ZÁPIS
ze 3. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

4. srpna 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č.320, KÚ
Info - Mgr. Vystrčilová – mobil 724983780, sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí
Bulletin UNO – grantové výzvy
Významný projekt 2011
Granty na NET, PC
Semináře UNO
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan předseda Podlaha přivítal všechny přítomné a zahájil jednání předsednictva UNO.

K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
ÚKOL pUNO 1/2: za sekce poslat mailem krátké zhodnocení činnosti sekcí a příspěvku
z UNO
Termín:
Zástupci sekcí - co nejdříve, nejpozději do poloviny srpna
Vystrčilová – zatím zaslali jen dvě sekce z Jesenicka, sekce pro rodinu a sekce Olomoucká, ostatní opět
zavolat

K bodu 2. programu – Informace ze sekcí
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová
• Sekce pracují dle svého ročního plánu na akcích, děkují opět za schválení příspěvku z UNO
• Vystrčilová – připravuje ve spolupráci s pomocníkem vyúčtování dotace pro město Jeseník
• Zápisy z celoroční činnosti sekcí byly dodány a jsou zveřejněny na webu UNO
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Šumperská sekce – sl. Švarcová - omluvena
• Vystrčilová – proběhla schůzka všech pomocníků dne 18.5. v Šumperku, nadále studuje
materiály pomocníka, připravuje ve spolupráci ze sekcí akce pro region
Sekce APNO – p. Kropáč - omluven
• Šnajdrová – činnost sekce omezena
Sekce PRKNO – Stanislava Rotterová
• proběhla akce ve spolupráci a podporou UNO pod názvem Setkání všech generací, dne 21.5.
v Prostějově, více info v bulletinu UNO
• dále v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravuje sekce další akce
Olomoucká sekce – p. Rudolf
• podány informace o změně ve vedení sekce, viz zápis Ol. sekce na webu
• připravuje se další jednání se zástupci města Olomouc, město chce zcela zásadně změnit
grantový systém, sekce bude partnerem v připomínkovacím řízení pravidel
• finanční podpora na pomocníka od města Olomouc byla schválena
Sociální sekce – p. Sibrová - omluvena
• Vystrčilová – info z mailu - na pravidelných schůzkách připravují podklady pro jednání
s náměstkyní OK, připravili dokument se statistickými daty pro jednání na kraji, dále se
zabývají projektem na kofinancování či zřízení dotačních titulů
• vyhotovili si tašky – přinést na pUNO ukázat – zatím neprovedeno
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• schůzka s krajskou starostkou hasičů – naplánování seminářů od podzimu 2011
• příprava akce UNO již V.ročník akce „Olomoucký drak“ dne 3.9. ve Smetanových sadech
v Olomouci, pozvánka na webu UNO
• osobní účast na významných akcích jako zástupce UNO – PLAMEN, krajské kolo dorostu
v Uhelné, semináře OSH, shromáždění zástupců sborů – propagace UNO, pořádání
hasičského tábora
Sekce pro rodinu – p. Saitzová – omluvena
• Vystrčilová - sekce se rozšířila o další členy Klub dvojčat a vícerčat z Olomouce, občanské sdružení
Přátelé kopretin z Vikýřovic, o. s. Modrá Velryba z Bílé Lhoty, Mateřské centrum Dřevohostice

• připravit si plán seminářů podporovaných z UNO na další období od podzimu 2011
Dobrovolnická sekce – p. Pečinka - omluven
• Vystrčilová přečetla info z mailu - současnosti máme za sebou rozeslání prvního oznámení o
tom, že se bude v OL kraji udělovat Křesadlo (děkuji za pomoc s rozesílkou přes e-mail),
jednání s krajem a městem Olomoucí o podpoře a zapojení do projektu, vybíráme
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nejvhodnější prostory a "formát" pro akci. Rozhodli jsme se nepodpořit myšlenku udělovat
Křesadlo v závěru konference o dobrovolnictví, kterou chystá OL kraj, ani nechceme
spojovat Křesadlo s cenou GOAL, o které se uvažuje jako ocenění udělované
dobrovolníkům reprezentací Olomouckého kraje. Od září bude prostor pro nominace
kandidátů, podle zkušeností z jiných krajů rozhodně v prvním ročníku nečekáme přetlak
návrhů.
K bodu 3. Programu – Bulletin UNO – grantové výzvy
Vystrčilová – vysvětlila, že UNO již neodebírá grantový kalendář, jelikož jej nemůže dále
distribuovat ani zveřejňovat v bulletinu či na webu UNO, pro svoji potřebu jej odebírá o.s. INspiro
Rudolf – navrhl udělat do bulletinu rozhovor o grantových výzvách s naší redaktorkou webu, oživí
to tak časopis
Rudolf, Beil – jelikož p.Beil odchází z NF OKNO, který vydával bulletin, není do budoucna důvod,
aby NF OKNO, který již nemá přímé vazby na předsednictvo UNO, dále vydával bulletin a žádal
magistrát města o dotace, další schůzku má NF OKNO na podzim, tak uvidíme, jinak byl předložen
k zamyšlení návrh, aby bulletin vydával NURS – projednáme na dalším jednání pUNO

K bodu 4. Programu – Významný projekt VP 2011
Rudolf – už přišla podepsaná smlouva s OK na významný projekt 2011, takže nyní můžeme opět
vyhlásit grantové výzvy, začít připravovat semináře a rozvíjet další činnost UNO či sekcí
ÚKOL pUNO 1/3: Připravit návrhy smluv pro čerpání financí pro jednotlivé sekce
Termín:
do konce srpna
Zodpovídá:
Vystrčilová

K bodu 5. Programu - Granty na NET a PC
Vystrčilová – nabídka grantů na NET a PC je již vyvěšena na webu UNO, během srpna bude
rozeslána mailem na členy UNO
ÚKOL pUNO 2/3: Rozeslat nabídku grantových výzev členům UNO
Termín:
do konce srpna
Zodpovídá:
Vystrčilová
K bodu 6. Programu - Semináře UNO
Vystrčilová - vyzvala pomocníky UNO a všechny zástupce sekcí, aby se aktivně zapojili do
přípravy seminářů ve spolupráci s UNO od podzimu 2011, do dalšího jednání zaslat návrhy
pořádaných seminářů pro jednotlivé sekce či okresy, UNO se bude finančně spolupodílet na
pořádaných seminářích, organizace bude na představitelích sekce či pomocnících
Šnajdrová – předložila termíny seminářů pořádaných ve spolupráci UNO a Inspiro, na které
zajistila dotaci (mzda, cestovné), z UNO (občerstvení, pronájem prostor) na téma“Naučme se lépe
řídit projekty“
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Rudolf – zajistil zdarma od ZONERu možnost oprávněného užití licence do konce roku 2011 pro
počítačovou učebnu v hotelové škole V. Priessnitze a v počítačové učebně na OUN v Olomouci,
naplánovat aspoň dva víkendové semináře na úpravu fotek v Jeseníku a jeden v Olomouci
ÚKOL pUNO 3/3: Připravit písemné podmínky pro pořádání jednotlivých seminářů ve
spolupráci se sekcí či pomocníkem v okrese ve spolupráci s UNO
Termín:
do konce srpna
Zodpovídá:
Vystrčilová, Šnajdrová
ÚKOL pUNO 4/3: Zaslat návrhy seminářů plánovaných od podzimu 2011 ve spolupráci se
sekcí či pomocníkem v okrese ve spolupráci s UNO
Termín:
do dalšího jednání pUNO
Zodpovídá:

pomocníci UNO a představitelé sekcí

K bodu 7. Programu - Různé
1) Šnajdrová – požádala o schválení a proplacení cesty na seminář do Prahy na téma sociální
sítě, poplatek na seminář uhradí Inspiro
2) Rudolf – informoval o účasti na jednání k projednávanému občanskému zákoníku a tématu
veřejně prospěšné společnosti, vedla se tam diskuse, ale zatím je vše ve vývoji, téma je
složité, nepřehledné,
3) Beil – navrhl pozvat hejtmana a poslance, vedení rady OK a senátory na pracovní oběd
s předsednictvem Uno a potom k diskusi z NO, Vystrčilová – zjistí termín pana hejtmana
někdy na říjen 2011 a možné prostory pro oběd a další setkání (snad Magistrát)
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 8. září od 16 hod. a od 15
hodin schůzka s PN, místnost bude upřesněna

Ing. Marek Podlaha
Předseda UNO
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