

654 tis. Kč (2010 – daňový základ ve výši 196 tis. Kč). Na základě využití usta-

novení § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, bylo v roce 2010 uplatněno snížení základu daně. Vzhledem k těmto 

skutečnostem je vykázaná daňová povinnost za rok 2011 a 2010 nulová. 

16. Správní náklady

Správní náklady nadace za rok 2011 činí celkem 4 162 tis. Kč 

(2010 – 1 801 tis. Kč). Jejich struktura je následující:

2011 Náklady celkem Z toho správní náklady

Spotřebované nákupy 452 427

Služby 4 450 2 380

Osobní náklady 2 665 1 062

Daně a poplatky 3 1

Ostatní náklady 1 526 237

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 16 849 55

Celkem 25 945 4 162

Dle statutu nadace nesmí překročit maximální výše správních nákladů za účet-

ní období 15 % nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku k 31. prosinci 

daného účetního období. Toto pravidlo bylo nadací v roce 2011 splněno.

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

ny v rozvaze.

18. Významná následná událost

Dne 23. dubna 2012 rezignovala paní Drahomíra Tošenovská na funkci člena 

správní rady. Dne 26. dubna 2012 byl novým členem správní rady jmenován 

pan Petr Holica. Tyto změny nebyly ke dni sestavení účetní závěrky zapsány 

do nadačního rejstříku.

Správní radě nadace nejsou známy žádné další významné následné události, 

které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní 

závěrky.

Datum:
30. května 2012

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Petra Mašínová

předsedkyně správní rady
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2011 (v celých tis. Kč)

IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

A K T I V A Číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
a b 1 2

 A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 9 + 20 + 28 + 40) 1 64 366 54 625

I.

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

Software (013) 3 125 125

Ocenitelná práva (014) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 107 107

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek
(051) 8

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet ř. 2 až 8) 9 232 232

II. 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek

Pozemky (031) 10

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 269 269

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

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 dlouhodobý hmotný 

majetek
(052) 19

 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet ř. 10 až 19) 20 269 269

III.

Dlouhodobý 

finanční 

majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 22

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

Půjčky organizačním složkám (066) 24

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26 64 011 54 411

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet ř. 21 až 27) 28 64 011 54 411

IV.

Oprávky 

k dlouho- 

dobému 

majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 

a vývoje
(072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30 −45 −87

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
(078) 32

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku
(079) 33 −62 −83

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
(082) 35 −39 −117

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 –146 –287

Název účetní jednotky

Nadace OKD
Prokešovo náměstí 6/2020
728 30 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika
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Číslo 
řádku

Stav k prv-
nímu dni 
účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období

a b 1 2

 B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 51 + 71 + 80 + 84) 41 88 537 130 290

I.

Zásoby

Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 6

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

 I. Zásoby celkem (součet ř. 42 až 50) 51 6

II.

Pohledávky

Odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované 

cenné papíry

(313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314 – ř. 50) 55

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohledávky za institucemi 

sociálního zabezpečení 

a veřejného zdravotního 

pojištění

(336) 58

Daň z příjmů (341) 59

Ostatní přímé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoty (343) 61

Ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní 

zúčtování se st. rozpočtem

(346) 63

Nároky na dotace a ostatní 

zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348) 64

Pohledávky za účastníky 

sdružení

(358) 65

Pohledávky z pevných 

termínových operací a opcí

(373) 66

Pohledávky z vydaných 

dluhopisů

(375) 67

Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

 II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 až 70) 71

III.

Krátkodobý finanční 

majetek

Pokladna (211) 72 13 8

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 27 669 52 113

Majetkové cenné papíry 

k obchodování

(251) 75 52 244 57 970

Dluhové cenné papíry 

k obchodování

(253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77 8 479 19 961

Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek

(259) 78

Peníze na cestě (+/−261) 79

 III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 72 až 79) 80 88 405 130 052

IV. Jiná aktiva Náklady příštích období (381) 81 126 238

Příjmy příštích období (385) 82

Kurzové rozdíly aktivní (386) 83

 IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83) 84 126 238

ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41 85 152 903 184 915

Kontrolní číslo ř. 1 až 85 997 611 612 739 660
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P A S I V A Číslo řádku Stav 

k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav 

k poslednímu 

dni účetního 

období

c d 3 4

 A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90 + 94) 86 152 061 183 819

1. Jmění Vlastní jmění (901) 87 53 000 53 000

Fondy (911) 88 99 249 129 941

Oceňovací rozdíly z přecenění 

finančního majetku a závazků

(921) 89 −188 878

1. Jmění celkem (součet ř. 87 až 89) 90 152 061 183 819

2. Výsledek 

hospodaření

Účet výsledku hospodaření (+/−963) 91

Výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení

(+/−931) 92

Nerozdělený zisk, neuhrazená 

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)

95 842 1 096

1. Rezervy (941) 96

 1. Rezervy celkem (součet ř. 96) 97

2. Dlouhodobé 

závazky

Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 98

Vydané dluhopisy (953) 99

Závazky z pronájmu (954) 100

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

Dohadné účty pasivní (389) 103

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

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

105

3. Krátkodobé 

závazky

Dodavatelé (321) 106 482 601

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324) 108

Ostatní závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110 133 116

Ostatní závazky vůči 

zaměstnancům

(333) 111

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdr. pojištění

(336) 112 79 127

Daň z příjmů (341) 113

Ostatní přímé daně (342) 114 29 49

Daň z přidané hodnoty (343) 115

Ostatní daně a poplatky (345) 116

Závazky ze vztahu ke státnímu 

rozpočtu

(346) 117

Závazky ze vztahu k rozp. 

orgánům uzem. sam. celků

(348) 118

Závazky z upsaných nespl.

cenných papírů a vkladů

(367) 119

Závazky k účastníkům sdružení (368) 120

Závazky z pevných termínových 

operací a opcí

(373) 121

Jiné závazky (379) 122 13

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123

Eskontní úvěry (232) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účty pasivní (389) 127 119 190

Ostatní krátkodobé finanční 

výpomoci

(379) 128

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

129 842 1 096

4. Jiná pasiva Výdaje příštích období (383) 130

Výnosy příštích období (384) 131

Kurzové rozdíly pasivní (387) 132

4. Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 až 132) 133

ÚHRN PASIV ř. 86 + 95 134 152 903 184 915

Kontrolní číslo (ř. 86 až 134) 998 611 612 739 660

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

30. května 2012
Petra Mašínová

předsedkyně správní rady

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

2
Petra Mašínová

předsedkyně správní rady
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2011 (v celých tis. Kč)

IČO 278 32 813
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

hlavní hospodářská x celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 452 452

501 Spotřeba materiálu 1 451 451

502 Spotřeba energie 2

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3

504 Prodané zboží 4 1 1

II. Služby celkem 4 450 4 450

511 Opravy a udržování 5

512 Cestovné 6 142 142

513 Náklady na reprezentaci 7 61 61

518 Ostatní služby 8 4 247 4 247

III. Osobní náklady celkem 2 665 2 665

521 Mzdové náklady 9 2 029 2 029

524 Zákonné sociální pojištění 10 636 636

525 Ostatní sociální pojištění 11

527 Zákonné sociální náklady 12

528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Daně a poplatky celkem 3 3

531 Daň silniční 14

532 Daň z nemovitostí 15

538 Ostatní daně a poplatky 16 3 3

V. Ostatní náklady celkem 246 1 280 1 526

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 5 5

548 Manka a škody 23

549 Jiné ostatní náklady 24 241 1 280 1 521

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 584 9 265 16 849

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

25 141 141

552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku

26

553 Prodané cenné papíry a podíly 27 7 443 9 265 16 708

554 Prodaný materiál 28

556 Tvorba rezerv 29

559 Tvorba opravných položek 30

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) 15 400 10 545 25 945
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B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 1

601 Tržby za vlastní výrobky 34

602 Tržby z prodeje služeb 35

604 Tržby za prodané zboží 36 1 1

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 7 207 72 7 279

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45

642 Ostatní pokuty a penále 46

643 Platby za odepsané pohledávky 47

644 Úroky 48 152 3 155

645 Kurzové zisky 49

648 Zúčtování fondů 50 7 055 7 055

649 Jiné ostatní výnosy 51 69 69

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 8 846 9 819 18 665

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

52

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 53 7 519 9 239 16 758

654 Tržby z prodeje materiálu 54

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 43 43

656 Zúčtování rezerv 56

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 1 327 537 1 864

659 Zúčtování opravných položek 58

VI. Přijaté příspěvky celkem

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

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) 16 054 9 891 25 945

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 654 −654

591 Daň z příjmů 63

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 654 −654

Kontrolní číslo 999 95 670 60 000 155 670

Číslo účtu Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská x celkem

5 6 7 8

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

30. května 2012
Petra Mašínová

předsedkyně správní rady

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

Petra Mašínová
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Zpráva auditora pro správní radu Nadace OKD



Nadace OKD - Výroční zpráva 2011

Kontakty

Sídlo:  Prokešovo náměstí č. 6/2020

 Budova OKD 

 728 30 Ostrava

Telefon: +420 596 262 118

E-mail: info@nadaceokd.cz

Web: www.nadaceokd.cz

IČO: 27832813

DIČ: CZ27832813

Bank. spojení: 2988829/0800

 342342342/0800 
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