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KDO JSME
A CO DĚLÁME

Nadace OKD patří k nejvýznamnějším nadacím v Moravskoslezském kraji a zároveň má své cenné místo mezi nadacemi v celé České republice.
Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního
prostředí. Podpora směřuje z větší části do konkrétních měst a obcí, a to výhradně do Dětmarovic, Doubravy, Frýdku-Místku, Havířova, Horní
Suché, Karviné, Orlové, Paskova, Petřvaldu, Staříče, Stonavy, Sviadnova a Žabně.
Nadace plní své cíle prostřednictvím dvou grantových programů. Od svého vzniku v roce 2008 podpořila 2765 veřejně prospěšných projektů
celkovou částkou přes 339 milionů korun. Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a.s., která je společností s dlouholetou
tradicí a silnou vazbou na region, kde působí.
Společnost OKD, a.s. od nadace očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí
ve prospěch těch nejlepších projektů.

jsme s vámi již 13 let
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Pozn.: Členové správní a dozorčí rady pro nadaci pracují bez nároku na odměnu.
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Zlepšit život lidem v domovech pro seniory, umožnit jim uspořádat kulturní

PRO REGION

akce, napomoci sblížení lidí z různých sociálních skupin, podpora zdraví,
sociálních služeb, ekologie, volnočasových aktivit, akcí a jiných služeb
pro děti. To vše jsou jedny z hlavních cílů tohoto grantového programu.
Tento program podporuje společnou iniciativu lidí vedoucí k obecnému
a dlouhodobému prospěchu. Jednoduše řečeno je tady od toho,
aby podporoval lidi, kteří v regionu žijí a nechávají zde za sebou kus práce.
Nadace se zaměřuje například na projekty v oblasti volnočasových aktivit
nebo podporu domovů se sociální nebo zdravotnickou péčí. Nezapomíná
ani na hendikepované spoluobčany, seniory nebo děti.
Rok 2020 byl nejen pro nás plný výzev. Na jednu stranu jsme sledovali nové
a zajímavé projekty, které jsou na začátku svého nadějného života, na stranu
druhou pak ty, které se v důsledku koronaviru a vládním restrikcím, nemohly
uskutečnit. Všechny organizace, kterých se tato situace dotkla, vynaložily
obrovskou snahu k uskutečnění svých projektů a mnohdy je nad vodou držela
jen pevná vůle a naděje v lepší zítřky.
V roce 2020 podpořila nadace v tomto programu 97 projektů
s celkovou částkou 6 526 050,- Kč.
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Program pro lidi se srdcem na správném místě.

Srdcovka je určena pro všechny zaměstnance OKD, a.s.; OKD,
HBZS, a.s. a Green Gas DPB, a.s., kteří se ve svém volném čase
aktivně zapojují do veřejně prospěšných aktivit.
Srdcaři jsou lidé jako všichni ostatní, ale mají v sobě něco,
co na první pohled neuvidíte. Odhodlání, chuť něco dělat
a především lásku k tomu, co je jejich vášní a koníčkem.
Rozdávají radost jako sportovní trenéři, členové různých
spolků, pořadatelé akcí pro děti, hendikepované, nebo třeba
seniory. Jsou to lidé, kteří všechnu práci pro organizaci
odvádějí srdcem a bez jakékoliv finanční odměny. Jsou to
jednoduše lidé, díky kterým je Srdcovka skutečně srdcovkou.
Prostřednictvím zjednodušeného grantového řízení mohou
zaměstnanci dárcovských firem požádat o finanční podporu
na činnost organizací, v nichž se dobrovolně
a aktivně angažují. Výzva Srdcovky je vyhlášena vždy
na svátek patronky horníků sv. Barbory, tedy 4. prosince.
V roce 2020 podpořila nadace 55 projektů
s celkovou částkou 920 816,- Kč.

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

SPOLEK
SVATÁ BARBORA
(SSB)

Hlavním cílem SSB je podpora dětí, kterým
zemřel jeden z rodičů na následky pracovního
úrazu v hornictví. Svou podporu zaměřuje
především na přípravu dětí pro budoucí
povolání. Další část tvoří příspěvky, které mají
dětem aspoň částečně ulehčit život,
tj. příspěvek na zahájení školního roku,
ze kterého si děti mohou pořídit základní
školní pomůcky, nebo jej použít na dopravu
do školy. V neposlední řadě jsou dětem
poskytovány příspěvky na volnočasové aktivity
a také příspěvky na Vánoce.
V současné době podporuje SSB 44 dětí.
V roce 2020 nadace podpořila spolek
částkou 500 000,- Kč.
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Základní myšlenkou tohoto programu je udržování hornických tradic a ducha
u výročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu
a zajištění volného času pro hornické seniory a členy kroužku krojovaných horníků.
Příznivci hornictví jsou podporováni Nadací OKD již několik let. Tradiční skoky přes
kůži, pochody, sjezdy, výstavy a mnoho dalšího mají na starosti právě tyto kroužky
a kluby, které sdružují vysloužilé i současné horníky.
V roce 2020 Nadace OKD podpořila 5 organizací za celkem 392 540,- Kč.

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

FONDY

TŘI NADAČNÍ FONDY - KRIZOVÝ, OPERATIVNÍ A ROZVOJOVÝ,
UMOŽŇUJÍ PRŮBĚŽNĚ REAGOVAT
NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V REGIONU. JSOU URČENY NA PODPORU PROJEKTŮ,
KTERÉ SE VYMYKAJÍ Z RÁMCE BĚŽNÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ SVÝM
CHARAKTEREM, SPOLEČENSKOU DŮLEŽITOSTÍ NEBO NALÉHAVOSTÍ.

KRIZOVÝ
FOND

R

O
JOV
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FOND

Finance v rámci tohoto fondu jsou využívány pouze při krizových

Cílem Rozvojového fondu je podpora dlouhodobých

situacích, jako jsou živelné pohromy, události ohrožující životy

strategických projektů s celospolečenským dopadem.

lidí a jiné situace, které si žádají krizové jednání.
Prostředky Rozvojového fondu nebyly v roce 2020 použity.
Prostředky Krizového fondu nemusely být v roce 2020 použity.
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ERATIVNÍ
P
O
FOND
Operativní fond umožňuje podpořit výjimečné projekty, které nemohou být
z termínových důvodů zařazeny do standardního grantového kola nebo si příspěvek
zasloužily vítězstvím v soutěžích.
V roce 2020 podpořila nadace v rámci tohoto fondu
2 projekty s celkovou částkou 275 000,-Kč.

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

LIDÉ A PROJEKTY
OCENĚNÉ
NADACÍ

PROJEKT
ROKU
SDRUŽENÍ PERMONÍK, SPOLEK
za projekt s názvem Příprava a
realizace výchovných koncertů pro
žáky ZŠ okresu Karviná
Cílem projektu je realizace těchto koncertů, které jsou
pečlivě připravovány a jsou nejúčinnější formou

pro stmelení kolektivu. Tento model pomáhá ke zvýšení
zájmu o sborové zpívání. V současnosti navštěvuje sbor
cca 200 žáků. Koncerty navštíví přibližně 3000 dětí
z okresu Karviná.

ADAM - AUTISTICKÉ

OBEC HORNÍ SUCHÁ

DĚTI A MY, Z.S.

za projekt s názvem Fedrování

za projekt s názvem 8.ročník
ADAMova tábora pro děti
s autismem

s folklorem 2019
Udržování hornických tradic
a folkloru Karvinska. Rozvoj

Aktivní prázdninový týden

pozitivního vztahu mladých lidí

pro autistické děti a jejich

k lidové kultuře a vzpomínání

sourozence. Tábora se zúčastnilo

starší generace na zvyky z mládí.

50 dětí, které zde rozvíjí své
emoční a sociální dovednosti pod
vedením odborníků.

Pozn.: Ceny byly předány a vyplaceny v roce 2021
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INOVATIVNÍ
PROJEKT

SDRUŽENÍ PĚSTOUNŮ ELIA, Z.S.

za projekt s názvem Terapeutický
pobyt pro děti z pěstounských rodin
Tábor s bohatým programem pro děti z pěstounských rodin, které
neměly jednoduchý start do života. Tábora se zúčastnilo 15 dětí a byly
pod odborným pedagogickým dohledem. Během táborového pobytu,
se s dětmi intenzivně pracuje na sebepojetí, uvědomění si vlastní
identity, prostřednictvím psycholožky se s dětmi vedou skupinové
terapie a individuální konzultace.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVA,
OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE

BANÍK OKD DOUBRAVA, Z.S.

za projekt s názvem Hry s

za projekt s názvem Zavlažování

babičkou a dědečkem
Mezigenerační projekt

1. SFK HAVÍŘOV, Z.S.

volnočasových a zájmových

za projekt s názvem Florbal

aktivit, kterými jsou čtení

na sídlišti mezi domy

pohádek pro dětí v MŠ, společné
vyrábění či hry.

Pořízení demontovatelného
povrchu pro venkovní použití

hřiště dešťovou vodou
Instalace zavlažovacího
systému, který je napojen na
retenční nádrže na sběr
dešťové vody.

při pořádaných florbalových
turnajích.
Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

Pozn.: Ceny byly předány a vyplaceny v roce 2021

SRDCAŘ
ROKU

MILAN ŽABČÍK

zaměstnanec OKD, HBZS, a.s.
Působí ve Sboru dobrovolných hasičů
Frýdku-Místku již 32 let a je
zkušeným, dlouholetým Srdcařem. Zastává
funkci trenéra a je členem jednotky PO, zde
vykonává funkci hasiče jako velitel jednotky.
Aktivně se zapojuje do přípravy družstev
mužů, žen, dorostu a mládeže
v disciplínách požárního sportu jako
trenér, ale také jako závodník. Dále se aktivně
zapojuje do ostatních akcí pořádaných
sborem.

ROMAN RAŠ

zaměstnanec OKD, a.s.
Působí ve Sboru dobrovolných

MARIE MORAVCOVÁ

hasičů v Horní Suché od roku

zaměstnankyně

2001. V organizaci je členem

Green Gas DPB, a.s.

výboru, vykonává také funkci

V organizaci působí již 16 let jako

vedoucího mládeže. Pro děti

koordinátorka klubu, řeší veškeré

připravuje akce, jako jsou výlety,

administrativní záležitosti včetně

opékání párků, halloween,

propagace a organizuje

maškarní bály, soutěže aj.

akce klubu.

Pozn.: Ceny byly předány a vyplaceny v roce 2021
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ROZDĚLENÍ SCHVÁLENÝCH GRANTŮ
V ROCE 2020 PODLE OBLASTÍ PODPORY

Rok 2020 začal jako každý jiný, bylo schváleno mnoho kvalitních a prospěšných projektů a my se těšili na realizaci každého
z nich. Příroda tomu chtěla jinak a v březnu jsme se začali potýkat s vládními restrikcemi, které ovlivňovaly realizaci téměř všech
projektů. Organizacím jsme vycházeli vstříc, jak jen to bylo možné, ale i přes veškerou snahu nešlo spoustu projektů uskutečnit,
a proto byly organizace nuceny projekty rušit nebo pozměnit.
V důsledku koronaviru nemohlo uskutečnit svůj projekt 17 organizací v celkové částce 695.690Kč. 7 organizací zrušilo projekt
před podpisem smlouvy a zbylých 10 organizací vrátilo na účet nadace příspěvky v celkové hodnotě 587.340Kč.
Organizacím, které změnily projekt v důsledku koronaviru, byly sníženy příspěvky v hodnotě 158.000Kč.
Radost z každého zrealizovaného projektu pak byla nepopsatelná a všechny organizace zaslouží obdiv za jejich obrovskou snahu,
nasazení a vůli.
Nerealizované projekty v důsledku koronaviru
Beskydská amatérská hokejová liga, z.s. - Finálový den BAHL 2020
Kabal team Karviná z.s. - KaBaL International Karviná 2020
Rodiče a škola Stonava, z.s. - Zábavné radovánky pro všechny generace
Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z. s. - Petřvaldský talent
Statutární město Karviná - Příměstské tábory seniory
Spolek Počteníčko - Počteníčko s babičkou
MÚZA Karviná, z.s. - MÚZA PRO KAŽDÉHO
Klub přátel hornického muzea v Ostrava, z.s. - Mezinárodní setkání hornických spolků v Žacléři 2020
Dům kultury města Orlové - ROCKTHERAPY 2020 - na pomoc dětem s mentálním postižením
Městské kulturní středisko Havířov - Festival barev 2020
Survival & Kung Fu Club Karviná - Dragon Cup 2020 - Slavnosti dračích bojovníků v Karviné
Městské kulturní středisko Havířov - Vánoční městečko 2020
Obec Doubrava - Doubrava spolu VIII. - podpora kulturního života v obci
Dům kultury města Orlové - ADVENT V ORLOVÉ 2020
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava - Šíření a udržování hornického ducha a tradic nejen mezi horníky
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TJ Sokol Frýdek-Místek - Hornická desítka
Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s. - Útěk v řetězech - 12.ročník
Organizace, které změnily projekt v důsledku koronaviru
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s.
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
Taneční studio DANCEPOINT, z.s.
Obec Doubrava
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KOHO JSME PODPOŘILI
PRO REGION
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Projekt nebyl realizován

Projekt nebyl realizován
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Projekt nebyl realizován

Projekt nebyl realizován
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SRDCOVKA

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

Projekt nebyl realizován

Projekt nebyl realizován
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HORNICKÉ TRADICE

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

Projekt nebyl realizován

SPOLEK SVATÁ BARBORA

OPERATIVNÍ FOND

25
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PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ VYPLACENÝCH V ROCE 2020
PŘEHLED O VLASTNÍM MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADACE

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ
VYPLACENÝCH
V ROCE 2020

Celková hodnota nadačních příspěvků vyplacených nadací v roce 2020 činila 8 190 tisíc Kč (2019: 8 673 tisíc Kč)
a celková hodnota vrácených nadačních příspěvků v roce 2020 byla 609 tisíc Kč (2019: 56 tisíc Kč) - hodnota vyplacených nadačních
příspěvků po odečtení vratek byla v roce 2020 ve výši 7 581 tisíc Kč (2019: 8 617 tisíc Kč).
Výše nadačních příspěvků, které se váží k organizacím a projektům podpořených Nadací OKD v roce 2020 činila 7 029 tisíc Kč
a výše vrácených nadačních příspěvků byla 605 tisíc Kč. Detailní přehled organizací a projektů podpořených Nadací OKD v roce 2020
je uveden na stranách 28-29 výroční zprávy.
Výše nadačních příspěvků, které se vztahují k organizacím a projektům schválených Nadací OKD v předchozích letech činila
1 161 tisíc Kč a k tomu vratky nadačních příspěvků ve výši 4 tisíce Kč.
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PŘEHLED ORGANIZACÍ SCHVÁLENÝCH NADACÍ OKD
V PŘEDCHOZÍCH LETECH, JIMŽ BYL VYPLACEN
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2020:

1.FBC Karviná, z.s.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná

ADRA, o.p.s.

Podané ruce - osobní asistence

BOX Havířov z.s.

Podané ruce, z. s.

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Sdružení Permoník, spolek

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace

Domov Vesna, příspěvková organizace

Spolek Madleine

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace

Spolek PORTAVITA

Handicap Sport Club Havířov, z.s.

spolek Po súsedsku

Iniciativa Dokořán, z. s.

Spolek svatá Barbora

Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Statutární město Karviná

Město Orlová

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Městské kulturní středisko Havířov

TANDEM DUHA - spolek rodičů, učitelů a přátel pro školu a mládež

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Tělocvičná jednota Sokol Karviná

MICHELLE Karviná z.s.

TJ Jäkl Karviná, z.s.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

UnikaCentrum, z.ú.

Obec Doubrava

Voltiž Duha z.s.

Obec Horní Suchá

Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná,
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PŘEHLED ORGANIZACÍ SCHVÁLENÝCH NADACÍ OKD
V PŘEDCHOZÍCH LETECH, KTERÉ V ROCE 2020
VRÁTILY NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ČÁSTEČNÉ NEBO
PLNÉ VÝŠI:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně - Nerad
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PŘEHLED O VLASTNÍM MAJETKU
A ZÁVAZCÍCH K 31.12.2020

AKTIVA

AKTIVA CELKEM 88 019 tisíc Kč

PASIVA

PASIVA CELKEM 88 019 tisíc Kč

PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADACE
Majetek Nadace OKD byl použit pouze
na nadační příspěvky související s účelem nadace
a také k úhradě nákladů související se správou.
Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
2020

31

Nadace OKD - Výroční zpráva 2020

Datum:

17. května 2021

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Bubík
předseda správní rady
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Datum:

17. května 2021
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Podpis statutárního orgánu:

Ing. Jiří Bubík
předseda správní rady
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
AUDITORA
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43

ODPOVĚDNOST
ZA VÝROČNÍ
ZPRÁVU

Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě Nadace OKD za rok 2020 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit
přesné a správné posouzení Nadace OKD, nebyly vynechány.

V Karviné dne 17. května 2021
Ing. Jiří Bubík, MBA
předseda správní rady
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NAŠI DÁRCI
A PARTNEŘI

Všichni tito dárci a partneři podporují naše aktivity, protože sdílí
naše nadační hodnoty. O to víc si jejich podpory vážíme.

NAŠI DÁRCI
ZŘIZOVATEL

500.000Kč
50.000Kč

40.0

manželé Vojtovi

00Kč

I
NAŠ
EŘI
N
T
PAR
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PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
A PARTNERŮM

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří nám zachovali svou přízeň. Děkujeme všem nadačním partnerům a velkému okruhu přátel nadace. Tito
lidé nám sice neposkytují dary, ale mnohdy pro nás znamenají tolik potřebnou pomocnou ruku. Spolupráci s nadací se věnuje mnoho lidí z neziskového
sektoru, zaměstnanců OKD a.s. a dalších dárcovských firem a to zcela dobrovolně a ve svém volném čase. Toho si velmi vážíme a jsme nesmírně rádi,
že jste s námi.

Velké díky a uznání patří našim příjemcům, bez kterých bychom zde nebyli. Lidem, kteří mají nápady, nebojí se nám je sdělit a požádat nás o finanční
příspěvek v grantových výzvách. Neziskovým organizacím, které pracují ve prospěch společnosti, a my díky nim můžeme pomáhat.
Tým Nadace OKD
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NADACE OKD
Karola Śliwky 149/17
733 01 Karviná - Fryštát
IČ: 27832813
DIČ: CZ27832813
tel: +420 725 389 852
email: info@nadaceokd.cz
web: www.nadaceokd.cz
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Použité fotografie: podpořené projekty v roce 2020

