ZÁPIS
ze 6. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

3. listopadu 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č. 320 na Krajském úřadu
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hosté z OK4EU
Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí, smlouvy
Granty na NET, PC
Semináře UNO
PN Olomouc – spolufinancování
Právní subjektivita UNO
VP 2012, krajský sněm
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

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

K bodu 1. – Hosté z OK4EU
Rudolf – představil kolegyně z OK4EU sl. Michaelu Vráželovou (zatupuje v Bruselu) a Ing. Lenku
Linhartovou (zastupuje v regionu), diskutovali se možnosti vzájemné spolupráce s UNO, informace
o dotačních programech pro neziskové organizace – spolupracovat s p. Šnajdrovou a s p.
Rotterovou (Program akce pro mládež), Vystrčilová – přidat do mailing listu rozšířeného
předsednictva UNO, redaktor Beil do 10.12. o OK4EU napsat článek do bulletinu, redaktorka webu
Langerová - na webu UNO zhotovit odkazy na webové stránky OK4EU www.ok4eu.cz
K bodu 2. – Kontrola plnění úkolů
ÚKOL pUNO 2/4: Projednat setkání s hejtmanem a politiky s p. Hrabalovou z KÚ
Zodpovídá:
Stav:

Vystrčilová
splněno, z časových důvodů nebude do konce roku reálné, pozvat na pracovní
setkání a i na krajský sněm UNO v lednu 2012
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K bodu 3. programu – Informace ze sekcí, smlouvy
Vystrčilová – smlouva zatím nejsou od všech
Rudolf – navrhl, že pokud do 15.11. nebudou smlouvy doručeny, dojde k proplácení až měsíc po
odevzdání smlouvy, HLASOVÁNÍ: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová - omluvena
NOSSJ
• Sekce vzala na vědomí vystoupení člena o. s. Darmoděj, oslovila dalšího potencionálního člena
SONS – schůzka v úterý, podepsání smluv, peníze na akce proti stigmatizaci - Den otevřených
dveří, Sekáčový bál, Veletrh sociálních služeb, PF 2012, kalendáře s fotkami s fotosoutěže,
účetnictví převzala organizace Zahrada 2000
Dobromysl
• Zrušení celoroční rubriky v Jesenickém týdeníku, ale zaplacení předplatného a tím i získání výhody
při otisku článků, sekce chce, aby byla v Jesenickém týdeníku co 14 dní zpráva o neziskovém
sektoru, akce sekce: Svatomartinská slavnost, Pradědovy radovánky, Morana, Den neziskových
aktivit ve spolupráci s Komisí pro rodinu,
• Obě sekce plánují předvánoční setkání s představili města a školy na 7. Prosince, poděkování za
spolupráci atd.

Šumperská sekce – sl. Bučková
• Vystrčilová – informovala o pracovním setkání se sl. Bučkovou a o provedeném seznámí
s agenturou pomocníka
• Bučková – zajistila podepsanou smlouvu se sekcí, dále bude ve spolupráci s panem
Závěšickým iniciovat setkání s neziskovými organizacemi, účast na schůzce sekce
Sekce APNO – p. Kropáč – omluven
ÚKOL pUNO 1/6: Projednat s p. kropáčem změnu zastupující organizace sekce APNO
Zodpovídá:
Stav:

Vystrčilová
p. Kropáč s návrhem, aby sekci letos zastupoval někdo jiný souhlasí, rovněž tak i, že
akci v okrese bude účtovat jiná organizace než APNO, ten s tímto souhlasí, že

přerovskou sekci letos povede p. Síbrová ve spolupráci s p. Šnajdrovou
Hlasování: 6 ano, 0 ne, 0 zdržel se
Sekce PRKNO – p. Rotterová
• hledá se pomocník pro prostějovský region – zaslány CV, sekce vybrala p. Rotterovou, nyní
je potřeba domluvit schůzku na městě a s p. Podlahou to jít projednat
• akce – nominace dobrovolníků na 9.12., 9.11. proběhne vernisáž fotografií
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Olomoucká sekce – p. Rudolf
• schůzka s vedením města přeložena na 16.11. v 15 hodin na radnici
• zorganizují předvánoční setkání neziskovek (asi na OUN v Olomouci odpoledne)
• setkání ohledně přípravy podkladů změně právní subjektivity v pondělí 14.11. v 18 hod.
v kanceláři p. Rudolfa
• leták MHD – nebude – málo nahlášených akcí
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• probíhají semináře ve spolupráci s UNO, předávání log k propagaci a osobní účast na akcích
hasičů, kde je možno UNO propagovat
• předání vyrobených složek a bloků k propagaci UNO
Sekce pro rodinu – p. Kroupová (dříve Saitzová)
• příspěvek do bulletinu, předáno logo k propagaci na akci, smlouva odevzdána
• referováno o Dnech pro rodiny a předávání cen, Společnost přátelská rodině, která se moc vydařilo
v Metropolu.
• sekce zabývá dalším fungováním - jestli přispívat členům na jednotlivé akce otevřené pro ostatní
nebo na společné akce – vzdělávání apod.

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka
• sešli se nominace a nyní hodnotící komise vybere oceněné
• Beil – informoval, že je 17 nominovaných kandidátů na cenu Křesadlo
• za UNO je v hodnotící komisi p. Podlaha – p. Umlauf předá podklady
• předávání cen v pondělí 12.12. v RCO
Sociální sekce – p. Sibrová
• mailem byly rozeslány dopisy, které sociální sekce zaslala paní náměstkyni Kubjátové,
včetně jejich odpovědí, materiály budou předány redaktorce webu tak, aby mohli být dány
na web UNO do sociální sekce
• zrušit NO CZP Přerov, Jeseník a prostějov, nyní funkční mail: alfaprerov@centrum.cz

K bodu 4. - Granty na NET a PC
Vystrčilová – předložila tabulku s došlými žádostmi, proběhla diskuse k jednotlivým žádostem a
bylo odsouhlaseno zbytek volných finančních příspěvků.
HLASOVÁNÍ PRO PC: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
HLASOVÁNÍ PRO NET: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

K bodu 5. - Semináře UNO
Vystrčilová – naplánovány další semináře UNO na dotace z OK – Olomouc a Jeseník, úprava fotek
– Olomouc a Jeseník, semináře s hasiči, práce na počítači, daňové semináře – Olomouc, Šumperk
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K bodu 6. – Pomocník pro Olomoucko - spolufinancování
Šnajdrová – řeší otázku jak a kam podat žádost o finance na pomocníka, vypracována přehledná
tabulka jak a kde v jakém okrese kolik poskytují vhledem k ostatním spolupracovníkům, materiál
připraven a budeme jej projednávat na schůzce u primátora

K bodu 7. - Právní subjektivita UNO
Vystrčilová – pracovní setkání zástupců NO proběhne v úterý 29.11.11 od 16:30 -18 hod.
v kongresovém sále KÚ, záštitu paní nám. Kubjátová
K bodu 8. – Krajský sněm UNO
Vystrčilová – panu hejtmanovi zaslán dopis s navrhovanými termín 14., 21. nebo 28 leden, nyní se
čeká na potvrzení
K bodu 9. – Různé
1) Šnajdrová – semináře ve spolupráci s právnickou fakultou – vysoká cena
2) Vystrčilová – propagace UNO na náměstí v Olomouci na akci Europe Direct dne 14.11.11,
která nebyla dost dobře zorganizována

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 1. prosince 15 hodin schůzka
s PN, místnost č. 320 na KÚ

Ing. Marek Podlaha
předseda UNO
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