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Vážení a milí přátelé, od roku
2009 působím jako dotační poradce a pomocník pro neziskové organizace. Jsem k dispozici radou
ve všech základních oblastech působení: například založení organizace a související legislativa,
pravidla pro práci správních rad
i valné hromady, vedení účetnictví i řízení lidí, pracujících pro neziskovku. Vycházím mnohdy také
z vlastních zkušeností, protože
jsem sama předsedkyní správní rady občanského sdružení INspiro.
Znalosti, které jsem získala dennodenní prací pro neziskové organizace, dovedu převést do praxe.
Mou velkou výhodou je šíře informací a služeb, které jsem schopna
poskytnout, takže má pomoc organizaci je celistvá a rady nejsou
vytržené z kontextu celého provozu. Tam, kde nestačí mé znalosti,
předávám kontakt na odborníka,
se kterým spolupracuji a znám jeho kvality.
Stejně tak zprostředkovávám
komunikaci jednotlivých organizací se zástupci veřejné správy na

obcích, městech i na Olomouckém
kraji. Naopak výstupy mých jednání s institucemi, úřady a organizacemi v našem i dalších krajích
a v Praze přenáším zpět neziskovkám.
Hlavní náplní mé činnosti je
však dotační poradenství. Vím, že
pro každou neziskovou organizaci
je velice důležité vícezdrojové financování. Vyhledat všechny relevantní poskytovatele dotací
a grantů je však pro toho, kdo se
neorientuje a nepracuje v této oblasti, nesmírně složitá práce. Proto nabízím svou vlastní databázi
poskytovatelů, ze které vyberu pro
organizaci konkrétní zdroje na
konkrétní aktivity. Tzv. „rešerše“
obsahuje zdroje a výzvy s výhledem na jeden rok, ty se ale většinou každoročně opakují, jejich
popis, podporované aktivity, výši
podpory a předpokládaný termín
výzvy.
Protože jde o práci na míru
neziskové organizaci, nejprve se
obvykle s novým klientem domluvím na úvodní konzultační schůz-

Po volbách v Olomoucké sekci

www.uno-ok.cz
Zasazen dub Přátel přírody
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ce, kde zjistím cíle a potřeby i dalšími orgány a institucemi.
organizace, včetně záměrů do buPodobně se lze domluvit i na
doucnosti, a představím možnosti samotném řízení, administraci
vzájemné spolupráce. Pak si vyžá- a vyúčtování projektu. V něktedám návštěvu v sídle organizace, rých případech nabízím i externí
kde si upřesním současný stav fi- sledování nákladů a harmonogrananční, personální a stav technické mu, případně vypracování monivybavenosti. Na základě zjištěných torovacích hlášení a zpráv, příp.
informací o plánech aktivit or- supervizi či zajištění důležitých
ganizace teprve vypracuji rešerši aktivit projektu.
možných finančních zdrojů.
Milada Šnajdrová
Po vyhlášení konkrétní výzvy
tel. 776 133 372
přistoupíme s klientem k přípravě
mail@miladasnajdrova.cz
žádosti o finanční podporu – zde
www.miladasnajdrova.cz
je možnost jak
přípravy žádosti tzv. „na
klíč“ včetně
kompletace
a odevzdání
zadavateli, ale
také nabízím
pouze konzultace a odbornou pomoc.
Mohu zajistit
i komunikaci
se zadavatefotografovala Lenka Buchcárová, Inline klub Olomouc
lem, partnery

směru budu velice ráda pokračovat
a společně s dalšími členy předsednictva sekce – Janem PříborNa setkání Olomoucké sekce (OS) různorodějším z hlediska zamě- ským, Lenkou Fasnerovou, Janou
v dubnu 2012 jsem byla zvolena ření, velikosti i právních forem.
Vlčkovou a Petrem Coufalem, se
za předsedkyni Olomoucké sekce
V minulém roce jsem byla pokusíme ještě více orientovat na
UNO. Je to pro mne čest a sou- členkou předsednictva OS, které pod to, co od nás členové potřebují.
časně velký závazek, protože ne- vedením Jiřího Rudolfa pozměnilo
Velice důležitým bodem práce
ziskové organizace v Olomouci koncepci práce a zaměřilo ji daleko předsednictva OS bude obnovit
patří k nejpočetnějším a také nej- více na zájmy neziskovek. V tomto členskou základnu. Vzhledem k to-

mu, že Unie nestátních neziskových organizací získala právní
subjektivitu, a tím dnem byla
ukončena činnost původní Unie, je
nutné znovu podat přihlášku nejen
do UNO, ale i do sekcí. Protože organizace nebudou převedeny automaticky, budou se v této chvíli
znovu rozhodovat, zda chtějí být
členy.
Pokračování na str.3
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„JINAK – zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob“
JIKA – Olomoucké dobrovolnické
centrum, o. s., zahajuje realizaci
projektu rekvalifikačních, motivačních programů a poradenství
v rámci Evropského sociálního
fondu pod názvem „JINAK – zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob“.
Projekt je plně financován Evropským sociálním fondem a napomáhá rozvoji zaměstnanosti
podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Proto jsou pro účastníky projektu
veškeré aktivity zdarma.
Projekt ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nabízí nezaměstnaným možnost získání nových dovedností,
zkušeností, v případě rekvalifikace i vzdělání a zařazení v nové
profesi, než jakou měli doposud.
Hlavní cíl projektu směřuje
k podpoře pracovního uplatnění
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nezaměstnaných osob a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního, cíleného, variabilního a komplexního využití
nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti. Projekt tvoří komplexní, ale přitom provázaný celek
aktivit, směřující ke skutečnému
začlenění cílových skupin projektu na trh práce.
Projekt se skládá ze souboru
bezplatných poradenských činností, pracovní diagnostiky a vzdělávacích motivačních programů,
na které navazují bezplatné rekvalifikační kurzy.
Celý projekt je zaměřen pro
následující cílové skupiny:
• fyzické osoby pečující o dítě do
15 let věku;
• fyzické osoby starší 50 let věku.
Cílem těchto programů je kvalitně
připravit uchazeče o zaměstnání
na nové pracovní místo, pomáhat

mu v orientaci na trhu práce a poradit způsoby a cesty, jak nové
pracovní místo získat.
Poradenské programy jsou tvořeny modulově a nabízí širokou
variabilitu pro uvedené cílové skupiny, jsou dále tvořeny tematicky,
a to např. pro získání motivace či
orientace na trhu práce, pro
zvýšení počítačové nebo finanční
gramotnosti apod.
Poradna „JINAK“ je otevřena
třikrát v týdnu,v pondělí a ve čtvrtek od 9.00 do 13.00 hodin, v úterý od 10.00 do 12.00 a od 14.00
do 16.00 hodin.
Rekvalifikační programy jsou
tvořeny a realizovány za pomoci
konkrétních firem, které se danou
činností zabývají. Firmy jsou garantem obsahové náplně kurzů,
a proto je jejich efektivita ve vzdělávání na vysoké úrovni. V mnoha
případech se pak samy podniky
zapojují do vzdělávacího procesu.

V rekvalifikačních kurzech je naší
snahou promítnout teoretické poznatky do reálné praxe a zapojit
všechny zainteresované subjekty
do spolupráce (firmy, ÚP, případně další instituce, uchazeče
o zaměstnání) tak, aby byla rekvalifikace efektivní a vedla k pozitivní změně v životě nezaměstnaného.
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o. s. – Metodická,
konzultační a vzdělávací sekce, Olomouc, Palachovo nám.1 (779 00)
Mobil: 734 254 054
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Web: http://jikadobrovol.wz.cz
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Pokračování ze str. 1
A mým úkolem, i celého předsednictva, bude natolik je oslovit
a zaujmout, aby znovu vstoupily
do Olomoucké sekce. Současně ale
také usilujeme o to získat nové
členské organizace. Pokud se podaří obnovit původní počet členů
sekce, což bylo 39 NNO, budeme
to brát jako velký úspěch a znám-

ku kvality naší práce.
Olomoucká sekce má prozatím
jako jediná své předsednictvo, které zastupuje členské organizace,
a svůj statut s pevně stanovenými
pravidly pro práci předsednictva,
právy a povinnostmi předsedkyně.
Tato forma řízení sekce se osvědčila, a proto bychom ji rádi nabídli jako předlohu pro nastavení

Výstava Mammahelp Olomouc
Dne 16. 4. 2012 se v Regionálním
centru Olomouc konala vernisáž
výstavy „Hedviko, můžu k vám
přijít? “, která prezentovala práci
celostátního sdružení pacientek
s nádorovým onemocněním prsu
Mammahelp . Součástí výstavy
bylo i uvedení na svět brožury
„Hedviko, můžu k vám přijít?“,
který osvětluje problematiku diagnostiky této nemoci a následně
radí pacientkám, co v takovém případě dělat a na koho se obrátit.
Dne 16. 4.2012 jsem byla
u toho. Vernisáž navštívila nejen
široká veřejnost, ale i ti, kteří se
podíleli na mém boji s rakovinou.
Byli tam: MUDr. Dana Houserková, Ph.D, která mé onemocnění
diagnostikovala, MUDr. Karel
Cwiertka, Ph.D, který „dávkoval“

ozařování tak, že vše dobře dopadlo, MUDr. Nora Zlámalová,
která mne operovala, a MUDr. Eva
Krejčí, která je mojí ošetřující lékařkou doposud. Nesmím zapomenout na zdravotní sestry a laborantky z onkologie, radiologie
a chirurgie FN Olomouc a Mammacentra Olomouc. Všechny jsem
je po delší době ráda viděla a moc
jim všem touto cestou děkuji.
Dostavili se i zástupci Krajského
úřadu, města a různých jiných organizací. Za všechny vystoupila
paní Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora města Olomouce,která popřála výstavě hodně
návštěvníků a sdružení Mammahelp dostatek síly a energie při tak
záslužné práci ,jakou je prevence
nádorového onemocnění prsu

řízení i ostatním sekcím. Já osobně
spolupracuji již nyní skoro se všemi sekcemi UNO a využívám k tomu svou trojjedinost: předsedkyně
sekce, členka předsednictva UNO
a pomocník pro NNO. V budoucnu
bychom rádi s ostatními sekcemi
spolupracovali úžeji, například při
organizaci větších akcí nebo na
projektech pro společné členy.
Rádi budeme pokračovat
i v tradici setkávání s primátorem
a členy Rady města Olomouce.
V současné době vidím jako aktuální dokončení společných konzultací ke změně grantových pravidel, nicméně budeme na plánovaném setkání opět tlumočit
všechny problémy i radosti olomouckých neziskovek. Naším cílem je i nadále komunikovat se
zástupci města Olomouce všechny
záležitosti, týkající se našich organizací, protože neziskový sektor
je důležitý nejen ve svém poslání,
je to mnohdy nezastupitelný poskytovatel služeb a zaměstnává nemalý počet lidí.
Znovu bych se chtěla pokusit
navázat spolupráci s Hospodář-

a pomoc onkologickým pacientkám.
Dnes děkuji všem za pomoc.
Jsem přesvědčená o tom, že i díky
výstavě „Hedviko, můžu k vám
přijít?“ nás bude pomáhat v Ma-
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skou komorou a dalšími podnikatelskými subjekty a zdaleka ne
proto, abychom získali sponzory.
Spíše je mým cílem ukázat, co
všechno neziskové organizace umí
a nabízí a – jak já s oblibou podnikatelům říkám: „Neziskovky jsou
nepřehlédnutelný odběratel Vašeho zboží a Vašich služeb, mějte je
rádi!“
Na závěr chci poděkovat za
pravidelný příspěvek na činnost
sekce, který dostáváme od UNO ve
spolupráci s NURS, o.p.s., v rámci
Významného projektu „Pomáháme
neziskovkám“, ve kterém Olomoucký kraj každoročně finančně
podporuje činnost UNO.
Milada Šnajdrová

mmahelpu víc. Budeme i nadále
oslovovat ženy, které potkal stejný
osud jako mne, aby v tom nezůstaly samy.
Olga Fišarová
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vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor příspěvku.
Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí korespondovat s postoji vydavatele.

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Velikonoční projížď ka 2012
Slavnostně odění muži v sedlech
velikých vznešených ořů v průvodu, v jehož čele je nesen kříž.
Jezdci vyjíždí od kostela a zahajují svoji slavnou velikonoční jízdu
– oslavu Vzkříšení Krista, velikonoční radosti i nového života, vzcházejícího ze zelenajících se
polí…
Takto to dodnes vypadá tam,
kde se přes desítky let udržela tradice těchto jízd. U nás jsou, bohužel, kořeny starých zvyků zpřetrhány, a tak alespoň: … Muži, ženy i děti v sedlech ořů a menších
i větších bicyklů – ti všichni v „náramném“ průvodu zahajují svoji
velikonoční projížďku, která se ty
dávné časy snaží trošku připomenout.
Tentokrát v neděli 22.dubna
2012 požehnal Otec Josef poutníkům před jejich cestou, když po
mši svaté vyšli z rapotínského
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Protože letošní projížďka se nesla
také v duchu místních pověstí, byla nastartována „divadelním představeníčkem zdejších farních
ochotníků“. S trochou nadsázky
sehráli „Legendu o sesterských
kostelích“, které stávaly v těchto
místech, legendu o dvojčatech
k nerozeznání , o dvojčatech lidských i těch z kamene a o tom, jak
se stalo, že…
V Petrově Máří Magdaléna má
kostel hodný svého jména. A u Jakuba v Rapotíně slunce se třpytí
v mešním víně…
Po „legendárním představení“
se desítka jezdkyň na koních, pětMalá liška – klub přátel přírody

advacítka na kolech a jedna královna koloběžka vydaly k místu,
kde kdysi stával pomník Hanse
Kudlicha, ochránce sedláků, a kde
nyní ochraňuj každého pěšáka anděl strážný, neb se tu kříží státní
silnice č.44 s frekventovanou jedenáctkou. Protentokrát jsme měli štěstí a přes pusté asfaltky jsme
přejeli na cestu polní, která nás
vedla k běloskvoucí Švédské kapličce.
O kousek dál u splavu, kde
stával mlýn na Čertově ostrově, se
sešli cyklisté a koňáci, aby si vyposlechli první povídání pana Hoška
o místní historii i legendách. Pak
jsme projeli nad Losinkou, v lesním svahu voněly fialky, na zelené
louce před Heinischovým mlýnem
(1865) duněla koňská kopyta
v čerstvě zelené trávě. Minuli
jsme zámek Velké Losiny (renesanční dílo Jana mladšího ze Žerotína), nechali za sebou i park
v anglickém stylu a přemýšleli
jsme, jak asi vypadal v 18. století,
kdy jej Jan Ludvík ze Žerotína dal
přebudovat na francouzskou barokní zahradu s nákladnými vodními efekty.
Po chvilce v sedle jsme seskočili u sochy sv. Floriána před vrchnostenskou sýpkou vystavěnou též
Janem Ludvíkem v roce 1729. Nahlédli jsme do obrovského prostoru s krásně opracovanými sloupy
v několika řadách a vyšlapali do
třípodlažního krovu po dřevěných
schodech, ošoupaných třemi stoletími kroků. V této budově na nás
historie lehce nedýchla, tady to

Aktivity v červnu 2012
pro dospělé a taky jejich děti či vnoučata

byl spíše pořádný průvan!
Cesta mezi sady s dohledem
sněhových hřebenů jesenických
nás dovedla ke kříži, ale ten už
tam nebyl…?... Projeli jsme lázeňským parkem (lázně založeny
u sirných pramenů v 16.stol.) se
zastávkou u termálního koupaliště
(1913) a na loukách pod Křížovým
vrchem, kde se děti povozily na
koních. Koníci, kteří s námi jeli
a vytvářeli tu pravou atmosféru
připomínající dávné velikonoční
jízdy, byli ze stájí paní Saňákové
z Rapotína, paní Pánkové z Jestřebí a její dcery z Nových Domků, ze
stáje Diablo Vernířovice a jezdecké
školy TJ Morava Velké Losiny
a ZRVJ Šumperk. Po projížďce
v koňském sedle jsme všichni (na
galuskách i podkovách) zamířili ke
kostelu sv. Jana Křtitele (renesančně přestavěn Janem mladším
v roce 1600-1603, z původní gotiky zůstala kamenná věž, kapli sv.
Kříže s kryptou přidal v letech

1725-30 Jan Ludvík ze Žerotína).
Nakonec šlapeme vzhůru Bukovicemi mezi dřevěnými lomenicemi a stodolami vstříc kopcům,
údolíčko se svírá a u bývalé rychty (dnes pohostinství) otáčíme dolů. Kola sviští tou vsí, kde podle
legend hlídají své poklady hned
dva skřítci (Kopal a Minich), každý na svém kopci na opačných
stranách údolí. Tou vsí, kde se
dnes vyhřívají děti na střeše
a mourovaté kočky na hranici dříví. Tou vsí, kde končí naše putování, zakončeno čajem a kávou
na dolním konci Bukovic, na
velkolosinské faře.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, i všem, kteří jeli s námi předjarní krajinou
k horám a snad i k poznání její
historie.
Za pořádající občanské sdružení Obnova kulturního dědictví
údolí Desné Filoména.cz

Úterý 26. června: Setkání s knížkou

Místo konání: Olomoucká citadela, Panská ul. 8
Začátek: 19.00

Další setkání s knihami a jejich čtenáři není ledajaké, je poslední předprázdninové.
Bylo by hezké, kdyby nás bylo co nejvíce, ať má šenkýř slušnou konzumaci. PřinesSraz 9.09 na vlakovém nádraží Olomouc - město, nebo 9.55 v Drahanovicích
te si knížku, kterou máte rádi, pochlubte se ostatním, co jste četli nebo právě čteBěhem půldenního výšlapu z Drahanovic do Slatinic navštívíme Černou věž, Če- te. Budeme v očekávání, že mnozí z nás přispějí ke zdaru večera i autorsky a přečtou
chy pod Kosířem s muzeem kočárů, vystoupáme na Velký i Malý Kosíř, rozhlédne- nám nějaký svůj zážitek, postřeh, myšlenku či drobnou povídku.
me se z Homoly a v cíli můžeme navštívit i lázně. Ujdeme asi 12 km. Na závěr vás
Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč
zveme na hanácky bôchte a opečení špekáčku. Po předchozí domluvě možnost
přespání v cíli, jinak odjezd busem do Olomouce nejdříve po 16. hod. Akci vedou
Jana Grohmannová a Libor Homola.
Akce pořádá Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce, součást celostátní organizace Přátelé přírody ČR.
Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč
Sobota 9. června: Véšlap na Hanácké Montblank, čili Velké Kosiř

Čtvrtek 21. června: Výtvarka pro (ne)šikuly

Místo konání: Dům dětí a mládeže v Olomouci, tř. 17. listopadu 47
17.00–19.00

Více se o aktivitách pro všechny generace dozvíte na www.malaliska.cz. Jsme
otevřeni pro všechny zájemce o aktivní volný čas a s pozitivním vztahem k přírodě a jiným lidem.

Malá liška – klub přátel přírody
Tentokrát se seznámíme s technikou „nešitého patchworku“. Polystyrénová koule
turistické pochody a víkendové akce v přírodě,
se ve vašich rukách za pomoci barevných stuh a špendlíků promění v krásnou deamatérské kulturní akce
koraci, kterou u vás doma nikdo nepřehlédne. Přineste si sebou nůžky a krejčovský
Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc | tel. 602 431 149 |
metr, ostatní materiál pro vás zajistíme.
fox@malaliska.cz | www.malaliska.cz
Příspěvek na akci: členové klubu 80,- Kč, hosté 100 Kč
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Projekt „Na jedné lodi“
Projekt „Na jedné lodi“ je zaměřen
na zlepšení sociálního klimatu
v pedagogických sborech škol Olomouckého kraje formou realizace
pilotních indoor , outdoor a zážitkových kurzů. Do projektu je zapojeno 12 týmů po 12 účastnících
ze základních a středních škol.
Projekt byl zahájen 1. 11. 2010
náborem škol. Úvodní aktivitou
projektu byl jednodenní prezentační seminář. Ten byl realizován
v Olomouci dne 21. prosince 2010
v době od 16.00 do 18.00 hod.
Úvodní seminář prezentoval samotný projekt a jeho realizační
tým. Své stanovisko přednesl i zástupce Olomouckého kraje, který
projekt podporuje. Další aktivitou
byly zpřesňující diagnostiky klimatu na školách a z toho vyplývající
analýzy vzdělávacích potřeb
školních týmů (ke stávajícím, již
dříve provedeným). Analýzy potřeb budou provedeny písemnou
dotazníkovou formou.
Projektu se účastní tyto školní
týmy: Základní škola B. Němcové
z Přerova, ZŠ Jana Železného
z Prostějova, Švehlova střední škola z Prostějova, ZŠ prof. Matějčka
z Olomouce, SŠ ekonomika a podnikání z Olomouce, Střední průmyslová škola strojní z Olomouce,
Střední odborná škola Olomouc –
Řepčín, Gymnázium Řádu německých rytířů v Olomouci, Střední odborná škola hotelnictví a turismu Uničov, Základní škola
Sluneční v Šumperku, Gymnázium
v Jeseníku.
Následně byly v období

04/2011 – 05/2012 realizovány
akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
– jeden dvoudenní kurz a jeden
jednodenní workshop v provedení
indoor (přímo na škole) a jeden
dvoudenní kurz v provedení outdoor (v blízkosti školy se zázemím
na škole) a závěrečný hodnotící
workshop. Spolupráci na úvodní
analýze a koordinaci činností školy s vedením projektu při kurzech
na škole zajišťují školní koordinátoři. Dvanáctičlenný tým participující školy se po skončení projektu stane nositelem změny sociálního klimatu v pedagogickém
sboru. Finální aktivitou bude vyhodnocení a zveřejnění výsledků
formou závěrečného hodnotícího
semináře realizovaného v Olomouci dne 26. června 2012 v době od
16.00 do 18.00 hod. v prostorách
ORE-institutu, o.p.s.
Realizaci projektu umožňuje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Olomoucký kraj – Výzva č.3 pro GP – oblast podpory
1.3, Typ: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Realizuje: ORE-institut, o. p. s.,
Olomouc – www.ore.cz
Představení ORE institutu
ORE-institut, obecně prospěšná
společnost | www.ore.cz |, je vzdělávací a poradenskou společností
působící v oblastech řízení, výběru a přípravy lidských zdrojů,
projektového řízení a fundraisingového poradenství. Společnost
je akreditována MPSV ČR, MŠMT

ČR a MV ČR v různých vzdělávacích programech realizovaných
pro veřejnou správu, neziskový
i komerční sektor. Naši zaměstnanci a spolupracovníci se podíleli na realizaci několika desítek
projektů spolufinancovaných Evropskou unií (Phare, Leonardo,
ESF EU – OP RLZ) a vládou Holandského království (MATRA). Cílem ORE-institutu je spokojenost
a úspěch klienta; prioritou naší
práce je kvalita. Naše aktivity zahrnují především uvedené typy
služeb: indoor vzdělávací činnost
prezenční, vzdělávací činnost
distanční, především e-learning,

metodickou a publikační činnost,
věda a výzkum, personální poradenství, projektové řízení a outdoor školení. V oblasti vzdělávání se
zaměřujeme zejména na vzdělávání všech úrovní, a to jak v soukromé, tak veřejné i neziskové
sféře. Výcviky probíhají zejména
uzavřenou formou. Připravujeme
a realizujeme také vzdělávací
programy formou e-learningu.
Usilujeme o vzdělávání homogenních skupin účastníků z jedné
organizace či profesní nebo sociální skupiny. Každý výcvik je „originálem“, protože do něj zapracováváme příklady související se
školenou cílovou skupinou. Prostřednictvím interaktivních výcvikových metod předáváme vědomosti, zdokonalujeme dovednosti
a utváříme nové postoje v oblastech práce s lidmi (s klienty, zákazníky, s personálem). Naším
krédem je předávání nejmodernějších poznatků, a proto se také
soustavně věnujeme studiu nových
materiálů jak z domácích, tak ze
zahraničních zdrojů. Pro realizaci
rozsáhlých zakázek zakládáme dle
potřeby účelová konsorcia. Našim
klientům nabízíme i špičkové
programy kombinující nejmodernější přístupy in-doorových a out-doorových metod vzdělávání především ve spolupráci se specialisty na tyto formy vzdělávaní. Programy jsou založeny na teorii
učení zážitkem a paradigma
stylem.
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Kurz Respektovat a být
respektován v RC Olivka
Rodinné centrum Olivka již podruhé pořádalo především pro rodiče komunikační kurz s názvem
Respektovat a být respektován.
Dvacet rodičů, i budoucích, pod
vedením manželů Kopřivových objevovalo od ledna do dubna
možnosti respektující komunikace,
která jim umožní partnersky
jednat nejen s dětmi, ale i se
spolupracovníky, partnerem apod.
Celkem byl kurz rozdělen do 7 lekcí po 4 hodinách. Na začátku každé lekce reflektovali účastníci

a účastnice své zkušenosti s používáním respektujícího přístupu.
Shodli se na tom, že hluboko zakořeněné slovní obraty a komunikační schémata není lehké změnit,
ale postupně se jim dařilo najít řešení do té doby chronicky „neřešitelných“ situací nebo jim nové
postupy usnadnily předejít sporům
a vyhroceným scénkám běžného
dne. Pro některé účastnice i účastníky byl kurz zásadním objevem,
pro některé potvrzením správné
UNO přispěla prostřednictvím licí místnosti.
cesty v komunikaci s okolím.
Sekce pro rodinu na pronájem ško- Za o. s. OLiVy Mgr. Hana Kroupová

Vzdělávání pracovníků v sociálně právní oblasti
Vzdělávání v sociálně právní
oblasti
V září 2012 zahájí PPŠ – institut
celoživotního vzdělávání Přerov,
s. r. o., bezplatnou výuku dalších
tří modulů v rámci projektu „Vývoj, ověření a realizace systému
dalšího vzdělávání v sociálně
právní oblasti“. Termín pro odevzdávání přihlášek u všech třech
uvedených kurzů je 15. 6. 2012.

Výuka bude probíhat vždy v úterý
ve dnech 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30.
10., 13. 11. a 27. 11. 2012, v pětihodinových blocích v době od
14.10 do 18.05 hodin. Kurz, který
je určen pro pracovníky v sociálních službách, povede JUDr.
Hynek Pečinka, odborný lektor,
právník statutárního města Olomouc. Obsahem vzdělávacího programu bude seznámení se základními pojmy teorie práva, s českým
Právní minimum pro pra- ústavním řádem, s vybranými
covníky v pomáhajících profe- aspekty práva občanského, rosích
dinného, pracovního, trestního,

správního a sociálního; a zde zejména se zákonem o sociálních
službách, o pomoci v hmotné nouzi a zákony upravujícími oblast
dobrovolnictví.

Sociálně právní praktikum:
Praktický průvodce sociálními
službami
Výuka bude probíhat vždy v úterý
ve dnech 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23.
10., 6. 11. a 20. 11. 2012, v pětihodinových blocích v době od
13.25 do 17.20 hodin. Kurz pro
pracovníky v sociálních službách
povede Bc. Jarmila Tomancová,
inspektorka kvality sociálních služeb s registrací MPSV. Obsahem
výuky budou nejnovější poznatky
z praxe, aplikace zákona 108/2006
Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.
v platném znění, sociálně právní
praxe v sociálních službách a v oblasti kvality sociálních služeb.
Anglický jazyk pro pracovníky
v pomáhajících profesích
Výuka bude probíhat každý čtvrtek v termínu 6. 9.–22. 11. 2012,
v deseti čtyřhodinových a dvou
pětihodinových blocích, v době od
13.25 do 16.30 hod., respektive od
13.25 do 17.20 hodin.
Cílem kurzu, který povede
Mgr. Bc. Erika Konupčíková, bude
prohloubit účastníkům jazykové
kompetence v sociálně právní oblasti s vytvořením prostoru a man-
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tinelů pro vyjadřování názorů,
nápadů a myšlenek v cizím jazyce.

Školicí prostory se nacházejí v sídle společnosti PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.,
na Palackého ulici 1381/25 v Přerově.
Formulář přihlášky je k dispozici
na webové adrese www.ppsinstitut.cz/
page/68116.zavazna-prihlaska/.
Přihlášky je možné zasílat přímo
z we-bové stránky online nebo po
stažení verze pro tisk na e-mailovou
adresu
zuzana.kelnarova@
ppsinstitut.cz či písemně na adresu
PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s. r. o., Palackého
1381/25, 750 02 Přerov. Bližší
informace najdete na webech
www.profesnirozvoj.cz/index.php/
kurzy, www.ppsinstitut.cz/page/
68026.zakladni-informace-o-projektu/
nebo vám je poskytne pan Beil na
telefonu 587 206 308, 606 591
096 či paní Kelnarová na tel.
581 259 138, 724 972 133.
U všech kurzů bude kladen
důraz na praxi. Kurzy budou doprovázeny vlastními publikacemi.
Účast na kurzu (v hodnotě
3 770 Kč, resp. 5 950 Kč) je bezplatná a absolventi dostanou
osvědčení při minimálně 75%
účasti.
V současné době vyřizujeme
pro naše kurzy akreditace na
MPSV.
Petra Martinková, manažer projektu
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Rodinné centrum Provázek
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o. s. Pro Vás

Tisková zpráva
9.5.2012

Novinky z Provázku

Přijďte nakouknout do rodinného centra Provázek! Nově se můžete zastavit
i každé úterní odpoledne, které je vyhrazeno aktivitám pro celou rodinu a setkáním všech generací. „Moje mamka už několikrát s naší dcerou v Provázku
byla, tak se těším, že teď bude mít možnost seznámit se s jinými aktivními babičkami“, říká maminka dvou dětí, která pravidelně centrum navštěvuje.
Na prázdniny připravujeme akci Happy days, jež je příležitostí pro ty, kteří se
chtějí pohodovou formou zdokonalit v angličtině. Rodiče přitom mohou využít nabídky hlídání dětí s programem.
„Letem světem“ pak mohou projít děti ve věku 5 až 8 let v příměstském táboře. Čeká je hravá angličtina, „výlet“ za kamarády do Afriky, pohybové hry, příběhy o koruně královny Ester, o harfě krále Davida a mnoho dalších akcí.
Najdete nás na adrese Štítného 10, v prostorách Slova Života. Více informací na letáčcích nebo na www.rcprovazek.cz a e-mailové adrese info@rcprovazek.cz.
Zuzana Kundelová

www.rcprovazek.cz • info@rcprovazek.cz • Mrg. Magda Mečkovská • 774 105 557
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Zasadili jsme dub Přátel přírody
V sobotu 12. května využil olomoucký klub přátel přírody Malá
liška nabídku sdružení Senior
Activity, které nedaleko Olomouce už nějakou dobu spravuje Rodinný háj. V počasí, které nechalo
spoustu bázlivých lidí doma, čekal
členy klubu, posílené o zájemce
z řad veřejnosti, pan Jiří Košík
z výše jmenovaného sdružení. Putování jsme zahájili u kláštera Hradisko, dnešní olomoucké Vojenské
nemocnice, a došli jsme až k Hromovu dubu, kde se háj nachází.
První zastávka 15 členné skupinky byla před Střední zemědělskou školou na Klášterním Hradisku, kde pan Košík přiblížil počátky českého zemědělského školství v polovině 19. století. Pak se
účastníci přesunuli na vojenský
hřbitov ve čtvrti Černovír, o němž
popovídal místní pamětník. Na
konci Černovíra se nachází protipovodňový poldr, kde pan Košík
podal barevný obraz historie zdejší
krajiny a zásahů člověka do ní. Po-

dél železniční trati na Prahu vedla cesta dále. Zde jsme se od pana
Košíka dozvěděli, že trať postavilo
v polovině 19. století 3000 dělníků za necelý rok a bez velké mechanizace. Takoví byli naši
předkové! A díky nim se rozpohyboval obchod, průmysl i cestování
lidí. Pak už to k Hromovu dubu,
kam měli Přátelé přírody dnes
namířeno, nebylo opravdu daleko.
Hromův dub je v katastru mezi
Černovírem a Chomoutovem už od
roku 1577, kdy byla postavena
hráz, jejíž je součástí. Strom je to
opravdu mohutný. A v jeho blízkosti už je zasazena spousta dubů,
jilmů, javorů, lip a habrů, které
spolu tvoří Rodinný háj. Sem dnes
přibyl dub, který vysadili členové
klubu Malá liška. Stromek dostal
pořadové číslo 32. Budou se k němu vracet, starat se o něj a kontrolovat, jak se mu daří.
Od Hromova dubu, Stromu
roku 2010, jsme se vydali do
Chomoutova, odkud jsme odjeli

Značkou HANÁ regionální produkt® může své výrobky na následující dva roky označit jedenáct nových výrobců z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a Kroměřížska. Rozhodla tak
certifikační komise složená ze
zástupců místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti, která se sešla ve čtvrtek 26. dubna v Července. Poprvé se certifikace účastnila
i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Mezi certifikovanými produkty převážily
potraviny a spolu s řemeslnými
výrobky rozšíří počet udělených
certifikátů na třicet devět.

nově najdeme Pekárnu Medlov
s Medlovským koblihem, Základní
školu Šumvald s Šumvaldským koláčkem, SANAL, spol. s. r. o., se
smaženými bramborovými lupínky
a Plumlovským chlebem, Hospodářské družstvo Určice, které produkuje jablka, Hospodářství ve
dvoře se sýry ze Střemeníčka z kozího, ovčího a kravského mléka
a Agrodružstvo Roštění s pekařskými a cukrářskými výrobky a syrovým kravským mlékem. Leoš
Lechota
z
Bělkovic-Lašťan
a Ing. Ludvík Zapletal z Oseka nad
Bečvou budou moci regionální
značku používat pro svůj med, Libor Frantík z Troubelic pro ručně
kované kovářské výrobky, Josef
Dušek z Dlouhé Loučky pro slámové brikety a Marta Vaníčková
z Olomouce pro ručně vyráběná
přírodní mýdla.
Tento rok posílí propagaci
značky HANÁ regionální produkt®
také projekt „Nová energie pro
regionální značku“. „V rámci tohoto projektu se uskuteční jarmarky
regionálních výrobků, nakoupí
prodejní stánky a pořídí propagační materiály. Chceme tak zviditelnit místní výrobky a služby
a obrátit k nim pozornost spotře-

autobusem domů pořádně vyschnout. Všichni, kteří se s námi
vypravili i přes nepřízeň počasí,
zaslouží velikánské "klobouk dolů".
Vybrané fotky, které přibližují atmosféru výletu, najdete na
http://mala-liska.rajce.idnes.cz
Hynek Pečinka

ty do přírody, netradiční kulturní
akce a výtvarné dílny. Klub je součástí celosvětového hnutí Přátel
přírody, které se zasazuje o dobré
vztahy mezi lidmi navzájem a odpovědný postoj člověka k přírodě
a budoucnosti planety Země.

Kontakt: Schweitzerova 70, 779 00
Malá liška – klub přátel přírody Olomouc / tel. 602 431 149 /
z Olomouce svým členům a příz- fox@malaliska.cz / www.malaliska.cz
nivcům nabízí volný čas pro
všechny generace: turistické výle-

Značku „HANÁ regionální produkt®“ obdrželo 11 nových výrobců

„Velice nás těší zvyšující se počet
zájemců o značku HANÁ regionální produkt®, protože jejich produkce pomáhá udržovat a rozvíjet
neopakovatelný charakter Hané.
Naplňuje se tak smysl certifikace
regionálních výrobků, který je ve
zviditelnění tradičního regionu
a v podpoře místních výrobců
a jejich spolupráce,“ řekla regionální koordinátorka značky Vendula Pírková.
Mezi certifikovanými výrobci
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bitelů,“ dodala manažerka projektu Miloslava Hrušková.
Slavnostní předání certifikátů
se uskutečnilo 19. května 2012 při
příležitosti Zahájení lázeňské sezóny v lázních Skalka. Součástí programu byl také jarmark výrobků,
které byly certifikovány značkou
HANÁ regionální produkt®.
Kontakt pro další informace:
Bc. Vendula Pírkova, koordinátorka značky HANÁ regionální
produkt®
Tel.: 724 957 052, E-mail:
moravska-cesta@centrum.cz, Web:
www.moravska-cesta.cz

a podnikatelské sféry), která naplňuje rozvojovou strategii svého
území a koordinuje partnerství
členů.
MAS Moravská cesta působí na
území 22 obcí od Křelova-Břuchotína po Bouzov, má 50 členů, realizuje Strategický plán LEADER
„Hanáci se rozkévale… včel ovidite“

Ing. Miloslava Hrušková, manažerka MAS Moravská cesta
Tel.: 777 562 205, E-mail:
mila.hruskova@smarv.cz, Web:
www.moravska-cesta.cz
Bc. Marie Tesařová, koordinátorka
značky HANÁ regionální produkt®
Tel.: 734 435 217, E-mail:
marie.tesarova@smarv.cz, Web:
www.mas-mostenka.cz

MAS – místní akční skupina, tj.
sdružení obcí, spolků a podnikatelů z regionu (veřejné, neziskové

MAS Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o. s.

Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
www.moravska-cesta.cz
IČO: 270 37 932

