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Nominace dobrovolníků

Mezinárodní konference

Jak jsme již v předchozích vydáních informovali čtenáře, je rok 2011
vyhlášen v Evropské unii „Evropským rokem dobrovolnictví“ (ERD).
Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje připravila při této
příležitosti pro náš kraj udílení
ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Na výběru dobrovolníků, kteří budou odměněni Křesadlem, se můžete podílet i vy – organizace
i jednotlivci. Do 27. října 2011 můžete nominovat své kandidáty
v šesti oblastech dobrovolnictví.
V pondělí 12. prosince 2011
proběhne v RCO, na Jeremenkově
ulici u hlavního vlakového nádraží
v Olomouci slavnostní předání cen

Přes 40 zahraničních hostů z 10
evropských zemí se ve dnech 3. až
6. října letošního roku sjede do Olomouce na mezinárodní konferenci
o dobrovolnictví a podpoře seniorů a sociálně vyloučených občanů
Evropské unie. Zahraniční hosté si
vymění zkušenosti z oblasti sociálních služeb a dobrovolnictví.
Účastníci konference se dozví o prevenci bezdomovectví, a to především u seniorů, a o sociální exkluzi, která je aktuálním tématem
letošního Evropského roku sociálního vyloučení. Olomoucký kraj
jako pořadatel akce pro širokou veřejnost připravil veletrh výrobců
pomůcek využívaných při péči o seniory nebo osoby sociálně znevýhodněné či handicapované. Veletrh
proběhne v úterý 4. října v Centru
sociálních služeb. Konference i veletrh jsou organizovány v rámci
projektu Olomouckého kraje, na
který kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 260 tisíc korun, dalších 800

osmi dobrovolníkům, kteří nejvíce
zaujmou odbornou porotu. O podrobnostech programu vás budeme informovat v listopadovém
vydání bulletinu OKNO.
Bližší informace ke kampani
Křesadlo, její historii, podmínky
nominace a nominační lístky najdete na webových stránkách
www.kresadlo-ok.cz. Nominační
lístek je také na druhé straně tohoto bulletinu. O naší iniciativě se
dočtete v regionálním tisku (např.
Olomoucký deník) a uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
Nenechávejte si tuto informaci pro
sebe, šiřte ji prosím ve svém okolí.
Za organizátory ocenění Křesadlo
v Olomouckém kraji Hynek Pečinka a Zdeněk Beil

tisíc korun získal z peněz Evropské
unie.
„Jsem velice ráda, že náš projekt
zahrnuje desítku zahraničních
partnerů, od kterých se můžeme
mnohé naučit. Na příští rok plánujeme ve spolupráci s těmito
partnery v rámci projektu zorganizovat také konferenci v Chorvatsku a Litvě,“ uvedla Yvona
Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje.
Krajský projekt nazvaný „Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů
v Evropské unii“ potrvá až do září
příštího roku a je spolufinancován
Evropskou komisí z programu Evropa pro občany. Více informací
o projektu je k dispozici na krajských webových stránkách:
www.kr-olomoucky.cz/zahranicnihoste-si-vymeni-zkusenosti-nakrajske-konferenci-o-socialnichsluzbach-a-dobrovolnictviaktuality-388.html.

Seminář pro ekonomy a účetní
Seminář pro ekonomy a účetní Anag
Olomouc pořádá 7. října 2011 od
9.00 do 13.00 hod. ve svém sídle
na Kolárově nám. 698/7 seminář
k tématu „Správná evidence majetku u neziskových organizací a očekávané změny v zákoně o účetnictví pro rok 2012“. Lektorkou je

daňová poradkyně a auditorka. Cena celkem 1 690 Kč (vč. 20% DPH).
Na programu semináře bude aplikace zákona o účetnictví, vyhlášky
č. 504/2002 Sb. a aplikace českých
účetních standardů pro NO. Na závěr
bude v rámci diskuze možnost pokládat dotazy k celé problematice.
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Dobro bus navštívil
Olomouc

Ve Smetanových sadech
soutěžili mladí hasiči

Pozornost mnoha návštěvníků centra Olomouce směřovala ve středu
14. září 2011 odpoledne k pestrobarevnému autobusu zaparkovanému na Dolním náměstí. Jednu ze
zastávek na svém „turné“ po Čechách zde totiž naplánovali organizátoři akce DOBRO bus.
Cílem akce, kterou pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, je propagace
dobrovolnictví a dobrovolné práce, propagace myšlenek letošního
Evropského roku dobrovolnictví,
podpořená Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Na její organizaci v Olomouckém kraji
se podílela také Unie neziskových
organizací Olomouckého kraje.
Zájemci z řad veřejnosti, kteří se
ponořili do útrob autobusu – bývalé pojízdné knihovny, zde mohli
objevit celou řadu brožur, materiálů o projektech nebo informačních letáků neziskových organizací
zaměřených především na dobrovolnictví a dobrovolnou práci.
Jednotlivé oblasti dobrovolnictví
v České republice představila také
výstava „Dobrovolnictví v České
republice“, kterou si mohli kolemjdoucí prohlédnout na panelech umístěných před DOBRO
busem. Měli tak možnost seznámit se s činností dobrovolníků v so-

Smetanovy sady v Olomouci patřily v sobotu 3. září 2011 mladým
hasičům. Ti se zde sjeli na V. ročník tradiční hasičské soutěže „Olomoucký drak“. Přes dvě stovky závodníků nejen z Olomouckého
kraje, ale například i ze Vsetínska,
Ostravska nebo východních Čech,
mohly poměřit síly v závodě na
60 m s překážkami a hasičským
nářadím.
Během slavnostního zahájení a nástupu přivítali účastníky závodu
hlavní velitel soutěže a organizátor – vedoucí okresní odborné rady mládeže OSH Olomouc Miloš
Siegel, náměstkyně primátora města
Olomouce Eva Machová, Jiří Kropáč a Antonín Geprt za VVOSH Olomouc a Marcela Vystrčilová za
UNO OK.
Poté se mohlo naplno rozběhnout
napínavé soutěžní klání, během něhož mladí hasiči ukázali zdatnost
i soutěžního ducha. Zkušenosti
z hasičských tréninků předvedli při
zdolávání překážek, přeběhnutí kladiny nebo například zapojování hadic. V kategorii přípravka do 6 let
zvítězil Tomáš Holčák z Oznice,
v kategorii smíšené 6–8 let se do
čela výsledkové listiny probojova-

ciální sféře, ochraně životního
prostředí, kultuře, ve zdravotnictví, při mimořádných událostech
ad. Putovní výstava vznikla u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu
Zuzany Brzobohaté.
Pro olomoucké návštěvníky byla
připravena také vyřazená armádní
přilba, která čekala na své pomalování. To je dalším jednotícím
prvkem na cestě DOBRO busu.
„V každém městě nám zájemci na
přilbu něco namalují, ideálně něco,
co má vztah k místu“, uvedl Leoš
Kubový, jeden z organizátorů akce. Podobně tvůrčím způsobem byl
na cestu po republice upraven i samotný autobus, který v rámci
happeningu Den Meliny Mercouri
v Plzni vyzdobili sprejeři.
V rámci I. kola DOBRO bus
Tour byly v Olomouckém kraji připraveny zastávky 8. září v Prostějově, 14. září v Olomouci a 15.
září v Mohelnici. „DOBRO bus se
do našeho kraje vrátí i v druhé etapě
tour, která odstartuje 26. září 2011.
Plánovaná je například zastávka
v Šumperku“, prozradila Milada
Šnajdrová z Unie neziskových organizací Olomouckého kraje.
Soňa Langerová
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la Veronika Hejlová z Troubelic,
mezi mladšími dívkami od 9 do 11
let obsadila první místo Tereza
Pavlíková z Veselé a ve stejné kategorii chlapců Tomáš Šipula
z Hovězí. Závěr soutěže patřil kategoriím starších dívek a chlapců
od 12 do 15 let, v nichž si zasloužili prvenství Zuzana Adamcová
z Huslenek a Michal Brodacký
z Trusovic.
Pro malé hasiče i zájemce z řad
diváků byl připraven také doprovodný program, na němž se podíleli členové Městské policie Olomouc. Vedle soutěží o ceny a vědomostních úkolů děti nadchla
možnost vyzkoušet si střelbu na
terč laserovou pistolí.
O hladký průběh soutěže se staralo
25 rozhodčích, technické zázemí
a členové odborné rady. S převozem překážek pomohl HZS Olomouc. Nezbytné občerstvení zajistila parta dobrovolných hasičů
z Velkého Újezdu. Akci finančně
podpořil Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce a Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje.
Soňa Langerová

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Hlídání dětí v RC Heřmánek Občané Evropy, EU a NNO
Také v letošním školním roce mohou rodiče dovést své děti na hlídání do rodinného centra Heřmánek v Olomouci-Holici. Maminky
i tátové této služby využívají, pokud si potřebují něco zařídit na úřadech, v klidu nakoupit či uklidit,
navštívit lékaře, nebo si chtějí udělat čas sami na sebe.
Zkušená a vyškolená hlídací teta
Maruška Veselá se po předchozí telefonické domluvě postará o děti
od 6 měsíců do 6 let věku. Absolvovala mimo jiné certifikované kurzy Efektivního rodičovství, První
pomoci, i rozsáhlý kurz Péče o děti ve věku 3–15 let. V hlídání dětí
má mnohaletou praxi.

V herně Heřmánku čeká na děti
prostředí, ve kterém se cítí přirozeně, a kde siužívají pestrý program s říkankami, zpěvem, tvořením a s jinými aktivitami
závislými na věku a zájmu dětí.
Rodinné centrum je vybavené
postýlkou, kočárky, židličkami na
krmení a nepřeberným množstvím
hraček pro děti různého věku. Děti zde beze strachu mohou navazovat kontakty nejen se svými
vrstevníky, ale i s dospělými.
Marie Veselá
koordinátorka rodinného centra
Heřmánek, mob: 736 783 629
e-mail: rc-hermanek@seznam.cz,
www.rc-hermanek.cz

Na základě pověření Informační
kanceláře Evropského parlamentu
v ČR zorganizovala společnost PEKOS, s. r. o., ve dnech 21.–23.9.
2011 v Praze vzdělávací seminář,
zaměřený na problematiku fungování EU, a to především ve vztahu
k NNO.
Vzdělávací seminář byl určen představitelům nevládních organizací
a jeho cílem bylo zdůraznit změny
po přijetí Lisabonské smlouvy.
Účast na semináři byla bezplatná.
V první přednášce Mgr. Štěpána
Pecháčka, Ph.D., z Parlamentního
institutu Poslanecké sněmovny
PČR si účastníci vyslechli historické souvislosti evropské integrace.
Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.,
z téže organizace hovořila o institucích a fungování EU. Ve vztahu EU
k NNO se zmínila o možnostech
NNO ovlivňovat dění v EU. NNO
mohou již dnes působit na EU
prostřednictvím národních vlád,
vytvářením přímé reprezentace
v Bruselu nebo vytvářením celoevropských sítí. Přímo mohou NNO
prosazovat své zájmy formou veřejných konzultací komise s jednotlivci a organizacemi k připravované legislativě či strategiím. Další
možností je lobbing v institucích
EU nebo účast ve Výboru regionů
či v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Mgr. Jana Linková
referovala, že nově vstoupí
v platnost v příštím roce institut
Evropské občanské iniciativy, o kterém budeme informovat společně
s dalšími novinkami souvisejícími
s realizací Lisabonské smlouvy

v samostatném článku v některém
z příštích vydání bulletinu.
Mgr. Vít Nejedlo z Úřadu vlády ČR
informoval o komunikačních prioritách, strategii ve vztahu k různým cílovým skupinám a seznámil
účastníky se zdroji informací.
Mgr. Petra Vymětalíková z MŠMT
informovala o probíhajících a připravovaných aktivitách ministerstva k Evropskému roku dobrovolnictví. Od 31.10. do 7.11. 2011
se budou konat aktivity v rámci
týdne dobrovolnictví, viz webové
stránky MŠMT www.msmt.cz/
mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi.
Lektorka Daniela Mazancová Dupláková seznámila přítomné s posílením role vnitrostátních parlamentů po přijetí Lisabonské
smlouvy.
Ing. Jan Michal hovořil o fungování Zastoupení Evropské komise
v ČR (dále ZEK). Zdůraznil usilování ZEK o spolupráci a vytváření partnerství s NNO při formování společných komunikačních
aktivit.
V závěru Mgr. Ing. Jana Bražínová
a Ph.Dr. Marína Landová referovaly o realizaci operačních
programů při čerpání Evropských
fondů v letech 2007–2013.
Setkání bylo zakončeno příspěvkem Ing. Jiřího Kubíčka
z Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze a setkáním
s poslanci Evropského parlamentu.
Více se dozvíte na webové adrese:
www.pekos-eu.cz.
Zdeněk Beil

Pozvánka na koncert

Seminář pro NNO
Odbor informování o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR
společně s oddělením projektového řízení Olomouckého kraje připravuje na 12. 10. seminář pro
zástupce neziskového sektoru Olomouckého kraje. Seminář má za
úkol seznámit účastníky s možnostmi čerpání finančních prostředků

z OP LZZ. S programem se můžete seznámit na www.euroskop.cz/
8362/sekce/prehled-akci-eurocentra/
a na letáku (viz výše).
Mgr. Miroslav Krša, Eurocentrum
Olomouc – Úřad vlády ČR, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc,
tel.: +420/585 631 250

ProMancus, o. p. s., zve na finálový
koncert 2. ročníku celostátního pěveckého festivalu pro handicapované talenty „Nad oblaky aneb
Každý může být hvězdou“, který
se bude konat ve středu 12. října
2011 od 18.00 hodin v sále Reduta Moravské Filharmonie Olomouc.
Velké finále 2. ročníku se uskuteční za osobní účasti patronů zpěváků – Moniky Absolonové a Alana
Bastiena a kmotry Kateřiny Kornové.
Na tento koncert nabízíme neziskovým organizacím bezplatně
vstupenky. Součástí večera je také
slavnostní vernisáž obrázků výtvarné části festivalu. Ta proběhne v Mozartově sále hodinu před

začátkem koncertu v 17.00 hodin
za účasti patrona malíře a sochaře
Kurta Gebauera.
Prosíme kontaktujte nás ohledně
objednávky. Vstupenky v označených obálkách se jménem nebo
názvem organizace bude možno
vyzvednout přímo v den konání
koncertu, a to před jeho zahájením
u vstupu do sálu.
Vloni jste byli báječným publikem
a pevně věříme, že přijdete povzbudit naše finalisty i letos.
Slibujeme vynikající zážitky. Za
pořadatele se na Vás těší
Mgr. Simona Součková
ředitelka ProManucus, o. p. s.
mobil: 724 148 092
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„NAUČME SE LÉPE ŘÍDIT PROJEKTY“
Prožitkové semináře základů projektového řízení
pro zaměstnance neziskových organizací
Tematické celky:
2) „Rešerše finančních zdrojů“
Typy zdrojů, přehled zdrojů, výhody a nevýhody.
Grantové kalendáře, nejdůležitější webové stránky.
PŘEROV – v pondělí 17. října 2011, Centrum pro zdravotně postižené, nám. Svobody 4
OLOMOUC – v úterý 18. října, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25
JESENÍK – ve středu 19. října, Český zahrádkářský svaz, Husova 5
ŠUMPERK – ve čtvrtek 20. října, Direct economy, Jesenická 65
V) „Rešerše a základy psaní žádostí“
Vyplnění jednoduché žádosti o dotaci.
Vyhledávání konkrétních zdrojů na internetu, vyhledávání podle oprávněných příjemců,
cílových skupin a aktivit. Vytvoření vlastní databáze.
OLOMOUC – v sobotu a neděli 22.–23. října 2011, Oblastní unie neslyšících,
Jungmannova 25
ŠUMPERK – v sobotu a neděli 12.–13. listopadu 2011, Direct economy, Jesenická 65

Program švýcarsko-české
spolupráce
Nadace Partnerství vyhlašuje druhou výzvu Blokového grantu – Fondu
pro nestátní neziskové organizace
financovaného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.
V této souvislosti pořádá semináře pro zájemce a potenciální žadatele ve všech podporovaných
regionech – v Olomouci (3.10.
2011), Zlíně (5.10.) a Ostravě
(13.10.). Obsahem každého ze seminářů bude seznámení se zaměřením a podmínkami druhé výzvy,
návod k vyplnění žádosti a potřebných příloh a diskuze věnovaná kon- krétním dotazům.
Kvůli zaměření výzvy na dvě prioritní oblasti jsou semináře v každém městě rozděleny na dopolední
část (věnována sociální oblasti)
a odpolední část (věnována environmentální oblasti). Přihlašovací
formulář a více informací naleznete na této adrese:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
blokovy-grant/prihlaska-na-seminar.
Jakýkoliv dotaz ohledně semináře
nebo výzvy posílejte na e-mailovou
adresu blokovygrant@nap.cz.
V rámci Blokového grantu – Fondu
pro nestátní neziskové organizace
mohou být podpořeny sub-projekty ve dvou prioritních oblastech,
sociálních službách a životním
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prostředí, realizované výhradně
na území Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje.
Žádost o podporu mohou podat
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace
a nadační fondy. Celková alokace
pro druhou výzvu je 31 142 000 Kč.
Minimální výše celkových oprávněných výdajů jednotlivého předkládaného sub-projektu činí
185 000 Kč, maximální výše
4 625 000 Kč. Žádosti do druhé
výzvy je nutné předložit do 16.11.
2011 do 16.00 hodin na adresu
Nadace Partnerství, Údolní 33,
602 00 Brno.
V oblasti životního prostředí budou podpořeny především projekty zaměřené na jeho ochranu, lepší
informovanost o environmentálních tématech a naplňování principů udržitelného rozvoje na
daném území. Alokace pro oblast
životního prostředí pro druhou
výzvu činí 14 588 000 Kč.
V sociální oblasti jsou dotace určeny zejména na zvýšení dostupnosti
a úrovně sociálních služeb. Alokace pro oblast poskytování sociálních služeb pro druhou výzvu
činí 16 554 000 Kč.
Více informací je na www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant.

3) „Rozpočet a harmonogram projektu“
Rozpočtové kapitoly, změny, nastavení rozpočtu, obvyklé ceny. Cash flow.
Plnění rozpočtu, změny. Sestavení harmonogramu, návaznost aktivit, kritická cesta,
časové rezervy, etapy. Plnění harmonogramu, změny.
PŘEROV – v pondělí 21. listopadu 2011, Centrum pro zdravotně postižené,
nám. Svobody 4
OLOMOUC – v úterý 22. listopadu, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25
JESENÍK – ve středu 23. listopadu, Český zahrádkářský svaz, Husova 5
ŠUMPERK – ve čtvrtek 1. prosince, Direct economy, Jesenická 65
4) „Rizika projektu“
Proč hledat rizika projektu. Stanovení rizik, mapa rizik, řízení rizik, rezervy.
PŘEROV – v pondělí 20. února 2012, Centrum pro zdravotně postižené, nám. Svobody 4
OLOMOUC – v úterý 21. února, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25
JESENÍK – ve středu 22. února, Český zahrádkářský svaz, Husova 5
ŠUMPERK – ve čtvrtek 23. února, Direct economy, Jesenická 65
5) „Řízení projektového týmu“
Vytvoření týmu: Co, kdo, kdy, jak a za kolik. Role v týmu.
Komunikace v týmu, porady. Organizování času, přetížení.
PŘEROV – v pondělí 19. března 2012, Centrum pro zdravotně postižené, nám. Svobody 4
OLOMOUC – v úterý 20. března, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25
JESENÍK – ve středu 21. března, Český zahrádkářský svaz, Husova 5
ŠUMPERK – ve čtvrtek 22. března, Direct economy, Jesenická 65
6) „Vyúčtování dotace“
Vedení účetnictví. Monitorovací a průběžné zprávy. Sledování nákladů.
Interní výstupy a výsledky. Audit.
PŘEROV – v pondělí 16. dubna 2012, Centrum pro zdravotně postižené, nám. Svobody 4
OLOMOUC – v úterý 17. dubna, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25
JESENÍK – ve středu 18. dubna, Český zahrádkářský svaz, Husova 5
ŠUMPERK – ve čtvrtek 19. dubna, Direct economy, Jesenická 65
V) „Řízení týmu, rizika a vyúčtování projektu“
Praktické procvičování na konkrétních příkladech, řešení konkrétních situací a problémů.
OLOMOUC – v sobotu a neděli 12.–13. května 2012, Oblastní unie neslyšících,
Jungmannova 25
ŠUMPERK – v sobotu a neděli 28.–29. dubna 2012, Direct economy, Jesenická 65
Účast je zdarma.
Prosíme Vás o přihlášení na webu
http://www.uno-ok.cz/index.php?option=com_seminars&view=seminars
nebo na: snajdrova@uno-ok.cz

Milada ŠNAJDROVÁ, Kapucínská 4, Olomouc 779 00, tel. 776 13 33 72,
@: mail@miladasnajdrova.cz, snajdrova@uno-ok.cz, www.miladasnajdrova,cz
o. s. INspiro, @: info@inspiro-olomouc.cz, www.inspiro-olomouc.cz

Semináře jsou finančně podporovány z rozpočtu Olomouckého kraje
a realizovány ve spolupráci Nadačního ústavu regionální spolupráce
o. p. s. a občanského sdružení INspiro.
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Hanácký farmářský trh podporuje neziskovky
Neziskové organizace z Olomouce
a okolí mají nyní příležitost prodávat své výrobky na Hanáckém
farmářském trhu v Olomouci. Každý pátek mohou návštěvníci trhu
nejen nakoupit výrobky jedné z neziskovek, ale zároveň se seznámit
s její činností.
V uplynulých týdnech měli nakupující možnost navštívit stánek TyfloCentra Olomouc, který nabízel
výrobky zrakově postižených občanů, nebo stánek olomouckého
centra sociálních služeb Klíč.
„Klienti centra Klíč s podporou vychovatele prodávali výrobky z ke-
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ramiky, dřeva, drátu, papíru,
parafínu, proutí a textilu, které vyrábí v dílnách denního stacionáře
Domino v rámci pracovně – rehabilitačních aktivit. Akce měla velký
přínos nejen pro naše klienty, pro
které je prezentace vlastnoručně
zhotovených výrobků na veřejnosti
příležitostí k rozšíření sociálních
kontaktů, posílením sebeuvědomění a motivací k další tvořivé činnosti. Také široká veřejnost – návštěvníci trhu, si tímto způsobem
mohli rozšířit své povědomí o dovednostech lidí s mentálním postižením a navázat s nimi kontakt,

případně se dozvědět informace
o našem zařízení“, uvedla Mgr. Ivana Bazínková z centra sociálních
služeb Klíč.
Na trhu se dále představila nezisková organizace DC 90, která
v Olomouci – Topolanech poskytuje komplexní, tj. sociální, zdravotní a výchovné služby lidem se
specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním
provozu. Zástupci zařízení zde prodávali vlastní výpěstky a keramické výrobky z vlastních dílen
a denního stacionáře.

V rámci výročního trhu nabízelo
originální ruční výrobky z chráněných dílen občanské sdružení
InternetPoradna.cz, které se věnuje především začleňování osob
s postižením do společnosti. Zájemci o jejich výrobky je mohou
koupit také v e-shopu na stránkách
sdružení.
Pořadatelé Hanáckého farmářského trhu ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje plánují podporovat tímto způsobem neziskový
sektor i do budoucnosti.
Soňa Langerová

