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Vážení čtenáři,
zdravím Vás
a přeji příjemné zimní dny.
Sněží, venku
mrzne, pomalu
a jistě se všichni připravujeme na ukončení tohoto roku.
V neziskových organizacích připravujete poslední akce v letošním
roce včetně vyúčtování poskytnutých dotací od donátorů. Ráda
bych Vám sdělila, že Statutární
město Olomouc již vyhlásilo granty pro rok 2011, a to ve 12 základních oblastech. Podrobné informace
najdete na internetové adrese:

www.olomouc.eu. Věřím, že dobré
zprávy tohoto typu jsou přijímány
s radostí. Chtěla bych Vám popřát
více takových dobrých zpráv,
samozřejmě, nejen v Olomouci, ale
v celém Olomouckém kraji.
V soukromí se připravujeme na
svátky vánoční i oslavy konce
roku… Je čas rozjímání o tom, co
se nám povedlo a co bychom rádi
v následujícím roce změnili, napravili, uskutečnili.
Přeji Vám všem úspěšné ukončení
stávajícího roku a současně hodně
sil pro naplňování Vašich přání
a vizí i v roce 2011.
Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora Statutárního města Olomouce

Sněm UNO

i mailem na adresu sekretariátu.
Návrh kandidatury musí obsahovat:
• jméno, příjmení, akademický,
popř. jiný titul, datum narození
a název organizace, kterou
reprezentuje, případně členství
v UNO;
• podepsané prohlášení kandidáta v případě, že kandidát nekandiduje osobně, že byl s návrhem seznámen a pro případ
svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu UNO.
2) Zároveň si můžete připravit
otázky pro naše pozvané hosty
otázky, na které budou hosté
odpovídat v dopoledním bloku.
Pozvaní jsou pan hejtman

XII. sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje se bude konat v sobotu
5. února 2011 v Olomouci v zasedacím sále na Magistrátu města
Olomouc, Hynaisova ulice č. 10.
Na sněm zveme NNO Olomouckého kraje, členy i nečleny UNO.
Podrobný program s návratkou budeme rozesílat v lednu 2011.
Informace o připravovaném sněmu:
1) Sněm UNO je volebním sněmem.
Proto si nezapomeňte připravit
návrhy pro své kandidáty, kteří
by se mohli ucházet o členství
v předsednictvu UNO. Své návrhy můžete průběžně zasílat
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setkání
dobrovolníků
proběhlo
v Berouně
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Výroční jednání OKNO
Správní rada Nadačního fondu
OKNO zve své členy a příznivce na
Výroční jednání Koalice Olomouckých neziskových organizací (OKNO).
Setkáni se bude konat ve středu
12. ledna 2011 v 16.30 hodin v zasedací místnosti NF OKNO na
Dolním náměstí 38, Olomouc.
Na programu jednání bude:
• zpráva o činnosti v roce 2010;

• činnost a hospodaření NF OKNO;
• další směřování OKNO a NF
OKNO;
• plán aktivit v roce 2011;
• volby kandidátů do správní
a dozorčí rady NF OKNO.
Více najdete na webové adrese:
http://www.nf-okno.wz.cz/
Jaroslav Malý, předseda správní
rady NF OKNO

Ing. Tesařík, náměstci hejtmana 3) Na krajském sněmu si budete
RNDr. Kosatík, Ing. Horák, dále
moci za zvýhodněnou cenu (cca
zástupci PČR pan Jílek, p. Boháč,
50 Kč, původní cena 99 Kč) zap. Andrýsková, MUDr. Chalánkoupit publikaci od Pavla Stejková, zástupci města Jeseník
skala „Ekonomika neziskové
a Olomouc, europoslanec
organizace“.
Ing. Březina a zástupce ANNO
pan Schwarz.
Mgr. Marcela Vystrčilová
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Seminář o partnerství NNO
UNO ve spolupráci s KONEP (Koalice nevládek Pardubicka) uspořádalo dne 9. listopadu 2010 seminář
v rámci projektu Communem
Reddere. Lektorky Ing. Eva Bulisová
a Bc. Jana Machová účastníky seznámily s činností a službami, které pro NNO v Pardubickém kraji
KONEP poskytuje, dále s partnerskými projekty v jejich praxi a se
závěry projektu, které obsahuje příručka „Metodika partnerských
projektů“. Příručka je k dispozici
na webové adrese www.nevladky.cz/
granty. Kromě grantů lze na webu

www.nevladky.cz nalézt nabídku
účetního poradenství, které mohou
zdarma využít i NNO Olomouckého kraje.
Lektorky v závěru přednesly aktuální možnosti dotačních příležitosti, které jsou vhodné pro NNO.
Nad rámec programu vystoupil se
svým příspěvkem Ing. Roman
Haken k tématu Strategie rozvoje
neziskového sektoru. Další informace k tomuto tématu můžete
zhlédnout na jeho webových stránkách: www.romanhaken.info.
Zdeněk Beil

Českomoravská jednota neslyšících
(ČMJN) vydala historicky první
kalendář o problematice neslyšících v České republice. V kalendáři se dozvíte následující informace:
• Proč se slaví Mezinárodní den
neslyšících.
• Jak se chovat k neslyšícím.
• Činnost jednotlivých organizací neslyšících.
Cílem projektu je umožnit těmto • Desatero komunikace s osobaneziskovým subjektům získat zdarmi se sluchovým postižením.
ma internetové služby, webhosting • Projekty organizací neslyšících.
atd. V této věci spolupracujeme Vše je doplněné základními slovníse sponzory, kteří tyto služby zdarma zajišťují. Pokud patříte mezi
neziskové subjekty, registrujte se
pomocí registračního formuláře,
který naleznete na webových
stránkách www.neziskoveweby.cz/ Ve spolupráci s Olomouckou sekcí
registrace.
UNO uspořádal NF OKNO 10.
Jan Dvořák, NeziskoveWeby.cz
prosince v sále NF OKNO v Olomouci (Dolní náměstí 38) koncert
atp. nebo s tím mají zkušenost Elektroakustik, na kterém učinz ciziny, a také lidé, kteří se blíže kovali se svými vlastními skladbazajímají o finance/finanční krizi mi dva výborní kytaristé, Tomáš
a mají k tématu co říci.
Zejda a Ladislav
Více informací najdete na webové Danis. Koncert
stránce www.thinktank.cz. Cena se konal v předza seminář je 1600–2600 Kč (pod- vánočním, adle vašich možností), další informace ventním období,
včetně přihlášky na www.think- proto byla v sále
tank.cz nebo tel. Eliška Balharová nálada sváteční
732 440 930. Přihlášky přijímáme a pohodová huddo 10. 1. 2011 na e-mailu: ba všechny pohlopenspace@thinktank.cz.
tila a navodila
RNDr Naďa Johanisová, PhD, krásnou atmotel.: 549 493 005
sféru souznění.
katedra environmentálních studií
Přítomní posluFakulta sociálních studií MU
chači i organizá-

Projekt podpory NNO
Dovolujeme si Vás informovat
o službě pro podporu neziskových
organizací a dalších neziskových
projektů. Tato služba je nyní zdarma k dispozici i pro Vás.
Portál www.neziskoveweby.cz je
neziskový projekt, podporující poskytování internetových služeb
zdarma všem neziskovým organizacím, charitativním sdružením, sportovním klubům, zájmovým chovatelům a dalším.

Peníze jinak
Trast pro ekonomiku a společnost
Vás zve na seminář ve stylu open
space (otevřený prostor) o etickém
a družstevním bankovnictví,
etickém investování a lokálních
a komunitních měnách ve dnech od
26. do 30. ledna 2011 v Chaloupkách (u Kněžic u Třebíče).
Seminář je určen těm, kteří experimentují s místními měnami, zajímají se o ně, snaží se o etické
bankovnictví třeba v minimální míře, angažují se nějak v družstevních
záložnách, občanských elektrárnách
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mi pojmy ze znakového jazyka.
Kalendář neslyšících 2011 stojí
pouze 100,- Kč. OUN Olomouc si
objednala pro volnou distribuci
celkem 75 kusů kalendářů, které si
můžete zakoupit v Internetové
kavárně Oblastní unie neslyšících
Olomouc v pracovní dny.
Mgr. Panský Ota, předseda o. s.
Oblastní unie neslyšících Olomouc
Zakládající člen Českomoravské
jednoty neslyšících
Jungmannova 25, 772 00 Olomouc

Koncert Elektroakustik
toři zjistili, že sál NF OKNO má
velmi dobré akustické vlastnosti
a tak věříme, že se do budoucna
podaří uspořádat více takových
koncertů.
Jitka Zahálková
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Pozvánky Pontis Šumperk
Společenské středisko Sever –
Temenická 5, Šumperk
Mateřské centrum otevřeno denně
/ kromě středy / od 9.00–12.00 h.
Bližší informace na čísle 583 211 766.
Plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl roku věku je
stále v provozu.
Další informace u pí Smorojové na
čísle 732 561 061.
Aktivity pro seniory:
• Angličtina pro seniory v Klubu
důchodců, každé pondělí od
9.00. lektor kpt. Jana Coufalová
• Výtvarná dílna v Klubu důchodců
– každé sudé úterý 9.00–11.00 h.
• Trénování paměti v Klubu důchodců – každou středu
10.00–11.00 h. Vstup zdarma.
Novinka!
Cvičení s flexibarem pro seniory –
středa od 15.45 do 16.45 h. od
10. 11. 2010
Cvičení s flexibarem pro ženy – čtvrtek
od 17.00 do 18.00 h. od 11. 11. 2010
v Kavárničce pro seniory(bezbariérový přístup)
Cvičení pro seniory každé pondělí
od 9.00 do 10.00 h.
Trénování paměti každý čtvrtek od
9.00 do 10.00 h.

Pravidelně se opakující kurzy
Pondělí
JÓGA S PANÍ DUBSKOU
I. 14.00–15.30 h.
CHUEJ-ČCHUN-KUNG
15.30–17.00 h.
KALANETIKA 17.00–18.30 h.
CVIČME V RYTMU 19.15–20.15 h.
Úterý
VÝTVARNÁ DÍLNA 09.00–11.00 h.
(sudý týden)
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 14.00–15.30 h.
JÓGA PRO SENIORY 15.30–17.00 h.
JÓGA II. 17.00–18.30 h.
JÓGA III. 18.30–20.00 h.
Středa
CVIČENÍ
PRO
SENIORY
08.30–09.30 h.
CVIČENÍ
PRO
SENIORY
09.30–10.30 h.
POHYBOVÁ VÝCHOVA (PRO DĚTI 4–8 LET) 14.30–15.45 h.
JÓGA IV. 18.00–19.30 h.
Čtvrtek
CVIČENÍ PRO ŽENY 17.00–18.00 h.
HARMONIZAČNÍ
CVIČENÍ
18.15–19.45 h.
DPS Tereza – Gagarinova 13,
Šumperk, Společenská místnost
CVIČENÍ
PRO
SENIORY
09.00–10.00 h. (lichý týden)

Pamatováček se představuje
Alzheimerovou nemocí trpí v Olomouci až tisíc lidí. Postihuje většinou lidi nad šedesát let. Nemoc
začíná jako častější zapomínání
a je často bagatelizována.
Denní stacionář Pamatováček zahájil svou činnost na podzim roku
2009. Jedná se o novou aktivitu
Občanského sdružení Pamatováček, poskytující již od roku 2004
sociální poradenství, které je
provázáno s možností lékařské péče v oboru neurologie a psychiatrie. Díky pobytu v Denním
stacionáři je umožněno klientům
žít aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí a zabránit tak
jejich předčasné institucionalizaci.
Záměrem je poskytovat ambulantní službu v bezpečném prostředí pro
osoby se sníženou soběstačností
trpící Alzheimerovou chorobou.
Denní stacionář může využít zároveň až patnáct klientů, o které
se starají proškolené pečovatelky.
Služba je poskytována denně od
7.00 do 15.00 hodin v nově zrekonstruovaných a vybavených
prostorách na adrese Karafiátová
5/525, Olomouc. Budova je
obklopena velkou zahradou. K dis-

pozici je prostorná terasa, která je
za příznivého počasí využívána
k posezení a relaxaci. Samozřejmostí je bezbariérové řešení celého zařízení. Na programu je
trénování paměti zábavnou formou, muzikoterapie, při které se
klienti aktivně zapojují, tělesná
cvičení zaměřená na podporu udržení fyzické kondice, apod.
Účinně lze u této nevyléčitené
nemoci zasáhnout pouze v počátku. K předčasnému zachycení poruch paměti slouží testy paměti,
které bezplatně provádíme v prostorách Občanského sdružení. Na základě výsledků provedeného testu
je možno dohodnout další péči
v našem zařízení.
V případě zájmu o služby Denního
stacionáře je možno si pobyt vyzkoušet. Nabízíme tři dny, kdy po
dobu dvou až tří hodin umožníme
zájemci setrvat a seznámit se se
zařízením, vybavením, personálem
i programem dne. Pokud je o službu projeven zájem, je na budoucím klientovi, aby si vybral čas
i frekvenci, která mu bude vyhovovat.
Pokračování na str. 4
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Docházka může být například každodenní nebo dvakrát do týdne,
osmihodinová či jen na tři hodiny
určitý den, naprosto dle vůle klienta. Denní stacionář zajišťuje
i stravu, a to oběd. Tato služba je
využívána především klienty, kteří pobývají ve stacionáři přes
poledne. Dopravní dostupnost je
vyhovující, autobusové linky číslo
16 (spoj každých 10 minut) a číslo 19 (spoj každých 30 minut), mají zastávku nedaleko Denního
stacionáře, přímo s názvem stanice Karafiátová. V případě zájmu je
možno zprostředkovat klientovi
převozovou službu, která se zabývá
dopravou uživatelů do podobných

středisek péče.
Občanské sdružení Pamatováček se
svojí činností snaží ulevit nejenom
nemocným Alzheimerovou chorobou, ale i jejich blízkým, pečovatelům, kteří nejvíce pociťují tíhu
každodenní nepřetržité a vyčerpávající péče o nemocné. Využitím
služby Denního stacionáře mají
prostor k vlastní seberealizaci, relaxaci apod. Mohou tak po dobu,
kdy je o jejich blízké postaráno,
obnovit své tělesné i duševní síly.
Občanské sdružení i v tomto vychází pečovatelům vstříc a nabízí
pravidelná setkávání pečovatelů,
a to ve Wurmově ulici. Mimo letní
prázdniny se zde pořádají tzv. Čaje

Výcvik Commandos
Organizátoři Duhy Velké Medvědice uspořádali o podzimních
prázdninách už 8. ročník výcviku
speciálních jednotek COMMANDOS.
Patnáct účastníků zvítězilo nad nástrahami přírody Železných hor
i nad záludností velitelského štábu, přičemž během pěti dní zažili
výcvik na zemi, na vodě, pod zemí
i ve vzduchu. V zinkové rakvi se
nevrátil nikdo, všichni zúčastnění
se úspěšně zadaptovali na civilizaci. Z reakcí místních obyvatel, kteří přišli s účastníky do styku, je
zřejmé, že si o zážitcích letošního
podzimu bude vyprávět i několik
pokolení.

Už měsíc před akcí bylo jasné, že
letošní ročník bude jiný. Organizátoři letos téměř zahodili léty prověřený program, rozjeli se na místo
samé a všechno naplánovali přímo
na míru (a co víc – využili chalupu, kam někteří z nich jezdili od
dětství, a tedy detailně znali jak
základnu, tak okolí). Letošní výcvik naplánovali jako soustavu tzv.
strukturovaných her. V samém závěru příprav odjelo na Vysočinu
auto plně naložené materiálem
včetně například nafukovací lodi
s plnou výbavou.
Během pěti dní podzimních
prázdnin se účastníci, z nichž každý měl vojenskou hodnost
podle zásluh a počtu absolvovaných ročníků Commandosu, opět stali členy
jedné z čet Alfa, Beta, Gama,
v nichž fungovali ve dne
v noci. Čety pak procházely
nejrůznějšími zátěžovými
situacemi. Účastníci pomáhali domorodcům v nouzi
(odpracovali hodinu domácích prací ve vesnici Krásné),
plnili úkoly v radiací zamořeném území, aby nakonec
zrušili zdroj radiace, na celodenním pochodu odhalovali
nepřátelské agenty v Nasavr-

o páté, kde si pečovatelé při odpoledním čaji předávají své postřehy,
zážitky a zkušenosti, které mají s péčí o své blízké. Vzájemně tak konzultují své problémy a zjišťují, že nejsou sami se svými starostmi. Přítomna je i psycholožka, která v případě zájmu poskytne potřebné rady.
Bližší informace o setkáváních i data schůzek s kontakty jsou na webových stránkách OS Pamatováček.
Další nezanedbatelnou službou,
kterou poskytujeme, je odborné sociální poradenství, kde mimo jiné
pomáháme zájemcům s vyřízením
žádostí příspěvku na péči o osobu
blízkou, informujeme o pobytových zařízeních, které zajímají na-

kách, svedli tankovou bitvu na
pláni u rozhledny Boika, přežívali půlden v lese
včetně pečení
masa a následného přespání v chýších ve vichřici
a o závěrečné noci absolvovali neplánovaný
výsadek mimo
civilizaci. K tomu
nutno připočíst
několik nočních
her,
armádní
sportovní hry,
napínavý čtyřboj,
kurz první pomoci, psychologický
výcvik nebo lovení divé zvěře. Starost o základnu a plné žaludky byla letos také v režii účastníků,
takže o nějakém odpočinku nebylo
ani řeči. Nutno říct, že nápad zapojit do hry domorodce – tedy
provádět spoustu aktivit veřejně,
opravdu přispěl ke zdaru akce.
Letošní ročník s heslem „Konec
mazlení!“ je minulostí. Účastníci
byli skvělí, hráli naplno, podporovali se v četách i mimo ně a pomohli tak organizátorům udělat
úspěšnou akci. Poděkování patří
kromě nich také přátelům z Duhy
Klubu Dlažka (Přerov) a Duhy Tuláků (Olomouc) za zapůjčení mate-
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še klienty a předáváme kontakty
na tyto instituce.
Doufáme, že vás nabídka našich
služeb zaujala. Budeme se těšit na
vaši návštěvu, kterou je možno
domluvit předem na uvedených telefonních číslech.
Za kolektiv pracovníků OS Pamatováček, Eva Klevarová – koordinátorka
Kontaktní pracovníci:
Eva Klevarová – koordinátorka
Mgr. Ivana Štěpánová – sociální pracovník
Telefon: 585 426 110, 732 452 596

riálu a majitelům chalupy za
důvěru, že nespadne. Nespadla.
Fotky z akce jsou na www.velmed.
duha.cz/gallery
Hynek Pečinka,
Duha Velká Medvědice
Kdo je Duha Velká Medvědice?
Originální spolek fajn lidí, který
připravuje duhově barevné
programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže – jednodenní či
víkendové akce v přírodě, doma i
ve světě zaměřené na turistiku,
sporty a hry, amatérskou kulturu
a mezinárodní výměny mládeže.
Získáte s námi netradiční a silné zážitky… www.medvedice.net

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Zastoupení v Bruselu

Vánoční strom v Jeseníku

Novým zastoupením v Bruselu se může pochlubit Olomoucký kraj. Hájit zájmy
regionu bude v nově
otevřených prostorách tzv.
„DomeCZechu“. Zde sídlí
také Liberecký a Středočeský kraj. Kancelář Olomouckého kraje se nachází
v blízkosti Evropské komise
a dalších významných evropských institucí. Hlavním
cílem zastoupení je zprostředkovat příležitosti, které
pro Olomoucký kraj vyplývají z členství České
republiky v Evropské unii,
monitorovat evropskou
legislativu a prosazovat zájmy subjektů Olomouckého
kraje. Další informace najdete na
stránkách kraje www.kr-olomoucky.cz
v odkazu Evropská unie/Regionální zastoupení Olomouckého
kraje v Bruselu.
Kontaktní adresa: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, Avenue

Občanské sdružení Na jedné lodi
již počtvrté zorganizovalo charitativní akci „Vánoční strom dětí
z dětských domovů“, jejíž smyslem
bylo udělat radost opuštěným dětem a splnit jejich (třeba i tajná...)
vánoční přání. V letošním roce
byly dárky shromažďovány ve
prospěch dětí z dětských domovů
v Jeseníku a Černé Vodě.
Vánočně-charitativní akce probíhala v předvánočním čase v prodejně knihkupectví Librex v příze-

Martina Mařáková, Marcel Šos

Poděkování Olomouckému
kraji
d´Auderghem 84, Etterbeek, 1040
Brussels, Belgium
Radovan Dluhý-Smith, MSc. B.A.,
koordinátor Olomouckého kraje pro
zastoupení v Bruselu
e-mail: radovan.dluhy@kr-olomoucky.cz

Grantový kalendář
5. Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Blokového grantu CZ 0001 Fond Technické
Asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/ Norsko
Oblast podpory: rozvojová pomoc,
výměna zkušeností, tripartitní
spolupráce
Uzávěrka: 31. 3. 2011
Více informací: www.nadacezdravi.cz
Visegrádský strategický program
(Strategické granty)
Cíl podpory: regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, integrace romské komunity,
ostatní
Uzávěrka: 16. 5. 2011
Více informací: visegradfund.org/
grants/strategic_grants/
strategic-basic-cz/
Nadace rozvoje občanské společnosti – Návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci „3P“
Oblast podpory: rozvoj neziskového sektoru
Uzávěrka: Průběžná (do 30. 9. 2011)
Více informací: www.nros.cz/
programy-nros/programpreklenovaci-pomoci-201e3p201c
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, odbor sociálních služeb –
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.2 Podpora sociální in-

mí obchodního centra Alkron na
Masarykově náměstí v Jeseníku,
kde byla umístěna i kasička na
drobné peněžní dary.
Zárukou, že se dárečky dostanou
do těch správných dětských rukou,
bylo jako v minulých letech Občanské sdružení Na jedné lodi.
Partnerem akce bylo knihkupectví
Librex v Jeseníku a Lesy ČR Jeseník.

tegrace příslušníků romských
lokalit
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Uzávěrka: Průběžná
Víceinformací:www.mpsv.cz/cs/842
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, odbor sociálních služeb
a sociálního začleňování – OP
Lidské zdroje a zaměstnanost,
3.1 Podpora sociální integrace
a sociálních služeb
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Uzávěrka: Průběžná
Víceinformací:www.mpsv.cz/cs/740
Nadace Divoké husy – Benefice
s Divokými husami
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru
Uzávěrka: průběžná
Více informací: divokehusy.cz/
pro_zadatele/nase_programy/
Nadační fond Dalkia Česká
republika
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, rozvoj
neziskového sektoru, ostatní
Uzávěrka: průběžná
Více informací: www.dalkia.cz/
default2.asp?url=1
Bc. Marcela Kropáčová

Podpora rozvoje a nácviku specifických schopností a dovedností
vedoucích k sociálnímu začlenění
zrakově postižených, zvláště s ohledem na pracovní proces, je jedním
z cílů sociálních služeb TyfloCentra
Olomouc o. p. s.
K jeho naplňování docházelo hned
ve čtyřech regionálních střediscích
v Olomouci, Prostějově, Přerově
a Šumperku. Díky financím z projektu mohly po celý rok probíhat jazykové kurzy, jednorázové vzdělávací
přednášky, kurzy gramatiky a sociálních dovedností, trénink manuální
zručnosti, exkurze u zaměstnavatelů.
„Za necelých osmnáct měsíců projektu nás navštívilo přes sto čtyřicet klientů. Někteří z nich se zúčastnili
pouze vzdělávacích kurzů a přednášek zaměřených na komunikační
a sociální dovednosti, jiní využili individuální podpory při hledání zaměstnání. Zvážíme-li současnou
míru nezaměstnanosti a stále přetrvávající předsudky ve společnosti
a mezi zaměstnavateli, že nevidomý
člověk není schopen plnohodnotné-

ho pracovního výkonu, nelze očekávat závratné výsledky v počtu
úspěšně zaměstnaných klientů.
Nicméně dvacet pět spokojených lidí, kteří se vrátili do práce je pro
nás dobrou zpětnou vazbou, že naše služby pomáhají“, říká Mgr. Věra
Bartošová, vedoucí Střediska podpory zaměstnávání.
V tomto roce se výrazně upevnila
spolupráce s regionálními úřady
práce, které významně usnadňují
komunikaci s potencionálními
uživateli i zaměstnavateli.
„S ohledem na výše uvedené skutečnosti, můžeme s potěšením konstatovat, že individuální projekt
Olomouckého kraje patří k těm
úspěšným. Určitě posílil možnosti
klientů se zrakovým postižením na
trhu práce, i když do budoucna nebude situace v tomto ohledu
jednoduchá. Touto cestou chceme
poděkovat Olomouckému kraji za
účinnou podporu, kterou budeme
potřebovat i v nastávajícím období“, říká Jan Příborský, ředitel
TyfloCentra Olomouc, o. p. s.

OKNO do neziskového sektoru
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Výstava v Jeseníku
Výstava „Svět očima klientů sociálních služeb“ byla zahájena vernisáží dne 11. října 2010 v 18.00
hodin v prostorách obchodního
centra Alkron. Slavnostně ji zahájil starosta města Jeseník Mgr. Petr
Procházka spolu s místostarostou
města Jeseník MUDr. Jiřím Staňou.
Oba zástupci města pochválili započatou práci sekce „Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka“
při UNO OK. Vystavená díla se zá-

stupcům města líbila a starosta
města připomněl, jak složité je
v dnešní době řešit sociální problematiku s ohledem na nedostatek
finančních prostředků. Následně
Mgr. Stanislav Turek za sekci „Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka“ poděkoval zástupcům města Jeseník za záštitu a zahájení výstavy, také za pomoc ze
strany města sociálním službám.
Velký dík patřil také Mgr. Veronice

Sokolové za práci pro sekci a UNOOK za finanční příspěvek, bez kterého by nešla celá akce zrealizovat.
Dále připomněl, že výstava bude
nadále pokračovat v celém regionu a má tedy putovní charakter.
Finanční výtěžek z prodeje jednotlivých děl bude použit nejen na
provoz vybraných sociálních služeb, ale také z něj budou podpořeni klienti, kteří se svými
fotografiemi ve fotosoutěži uspěli
a poskytli je k uskutečnění výstavy.
Po vystřelení slavnostních rychlých
špuntů byla celá výstava zahájena

Česko-polská konference v Jeseníku
Pod názvem „Jak získat peníze pro
neziskovkou“ se v rámci projektu
„Podpora českých a polských neziskových organizací“ konala dne
10. listopadu 2010 v klubovně ČZS
v Jeseníku konference neziskových
organizací Jesenicka.
Konferenci zahájil Marcel Šos (vedoucí realizovaného projektu), který přivítal účastníky konference
pořádané o. s. Umění na hranici ve
spolupráci s Unií neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen UNO OK) a o. s. Na jedné
lodi. Marcel Šos seznámil přítomné s cílem a programem česko-polské konference a představil Fond
mikroprojektů Euroregionu Praděd
– oblast podpory 3.3, jehož
hlavním cílem je zmírnit okrajový
charakter příhraničních oblastí,
zlepšit kvalitu života a vytvořit
spolupracující systémy na obou
stranách hranice, podporovat další
rozvoj hospodářského potenciálu
příhraničních regionů posilováním
stávajících struktur, zvyšováním
soutěživosti českých a polských
subjektů a oživováním celkového
hospodářství na obou stranách
hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu. Poté
předal slovo Tomáši Hradilovi,
předsedovi Hnutí Brontosaurus Jeseníky, který seznámil přítomné
se zkušenostmi čerpání finančních prostředků zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Následně prezentoval projekty: Jesenicko, cesta
ke kořenům (projekt podporující
rozvoj šetrné turistiky), Obnova
památek a pramenů, Horskou
stezkou Vincenze Priessnitze jesenicko-nyským pohraničím, (která byla slavnostně otevřena 30. 9.
2010), Bolestná místa jesenickonyského pohraničí (vytvořením
stezky v bývalém vojenském muničním skladu MUNA v Mikulovi-
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cích). V Mikulovicích by Hnutí
Brontosaurus Jeseníky rádo vytvořilo zázemí pro volnočasové aktivity a nabídlo tento prostor i ostatním organizacím (vznik tzv. městečka neziskových organizací).
Dále se ujal slova Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel Euroregionu Praděd,
který prezentoval Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd a jeho
základní pojmy, definoval konečného uživatele i zahraniční partnery,
možná místa realizací projektů,
vhodné aktivity, způsob financování mikroprojektů (včetně povinnosti předfinancování a dofinancování ze strany žadatele), způsobilost výdajů apod. Zdůraznil
nutnost odděleného vedení účetnictví. Podmínka zřízení samostatného účtu není. Vysvětlil, jaké jsou
přílohy k žádosti a příklady z praxe,
průběh projektu od přijetí až po
případné schválení, možnost řešení
podstatných a nepodstatných
změn. Zmínil se také o povinné publicitě. Veškeré informace a kontakty jsou uvedeny na stránkách
www.europraded.cz.
Mgr. Jiří Kovalčík, zástupce MěÚ,
hovořil o dotačních možnostech v rámci příspěvku
z rozpočtu města v oblastech využití volného času dětí a mládeže, sportu
a tělovýchovy, kultury, turistického ruchu a veřejně
prospěšných společenských aktivit . Pravidla najdeme na www.jesenicko.eu/
cs/dotacni-politika-mesta/.
Z příspěvku je možné financovat provozní náklady organizace (část A),
anebo díky němu dofinancovat určité projekty či
jednorázové aktivity do
20 tisíc Kč (část B). Jedna
organizace může podat

a klienti, pro které byla akce především uspořádána, si vychutnávali slavnostní chvíle. Jejich děl si
váží nejen občané města, ale i sami představitelé města Jeseník.
Celou atmosféru dokreslovala radost účastníků a spokojenost s tím,
že jejich svět si mohou prohlídnout každodenně i ostatní
obyvatelé jesenického regionu. Akce se vydařila a je jednou z mnoha
aktivit sekce zaměřené proti stigmatizaci klientů sociálních služeb.
Josef Vondra, ředitel o. s. Darmoděj

stránkách UNO Ok či v bulletinu
OKNO do neziskového sektoru.
Poté vystoupil Ing. Milan Čermák
z oddělení dotací Finančního úřadu v Jeseníku.Ten zdůraznil důležitost řádného prostudování
smluv o dotaci, vedení odděleného účetnictví a desetiletou archivaci veškerých dokumentů
spojených s realizací a vyúčtováním projektu (pro kontrolu je
možná lhůta 10 let od ukončení
realizace projektu). Za zjištěné
chyby či za porušení rozpočtové
kázně je vždy vystavena pokuta
nebo penále v odpovídající výši
škody! Ing. Milan Čermák dále
zdůraznil důležitost log a povinné
publicity, která je také předmětem
kontroly. V případě potřeby a dotazů nabídl možnost kontaktovat
svou osobu z důvodu prevence
před postihy, avšak je třeba si uvědomit, že finanční úřad není poradenskou službou pro příjemce
dotace.
Tento projekt byl spolufinancován
z ERDF „Překračujeme hranice“.

maximálně tři žádosti za rok. Termín pro předání žádosti do
23. 12. 2010 na podatelnu. Termíny pro vyúčtování u jednorázových
akcí do 60ti dnů od ukončení akce. Mimo jiné Mgr. Kovalčík informoval o možnostech dofinancování
projektů v rámci programu překlenovací pomoci 3P Poštovní
spořitelny.
Mgr. Veronika Sokolová, pomocník
nestátních neziskových organizací
(dále jen NNO) na Jesenicku, prezentovala činnost UNO OK . Unie
je dobrovolné nezávislé sdružení
bez právní subjektivity, které sdružuje nestátní neziskové organizace NNO Olomouckého kraje
a jejich zájmy, které jsou v souladu s principy občanské společnosti.
Členství v UNO OK je možné na
základě vyplnění jednoduché přihlášky, kterou je možné nalézt na
stránkách www.uno-ok.cz (spolu
s dalšími informacemi). Mgr. Veronika Sokolová dále představila
výhody členství v UNO OK, Marie Hundáková
možnosti čerpání dotací a příspěv- upraveno)
ků, v rámci něj i možnosti prezentace akcí NNO na webových

(redakčně
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Celostátní setkání dobrovolníků proběhlo v Berouně
Ve dnech 3. a 4. prosince proběhlo ve středočeském Berouně dvoudenní setkání s cílem zvýšit povědomí o nadcházejícím Evropském
roku dobrovolnictví 2011 (ERD).
Setkání pořádal Národní institut
dětí a mládeže, organizace Ministerstva školství, mládeže a tělový
chovy, které je národním garantem
ERD pro Českou republiku. Cílem
bylo propojit dobrovolnické organizace z celé republiky a iniciovat vznik tematických pracovních
skupin k ERD, zaměřených podle
oblastí života, kde dobrovolníci pů-

sobí. Zúčastněné organizace měly
příležitost získat nové partnery pro
společné projekty nejen v roce
2011, zviditelnit svoji specifickou
dobrovolnickou oblast nebo představit své úspěšné aktivity a projekty či se inspirovat činností ostatních.
Za Olomouckou sekci UNO se setkání účastnili Katrin Křupková
a Jiří Lang (JIKA – Olomoucké
dobrovolnické centrum), Vlastimil
Ott (Liberix o. p. s.) a Hynek Pečinka (Duha Velká Medvědice). Přivezli spoustu materiálů a dobrých
nápadů od svých kolegů, ale také

informace o možnostech podpory
dobrovolnických
aktivit v příštím roce a připravovaných kampaních.
Podrobnosti zvědavým zájemcům jistě rádi sdělí. Obecné informace můžete čerpat také
z průběžně doplňovaného webu www.
dobrovolnik.cz
Hynek Pečinka

Konference se srbskou
Vojvodinou
Olomoucký kraj ve spolupráci se
svým partnerským regionem Vojvodinou v Srbsku připravil zajímavou
konferenci „Poskytování sociálních
služeb mimo území EU – zkušenosti a praxe z AO Vojvodina“,
která se konala dne 19. 10. 2010
v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Zahájení konference proběhlo za
účasti Mgr. Yvony Kubjátové, náměstkyně hejtmana pro sociální oblast a PhDr. Markéty Čožíkové,
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Z Vojvodiny na konferenci
přijeli zástupci institucí ze sociální
oblasti i zástupci neziskového sektoru.

Na konferenci zazněly prezentace
poskytovatelů pobytových, terénních i ambulantních sociálních
služeb z Autonomní oblasti Vojvodina. Prostor byl také věnován
vzájemné diskuzi na danou problematiku.
Konference byla jednou z aktivit
projektu „Budování kapacit státní
správy, samosprávy a neziskového
sektoru Autonomní oblasti Vojvodina v sociální oblasti“, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
a Olomouckým krajem.
Mgr. Dana Sluková
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Jak s médii
Prosadit se v médiích není snadné,
ale jde to, říká novinářka a PR (public relations) manažerka Lenka Jedličková
Neziskové organizace si často
stěžují, že jim média nevěnují
dostatečný prostor, že pro ně
není jejich činnost zajímavá.
Proč tomu tak podle vás je?
Domnívám se, že chyba je na obou
stranách – pro média jsou skutečně
atraktivní úplně jiná témata. Stačí
se podívat na titulky novin – drtivá
většina z nich je negativní, zajímají je katastrofy, násilí, konflikty,
skandály či cokoli neobvyklého. Už
dávno se to přitom netýká jen
bulvárních médií. Proces bulvarizace již zasáhl téměř všechna média.
Chyba je ale také na straně neziskovek – ty totiž často předpokládají, že média by se o ně měla
sama zajímat. Vždyť přece dělají
dobrou věc a to by se mělo prodávat samo! Tak to ale samozřejmě nefunguje. V dnešní záplavě
informací se musí každý, neziskové
organizace nevyjímaje, snažit sám
o to, aby byl vidět, aby se o něm
vědělo.
Jak to ale mají neziskovky udělat?
Jak konkurovat například černé
kronice a podobným rubrikám?
Těm lze samozřejmě konkurovat
jen těžko, na druhé straně ne všechny zprávy spadají do černé kroniky
či společenské rubriky. Média se
věnují i jiným tématům. Jde tedy
spíše o to, jak konkurovat ostatním
neziskovým organizacím s podob-
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ným zaměřením či akcemi. Klíčové
je naučit se s médii správně komunikovat. Vědět, co které médium
v kterém čase potřebuje a přizpůsobit se tomu.
Můžete uvést nějaký konkrétní
příklad?
Například v deníku se nám běžně
stávalo, že se ozvala nějaká organizace s tím, že minulý týden pořádala dobročinný koncert, besídku
či soutěž, jejíž výtěžek jde na charitativní účely. A že nám pozítří
pošlou fotku a zda o tom napíšeme.
A co je na tom špatného?
Na tom je právě špatné od začátku
úplně všechno. Za prvé – pro deník
je událost, která se stala včera,
prostě stará. Deníkáře zajímají události dnešní či ještě lépe zítřejší.
Takže v okamžiku, kdy zaznamená
slova „minulý týden“, pravděpodobně již v tu chvíli přestává naslouchat. Dalším problémem je, že
dobročinné akce se nezřídka kumulují do jednoho období (Vánoc
či Velikonoc) a novinář již pravděpodobně dostal několik podobných
zpráv od jiných organizací. To, že
pro vás je ta vaše nejdůležitější, ho
pochopitelně nezajímá. Pro něj
jsou všechny mikulášské, vánoční
či novoroční besídky stejné. Pokud
něčím nevyčníváte, nezaujmete na
první pohled, těžko vám bude věnovat pozornost. A za třetí – posílat fotografie z akce více než týden
po jejím konání je opravdu naivní.
Jak tedy postupovat správně?
Především je třeba si zjistit, kdy
mají konkrétní média uzávěrku, ve
kterém období u nich nastává tzv.
okurková sezona a je tedy větší šan-

ce se zprávou prorazit (to se týká
pochopitelně spíše „nadčasových“
zpráv, například obecná informace o fungování té dané organizace). Dále je dobré nejprve s novinářem navázat kontakt, nejlépe
osobní a teprve potom je průběžně
informovat o jednotlivých akcích.
Kontakt by měl být víceméně
pravidelný, ale není dobré novináře zahlcovat. A o pořádané akci je
třeba informovat vždy s předstihem, a pokud už informujeme, že
akce BYLA, pak poslat zprávu
včetně fotografií nejpozději pár
hodin po jejím skončení.
To zní celkem jednoduše. A to
stačí k tomu, aby to zabralo?
To se stoprocentně říct nedá, protože vytváření příznivého obrazu
v médiích je běh na dlouhou trať.
Existuje řada zdánlivých drobností, které ale rozhodují o tom, zda
si novinář naší zprávy všimne či
nikoli.
Můžete prozradit některé triky
a fígle, jak na ně?
To by bylo opravdu na dlouho, na
celé mediální školení. Ale stručně
řečeno je třeba zvolit správnou formu, čas a způsob, jakým budu média informovat. Pokud je něco
z toho zvoleno špatně, nebude to
fungovat. Mám-li být konkrétní,
tak pokud například přijde do redakce z neznámé adresy e-mail,
v němž nebude uvedena kontaktní osoba, který nebude mít v předmětu napsáno, o co se jedná a kde
příloha bude nazvána „Tisková
zpráva“, může si být odesílatel
téměř jistý, že tuto zprávu nikdo
neotevře. A pokud už ji otevře a ne-

zaujme ho titulek a první dva řádky
textu, dál číst rozhodně nebude.
Důležité je ale také vytrvat. Pokud
neuspějete napoprvé, nevzdávejte
se, nestěžujte si, netvařte se ukřivděně nebo nedej bože neapelujte
na morálku a podobně. To je totiž
spolehlivá cesta, jak napříště odradit novináře od spolupráce definitivně.
Lence Jedličkové za odpovědi poděkoval Zdeněk Beil
Upozornění:
UNO připravuje s L. Jedličkovou
na 13. ledna 2011 seminář na
téma „Prosadit se v médiích není
snadné, ale jde to“. Podrobnosti
najdete na webových stránkách
www.uno-ok.cz. Na semináři se
dozvíte odpovědi na následující
otázky:
• Co je PR a jak se prosadit v médiích?
• Jak napsat tiskovou zprávu?
• Jak média fungují?
• Jak získat kontakty na novináře?

