ZÁPIS
ze 4. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

8. září 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost v 10. patře RCO
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
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. Paní
šnajdrová požádala o projednání několika bodů do různého ihned na začátku jednání, jelikož musela
brzo odejít. Otázky byly položeny a projednány v průběhu jednání – viz bod 7. Různé

K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů

ÚKOL pUNO 1/3: Připravit návrhy smluv pro čerpání financí pro jednotlivé sekce
Termín:
do konce srpna – nesplněno, nový termín do 20. 9. 2011, odesláno mailem
13.9.
Zodpovídá:
Vystrčilová
Stav:
splněno

ÚKOL pUNO 2/3: Rozeslat nabídku grantových výzev i členům UNO
Termín:
do konce srpna – pouze minulým zájemcům, do 15.9. veřejně rozeslat i na web
Zodpovídá:
Vystrčilová
Stav:
splněno
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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 – nesplněno, jelikož žádné podněty od pomocníků kromě
p. Šnajdrové nepřišly, termín prodloužen do jednání předsednictva UNO
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 2. programu – Informace ze sekcí

Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová - omluvena
• Vystrčilová – sekce Dobromysl chystá akci Lucerníčkovou slavnost a NOSSJ opět fotbálek,
schůzky plánují n začátek října
• Vytisknou se loga pro MC Krteček a Klub Stačeva
Šumperská sekce – sl. Švarcová
• Akce Šumperský hafan 18. 9. 11
• Nové stránky www.sumpersko.net budou sloužit i ke zveřejňování akci pro neziskové
organizace
Sekce APNO – p. Kropáč - omluven
• Šnajdrová – činnost sekce omezena

Sekce PRKNO – p. Rotterová
• v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravuje sekce další akci na náměstí dne 16. 9. 11
• hledá se pomocník pro prostějovský region a rovněž sekce vyhlásila soutěž o logo sekce
• vyhotoveno logo pro Svaz tělesně postižených
Olomoucká sekce – p. Rudolf
• probíhá připomínkování systému grantových podpor města
• vedení města řeší možný termín využití výlohy u Zlatého jelena pro neziskovky
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Sociální sekce – p. Sibrová
• proběhla korespondence mezi sociální sekcí a vedením kraje, byl napsán dopis pro
náměstkyni a zastupitele
• předvedeny a předány každému členu tašky vyrobené pro sociální sekci UNO (jsou skvělé,
děkujeme)
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• schůzka s krajskou starostkou hasičů – naplánování seminářů od podzimu 2011
• proběhla další z akcí UNO V. ročník akce „Olomoucký drak“ dne 3.9. ve Smetanových
sadech v Olomouci, TZ zpracovala redaktorka webu a je umístěno na webu UNO
• na 15.9. má sekce schůzku, plány na další období
Sekce pro rodinu – p. Saitzová – omluvena, info zasláno mailem
• připravují Dny pro rodiny v říjnu
• podali další projekty do ESF do výzvy Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce č. 76.
• setkání se uskuteční 26. 9. 2011 v Náměšti

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka - omluven
• Beil – přečetl zápis z jednání dobrovolnické sekce, ale některé věci již z něj nejsou aktuální a
platné v době jednání pUNO, uvedl, že k akci DOBRObus se ze sekce nechtěl nikdo
angažovat
• Rudolf – navrhl a poprosil o splnění žádosti p. Šnajdrové především členy sekce
ÚKOL pUNO 1/4: Poslat žádost na vedení dobrovolnické sekce – s prosbou o pomoc akce
DOBRObus
Termín:
ihned
Zodpovídá:
Vystrčilová
K bodu 3. Programu – Bulletin UNO
Rudolf – projednat s vedením města příspěvek na bulletin v dalším období na dalším jednání

K bodu 4. Programu – Významný projekt VP 2011
Vystrčilová – úvazek na PN Šumperk navýšen na 0,5 od 8/2011 do 4/2012, dotace z města
Šumperk
K bodu 5. Programu - Granty na NET a PC
Vystrčilová – nabídka grantů na NET a PC je již vyvěšena na webu UNO, během září bude
rozeslána na mailing členů UNO
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K bodu 6. Programu - Semináře UNO
Vystrčilová – kromě p. Šnajdrové se zatím žádný jiný pomocník neozval s termíny seminářů
K bodu 7. Programu - Různé
1) Vystrčilová – byla ustanovena kontaktní osoba za KÚ za neziskový sektor, p. Olga
Hrabalová, domluvit si s ní schůzku a řešit setkání s politiky – Vystrčilová
ÚKOL pUNO 2/4: Projednat setkání s hejtmanem a politiky s p. Hrabalovou z KÚ
Termín:
do dalšího jednání pUNO
Zodpovídá:

Vystrčilová

2) Rudolf – návrh do diskuse na změnu právní subjektivity pro UNO OK do dalšího období VP
2012, již začít připravovat podklady, diskutovat o změně, zjišťovat pro a proti, příště
samostatný bod jednání pUNO
HLASOVÁNÍ – 5 ANO, 1 ZDRŽEL, 0 NE
3) Rudolf – informoval o aktivitách a jednáních OK4EU, o rozhodnutí vzniku OK4INOVACE
o. s., za neziskové organizace navržen Rudolf, HLASOVÁNÍ – 5 ANO, 1 ZDRŽEL, 0 NE,
a jelikož jsme součástí OK4EU, tak dáme na web UNO i odkaz na web OK4EU
4) Beil – mailem schválena účast na semináři v Praze ve dnech 21. -23. 9. 2011
5) Šnajdrová – navrhla na začátku jednání projednat navýšení svého úvazku od ledna 2012 na
výši 0,75, HLASOVÁNÍ – 6 ANO, 0 ZDRŽEL, 0 NE
6) Šnajdrová – dotaz, jestli podat grant s žádostí na pořádání konference o daňových
asignacích, proběhla diskuse, pokud by to podávalo INspiro tak HLASOVÁNÍ – 6 ANO, 0
ZDRŽEL, 0 NE
7) Šnajdrová – prosí o pomoc se zajištěním akce DOBRObus, především v Olomouci, kdy
zrovna v daný termín není osobně přítomna, nejprve se obrátila na dobrovolnickou sekci,
která ale dle jejích slov z mailové korespondence a slov pana Beila neměla zájem, přihlásil
se tedy jako záloha David Pokorný, že se toho ujme, pokud nebude nikdo jiný moci, pan
Beil nakonec kývl, že půjde, ale s tím, že bude určitě lepší, když tam budou zástupci za
UNO aspoň 2
Jednání bylo ukončeno v 18:50 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 6. října od 16 hod. a od 15
hodin schůzka s PN, místnost č. 320 na KÚ
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