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Vážení přátelé,
dovolte, abych
vás oslovil prostřednictvím
bulletinu neziskového sektoru působícího v Olomouckém kraji.
Neziskové organizace jsou v demokratických poměrech jedním z pilířů společnosti a často také
hybateli veřejného dění. Jsem rád,
že občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
a další typy subjektů v Olomouckém kraji nezůstávají v tomto směru nijak pozadu. Krajská
samospráva je považuje za svého
partnera, kterého v řadě případů
podporuje a v řadě případů s ním
spolupracuje. Tento vztah trvá již
deset let, tedy po celou dobu existence krajské samosprávy.
Jistě by bylo možné vyjmenovat
všechny dotační tituly, z nichž neziskový sektor od nás čerpá peníze,
případně vyčíslit dosavadní podpo-
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ru. To však není mým cílem. Raději vám na tomto místě poděkuji za
vaši práci ve prospěch občanů Olomouckého kraje, za váš dlouholetý přínos veřejnosti a realizaci
zcela konkrétních projektů. Bez
neziskového sektoru by řada aktivit byla zcela nemyslitelná. Práci tisíců lidí, kteří často bez nároku
na sebemenší odměnu pomáhají
druhým a přispívají k uskutečnění
zcela konkrétních záměrů v řadě
oblastí našeho života, není možné
ničím nahradit. Sám to díky své
dlouholeté osobní podpoře například dobrovolným hasičům či
propagaci dárcovství krve velmi
dobře vím.
Dovolte mi proto, abych vám na
závěr popřál kromě zdraví také
spoustu elánu do další práce a nabídl vám ruku k ještě větší spolupráci s krajskou samosprávou.
Věřím, že najdeme společnou řeč
nad dalšími tématy, které se dotýkají našeho kraje.
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Novinky v knihovně UNO
Vážení čtenáři, jak jsme Vás informovali v roce 2008 v bulletinu
OKNO, zřídila Unie neziskových
organizací Olomouckého kraje knihovnu, která je k dispozici zájemcům z řad NNO.

Knihovnu jsme v mezičase obohatili např. o diplomovou práci paní
ředitelky InterPoradny Ivany
Herzogové s tématem „Řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci – specifika a dobrá praxe“.

Autorka práce se zaměřuje na
jednotlivé personální činnosti, které manager NO vykonává, jako
plánování lidských zdrojů, získávání a výběr nových pracovníků, jejich zaškolování a adaptaci,

hodnocení a odměňování, oblasti
jejich vzdělávání a propouštění.
Empirická část obsahuje výzkum
problematiky v praxi.
Pokračování na str. 2
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V závěru práce autorky můžeme
nalézt shrnutí získaných poznatků
a doporučení do praxe v personálním řízení.
Další novou knihou je titul „Ekonomika neziskové organizace“ od
autora Jana Stejskala, kterou vydala Koalice neziskovek Pardubicka (KONEP). Kniha, jak už
z názvu vyplývá, se podrobně zabývá hospodařením NNO včetně
kontroly, daňové problematiky
a pozicí NNO jako zaměstnavatele. Kniha obsahuje příklady formulářů a smluv, které lze použít
v praxi.
Kromě dříve uvedených titulů vám
nově nabízíme brožuru pod názvem „Recepty pro finanční
zdraví“, kterou vydala v roce 2008
Nadace rozvoje občanské společnosti Praha. Obsahem je pojednání
o dobré praxi NNO při realizaci
projektů z ESF. Jsou zde evaluační
výstupy projektů z 3. výzvy Globálních grantů s obecnými zjištění-

mi a doporučeními, jak zavádět
systém zdravého finančního řízení
u NNO pracujících v sociální oblasti.
NNO mají pomocí uvedených zkušeností možnost provést srovnání,
jak si stojí v oblasti řízení oproti
jiným NNO poskytujícím sociální
služby, a kam by se mělo finanční
řízení v jejich organizacích ubírat.
Tři výtisky této publikace se nám
podařilo do knihovny UNO od
NROS získat zásluhou paní Jany
Juřicové.
Tiskoviny z knihovny UNO si lze
vypůjčit v kanceláři NF OKNO po
předchozí domluvě se mnou, s pomocníky neziskovek nebo u vedoucích sekcí UNO v jednotlivých
bývalých okresech. Také v novém
roce 2010 je knihovna UNO, nacházející se v kanceláři NF OKNO
na Dolním nám. 38 v Olomouci,
v péči Olomoucké sekce.
Zdeněk Beil, 606 591 096
beil@uno-ok.cz

Sekce pro rodinu
Sekce se schází pravidelně na regionálních setkáních mateřských
center a také na svých schůzkách
věnovaných společné činnosti.
Celkem proběhlo pět regionálních
a tři pracovní setkání.
Členové sekce prozatím zůstali
stejní – MC Heřmánek, RC Provázek,
MC Pohádka a OliVy, o. s. , ale sekce dále spolupracuje a pořádá akce i pro další mateřská centra
v Olomouckém kraji.
Členové sekce se setkávají i při realizaci společných projektů z ESF.
Sekce vždy spravedlivě rozdělila
prostředky mezi své členy, většinou na společné tvořivé činnosti –
např. výrobu dárečků od maminek

pro maminky – Akce MC Nedoklubko – Mámy pro mámy,
oslavy „narozenin“ center nebo
Ježíškovu dílnu, hudební programy.
Dále jsme pořádali besedu
o mezigeneračních vztazích s paní
Dr. Jiřinou Šiklovou, tvořivé víkendy pro rodiče, dětské dny, karnevaly apod.
Příspěvek z UNO již tradičně
umožňuje pořádat zajímavé aktivity a obohatit tak dění v jednotlivých organizacích.
Na fotografii je ukázka z divadelního představení „Šípková
Růženka“.
Zapsala Hana Saitzová

Naučme se lépe komunikovat
Občanské sdružení INspiro ve
spolupráci s UNO a za podpory Olomouckého kraje organizuje pro zaměstnance, dobrovolníky a přátele
neziskových organizací cyklus seminářů „Naučme se lépe komunikovat“.
Semináře probíhají od září 2010
do května 2011 ve všední den odpoledne v Přerově, Olomouci,
Šumperku a Jeseníku. Dosud byly
realizovány 3 semináře v každém
městě, a to Komunikační dovednosti, Vyjednávací schopnosti a Seznámení s asertivitou. Celkem se
akcí zúčastnilo 112 zájemců z řad
neziskových organizací Olomouckého kraje. Seminář vedla lektorka
Milada Šnajdrová.
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Semináře jsou vedeny odlehčenou
prožitkovou formou, účastníci se
aktivně zapojují s vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací
si v různých rolích zkouší zahrát a
tím si osvojují nové sociální
schopnosti a dovednosti.
Od února 2011 proběhnou ve
stejných městech semináře Základy neverbální komunikace, Etiketa v pracovním styku, Time
management a elektronická komunikace.
Naplánovány jsou také víkendové
procvičovací semináře v Olomouci a Šumperku.
Bližší informace vám podá Milada
Šnajdrová, tel. 776 13 33 72, snajdrova@uno-ok.cz.

Výstava Jak se žije v mateřských centrech
Bannery s fotografiemi dokumentujícími činnost 16 rodinných a mateřských center (RC a MC) z celého
Olomouckého kraje si mohli od 13.
do 19. prosince prohlédnout návštěvníci obchodního centra Olympie
Olomouc. Výstava Jak se žije v mateřských centrech, kterou zde pořádalo rodinné centrum Heřmánek
z Olomouce-Holice, uzavřela sérii
putovních expozic po celém Olomouckém kraji.
„Úplně první výstavu mohli lidé
obdivovat shodou okolností také
v Olomouci, a to letos v červnu,“
přibližuje Lucie Opletalová z RC
Heřmánek. „V Regionálním centru Olomouc ji odstartovalo občanské sdružení Olivy, které
koordinuje činnost rodinných
center v našem kraji a které sérii
expozic ve spolupráci se Sítí mateřských center, o. s., zrealizovalo.

Poté už bannery putovaly například do Jeseníku, Prostějova,
Přerova, Bohuňovic, Litovle, Náměšti na Hané či do Hranic, kde
byly prezentovány pod záštitou
tamních RC a kde si je prohlédly
stovky lidí,“ sděluje Petra Tenglerová z RC Heřmánek.
Uzavření celé velké série výstav
připadlo před Vánocemi rodinnému centru Heřmánek a Centru pro
rodiny s dvojčaty a vícerčaty
z Olomouce-Holice. „Oslovili jsme
Olympii Olomouc, protože je kousek od našeho sídla a herny,“ vysvětluje P. Tenglerová. „Vyšli nám
vstříc a díky tomu jsme zde
v prosinci mohli uspořádat vernisáž se spoustou soutěží pro děti.
Bannery tam poté denně obdivovaly stovky návštěvníků,“ dodává P. Tenglerová.
Pokračování na str. 3

www.uno-ok.cz
Všechny bannery mají jednotnou
grafickou koncepci, kterou jim vtiskl grafik Petr Palarčík. Každý z nich
je zároveň jedinečný – popisuje texty, fotografiemi a obrázky to, co se
v jednotlivých mateřských a rodinných centrech děje. Co mají
společné, čím se odlišují, co nabízejí dětem, rodičům či prarodičům –
přibližují programy zábavného
i vzdělávacího charakteru.
„Některým rodinným centrům, které se do výstavy zapojily, se již
ozvali lidé, které fotografie a informace na bannerech zaujaly a oslovily,“ říká Petra Tenglerová. „Ať
již to byli nastávající rodiče, nebo
maminky a tatínkové, kteří se až
prostřednictvím expozice dozvě-
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děli, že v jejich okolí funguje organizace nabízející rodinám s dětmi zajímavé programy.“
Každé ze zúčastněných RC a MC po
ukončení výstavy získalo banner,
s pomocí kterého se na jakékoli
akci bude moci profesionálním způsobem prezentovat. Expozici podpořilo i město Olomouc a Olomoucký
kraj. Záštitu nad celou výstavou
převzala náměstkyně hejtmana
Yvona Kubjátová.
Lucie Opletalová
mob: 777 012 503
Rodinné centrum Heřmánek Olomouc, Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
www.rc-hermanek.cz

Informace z hasičské sekce UNO
Činností hasičské sekce UNO je již
téměř čtvrtým rokem především
podpora činnosti a aktivit mladých
hasičů v našem kraji. Kromě toho
se podílíme aktivně i na přípravě
a organizaci seminářů ve spolupráci s UNO, vloni jsme jich zrealizovali pět a ještě připravujeme
jeden na jaro 2011. Z ročního příspěvku na činnost hasičské sekce
jsme v minulém roce své činnosti
poskytly finance do všech pěti okresů na ceny pro děti do soutěže
Požární ochrana očima dětí a na
ceny do soutěže PLAMEN pro mladé hasiče. Poděkování patří i předsednictvu UNO, které finančně
podporuje akci Olomoucký drak.
Všechny okresy včetně krajského
sdružení jsou členy UNO a k nim
patří cca 37 sborů dobrovolných
hasičů z kraje. Díky grantům UNO
na internet a počítač byl poskytnut
několika sdružením příspěvek
a mohla se tak zlepšit vzájemná komunikace a pružnost v předávání

informací. Sekce se sešla v loňském
roce 2× a rozhodla mimo jiné o příspěvcích na ceny do dětských soutěží, pořádaných členskými sbory.
Myslím, že se to podařilo a všem
odměněným dětem se ceny za
jejich dosažené úspěchy líbily! Fotografie jsou pořízeny z akce Olomoucký drak.
Mgr. Marcela Vystrčilová
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Olomoucká sekce

valo vzdělávací, diskusní a přednáškové aktivity pro členy sekce,
které probíhaly v sále NadačníUplynulý rok 2010 byl pro Olos pomocnicí pro olomoucké
ho fondu OKNO v Hauenschilmouckou sekci docela úspěšný. Od
NNO připravila konání dvou
dově paláci v centru Olomouce.
jara měla nové předsednictvo,
„Předvolebních kotlíků“, a to jak
Tyto aktivity se rozběhly na
členské organizace sekce se někov rámci parlamentních, tak i kopodzim 2010 a patřily k nim
likrát setkaly formálně i neformunálních voleb. Na obou aknapř. beseda s cestovatelem, semálně, během roku byli přijati
cích byli zastoupeni lídři nebo
tkání s duchovní a historickou
noví členové a provedena revize
kandidáti rozhodujících politematikou i adventní koncert.
těch stávajících, udělal se kus
tických stran, kteří se vyjadřo- • Během roku 2010 byli v olokonkrétní práce a další věci jsou
vali k otázkám neziskového sekmouckém regionu k dispozici
ve fázi příprav před rozjezdem.
toru. Publikum tvořili vždy
(nejen) členům Olomoucké sekCo máme v roce 2010 za sebou?
nejen zástupci NNO, ale i obce UNO tři pomocníci NNO.
• Ke 31. 12. 2010 měla Oločanská veřejnost a studenti.
Zdeněk Beil se věnoval přemoucká sekce UNO celkem 30 • V březnu, září a prosinci prodevším pomoci ve statutárních
členů z různých oblastí neběhla setkání členů Olomoucké
záležitostech organizací, Jana
ziskového sektoru. Členské orsekce UNO. První z nich slouJuřicová pomáhala s grantovýganizace jsou ve vzájemném
žilo k oživení činnosti sekce,
mi žádostmi a organizovala vekontaktu prostřednictvím e-maipředstavení nových členů a volčery s ekonomickou tematikou,
lové konference a webu sekce,
bě nového předsednictva. Na záMilada Šnajdrová pomáhala
který je týdně aktualizován a obřijovém setkání proběhla
s přípravou projektů a s funsahuje mj. kontakty na sekci
prezentace, jak svoji organizadraisingem NNO a poskytovala
a její členy a kalendář akcí
ci lépe zviditelňovat, představiodborné konzultace témat pročlenů či takových aktivit, jež by
la se nová pomocnice pro
blematických pro NNO. Na
je mohly zaujmout. Podobně
olomoucké NNO a jednotlivé orspolufinancování nákladů na pofunguje i stránka sekce na Faceganizace se podělily o aktualibooku a členové sekce dostávaty ze své činnosti a nápady pro
jí měsíční přehled o tom, co se
ostatní. Předvánoční setkání
v rámci sekce událo a jaké akbylo neformální a proběhlo
ce a činnosti se jejím jednotu punče v nově otevřených
livým členům povedly.
Masných krámech.
• Předsednictvo Olomoucké sek- • Začátkem měsíce prosince abce pracovalo pravidelně ve
solvovali 4 zástupci Olomoucké
složení Zdeněk Beil, Hynek
sekce UNO ve středočeském BePečinka, Vlastimil Ott. Prerouně víkendové celostátní sezenčně se sešlo v termínech
tkání u příležitosti zahájení
2. 3., 16. 3., 2. 7., 16. 9., 2. 11.
Evropského roku dobrovolnica 16. 12., prostřednictvím e-mailů
tví 2011, kde navázali zajímavé
spolu jeho členové byli v kontaka v budoucnu jistě využitelné
tu neustále.
kontakty a prezentovali činnost
• Z pověření předsednictva UNO
svých organizací i sekce.
Olomoucká sekce v součinnosti • Předsednictvo sekce koordino-

mocníky byla od Statutárního
města Olomouce, kterému tímto děkujeme, k dispozici částka
20 000 Kč.
• Zázemím sekce byly v roce
2010 prostory pronajímané od
Nadačního fondu Olomoucké
koalice neziskových organizací
na Dolním nám. 38 v Olomouci. Kromě kanceláře, v které je
administrativní archiv, knihovna UNO a redakce bulletinu
„Okno do neziskového sektoru“
s počítačem a internetem, je
zde pro akce NNO k dispozici
zasedací sál pro cca 25 osob.
Za Olomouckou sekci
Ing. Zdeněk Beil, Mgr. Hynek
Pečinka a Mgr. Vlastimil Ott
Web sekce: http://sites.google.com/
site/olomouckasekce/
Redakce webu:
olomouckasekce@gmail.com
E-mailová konference:
olomoucka-sekce@liberix.cz

Šumperská sekce

Íránské zápisky

Šumperská sekce (dále jen SNOŠ –
Sdružení neziskových organizací
Šumperk) se v roce 2010 pravidelně
scházela a na těchto jednáních byly
diskutovány především otázky týkající se akcí, které by sekce v roce
2010 ráda uspořádala. Nejvýznamnější akcí uspořádanou v šumperském regionu byla akce s názvem
Dávný dvůr v údolí Desné, která se
zde konala především díky Sdružení rodičů údolí Desné a TJ Morava Velké Losiny.
Šumperská sekce v loňském roce
dále podpořila dvě víkendové akce
pořádané klubem Čtyřlístek. Ta
první se konala na sněhu ve Vernířovicích a druhá s názvem „Svatováclavský víkenďák na houby“ se
konala na podzim opět v malebné
vesničce ve Vernířovicích. Z Verní-

V listopadu 2010 se v prostorách
NF OKNO konala zajímavá cestopisná přednáška s promítáním. Pan
učitel L. Kalous seznámil posluchače se svými zážitky z jeho měsíčního pobytu a putování po Íránu.
Rádi bychom vám zprostředkovali alespoň několik postřehů z jeho
velmi poutavého vyprávění.
Írán je jediná teokracie na světě;
ateismus nechápou (každý člověk
přece v něco věří!) a demokracii
evropského typu nechtějí. Možná
proto tam panují tak úžasné mezilidské vztahy. Íránci si váží svých
rodičů i prarodičů, domovy důchodců u nich neexistují. Velice si cení
historii, opatrují mnoho muzeí a náboženských památek, ale i překrásné velké botanické zahrady.
Vstup bývá všude většinou zdarma

OKNO do neziskového sektoru

řovic pocházela žebračka Maryna
Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání
hostii z úst, dala bezprostřední
podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů na losinském
a vízmberském panství. I z tohoto
důvodu byly tyto pobyty částečně
zaměřeny na historii a na samotné
čarodějnické procesy.
Věříme, že v roce 2011 se šumperská sekce rozroste o další členy,
kteří budou přínosem při samotném rozvoji sekce v šumperském
regionu a díky kterým se Sdružení
neziskových organizací Šumperk
bude lépe prezentovat jak v Šumperku, tak i jeho okolí.
Pavla Dvořáček a nová pomocnice
NNO na Šumpersku Renáta Matýsková, tel. 773 601 028

a potkáte v nich jen málo lidí,
často jste tam úplně sami.
Íránci si váží i židovských památek a židů; rozhodně je nijak nepronásledují, vadí jim jen Izrael
a sionismus. Židé jsou dokonce povinně (!) zastoupeni v íránském
parlamentu.V úctě však mají
i křesťany, takže v Íránu stojí vedle mešit a synagog i kostely.
Naopak terčem velkých plakátů na
veřejných budovách je politika
USA, ale ani s touto prezentací postoje vládních kruhů řadoví Íránci
spíše nesouhlasí a pasivně ji trpí,
asi tak, jako my předvolební letáky
politických stran.
Íránci jsou vůbec velice mírumilovní a pohostinní lidé.
Pokračování na str. 5
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Cizince mají ve velké úctě, ve
frontách vás automaticky pouští
dopředu a vždy vám někdo zaplatí MHD, v autobuse vás klidně pozvou k nim domů na oběd. Všude
jsou kvalitní silnice, supermoderní
klimatizované autobusy a terminály, samozřejmostí je i počítačová
rezervace jízdenek. A při odjezdu
se vám může stát, že od majitele
vaší oblíbené restaurace dostanete třeba večeři zdarma.
Policii mají jen kvůli hlídání mravnosti; vandalismus, krádeže a zločinnost u nich neexistují, ani sprejeři, ani žádné odpadky, nikde nejsou
žádní hlídači památek. Íránci jsou
zkrátka velmi kultivovaní lidé, kteří
si nesmírně váží i vzdělání. Např. školáci sice mají tři měsíce prázdnin, ty-
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to však tráví v knihovnách!
Bydlení je sice i v Íránu drahé, ale
žije se tam levně; jídlo, zboží,
energie a benzín jsou laciné a na
každém rohu se samozřejmě prodává množství krásných levných
perských koberců. Všude je spousta
čajoven a kaváren, ale alkohol
nikde neuvidíte, ba nesmíte ho mít
ani doma. Zato marihuanu, hašiš
i heroin potkáte všude běžně, korán je totiž nezakazuje. Íránci však
kupodivu umí vařit mnoho druhů
piv, ale všechny pouze s 0,0 %
alkoholu.
Pana učitele jsme vyslechli se zaujetím, avšak otazníky o naturelu Íránců, zvláště co se týče tradicí a chování k ženám, v nás zůstávají…
Zapsal Jaroslav Malý a Zdeněk Beil

Prostějovská sekce
Největší ohlas v roce 2010 měla již
tradiční akce Pochod všech generací, která se opět uskutečnila díky
podpoře UNO. Akci připravila
Prostějovská koalice neziskových
organizací, tzv. PRKNO.
Tímto ročníkem jsme chtěli upozornit nejen na činnost místních neziskových organizací, ale navrženou
trasou ukázat účastníkům pochodu,
kde neziskovky ve městě sídlí a jakou činnost zde mohou očekávat.
Podrobněji jsme o této úspěšné akci informovali v článku pod názvem
Pochod všech organizací v bulletinu OKNO č. 7/2010.
Hudební doprovod zajistili členové
Tyflocentra. Během pochodu účast-

níci plnili různé úkoly, slalom na
invalidním vozíčku, kvízy, složení
puzzle atd. V „Kovárně“ v ekocentru Iris si vyzkoušeli stezku smyslů
a posilnili se biostravou.
Do soutěžního odpoledního programu se zapojily hlavně děti z dětského domova. Nepřízeň počasí nás
donutila přesunout aktivity do
jejich společenských prostor.
V závěru byli účastníci pozváni na
prohlídku nově zařízeného objektu dětského domova.
Drobné ceny pro úspěšné soutěžící
byly zakoupeny z dotace UNO a akci
finančně také podpořilo město Prostějov v rámci projektu Zdravé město.
Stanislava Rotterová

Zpráva o činnosti sociální
sekce za rok 2010
Jednání sociální sekce probíhala
v prostorách multifunkčního vzdělávacího centra OUN Olomouc,
Jungmannova 25, 77200 Olomouc,
v termínech 11. 1., 24. 5., 21. 9.,
20. 10., 24. 11 a 14. 12. 2010. Z vedení sekce v září 2010 odstoupil
pan Panský a nástupcem byla zvolena paní Sibrová.
Na těchto zasedáních byly projednány tyto hlavní úkoly:
Byly vyhodnoceny výstupy ze setkání s Mgr. Kubjátovou se zástupci NNO dne 6. 4. 2010 a příprava
postupu pro další jednání.
Pro období 5/2010 až 4/2011 bylo
schváleno pověření o. s. Centra pro
zdravotně postižené Olomouckého
kraje uzavřít smlouvu o čerpání
rozpočtu sekce a účtování s NURS.
Byla projednána výzva náměstkyně
hejtmana Mgr. Kubjátové v souvislosti se záměrem vlády snížit o 800
miliónů Kč rozpočtovou položku
na sociální služby v roce 2011.
Paní Sibrová byla pověřena napsáním dopisu, ve kterém bylo vyjádřeno připojení sekce k požadavku kraje na posílení rozpočtu
2011 minimálně na úroveň roku
2010.
K otázce výzvy náměstkyně hejtmana Mgr. Kubjátové v souvislosti
s tímto záměrem bylo dohodnuto,
že paní předsedkyně sjedná schůzku,
které se dle možnosti zúčastní
Ing.Pospíšilová, Mgr. Langer a pan
Příborský a projednají se tyto body:
• jaká je finanční podpora Olomouckého kraje sociálním službám v zařízeních, která OK
zřizuje, a v sociálních službách

jiných zřizovatelů (jakou finanční částkou ze svého rozpočtu Olomoucký kraj spolufinancuje sociální služby – skutečnost 2009, plán 2010);
• jaká budou opatření OK pro zachování dostupnosti stávající sítě sociálních služeb při snížení
státní dotace v roce 2011;
• jaké bude případné krácení dotací pro jednotlivé služby a poskytovatele (pravidla);
• jakým způsobem je plánovaná
finanční podpora z rozpočtu
Olomouckého kraje sociálním
službám jiných zřizovatelů,
např. formou samostatného dotačního titulu (jaké jsou předpoklady a jaká je politická vůle
současného vedení Olomouckého kraje);
• jaké je stanovisko k problematice ustanovení § 101a zákona
č.108/2006 Sb., který má nabýt
účinnosti od 1. ledna 2012,
podle tohoto ustanovení má
přejít dotační proces v oblasti
sociálních služeb na kraje;
• jaké je stanovisko Olomouckého kraje k problematice naplňování povinnosti poskytovatelů sociálních služeb každoročně sdělovat příslušnému
krajskému úřadu údaje o kapacitě, způsobu zabezpečení a nákladovosti jednotlivých sociálních služeb.
Setkání s Mgr. Kubjátovou se uskutečnilo dne 5.11.2010. Jednání se
zúčastnila paní Sibrová, Ing. Pospíšilová a pan Příborský.
Pokračování na str. 6

Přerovská sekce APNO
Asociace přerovských neziskových
organizací (dále jen APNO), je
dobrovolným nezávislým sdružením právnických osob působících na Přerovsku. Posláním APNO
je podporovat nestátní neziskové
organizace a jejich zájmy. APNO
vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi NNO a je platformou
pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.
Členství v sekci je bezplatné
a dobrovolné. APNO mezi své priority řadí především stanovení
společných postupů při zakládání
a realizaci projektů s cílem rozvoje
přerovského regionu ve spolupráci se všemi orgány Evropské unie,
státní správy, samosprávy a neziskovým
sektorem.
APNO
v žádném případě nemá ambice
konkurovat NNO pří získávání
grantů a jiných dotací, slouží pouze jako platforma pro spolupráci
a vzájemnou výpomoc.

Sekce APNO se během roku 2010
sešla celkem 6x a k setkání využila pronajatých prostor sdružení
APNO na Dvořákově ulici v Přerově. V současné době je členy
sekce 9 organizací z Přerovska.
Činnost sekce APNO se v roce
2010 zaměřila především na
provoz a modernizaci veřejného
webového portálu APNO, který
slouží jako komunikační kanál
mezi přerovskými neziskovkami
s hlavním důrazem na kalendář
akcí. Dále se sekce soustředí především na pořádání konferencí na
Přerovsku. Jednou z nejvýznamnějších v roce 2010 byla jarní
konference v Přerově s názvem
„Kam kráčíš EU“. Díky iniciativě
členů APNO rovněž došlo
k obnově tradičních trhů na přerovském Výstavišti. APNO rovněž
v roce 2010 podpořilo několik
sportovních akcí v regionu, jednou
z výraznějších akcí byl zářijový
turnaj v malé kopané a stolním
fotbalu na Výstavišti.
Bc. Ivo Kropáč

OKNO do neziskového sektoru

www.uno-ok.cz
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Ze strany Krajského úřadu v Olomouci se zúčastnily ještě dvě pracovnice oddělení sociálních služeb,
pí. Spáčilová a Navrátilová. V průběhu jednání byly projednány
a prodiskutovány jednotlivé připravené body. Z tohoto jednání
vyplynuly další okruhy této problematiky, kterou se bude sociální sekce zabývat:
• zmapovat NNO poskytující sociální služby pomocí registru
Krajského úřadu v Olomouci
a nadále usilovat o způsob,
jakou cestou jít se záměrem prosadit v nejbližším období dotační program Olomouckého
kraje pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb
z řad NNO.
V prosinci sociální sekce projednala náměty pro další jednání

s Mgr. Kubjátovou. Záměrem jednání bude dohodnout způsob připomínkování „Strategie kraje při
financování a rozvoji sociálních
služeb“, připravit dle možnosti
podklad srovnání financování NNO
poskytující registrované sociální
služby jinými kraji a navrhnout:
• upravení podmínek významných projektů tak, aby byla zrušena podmínka, že financování
nesmí být použito na sociální
služby;
• navrhnout zavedení víceletého
financování registrovaných sociálních služeb;
• z registru poskytovatelů NNO
na území kraje zmapovat a zadat tento úkol vytypovanému
zpracovateli na základě DPP .
Zpracovali Iva Sibrová a Zdeněk Beil

Pomocník pro NNO na Jesenicku
Agenda sekcí
Hlavní smysl práce pomocníka
NNO vidím ve stmelování NNO na
Jesenicku, což se podařilo vznikem
dvou sekcí: sekce Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka a sekce Dobromysl. Členové
těchto sekcí vzájemně spolupracují jak mezi sebou, tak i s ostatním
NNO. Pořádají celou řadu zajímavých akcí a rovněž reprezentují Jesenicko v Olomouckém kraji.
UNO finančně podporuje činnost
každé sekce 2 000 Kč měsíčně (tedy 24 000 ročně).
Cílem pro letošní rok je získat prostory pro potřeby a prezentaci NNO.
Jako potencionální místo po jednání
s místostarostou MUDr. Staňou
vyplynula budova Katovny. Touto
myšlenkou byli všichni členové předsednictva UNO nadšeni a přislíbili
pomoc a podporu při realizaci.
Pokud tento projekt vyjde, bude Jeseník prezentován jako vzorové
město ve spolupráci města s neziskovým sektorem.
Propagační činnost:
• zviditelnění Jesenicka na akcích
konaných UNO OK (např. Setkání zástupců NNO s poslanci
a senátory, Sněm UNO OK atd.);
• propagace Jesenicka, jesenických NNO na webu UNO
a v bulletinu OKNO do neziskového sektoru formou článků
a fotek z akcí neziskovek (hejtman
Tesařík požádal o pravidelné zasílání bulletinu);
• distribuce bulletinu OKNO do
neziskového sektoru;
• získávání nových členů pro
UNO OK a jeho propagace (vý-

OKNO do neziskového sektoru

hody členství: např. dotace na
PC 5 000 Kč, dotace na internet
1 500 Kč, poradenství, semináře – zdarma);
• účast na tiskových konferencích
MěÚ Jeseník – komunikace
s médii, přenos informací důležitých pro NNO.
Dotační poradenství:
• sledování aktuálních i připravovaných výzev pro neziskový sektor;
• poskytování informací a konzultací o možnosti získání finančních prostředků a dotací;
• poskytování poradenství – žádosti o dotace na MěÚ Jeseník,
Olomoucký kraj, UNO OK;
• uspořádání semináře zaměřeného na získání neinvestičního
příspěvku do 25 tisíc Kč z Olomouckého kraje, na sepsání Významného projektu Olomouckého kraje a na výklad pravidel
poskytování příspěvků z rozpočtu města Jeseník;
• poskytování informací fundraiserem UNO týkajících se evropských grantů a dotací.
Koordinační činnost:
• uspořádání semináře pro NNO
zaměřeného na získání neinvestičního příspěvku do 25 tis. Kč
z Olomouckého kraje, na vypracování Významného projektu
Olomouckého kraje a na výklad
pravidel poskytování příspěvků
z rozpočtu města Jeseník (zájem NNO stále stoupá, úspěšnost
žadatelů o finanční prostředky
je po seminářích vyšší);
Pokračování na str. 7

Sekce UNO na Jesenicku
Sekce Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka
Díky UNO OK vznikla v září roku
2008 sekce „Neziskové organizace
sociálních služeb Jesenicka“ (dále
jen NOSSJ), jako sdružení neziskových organizací, které jsou
registrovanými poskytovateli sociálních služeb na Jesenicku. Nyní
má již pět členů: o. s. Darmoděj
(pracuje zejména s osobami závislými na návykových látkách a zabývá se sociální prevencí dětí
i dospělých), o. s. Zahrada 2000
(pomáhá zvláště duševně nemocným),
o. s. SKP Boétheia (provozuje azylové domy v Jeseníku), o. s. Klientské – poradenské centrum a o. s.
VIDA (pomáhá nevidomým).
Tyto NNO se sjednotily, aby mohly lépe prosazovat svoje požadavky
vůči samosprávě a státní správě,
s cílem řešit společné problémy,
pomáhat si a vystupovat jednotně.
Sekce intenzivně komunikuje
s místostarostou města Jeseník –
např. připomínkování pravidel poskytování příspěvku z rozpočtu
města, řešení rezervního fondu pro
NNO na Jesenicku, vznik centra
NNO Jesenicka.
Všichni členové sekce se shodli na
špatném obrazu NNO, poskytovatelů sociálních služeb, a zvláště
jejich klientů, u veřejnosti. Proto
vznikla myšlenka vytvořit cyklus
akcí proti stigmatizaci, který by
byl spojen s prezentací jednotlivých NNO. Za podpory UNO OK
tak mohly být každoročně uskutečněny akce jako: Sekáčový bál,
Dejte nám šanci – fotbalový turnaj
klientů sociálních služeb, zaměstnanců Městské policie a zaměstnanců Městského úřadu Jeseník, Svět
očima klientů sociálních služeb –
fotografická soutěž vyúsťující v putovní výstavu. Sekce vydala brožuru „Příklady dobré praxe“. Členové
sekce se účastní akcí UNO OK – seminářů, Setkání s poslanci a senátory, Předvolebního kotlíku, Setkání
s paní náměstkyní Mgr. Kubjátovou,
setkání sociální sekce. Informace
o činnosti sekce jsou uveřejňovány v místních médiích, na tiskových

konferencích Městského úřadu,
bulletinu OKNO do neziskového
sektoru a také na webu UNO.
Sekce Dobromysl
Na Jesenicku kromě sekce NOSSJ
vznikla za podpory UNO OK v roce 2008 také sekce Dobromysl,
která sdružuje NNO, jež především
naplňují volný čas jesenických
obyvatel. Sekce má tři členy: MC
Krteček (poskytuje pro rodiny
s dětmi do 6 let prostor neformálního setkávání, vzájemnou pomoc,
předávání zkušeností, vzdělávání,
využívání vlastních schopností či
znalostí ke vzájemnému prospěchu), Hnutí Brontosaurus Jeseníky
(pořádá pracovní i zážitkové akce,
které nejen pohladí po duši, ale zaujmou a posunou člověka dál,
ekoprogramy pro mateřské a základní školy, ekoporadnu atd.)
a Sdružení pro alternativní vzdělávání v Jeseníku (propaguje waldorfskou pedagogiku a usiluje
o vznik mateřské a základní školy).
Hlavním cílem sekce je prosazování
společných zájmů, především zviditelnění neziskového sektoru zvýšenou propagací na společně vytvářených a organizovaných akcích.
Díky ročnímu příspěvku, který
UNO sekci poskytla, se každoročně
uskutečňuje celá řada menších akcí např. Lucerničková slavnost,
Adventní spirála, Zpívání k otvírání země, Otevírání země, Pradědovy radovánky, Vynášení Morény.
Členové sekce se rovněž zúčastňují seminářů a akcí, které UNO nabízí. Rovněž jednají s pracovníky
Městského úřadu o budově, ve které tyto organizace sídlí. O své
činnosti pravidelně (týdenně)
informují občany v místních médiích. Sekce také využívá bulletinu
OKNO a webových stránek Unie
neziskových organizací.
Obě sekce srdečně děkují UNO OK
za jejich podporu a pomoc. Domnívají se, že bez impulzu z UNO by
k takové spolupráci, která nyní existuje, pravděpodobně nikdy nedošlo.
Mgr. Veronika Sokolová

www.uno-ok.cz
•

příprava semináře manažerských dovedností a semináře na
úpravu digitálních fotografií;
• uspořádání setkání představitelů UNO OK s představiteli města
Jeseník a se zástupci NNO na
Jesenicku;
• spolupráce na konání „veletrhu“
NNO – akce Daruj radost 2×.
Ostatní činnosti:
• aktualizace databáze NNO na
Jesenicku;
• pravidelné schůzky s místostarostou MUDr. Staňou –
společné řešení problémů NNO,
pomocník je prostředníkem
mezi NNO a MěÚ;
• osobní návštěvy v NNO – zjišťování problémů, pomoc s řešením;
• zodpovídání široké škály dotazů
NNO prostřednictvím emailové
komunikace;
• aktivní činnost v sekcích, to je
pravidelná účast na schůzkách
sekcí, zajišťování administrativy sekcí, komunikace za sekce s UNO OK a s MěÚ Jeseník;
• pravidelná účast na zasedáních
předsednictva UNO;
• zpracovávání tabulky pro zhodnocení NNO na Jesenicku, vyhodnocení informací;
• studium problematiky neziskového sektoru.
Mgr.Veronika Sokolová
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Dispečerky na Olomoucku
Také v našem městě a jeho širokém
okolí působí už přes rok občanské
sdružení Dispečerka, jejímž programem je podpora a pomoc řemeslníkům. Pomoc řemeslníkům je
konkrétní a přímá. Probíhá v několika projektech, které jsou průběžně
připravovány a spouštěny.
Jedním z prvních je projekt DISPEČERKA, který je základní. Každý řemeslník zapsaný do projektu
má zaručenou jak prezentaci na
portálu www.dispecerka.cz, tak
služby dispečinku.
Portál www.dispecerka.cz jako jediný u nás podporuje pouze ověřené řemeslníky – fyzické osoby
s platným živnostenským oprávněním. To znamená, že zde nenarazíte na konkurenci v podobě velkých
společností a zároveň je zaručeno,
že se nikde na portálu nenachází
lidé pracující tzv. „načerno“, kteří
by znehodnotili dobré jméno českého řemesla.
Každý řemeslník má zde svou vlastní vizitku, která obsahuje výčet jeho
řemeslných dovedností, kompletní reference s fotografiemi a certifikáty, délku praxe, odkaz na
živnostenský rejstřík, kontaktní
údaje a popis činnosti, kterou řemeslník provádí.

Lidé hledající toho „svého“ řemeslníka si pak v klidu domova snáze
vyberou.
Každý řemeslník může také využívat pomoc dispečerky, informace
o poptávkách na práci a pomoc při
komunikaci se zákazníkem – zasílání smluv, dohod a formulářů
(kupní smlouvy, smlouvy se zaměstnanci, vzor smlouvy o dílo aj.).
V současné době je také spouštěna
havarijní služba.
Nejde o suplování státem poskytované služby, ale o nabídku řemeslníků, o pomoc klientům v přesně

definovatelných situacích,tzn., že
to, co deklaruje havarijní služba
dispečerky, to je také předmětem
požadovaného zásahu.
U Dispečerky stále přibývá nových
služeb jak pro řemeslníky, tak pro
občany. Podáváme také informace ze světa řemesel, z akcí a výstav. Můžete se zapojit do soutěží
a pro děti připravujeme drobná
překvapení.
Podívejte se na www.dispecerka.cz,
nebo můžete volat dispečerkám na
tel.: 774 738 738
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ZPRÁVY Z VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO
KRAJE A Z KOMISÍ RADY
Výbor pro regionální rozvoj
Předsednictvem UNO jsem byl nominován a následně schválen jako
zástupce za NNO ve VpRRZOK (Výbor pro regionální rozvoj Olomouckého kraje). Tento výbor je
poradním orgánem Zastupitelstva
OK a má 21 členů.
Zasedání výboru se v roce 2010 konalo šestkrát, a to ve dnech: 8. února, 19. dubna, 7. června, 6. září,
18. října a 6. prosince. Programem
zasedání bylo hodnocení minulého
roku 2009 a plány na nové období krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Projednávaly se veškeré

Na závěr bych chtěl sdělit, že se
nám po velmi dlouhých jednáních
podařilo zajistit účast NNO v zaaspekty rozvoje našeho regionu. stoupení OK v Bruselu, kdy jsme
Z těch nejdůležitějších bych si se stali jedním ze zakládajících
dovolil uvést:
členů sdružení OK4EU (zájmové
• Zastoupení OK v Bruselu
sdružení právnických osob, jehož
• Letiště Přerov
zakládajícími
• Propagace a podpora regionál- členy
jsou
ních výrobků
kromě hejtmanství také
• Protipovodňová ochrana
města Olo• Inovační centrum Olomouc
• Cyklodoprava Olomouckého mouc, Překraje
rov, Jeseník,
• Rozvojové a inovační centrum Šumperk
Univerzity Palackého Olomouc
a Prostějov
• Rozvoj CHKO Jeseníky
spolu
• Rekreační areál Kouty nad Desnou. s Univerzitou

Komise pro vnější vztahy
Komise pro vnější vztahy se v roce 2010 sešla celkem šestkrát,
z toho jedenkrát na výjezdním zasedání v Doloplazech u Prostějova.
Ve vztahu k neziskovým organizacím se komise na svém jednání
zabývala Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením, který byl
na schůzi vzat na vědomí v předložené podobě v květnu 2010. Na
stejném jednání bylo komisí doporučeno Radě OK aktualizování Krajského plánu s ohledem na případné nové kompetence a aktuální
změny legislativy.
Komise během roku rovněž řešila
formu zajištění Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Hlasováním komise navrhla zajistit
toto zastoupení externím subjektem, kterým by mělo být zájmové
sdružení právnických osob „OK4EU“.
Zakládajícími členy sdružení jsou
přitom Olomoucký kraj, Statutární

město Olomouc, Statutární město
Přerov, město Jeseník, město
Šumperk, město Prostějov, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.,
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Nadační ústav
regionální spolupráce, o. p. s.
O průběhu zajištění zastoupení byla Komise na svých jednáních průběžně informována.
Na jednáních komise se také probíraly možnosti spolupráce s europoslancem Janem Březinou,
který byl několikrát během roku
hostem na jednáních komise,
stejně jako asistent europoslance
a místopředseda UNO Jiří Rudolf.
Dosud nedořešeným tématem je
iniciativa členů komise k vytvoření
Koncepce zahraničních aktivit Olomouckého kraje a následný rozvoj
spolupráce s partnerskými regiony
v duchu této koncepce.
Mgr. Marcela Kropáčová

OKNO do neziskového sektoru

Marek Podlaha

Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí
Informace o některých aktivitách
a zapojení se do činnosti komise
v roce 2010:
• V rámci činnosti komise jsem
průběžně informovala o akcích
neziskových organizací a členům komise byly zaslány pozvánky na akce preventivního
charakteru v oblasti primární
prevence.
• Proběhla prezentace celokrajského preventivního projektu
s názvem „Patron bezpečného
netu“, nabídla jsem zapojení
i neziskových organizací.
• Ostatní části tohoto projektu,
které se již podařilo uskutečnit
jsou: podpora poradenské linky
pro rodiče, proškolení pracovníků nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež, instalace ochranného software do těchto za-

Komise pro rodinu a sociální záležitosti
Komise se sešla v roce 2010
celkem 6x, z toho 2 jednání byla
výjezdní (návštěva Domova důchodců Prostějov a Ústav sociální
péče – Na Zámku, Nezamyslice)
Účast obou zástupců UNO byla v roce 2010 na šesti jednáních 100%.
Projednávaly se mj. tyto body:
21. 1. 2010 bylo projednáváno financování sociálních služeb v Olo-

Palackého, Moravskou vysokou
školou, Vysokou školou logistiky,
Krajskou hospodářskou komorou
Olomouckého kraje a Nadačním
ústavem regionální spolupráce).

řízení, vysílání videospotů na
projekčních stěnách.
• Dále byly předány členům komise plakáty osvětového charakteru, které informují veřejnost
o možnosti zapojit se do projektu Ministerstva vnitra – pátrání
po prohřešovaných dětech.
• Členové komise byli dále seznámeni s obtížemi financování neziskových organizací včetně
dopadů na jednotlivé sociální
služby.
Informování a seznámení členů komise s mezinárodním projektem
„Dokážu to“, pro uživatele návykových látek realizovaný P-centrem Olomouc a ve spolupráci
K-centra Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc.
PhDr. Dagmar Krutilová

•

Bylo při posuzování žádostí zohledňováno, zda se jedná o poskytovatele krajských zařízení či
mouckém kraji. Pan Langer inicisociální služby veřejně dostupné?
nikoli?
oval diskuzi na téma průhlednosti • Jestliže ano, je možno rozklí- Na komisi dne 18. 3. 2010 byly
rozhodování o dotacích na sociální
čovat, jak bylo při vypracování zodpovězeny otázky z předchozí
služby. Komise si proto vyžádala,
návrhu KÚOK na rozdělení komise, přičemž odpovědi nebyly
aby zástupci Krajského úřadu Oločástek mezi jednotlivé žadatele zcela vyčerpávající a některé otázmouckého kraje zodpověděli a obpostupováno? Může být návrh ky nebyly zodpovězeny vůbec.
jasnili následující dotazy:
předložen členům komise?
Dle informací MPSV budou zve• Jsou informace o způsobu zpra- • V případě, že ne, bylo to MPSV, řejněny hodnotící formuláře ke
cování a výsledcích návrhu
kdo neumožňuje zveřejnění ná- každé jednotlivé sociální službě.
KÚOK na výši dotace MPSV na
vrhů krajů? V jakém dokumentu?
Pokračování na str. 9

www.uno-ok.cz
Každá služba se hodnotila individuálně a hodnotil ji člen hodnotící komise, odborník na daný druh
sociálních služeb.
Probíhalo pouze formální hodnocení dle metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu a o konečné výši dotace
rozhodlo MPSV. Na jednání dotační komise bylo několikrát zdůrazněno, že výše finančních
prostředků určená pro Olomoucký
kraj je nedostačující. Při posuzování jednotlivých žádostí nebyl
brán ohled na právní formu organizace. Olomoucký kraj vyčlenil
značnou část finančních prostředků ze svého rozpočtu pro PO kraje,
aby více finančních prostředků zůstalo na obce a NNO.
Byla projednána informace k dotačnímu programu Podpora aktivit
zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010, Podpora aktivit
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, Podpora pro-rodinných aktivit a Individuální projekt
Olomouckého kraje – Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb.
Dne 15. 4. 2010 referoval
Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Krajského úřadu Olomouckého
kraje, o Národním akčním plánu
transformace a sjednocení péče
o ohrožené děti. Vyslechli jsme také informace o projektu Rodinné
pasy Olomouckého kraje.
Dne 10. 6. 2010 byl Radě OK doporučen ke schválení Krajský plán
vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením a vyslechli jsme aktuální informace
k Národnímu akčnímu plánu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP).
Dne 18. 11. 2010 jsme vyslechli
prezentaci koordinátorek IP
Mgr. Horáčkové a Bodnarové k Cílům a opatřením Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji na období
2011–2014, včetně jejich úpravy.
Pan Langer na jednáních zaměřoval pozornost komise zejména
na problematiku přístupu k informacím o návrhu dotací k sociálním

strana 9
službám, na přípravu a schválení
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP a doplnění Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb o několik opatření týkajících se osob se ZP.
Paní Pospíšilová směřovala pozornost komise zejména na problematiku poskytovatelů sociálních
služeb z řad NNO v roce 2010.
Členové komise byli informováni,
že z rozpočtu kraje nejsou finančně podporovány sociální služby
vyjma těch, které kraj sám zřizuje
(plánovaný dotační titul zvažuje
podporu aktivit v sociální oblasti
s vyloučením sociálních služeb).
Informovala komisi o nesouhlasném stanovisku NNO (prostřednictvím NRZP) k požadavku Rady
asociace krajů ČR, která požaduje,
aby byl příspěvek na péči prostřednictvím kraje směřován přímo poskytovatelům služeb (proti
současné situaci, kdy je příspěvek
poskytován uživatelům služeb).
Dále podávala upřesňující informace o KPVP, na jehož přípravě
a zpracování se aktivně podílela
a informovala komisi o aktuálních
stanoviscích dalších střešních organizací poskytovatelů sociálních
služeb (ČRHO, NRZP), týkajících
se problematiky poskytování a financování sociálních služeb.
Informace z komise pan Langer
předával na schůzkách Olomoucké
krajské rady osob se zdravotním
postižením, jakož i na schůzkách
sociální sekce UNO. Některé informace rozesílal pravidelně zájemcům e-mailem.
Paní Pospíšilová předávala informace z komise na schůzkách sociální sekce UNO a e-mailem jako
členka Olomoucké krajské rady
humanitárních organizací a zhodnotila je i v rámci koncepční sociální práce u těchto organizací.
Podílela se na formulování a projednávání klíčových témat (poskytování sociálních služeb NNO
v OK) s náměstkyní Mgr. Kubátovou.

Kontrolní výbor
Schůze výboru se konaly v roce
2010 v termínech 11. 2., 22. 4.,
3. 9., 27. 5., 24. 6., 2. 9., 21. 10.
Všech těchto schůzí výboru jsem
se účastnil.
V návaznosti na kontrolu prováděnou naší skupinou, která se týkala
vyhodnocení veřejných zakázek na
poskytovatele sociálních služeb
v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Olomouckém kraji“, jsem následně
v letošním roce podal návrh na kontrolu realizace projektů v rámci „ Zajištění dostupnosti vybraných
sociálních služeb v Olomouckém kraji“. Byly zkoumány uzavřené smlouvy a monitorovací zprávy u šesti
NNO, nebylo shledáno nedostatků
v kontrolované oblasti.

Další kontroly, které jsem se ve
skupině členů výboru v roce 2010
zúčastnil, se týkaly realizace výběrového řízení stavebních zakázek
a soutěže o návrh na „Redakční
zpracování a tisk měsíčníku Olomoucký kraj“.
Zjištěné závady drobnějšího významu byly sepsány s návrhem na nápravu.
Všechny zápisy z kontrolního výboru jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje:
http://www.kr-olomoucky.cz, pod
záložkou Zastupitelstvo a kontrolní
výbor.
Předsednictvo UNO jsem informoval o činnosti výboru dne
4. 11. 2010.
Ing. Zdeněk Beil

Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová
a Mgr. Milan Langer
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Tajenka: Tajenkou křížovky je citát H. Walldorfa:

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Křížovka
1

2

Křížovku s tajenkou připravila paní Marie Švarcová z kroužku křížovkářů a hádankářů Ječmínek. Tajenka
obsahuje citát H. Walldorfa.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
VODOROVNĚ: A. Bájný český kníže; řecké písmeno; cizokrajná tykvovitá rostlina. – B. 1. díl tajenky. – C. Slitina železa, niklu a hliníku; druh
černé kávy; slaná minerální voda; organická příroda. – D. Anglicky „prst na noze“; brazilský fotbalista; značka pikofaradu; italská metropole;
zlý skřítek. – E. Autorský arch (zkr.); provinění; stupeň tiskařského písma; značka margarínu; solmizační slabika. – F. Italská bazalková omáčka; sultánský palác; africký stát. – G. Jednotka standardního penicilínu; rod tropických mravenců; Jiráskův román; popěvek. – H. Obruba; výsledek sportovního utkání; anglicky „sedm“; skutek. – I. 2. díl tajenky. – J. Jeviště; řídká závojová tkanina; části starořímských domů.
SVISLE: 1. Starověká metací zbraň. – 2. Stav tělesné slabosti; trojský hrdina. – 3. Zesílený zápor; dědiny; římských 2100. – 4. Snad; americký herec; svoje. – 5. Vrcholová část hlavy; asijský lidový pěvec. – 6. Druh kapradiny; stahovací záclona přes celé okno. – 7. Které; patřící Petrovi. –
8. Symetrála; psací potřeby; vysoká karta. - 9. Asfalt; německy „paní“; řadová číslovka. – 10. Vymřelý kočovník; pravítko. – 11. Prudký tlak;
pravoslavný klášter. – 12. Příslušník starogermánského kmene; značka aut. – 13. Maďarské město (Györ); Amisův přítel; zkratka bývalého evropského státu. – 14. Planetka; turecký důstojník; Česká obchodní inspekce (zkr.). – 15. Starý lyžařský pozdrav; meduňka (bot.). – 16. Uchazeč.
Pomůcka: Azola, naras, serail, toe

Komise pro majetkoprávní ARPOK s novým vedením
záležitosti
Agentura rozvojové a humanitární RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedouKomise se v roce 2010 sešla 10
krát, já jsem se zúčastnil 9 krát.
Jako člen majetkové komise si této funkce velmi vážím a přistupuji k této skutečnosti velmi zodpovědně z hlediska účasti, i z hlediska přípravy na jednání. Musím
však konstatovat, že iniciativa
jednotlivých členů je zde nevelká,
protože většinou jde o již rutinní
procesy a podobné materiály z hlediska postupu OK v majetkových
záležitostech. Komise pravidelně
projednává velmi vysoký objem
textu v předkládaných dokumentech, proto je časově vždy ná-
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ročnější studijní příprava. Průběh
jednání je veden zkušeným předsedou Bc. Daliborem Horákem,
který je vždy perfektně připraven,
a proto jsou případné dotazy členů
komise vždy fundovaně zodpovězeny a nikdy nedošlo k žádnému
problému.
Členství v této komisi lze jednoznačně chápat jako doklad velké
důvěry v UNO a zároveň je členství možno rozumět i z hlediska
kontrolního, což napomáhá plnění demokratických hodnot v této
instituci.
Bc. Ivo Kropáč

pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.,
(ARPOK), která se již od roku 2004
věnuje globálnímu rozvojovému
vzdělávání (GRV) a multikulturní
výchově na školách, vstoupila do
nové sezóny (školního roku
2010/2011) s novým vedením. Pozici ředitelky převzala v září
Mgr. Ing. Lenka Dudková, která již
šestým rokem na ARPOKu koordinuje globální rozvojové vzdělávání.
Organizace má také novou správní
a dozorčí radu. Předsedkyní správní rady byla zvolena náměstkyně
hejtmana Mgr. Yvona Kubjátová
a dozorčí radu nově povede Doc.

cí Katedry rozvojových studií na
Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci.
ARPOK v současné době pracuje
na dvou projektech začleňování
GRV do výuky na základních
a středních školách především
v Olomouckém kraji. Mezinárodní
projekt
Global
Curriculum
(http://globalcurriculum.net), ve
kterém jsou zapojení pedagogové
z deseti škol v regionu a spolupracují s učiteli z Brazílie, Beninu,
Rakouska a Velké Británie, je financován ze zdrojů Evropské komise.
Pokračování na str. 12
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Evropský rok dobrovolnictví 2011 online na www.dobrovolnik.cz
Portál www.dobrovolnik.cz je
servisní a informační portál
o dobrovolnictví v České republice. Vznikl v březnu 2001 a do
roku 2011 vstupuje ve zcela
nové podobě.
Přichází ve zcela nové grafice,
s novým obsahem a zásadní
změnou v interakci. Současně se
stává oficiálním internetovým
portálem pro Evropský rok
dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (ERD 2011) v České republice. Nabízí mnohá vylepšení
a nové formy vzájemné komunikace a prezentace.
Evropský rok dobrovolnictví a informace o jeho průběhu bude
možné sledovat takřka v přímém
přenosu. Články, akce a další počiny realizované pod záštitou nebo u příležitosti ERD 2011 bude na
webu zveřejňovat redakční tým sestavený ze zástupců Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
Národního institutu dětí a mládeže, Národního dobrovolnického
centra HESTIA, dalších organizací
a jednotlivců, kteří se v oblasti českého dobrovolnictví dlouhodobě
angažují a mají s jeho koordinací
bohaté zkušenosti.
České i mezinárodní dobrovolnictví má na internetu oporu v mnoha
dalších portálech, v národních či
regionálních stránkách místních
dobrovolnických organizací. Dlouhodobě největším českým portálem (existuje od roku 2001) je
právě www.dobrovolnik.cz a jeho
anglická mutace www.volunteer.cz
určená především pro cizince, kteří přijíždějí studovat nebo pracovat
do České republiky.
„Evropský rok dobrovolnictví
a
jeho
oficiální
portál
www.dobrovolnik.cz je výbornou příležitostí, jak poznávat
velké mezinárodní projekty zaměřené na vzdělávání, spolupráci, sbírání zkušeností nebo pomoc tam, kde je třeba. Současně
přináší i možnost seznamovat se
s malými, někdy téměř nevidi-
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telnými, dobrými skutky jednotlivců, kteří svou dobrou vůli
projevují aktivně řadu let nebo
jen několik hodin ročně,“ představil obsah portálu ministr školství Josef Dobeš a dodal: „Osobně
jsem velmi rád, že na fungování
dobrovolnického portálu se aktivně podílí jak naše ministerstvo, tak i neziskové organizace nebo některé české firmy.
Ukazuje se, že fenomén dobrovolnictví dokáže spojovat nejen
lidské osudy, ale velmi dobře
propojuje všechny tři sektory
(státní, komerční a neziskový)
celé společnosti.“
Mezi hlavní cíle portálu patří:
komunikace – mluvme spolu o dobrovolnictví a jeho nekonečných
polohách či podobách, mluvme
spolu odborně i hovorově, verbálně i neverbálně, česky i anglicky na www.volunteer.cz;
interakce – diskutujme o tom, co je
třeba změnit, posunout nebo vytvořit, aby dobrovolnictví zůstalo
nedílnou součástí naší společnosti
nebo mezilidských vztahů;
sdílení – nabízejme si navzájem
příklady dobré dobrovolnické
praxe;
propagace – čtěme příběhy jednotlivců, kteří se rozhodli stát dobrovolníky a zveřejňujme svá
dobrovolnická know-how;
seznamka – poznávejme fenomén
dobrovolnictví, poznávejme projekty a organizace, které dobrovolnictvím žijí, poznávejme skrze
dobrovolnictví sami sebe;
vzdělávání – profesionalizujme
dobrovolnictví, učme se od sebe
navzájem, předávejme své zkušenosti dál.
Doslova každý návštěvník webu
může na stránkách zanechat svůj
otisk, a to především díky propojení portálu s jeho profilem na Facebooku. Již během pár dní získal
Dobrovolnik.cz několik desítek
přátel a každým dnem přibývají
další. Narůstá i počet kladných
ohlasů v internetové anketě a také
kalendář akcí se pozvolna začíná
plnit.

Hlavní
partneři
projektu
Dobrovolnik.cz:
Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy je národním koordinátorem Evropského roku dobrovolnictví v ČR. Při jeho přípravě
spolupracuje s dalšími resorty, neziskovými organizacemi a partnery. Z Programu státní podpory
práce s dětmi a mládeží MŠMT budou na základě speciální výzvy pro
tuto oblast podpořeny aktivity ve
výši 5 000 000,- Kč.
HESTIA – Národní dobrovolnické
centrum
Posláním občanského sdružení
HESTIA je vytváření pozitivních
a funkčních mezilidských vztahů
v rámci rodiny i v širším kontextu
občanské společnosti. Podporuje
a realizuje výzkumné, výcvikové
a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže pro
dobrovolníky i profesionály. Vydává účelové publikace, navazuje
kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci
a publicitě uvedených aktivit.
Nadační fond Veolia
Od svého založení dlouhodobě podporuje projekty, které obsahují
prvek dobrovolnictví zejména v oblasti sociální a environmentální.
V posledních letech se hlavní oblastí zájmu staly tzv. MiNiGRANTY

VEOLIA, které zaměstnanci divizí
Veolia Voda, Veolia Transport
a Dalkia získávají pro „své“ veřejně prospěšné projekty, jichž se
sami aktivně účastní jako dobrovolníci.
JOBS.CZ
Jobs.cz – jednička pro hledání
odborníků a specialistů
Jedním z hlavních pilířů společenské odpovědnosti společnosti
LMC, provozovatele portálu
Jobs.cz je podpora rozvoje a lidského kapitálu. Na podzim roku
2010 byl úspěšně spuštěn nový
portál – Dobro.cz, do kterého je
začleněna i speciální sekce pro
dobrovolníky přímo na pracovním
portále Jobs.cz. Cílem tohoto
projektu je inspirace stávajících
i nových uživatelů v oblasti
dobrovolnictví a jejich jednoduché
propojení s neziskovými organizacemi, které právě dobrovolníky
hledají.
Kontakt:
Evropský rok dobrovolnictví
Lucie Solfronková
lucie.solfronkova@msmt.cz
Leták o webu Dobrovolnik.cz je ke
stažení na adrese:
www.dobrovolnik.cz/evropskyrok-dobrovolnictvi-2011/letak-kestazeni/
Rubovou stranu letáku můžete použít pro anonci vaší akce.

www.uno-ok.cz
V rámci něj se v říjnu uskutečnila
studijní cesta do Velké Británie. Dvě
zaměstnankyně ARPOKu a pět pedagogů a pedagožek z Olomouce
a okolí poznávali metody výuky
globálního rozvojového vzdělávání
na tamních školách a v neziskových organizacích.
Vedle projektu Global Curriculum
ARPOK intenzivně pracuje na dvouletém projektu Začleňování globálních a multikulturních témat do
ŠVP na středních školách, podpořeném z rozpočtu Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Do projektu
je zapojených pět pilotních škol
v Olomouckém kraji (Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola E. Pöttinga Olomouc,
Gymnázium Kojetín, Střední odborná škola gastronomie a potravinářská škola Jeseník, Gymnázium
Hranice a Hotelová škola Vincenze
Priessnitze Jeseník) a v rámci něj
se mimo jiné připravuje metodika
začleňování témat GRV formou outdoorových aktivit.
Dále ARPOK pokračuje s realizováním výukových programů na základních a středních školách. Na
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základě jejich poptávky lektoři
ARPOKu seznamují žáky a studenty během interaktivních workshopů
s tématy jako je chudoba, migrace, princip rozvojové spolupráce
atd. Každý měsíc pořádá organizace v Divadle hudby tzv. rozvojové
večery, besedy s odborníkem na
rozvojovou spolupráci, které jsou
určeny široké veřejnosti. Na prvních
dvou rozvojových večerech této sezóny, které proběhly v říjnu a zúčastnilo se jich přes 160 lidí, se
diskutovalo o projektu Adopce na
dálku v Ugandě a o kampani Ušili
to na nás!, jež se věnuje zlepšení
pracovních podmínek při výrobě
oděvů v rozvojových zemích. Další
plánované besedy se budou zabývat tématy ekologicky šetrného
cestování v rumunském Banátu nebo mediálního obrazu izraelskopalestinského konfliktu.
Oba říjnové rozvojové večery se
konaly v rámci osvětové kampaně
Česko proti chudobě, na které se
spolu s ARPOKem podílí desítky
dalších neziskových organizací
v České republice. Do Olomouce
tato kampaň přinesla výukové

SDH Kojetín v roce 2010
Dne 14. ledna 2011 proběhla za
účasti starosty města Ing. Jiřího
Šírka výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně,
na níž se hodnotila činnost sboru
coby občanského sdružení i činnost
zásahové jednotky, jakožto orgánu
zřizovaného městem. Jako každý
rok, i v roce 2010 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů mnoho spolkových akcí, Hasičský večírek i Výstavu betlémů, soutěž o Hodový
koláč, zúčastnil se hasičské pouti,
zajišťoval asistenční služby při konání Kojetínských hodů, organizoval požární hlídky při kulturních
akcích atd.
Hlavní naší náplní je ale stále
činnost zásahové jednotky, jejíž
pomoc se osvědčila i v roce 2010.
V měsíci lednu a únoru to byly sněhové přívaly. Zásahy směřovaly
především k odklízení sněhu ze
střech, kde hrozilo bezprostřední
ohrožení zdraví obyvatel a jejich
majetku. V květnu a červnu to byly
povodňové vlny na řece Moravě,
které dvakrát zaplavily níže položené části města. Činnost jednotky
spočívala v monitorování vodních
toků a ve varování obyvatelstva,
stavění ochranných hrází z pytlů
s pískem, zatěsňování vchodů
a stavebních otvorů na ohrožených

domech, evakuaci majetku a zásobování obyvatel v zaplavených oblastech, dokonce i v evakuaci obyvatel. Následně probíhalo čištění
komunikací, čerpání vody ze studní
a sklepů a odčerpávání vodních lagun na území města. Série přírodních pohrom byla završena
větrnou smrští, která se večer
12. 6. 2010 prohnala Kojetínem.
Činnost naší jednotky spočívala
v odstraňování následků, zprůjezdnění komunikací, zajištění střech
a odstraňování trosek. Jinak jsme se
v průběhu roku zúčastnili mnoha
dalších zásahů, požárů i technických
pomocí, konkrétně to bylo 6 požárů,
13 zásahů při povodni, 6 zásahů při
živelných pohromách, 1 technická
havárie, 2 taktická cvičení, 1 prověřovací cvičení, 2 pohotovosti na
stanici, 1 planý poplach, 46 technických pomocí, v součtu tedy
celkem 78 zásahů za rok 2010.
Na řešení mimořádných událostí
se jednotka připravuje konáním
pravidelné odborné přípravy v oblastech požární taktiky, první pomoci, práce ve výšce, nácvikem
postupů z bojového a cvičebního
řádu, účastí na taktických a prověřovacích cvičeních. Členové jednotky zvyšují svou fyzickou kondici nejen při disciplínách požár-

programy na školách, studentskou
party v U-klubu nebo víkend pro
rodiny s dětmi v OC Haná, při kterém si mohli zájemci vyrobit např.
africké hračky (6.–7. 11. 2 010).
Kampaní Česko proti chudobě výčet projektů, na kterých se ARPOK
podílí, nekončí – ve spolupráci
s Katedrou rozvojových studií PřF
UP probíhá Letní škola rozvojové
spolupráce pro středoškolské a vy-

sokoškolské studenty, ve spolupráci s organizací INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit projekt Fotbal pro rozvoj aj. Do příštích měsíců a let chystá ARPOK využít
dalších výzev a podávat nové
vzdělávací projekty. Více informací o organizaci a její činnosti lze
najít na www.arpok.cz.

ního sportu, ale i při specializovaných soutěžích o tzv. Železného
hasiče. Rok 2010 byl po stránce
zásahů opravdu velmi pestrý a obsáhlý, členové jednotky byli nuceni
obětovat mnoho ze svého volného
času, na úkor svých rodin i svého
soukromí. Oceněním jim však bylo
uznání těch, kterým pomohli. Ani
oficiální místa ovšem nezapomněla
ocenit činnost odhodlaných a vyškolených dobrovolníků. Poděkování vyslovil bývalý i současný
starosta města, jednotku ocenil děkovným listem i hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
a generální ředitel HZS ČR genmaj.
Ing. Miroslav Štěpán. Velikou po-

ctou bylo osobní setkání členů
jednotky s prezidentem republiky
Václavem Klausem v Olomouci,
který dobrovolným hasičům poděkoval za obětavou činnost při květnových a červnových povodních.
Věřme, že rok 2011 bude na nežádoucí události klidnější a dobrovolní hasiči zůstanou tentokrát
více jen u výcviku, pokud však bude realita jiná, jsme připraveni
a odhodlaní opět pomoci všem,
kdo budou naši pomoc potřebovat,
občanům i městu Kojetínu.

Kateřina Štěpničková

Pavel Baďura – zástupce velitele
SDH Kojetín

OKNO do neziskového sektoru

