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Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu,
že na olomoucké
radnici mám na
starosti oblast životního prostředí, přicházím více
do styku s lidmi,
kteří pracují v neziskových organizacích, zabývajících
se právě touto oblastí. V ochraně
životního prostředí hraje neziskový
sektor nezastupitelnou a dlouhodobě významnou roli, nejen v našem
městě či kraji. Statutární město Olomouc neposkytuje pouze příspěvky
z rozpočtu jednotlivým žadatelům,
ale snaží se spolupracovat i při řešení
odborných projektů.
Zde musím především připomenout
zahájení obnovy Rudolfovy aleje, na
jejíž přípravě se podílí Hnutí Duha
se sídlem v Olomouci. Právě specialisté z Hnutí Duha nyní pracují na
posouzení možnosti realizace 2. etapy
Rudolfovy aleje, které bude mít odbor
životního prostředí k dispozici do 30.
9. 2010.
Olomoucké parky včetně Rudolfovy
aleje ve Smetanových sadech jsou
z biologického hlediska cenným biotopem pro všechny sledované skupi-

ny živočichů, vyskytují se zde i zvláště
chráněné druhy. Proto je tento biotop
prioritním při řešení obnovy aleje.
Dlouhodobou spolupráci s neziskovým sektorem reprezentuje Centrum
ekologických aktivit Sluňákov v Horce
nad Moravou, které společně se svými
partnery pořádá velké množství společných akcí a realizovalo a realizuje
řadu úspěšných projektů. Stejně tak
si velmi vážím činností a spolupráce
s místní organizací Českého rybářského svazu v Olomouci a Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Za velký přínos neziskového sektoru
považuji i to, že se dlouhodobě snaží
zvýšit zájem veřejnosti o tvorbu životního prostředí v našem městě.
Samozřejmě vnímám velmi pozitivně
i neziskový sektor, který působí v dalších důležitých oblastech, jako např.
v sociálních, zdravotních, kulturních,
sportovních a dalších, zaplňujících
svým způsobem mezery, které nejsou
schopny vyplnit státní či jiné k tomuto účelu zřizované organizace.
Vnímám tedy neziskové organizace
jako důležitou součást života ve městě
či na vesnici, což přispívá k rozvoji plnohodnotného života.
Mgr. Svatopluk Ščudlík, 1. náměstek
primátora města Olomouce

Sociální
podnikání

Troubky
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Poděkování
Naše poděkování patří Olomouckému kraji a vedení společnosti
In Office, díky kterým NNO Olomouckého kraje získaly darem mobiliář (stoly, židle, stojany na vlajky,
panelové zástěny a jiné drobnosti)
jako pozůstatky
z předsednictví
EU z roku 2009.
V úterý 22. června 2010 se v kanceláři pana náměstka hejtmana
Ing. Pavla Horáka
sešli místopředsedkyně
Unie
nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje Mgr. Marcela Vystrčilová
s ředitelem společnosti In Office
Ing. Petrem Sondelem a jeho synem
Jakubem Sondelem. Na tomto krátkém jednání pan náměstek Horák
předal děkovný dopis společnosti In
Office za pomoc při realizaci pomoci s dopravou z Prahy do Olomouce

Evropský rok dobrovolnické činnosti
V Evropské unii se mnoho lidí ve
svém volném čase věnuje neplacené
dobrovolnické činnosti – vypomáhají například ve školách, nemocnicích, sportovních klubech, ekologických organizacích nebo pomáhají
lidem v rozvojových zemích.
Evropská komise navrhuje vyhlásit
rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti.
Tento návrh by měl přispět ke zvý-

šení povědomí lidí o důležitosti
dobrovolnické práce i o překážkách,
na které dobrovolníci a asociace,
s nimiž spolupracují, narážejí. Po
celé Evropské unii by se také rozšířila znalost osvědčených postupů,
z nichž by se mohl každý dobrovolník poučit.
Díky iniciativě Evropský rok by se
mohli setkávat dobrovolníci z celé
Evropy a seznamovat se s tím, čeho

se v jednotlivých evropských zemích
v této oblasti dosáhlo. Státní úřady,
dobrovolnické organizace i podniky
by se dozvěděly více o dobrovolnické činnosti a o tom, jak je možné se
do dobrovolnické činnosti zapojit.
Ti, kteří o dobrovolnické činnosti
nikdy neslyšeli, by se mohli naučit
dobrovolnickou práci docenit a rovněž by se jednoho dne mohli sami
dobrovolníky stát.
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pro téměř 30 neziskových organizací.
I když nemohly být všechny neziskové organizace uspokojeny, věřím,
že UNO ve spolupráci s Olomouckým krajem, bude nápomocno
např. drobnými granty z významného projektu zase jinak. Společnost
In Office nabízí dalším zájemcům

z řad NNO 20 % slevu na kancelářský nábytek a na vybavení do zdravotnických zařízení. Více informací
o jejich nabídce je na na www.inoffice.cz.
Mgr. Marcela Vystrčilová
Proč se musí přijímat opatření na
úrovni EU?
Díky iniciativě Evropský rok by
se zviditelnily osvědčené postupy
používané v oblasti dobrovolnické
činnosti v jednotlivých evropských
zemích. Koordinací na evropské
úrovni by se také zvýšil dopad šíření povědomí o dané problematice
a zároveň by docházelo k výměně
myšlenek a osvědčených postupů
mezi jednotlivými členskými státy.
Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090615_cs.htm
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Z Olomoucké sekce

Kalendář aktivit

Předvolební kotlík
Ve čtvrtek 23. září 2010 proběhlo v prostorách Krajského úřadu
Olomouckého kraje setkání s kandidáty na olomouckého primátora
s názvem Předvolební kotlík. Šest
lídrů politických stran nejvýznamnějších v našem městě se dobře
připravilo na témata neziskového
sektoru. Politolog Pavel Šaradín
v roli moderátora nejprve provedl
padesátku diváků výsledky městské
reprezentace za poslední čtyři roky,
srovnal
některé
olomoucké ukazatele se situací v podobných městech
ČR. Vedl následnou debatu v rámci
dotazů zaslaných
zástupci neziskovek a později dal
prostor i přítomné
veřejnosti.Kandidáti slíbili větší
t r a n s p a r e nt n o s t
a lepší vztahy s nečinnost svých organizací a jejich ak- ziskovkami. Zvláštní poděkování
tuální aktivity, úspěchy a problémy. patří Miladě Šnajdrové, hlavní orPomocnice NNO pro Olomoucko ganizátorce.
Milada Šnajdrová prezentovala
svoji nabídku pro neziskovky, mís- Evropský rok dobrovolnictví 2011
topředsedkyně UNO Marcela Vy- Dobrovolné aktivity NNO by měly
strčilová informovala neziskovky být příštím rokem v centru dění.
o aktuálně vyhlášených grantových Rok 2011 byl vyhlášen Evropským
programech. Předseda sekce Zde- rokem dobrovolných činností na
něk Beil podal zprávu o činnosti podporu aktivního občanství, tedy
předsednictva za poslední půlrok Evropským rokem dobrovolnictví.
a všichni ocenili přínosný multi- Základní informace najdete v přímediální příspěvek člena předsed- loze, ale už teď můžete přemýšlet,
nictva Vlastimila Otta na téma "Jak jak by se nejen vaše organizace, ale
o své organizaci dávat lépe vědět". i Olomoucká sekce UNO mohla zaTen pak společně s dalším členem pojit a zviditelnit.
předsednictva Hynkem Pečinkou
zhodnotil dosavadní data získaná Nebojme se komunikovat!
Členové sekce mohou využívat ez dotazníku potřeb členů.
Přítomní zástupci organizací sdru- mailovou konferenci, do které jsme
žených v Olomoucké sekci se také přihlásili všechny aktuální kontakty

Olomoucká sekce připravila pro své
členy a zejména pro všechny příznivce olomouckých neziskovek novou
službu – kalendář společných akcí.
Kalendář bude spravován centrálně
a je možné ho snadno vložit na jakékoliv webové stránky. Je samozřejmé, že může úspěšně fungovat jen
tehdy, bude-li obsahovat informace.
Vyzýváme proto všechny organizace
ke spolupráci – napište nám o svých
akcích, my je do kalendáře přidáme

Přátelské setkání
Ve čtvrtek 16. září 2010 se zástupci z poloviny členských organizací
Olomoucké sekce UNO sešli na téměř tříhodinovém "Přátelském setkání", které jsme uspořádali v prostorách Oblastní unie neslyšících.
Setkání bylo podle ohlasů zúčastněných opravdu milé a přínosné.
Vypadá to, že se spolupráce v rámci
sekce dobře rozjíždí.
Během podvečera představili jednotliví přítomní zástupci krátce

vzájemně pozvali na své zajímavé
akce. Společnou akcí sekce byla
debata s lídry olomouckých komunálních voleb "Předvolební kotlík"
ve čtvrtek 23. září. Toto přátelské
setkání nebude jediné, určitě si ho
zopakujeme, buď před Vánocemi,
nebo na jaře.
Děkujeme všem zúčastněným, ale
i těm, kteří na pozvánku reagovali
omluvou.

na vaše organizace. Těch sdružuje
sekce v současnosti 30. Konference
neslouží jen k informování členů
předsednictvem sekce, ale můžete
ji využívat k pozvání ostatních na
vaše akce či sdílení jiných zajímavých nabídek, které mohou být přínosné ostatním. Adresa konference
je olomoucka-sekce@liberix.cz.
Napsal Mgr. Hynek Pečinka

OKNO do neziskového sektoru

a poradíme vám, jak jej můžete zobrazit na svém webu nebo v počítači.
Kontaktní adresa je info@liberix.
cz, aktuální informace najdete na
webu Olomoucké sekce http://sites.
google.com/site/olomouckasekce/.
Kalendář prospěje větší informovanosti samotných neziskovek, ale
také veřejnosti.
Zdeněk Beil
předseda Olomoucké sekce, tel.:
606 591 096, e-mail: beil@uno-ok.cz

Prostory pro akce NNO
Nemáte prostory pro konání bese- členy UNO a 150 Kč pro nečleny
dy, valné hromady, členské schůze UNO, s maximem nájmu v úhrnné
výši 300, respektive 500 Kč. V příči pro realizaci projektu?
padě opakovaných nájmů,
například v rámci realizace
projektu, lze dohodnout individuální výši nájmu.
Pronajímání prostor poskytnutých
Statutárním
městem Olomouc neziskovým organizacím za úplatu bylo odsouhlaseno Radou města Olomouce dne
21.7.2009.
Zasedací místnost s provizorním vybavením je zájemcům k dispozici denně,
Nadační fond OKNO nabízí nezis- včetně víkendů.
kovým organizacím finančně do- Obsazenost prostor si můžete zjistit
stupný pronájem zasedací místnosti na webu Olomoucké sekce na adrev centru Olomouce. Zasedací místnost NF OKNO
o rozloze 35 m2 se nachází na Dolním nám.38
v Olomouci, v prvním
poschodí, vedle kanceláří
Hnutí DUHA.
Vybavení nábytkem je
prozatím skromné, ale lze
zde pořádat akce do cca
20-ti účastníků. K dispozici je sociální zařízení
včetně
bezbariérového
WC, ale přístup do prvního patra je pouze po schodech. Vy- se http://sites.google.com/site/oloužití chladničky a přípravy nápojů mouckasekce/ a podmínky dohodnout emailem na adrese předsedy
lze dohodnout individuálně.
Dle rozhodnutí správní rady NF NF OKNO pana Jaroslava Malého:
OKNO ze dne 19.10.2009 bude jarek.maly@seznam.cz. nebo na teúčtován pronájem ve výši 100 Kč lefonu 608676755.
za každou započatou hodinu pro Zdeněk Beil
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Pochod všech organizací
V sobotu 22. května 2010 se konal
na náměstí TGM Pochod všech generací – akce pro veřejnost, kterou
připravila Prostějovská koalice neziskových organizací (tzv. PRKNO).
Pro účastníky Pochodu si každá
neziskovka připravila zajímavé aktivity. U stanoviště Ekocentra Iris
zájemci poznávali dle fotografií mís-

ním do prostor dětského domova,
kde proběhly alespoň po částech
všechny připravené aktivity pro děti.
Paní ředitelka nás skutečně zachránila rychle uvařenou kávou a čajem.
I přes závěrečnou nepřízeň počasí
jsme všechny aktivity zvládli v pořádku a všem účastníkům se akce
líbila.

Putovní výstava
V pondělí 11. října 2010 byla v prostorách obchodního centra Alkron
vernisáží zahájena putovní výstava
s názvem „Svět očima klientů sociálních služeb“.
Tato výstava je vyústěním fotografické soutěže klientů neziskových
organizací Darmoděj, o. s., Zahrada2000 či SKP Boétheia. Je článkem
z cyklu akcí v boji proti stigmatizaci, jež organizace společně pořádají

prostřednictvím sekce Neziskové
organizace sociálních služeb Jesenicka, která je podporována Unií
neziskových organizací Olomouckého kraje. Výstava probíhá pod
záštitou starosty Mgr. Petra Procházky. Koupí fotek podpoříte již
zmíněné organizace. Přijďte se podívat, bude na co koukat!!
Mgr. Veronika Sokolová, mobil
776 734 516, sokolovav@uno-ok.cz

Jeseníky - Sdružení
cestovního ruchu

ta v biokoridoru Hloučela a podle
hmatu určovali různé přírodniny.
SONS si připravil chůzi s bílou holí
poslepu a pokus o podpis poslepu,
Tyflocentrum předvedlo počítač,
který psaný text sám „přečte“. Dobrovolnické centrum Adra připravila
testík o mezinárodní dobrovolnické
pomoci, Lipka a ICM další testíky,
křížovky a puzzle. Prostějovští vozíčkáři nabídli účastníkům jízdu
zručnosti na invalidním vozíku.
Po absolvování všech aktivit na náměstí se zájemci vydali na „Pochod“
městem. Postupně navštívili Nízkoprahové centrum, Ekocentrum
Iris, botanickou zahradu, až došli do
areálu staré nemocnice do dětského
domova. Aby jim cesta lépe ubíhala,
odpovídali během pochodu na záludné otázky přiděleného testu a tak
dokázali, že opravdu prošli celou
trasu a že se umějí kolem sebe dívat.
V dětském domově se na naši akci
připravili děti a mládež z dětského
domova s perfektně nachystanou
hudbou i s ozvučením. Další program nám bohužel pozměnil prudký déšť. Stihli jsme pouze předat
ceny nejmladšímu a nejstaršímu
účastníkovi a odměny za správně
vyplněný test. Poté jsme museli – už
zcela promoklí – vzít zavděk pozvá-

Všechny neziskové organizace, které
se na akci podílely, jsou členy Unie
neziskových organizací Olomouckého kraje (zkratka UNO). Proto byl
také Pochod všech generací touto
Unií zaštítěn a finančně podpořen.
Akci také finančně podpořilo město
Prostějov v rámci aktivit Zdravého
města.
Eva Zatloukalová, ČSOP RS Iris,
Prostějov

Sdružení usiluje o dobré jméno
a rozvoj kvality služeb cestovního
ruchu v oblasti Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí
a zahraniční turisty na odpovídající
mezinárodní úrovni.
Sdružení bylo založeno 19.3. 1999
pod původním názvem Sdružení cestovního ruchu Šumpersko
- Jeseníky jako otevřené sdružení
právnických osob, jehož cílem je
vytvářením územních, organizačních, kulturních, sportovních a materiálně finančních podmínek napomáhat rozvoji cestovního ruchu
jako významnému hospodářskému
odvětví a zdroji pracovních příležitostí a ekonomických výnosů celého
regionu, který je charakteristický
zachovalým životním prostředím
a zajímavou krajinou s mnoha atraktivitami. stejně jako existencí mnoha podnikatelských aktivit, šetrných
k přírodě. V roce 2004 se v souvislosti se zájmem o členství i z jiných částí
Jeseníků změnil název na Sdružení
cestovního ruchu Jeseníky a zvýšil
se důraz na roli destinačního managementu pro turistickou destinaci

Jeseníky. Tento trend byl v roce 2005
podpořen i orgány Olomouckého
kraje a byla zahájena užší spolupráce
při realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje,
na jejímž základě Sdružení získalo
pro rok 2006 příspěvek na činnost
z krajského rozpočtu. Sdružení usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality
služeb cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na
odpovídající mezinárodní úrovni.
V zájmu svých členů má Sdružení
za úkol hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy související
s rozvojovými aktivitami, marketingem, tvorbou produktů cestovního
ruchu, investicemi do cestovního
ruchu, dopravou, rozvojem služeb
a vzděláváním v oblasti lidských
zdrojů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních a jiných orgánů
a organizací. Cílem této činnosti je
vytvořit silnou, společensky i odborně ceněnou a respektovanou organizaci.
Pavel Dvořáček
pomocník NNO na Šumpersku

Prostory k pronájmu
Obec Přáslavice zrealizovala v roce
2009 výstavbu objektu - "Víceúčelové centrum obce Přáslavice". V tomto objektu se nacházejí dva společenské sály (velký a malý) s úplným
příslušenstvím (kuchyňské linky,
WC i pro ZTP, sprchy, šatny, stoly,
židle a nádobí) a bezbariérovým
přístupem.
Nabízíme Vám tímto pronájem
těchto prostor k pořádání přednášek, zasedání, školení a jiných spo-

lečenských akcí.
V případě zájmu o bližší informace
volejte tel. č. 585357022 - Obecní
úřad Přáslavice nebo navštivte naše
www stránky - www.praslavice.com,
kde jsou umístěné fotky z výstavby
centra a jiné.
Ing. Čestmír Rochovanský,
starosta Obce Přáslavice
č.p. 23, 783 54 Přáslavice,
tel.: 585 357 022
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Na jedné lodi
Na Jesenicku připravujeme projekt
na podporu českých a polských neziskových organizací.
Na území Euroregionu Praděd (dále
jen „EuP“) - jak na české, tak i polské straně - existuje velké množství
nestátních neziskových organizací
(dále jen „NNO“), které zde vyvíjejí svou činnost. Většina těchto
organizací má problémy se spoluprací s jinými organizacemi přes
hranice, prezentací své činnosti na
veřejnosti a se získáním finančních
prostředků. Předkládaný projekt
pomůže NNO tyto problémy vyřešit a podpořit je v dalších aktivitách. V rámci projektu se uskuteční
konference, na kterou budou pozvány všechny české a polské NNO
z EuP, společně s poskytovateli dotací z krajských úřadů, EuP, Powiatu
Nysa, Unie nestátních neziskových
organizací, gmin a obcí. Zástupci
těchto institucí budou vyzváni, aby
účastníkům konference přednesli,
jak a odkud získat finanční prostředky, a představitelé gmin a obcí
odprezentují vzájemnou spolupráci
svých samospráv s NNO.
Konference napomůže nejen ke
zlepšení vzájemné spolupráce mezi
NNO, kraji a samosprávami, ale
také k navázání nových partnerských vztahů.
Pro NNO v současnosti není k dispozici žádná komplexní webová
aplikace, která by obsahovala jednotné informace o NNO v regionu,
dotačních titulech vhodných pro
tyto NNO, díky které by jednotlivé
organizace mohly prezentovat svou
činnost navenek, vyhledávat partnery a vzájemnou spolupráci. To vše
budou poskytovat nově vytvořené
česko-polské webové stránky - tzv.
médium sociální komunikace. Základem založení webu bude formulář k registraci českých i polských
NNO a ucelené informace o "NNO
pro NNO" i veřejnost, a to pod jednou střechou. Titulní stránka bude
obsahovat rubriku Aktuality, ve které budou uvedeny aktuální informace o činnostech a akcích NNO.
Součástí webu bude také mapa
s označením místa působnosti jednotlivých NNO, dotační kalendář,
rady pro zpracování žádostí a další
užitečné informace o dotacích.
Cílem předkládaného projektu je
propojení česko-polských neziskových organizací a prezentace jejich
činností široké veřejnosti. Toho
chceme dosáhnout pořádáním česko-polské konference a vytvořením
nových česko-polských webových
stránek pro NNO na území Euroregionu Praděd.
Pořádaná konference umožní jednotlivým organizacím prezentaci
svých aktivit a nabídne jim přímé
setkání s přímými donátory, pozvanými na konferenci - např. zástupci
krajských úřadů, Euroregionu Pra-

děd, Powiatu Nysa, Gminy Glucholazy nebo Gminy Otmuchowa. Na
tomto setkání dojde nejen k výměně
užitečných praktických zkušeností
a dovedností, ale také k seznámením se s různými úhly pohledu na
problematiku v rámci čerpání dotací a získání zahraničního partnera.
Webová aplikace poslouží k rozvoji
a podpoře nestátních neziskových
organizací - tzn. občanských sdružení a občanských aktivit.
Cílovými skupinami předkládaného projektu jsou nestátní neziskové organizace i občanské iniciativy
z oblasti Euroregionu Praděd - a to
jak z české, tak i polské části území.
V reálu to znamená jen na české
straně Euroregionu Praděd cca 180
organizací, což je okolo 3000 členů.
Z polského území přesné informace
nemáme, získáme je však díky tomuto projektu.
Jsme přesvědčeni, že díky předkládanému projektu se nám podaří
napomoci větší spolupráci mezi
českými i polskými organizacemi,
podpořit jejich činnost přes hranice, umožnit kvalitní vícejazyčnou
propagaci a nasměrovat je k získání
dotačních titulů. Byla by škoda tento projekt nepodpořit.
Stěžejní aktivitou projektu je společné česko-polské setkání nestátních
neziskových organizací, jež se věnují širokému spektru lidské činnosti,
zájmům, aktivitám, koníčků a práce
s lidmi. Tento projekt je první svého
druhu v rámci v Euroregionu Praděd. Projektem bude osloveno minimálně 200 NNO z české i polské
strany hranice.
Aktivity projektu lze rozdělit do následujících bodů:
1) Konference: V rámci projektu
dojde ke společnému setkání českopolských NNO, při kterém dojde
ke vzájemné výměně zkušeností,
rozšiřování vědomostí v oblasti získávání dotačních titulů i diskuze na
společná témata a problémy.
2) Médium sociální komunikace:
Vytvoření společných česko-polských webových stránek, na kterých
se NNO a občanské iniciativy budou moci registrovat do kategorií
podle své činnosti, prezentovat
a propagovat své aktivity a získávat
informace o dotacích a vzájemné
spolupráci.
3) V rámci realizace projektu a díky
tomuto projektu vzniknou česko-polské neformální poradenské
skupiny v oblasti sociální, volnočasové, kulturní a cestovního ruchu.
Tyto skupiny se budou pravidelně
scházet a projednávat možnosti
spolupráce na různých projektech,
získávání finančních prostředků
a komunikaci s úřady.
Marcel Šos
zpracovatel žádosti a realizátor
projektu, mobil 733 701 544,
e-mail: marcel.sos@seznam.cz
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Naučná stezka
v Rychlebských horách
Rodiny s dětmi mají na Javornicku o důvod více poznávat krásy
Rychlebských hor. Na cestu je zve
a průvodcem jim bude malý hudební génius Karl Ditters z Dittersdorfu,
který je s Javornickem neodlučitelně
spjat.
Na celém území Jesenického regionu
vznikají nové turistické atrakce – tzv.
naučné stezky. Většinou sledují tři
cíle - zatraktivnit, přilákat a poučit
místní i příchozí návštěvníky regionu o zajímavostech navštívených
míst. Můžete je projít pěšky a některé
dokonce už i projet na kole. Ve většině případů se však jednalo o naučné
stezky pro dospělé turisty, což platilo
do letošního května. První naučná
stezka pro děti se zrodila v Javorníku a jeho blízkém okolí. Vede z javornického náměstí přes kapli sv.
Antonína, Čertovu kazatelnu, přes
zříceninu hradu Rychleby a Račím

údolím zpět do Javorníku. Stezkou
provází mladý hudební génius Karlík
Ditters, „Javornický Karlík“. Dětem
na stezce vypráví příběhy a legendy,
dotýkající se míst, kudy stezka vede.
Trasa není nijak náročná, až na malý
úsek ze zříceniny hradu Rychleby,
kde je potřeba zdolat krkolomný sestup na cestu k Tančírně.
Po sedmi kilometrové trase je rozmístěno celkem šest informačních
cedulí. Pokud máte zájem dozvědět
se více o stezce ještě před samotnou
návštěvou, zajděte si do informačních center v Jeseníku nebo Javorníku, kde je k dostání brožurka s příběhy i mapkou trasy. Novou dětskou
naučnou stezku zrealizovalo občanské sdružení Na jedné lodi, které má
v plánu ve spolupráci s MÚ Javorník
podobných aktivit více.
Marcel Šos, místopředseda občanského sdružení Na jedné lodi

Projekt vzdělávání seniorů
Maltézská pomoc, o.p.s., centrum
Olomouc, za přispění Statutárního
města Olomouc realizuje projekt
vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. V nejbližší době
budou zahájeny vzdělávací kurzy
zaměřené na posílení dovedností

v oblasti používání počítače, Internetu, mobilních telefonů, platebních karet, bankomatů a souvisejících technologií. V současné době
probíhá průzkum zájmu o tyto aktivity.
Za tímto účelem bychom rádi po-

Maltézská pomoc, o.p.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc realizuje

Projekt vzdělávání seniorů v oblasti
moderních technologií s názvem

„Moderní senior“
Připravované
kurzy :

Základy práce
s počítačem



Mobilní telefon
a práce s ním



Používání
platební karty a
kontrola svého
bankovního účtu
na dálku



Zahajujeme vzdělávací kurzy zaměřené na posílení dovedností v oblasti
používání počítače, Internetu, mobilních telefonů, platebních karet,
bankomatů a souvisejících technologií.
Zveme k účasti všechny seniory žijící na území města Olomouce. K tomuto
účelu je vytvořený dotazník, který je nezávaznou přihláškou. Kurzy budou přizpůsobeny Vašim potřebám a možnostem. Projekt je financován statutárním
městem Olomouc.
Prostory a vybavení pro realizaci kurzů jsou zapůjčeny ze strany města
Olomouce. Pro tento rok se plánuje proškolení cca 70 seniorů. V případě
zájmu seniorů bude projekt realizován také v dalších letech.
Přihlásit se lze pomocí dotazníku, který je umístěný:

Digitální

fotografie
a její zpracování
Komunikace přes
Internet (Skype,...)



Základy ovládání
Word, Excel,
PowerPoint

1. v olomouckých klubech seniorů,
2. na Internetu na adrese www.maltezskapomoc.cz,
3. na Internetu je
umožněno také
online vyplnění
elektronického
dotazníku
na adrese
7024.vyplnto.cz,
4. při osobní návštěvě
v olomouckém
centru Maltézské
pomoci.

Kontaktní údaje:

Maltézská pomoc, o.p.s.
Tomáš Komzák
koordinátor projektu
Mobil 732 662 658
modernisenior@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz

Wurmova 6, 771 11 OLOMOUC
Tel.
585 405 340
osobní kontakt je možný na zmíněné adrese
každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod.)

www.uno-ok.cz
zvali k účasti všechny seniory žijící
na území města Olomouce. K tomuto účelu je vytvořený krátký dotazník, který je zároveň nezávaznou
přihláškou. Přesnější podoba a rozložení kurzů bude známé po skončení průzkumu. Dotazník lze najít na
internetových stránkách olomouckého centra Maltézské pomoci
www.maltezskapomoc.cz.
Tento
dotazník je možné vytisknout a doručit na uvedené kontaktní místo.
Počítačově zdatnější senioři se mohou přihlásit také vyplněním dotazníku na Internetu na adrese 7024.
vyplnto.cz, kde je k dispozici online
dotazník. Další možností je osobní
návštěva některého z olomouckých
klubů seniorů nebo osobní návštěva
olomouckého centra Maltézské pomoci v kontaktní dny.
Prostory a vybavení pro realizaci kurzů jsou zapůjčeny ze strany
města Olomouce. Pro tento rok se
plánuje proškolení cca 70 seniorů.
Kurzy budou naplánovány a do určité míry přizpůsobeny rozsahem
i obsahem potřebám cílové skupiny. V případě zájmu seniorů bude
projekt realizován také v dalších
letech.
Při této příležitosti chceme poděkovat sponzorovi Statutárnímu
městu Olomouc za podporu tohoto
projektu. Díky jejich přispění může
být zahájen zajímavý vzdělávací
projekt, který rozvíjí schopnosti
a dovednosti seniorů a pomáhá jim
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lépe se orientovat v dnešní nelehké
době.
Maltézská pomoc, o.p.s., centrum
Olomouc, působí ve více oblastech
pomoci potřebným. Dobrovolníci
Maltézské pomoci jsou zapojeni do
mnohých aktivit jako např. navštěvování a aktivizace seniorů a osob
se zdravotním postižením (v domácnostech a v domově pro seniory
ve Chválkovicích), práce s dětmi
v nízkoprahovém klubu Zóna, pomoc rodinám, které dlouhodobě
pečují o nemocné nebo dopisování
s vězni. Naši dobrovolníci přicházejí
také za dětmi do Kojeneckého ústavu, Dětského domova a přicházejí
podporovat rodiny s dětmi s postižením v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (tato
služba je spolufinancována také
Evropským sociálních fondem).
V loňském roce s námi dlouhodobě
spolupracovalo 91 dobrovolníků,
do krátkodobých aktivit se zapojilo 76 dobrovolníků. Rádi uvítáme
každého zájemce, který by chtěl
pomáhat s námi. V Olomouci nás
můžete kontaktovat na Wurmově 6,
každé pondělí a středu od 10:00 do
17:00 hod. Rádi poskytneme bližší
informace také telefonicky na čísle
585 405 340 nebo e-mailem na adrese modernisenior@maltezskapomoc.cz.
Kontakt: ThLic. Michal Umlauf,
michal.umlauf@maltezskapomoc.cz,
tel. 736 620 804
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Nominace do komisí
města Olomouce
Hledáme zástupce neziskovek do
komisí města Olomouce.
Dle příslibu lídrů politických stran
z Předvolebního kotlíku z 23. září
2010 by Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
(UNO) měla mít možnost nominovat své zástupce do některých ko-

misí Rady města Olomouce (RMO)
a do komisí městských částí.
Vyzýváme tímto neziskové nevládní
organizace s působností na území
statutárního města Olomouce k zaslání nominací do komisí na e-mailovou adresu předsedy Olomoucké
sekce UNO Zdeňka Beila - beil@
uno-ok.cz.
Termín nominací nebyl ještě ze
strany RMO stanoven, ani nebylo
dojednáno do kterých komisí a v jakém počtu budou naši zástupci akceptováni. Proto vyhlašuji předběžný termín pro zaslání předběžného
zájmu do 30.11.2010. Buďte prosím
připraveni následně během pár dnů
po výzvě nominace zaslat.

V nominační přihlášce je třeba
uvést jméno, příjmení, telefonický
a e-mailový kontakt, adresu bydliště, krátkou informaci o vašem vzdělání a praxi v souvislosti s vybranou
komisí, současné zaměstnání.
Předpokladem nominace zástupců
za UNO do komisí bude jejich písemný závazek, že v případě jmenování budou alespoň jedenkrát ročně
osobně informovat členy Olomoucké sekce UNO o činnosti příslušné
komise ve vztahu k neziskovému
sektoru a průběžně minimálně jednou ročně budou o svém působení
v komisi informovat e-mailem, příspěvky na web Olomoucké sekce
UNO nebo do bulletinu OKNO.
Nestačí pouhé poslání všech materiálů z příslušného orgánu, ale výtah
problematiky týkající se neziskového sektoru.
Přehled jednotlivých odborných
komisí najdete zde:
http://www.olomouc.eu/phprs/
view.php?cisloclanku=2006110801
Přehled komisí městských částí najdete zde:
h t t p : / / w w w. o l o m o u c . e u /
p h p r s / v i e w. p h p ? c i s l o c l a n ku=2002071015#rmo.
Za Olomouckou sekci UNO
Ing. Zdeněk Beil, předseda
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Grant Via
Akcelerátor Akademie sociální
podnikání (Akcelerátor) je asistenční program Nadace VIA na podporu sociálního podnikání NNO.
Pomůže vám promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak,
aby jeho fungování bylo maximálně
efektivní a naučí vás, jak jeho běh
začlenit do každodenního života organizace. Organizace, které úspěšně
projdou Akcelerátorem, budou tedy
mít praktickou zkušenost s tím, jak
ve vzájemném souladu řídit NNO
a sociální podnik. Zároveň během
účasti v programu vypracují dokumenty, které jim pomohou nalézt
potřebné spojence a finanční prostředky. Uzávěrka je 16.11.2010.
Co vás v Akcelerátoru čeká?
Individuální odborná asistence
• Každá organizace má po dobu
deseti měsíců zdarma k dispozici
vlastního kouče (celkem 90 hodin,
spolupracujeme s týmem zkušených, praxe znalých koučů);
• organizace projde pod vedením
kouče procesem, na jehož konci je
plán změn, potřebných pro fungování organizace a jejího sociálního
podniku a podnikatelský plán;
• organizace může podle potřeb čerpat prostředky z Fondu technické
asistence na „nákup“ dalších služeb
externích konzultantů;
• každá organizace, která svůj podnikatelský plán obhájí před odbornou komisí, má možnost získat certifikát.
Vzdělávací část programu
• Čtyři uzavřené (pouze pro účastníky tohoto ročníku) dvoudenní
semináře;
• sedm jednodenních workshopů,
přístupných jak účastníkům tohoto
ročníku, tak i absolventům minulých ročníků, koučům a spolupracujícím konzultantům;
• jednodenní workshop věnovaný
finanční části podnikatelského plánu a následné individuální konzultace pro jednotlivé organizace;
• pro tři manažery z každé organizace je studium bezplatné;
• při úspěšném zakončení studia
získá každý účastník certifikát o ab-

Setkání v ICM
Infomační centrum pro mládež ( dále
ICM) zve zájemce na setkání zástupců organizací věnujících se volnému
času dětí a mládeže v Olomouci ve
čtvrtek 4. listopadu 2010 od 17:00
v ICM na Jánského 1 – sídliště Povel.
Cílem setkání je příprava společné
prezentace organizací od příštího
roku.
Chtěli bychom projednat možnosti:
a) prezentace na webu volnovolomouci.cz
b) prezentace na veřejném prostranství začátkem září 2011
Účast přislíbily zástupkyně města a kraje (možnosti finanč-

www.uno-ok.cz
solvovaném vzdělání.
Klub ASP
• Neoficiální platforma pro setkávání se zajímavými hosty, místo k výměně zkušeností, poznatků a načerpání inspirace;
• 3 až 4 setkání.
Pro koho je Akcelerátor určen?
Akcelerátor je určen výhradně pro
NNO, které se rozhodly sociálně
podnikat a již za tím účelem učinily první kroky (např. získaly živnostenský list nebo založily s. r. o.),
nebo pro NNO už sociálně podnikající. Nezáleží však na tom, jestli
je váš podnik součástí organizace
(např. jako organizační jednotka),
nebo zda jste pro podnikání založili
vlastní subjekt (s. r. o. nebo o.p.s.).
Nerozhoduje ani to, zda navazujete
na předchozí zkušenosti, chcete vyzkoušet nový nápad nebo podnikat
teprve začínáte. Koncept vašeho sociální podnikání také nemusí nutně
zahrnovat aktivity směřující k integraci sociálně vyloučených osob
nebo osob vyloučením ohrožených.
Oproti minulým ročníkům bychom
rádi dali větší prostor sociálním
podnikům, které vznikají nebo již
fungují s tím, že mají na zřeteli tzv.
trojí prospěch – sociální (společensky přínosný), ekologický a finanční. Chceme více pracovat s organizacemi a sociálním podniky, které
ve všech ohledech dbají na své dlouhodobé ukotvení v komunitě.
Úplný text vyhlášení a formuláře
přihlášky A i B naleznete na http://
www.nadacevia.cz/cz/granty-apodpora/aktualni-uzaverky/akcelerator-akademie-socialniho-podnikani-2010.
Hana Vosmíková, tel.: 233 113 370
DÁRCI:
Odborným garantem vzdělávací části programu je Fakulta ekonomická
Západočeské univerzity v Plzni.
Program byl finančně podpořen Citibank prostřednictvím Citi Foundation, Nadací VIA a Philip Morris
ČR.
Vzdělávací část programu podporuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika a Koučink
centrum.
ní
podpory
těchto
aktivit):
Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí
odboru sociální pomoci a manažerka pracovní skupiny Děti, mládež,
rodina Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a Bc.
Kateřina Kosková, oddělení mládeže
a sportu Krajského úřadu v Olomouci (finance budou použity na vytvoření webové prezentace, na společnou
propagaci akce a pronájem prostor
a technického zázemí pro konání
akce)na setkání se těší: Leoš Březina
- za ICM DDM Olomouc.
V případě, že se nemůžete dostavit
a máte zájem o spolupráci, informujte se na e-mailové adrese: icm@
ddmolomouc.cz

OKNO do neziskového sektoru

Pochod Litovelským
Pomoravím
Turistická sekce Duhy Velké Medvědice se v sobotu 16. října 2010
připojila k Pochodu Dobrých hospodářů, který probíhal na několika
trasách startovaných z Horky nad
Moravou. Letošní v pořadí 8. ročník pochodu nabízel čtyři trasy od
11 do 30 kilometrů. My jsme si tentokrát vybrali tu nejkratší, ale cestu
jsme si stejně protáhli zacházkami
kvůli hledání "keší". Naštěstí tento
den nepršelo, a tak jsme si mohli
procházku Litovelským Pomoravím náležitě užít. Přes lužní lesy se
slepými rameny Moravy a přes hanácká pole jsme dorazili do Lhoty

nad Moravou, kde byl v místním
hostinci cíl pro všechny účastníky
pochodu, kteří se zde mohli opět po
delší době zase vidět a popovídat si.
Dík patří KČT - Klubu Dobrý hospodář z Olomouce za uspořádání
akce a taky všem, kteří s námi strávili příjemný den.
Fotky z akce: http://akis.rajce.idnes.
cz/16._10._2010_Pochod_Dobrych_hospodaru,_Litovelske_Pomoravi/
Web Klubu Dobrý hospodář: http://
kdho.webnode.cz/
Hynek Pečinka, Duha Velká Medvědice, www.medvedice.net

Grantový kalendář
Nadace sv. Františka z Assisi - Program primární a sekundární prevence interrupce
Cíl podpory: sociální/zdravotní/humanitární, lidská práva, ostatní
Uzávěrka: 15.11.2010
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=159
Nejen dětem - Projekt Nejen dětem
nabízí pomáhajícím organizacím
webové stránky zdarma
Cíl podpory: ostatní
Uzávěrka: Průběžná
Více informací: http://dbfz.neziskov-

ky.cz//program.aspx?id_prog=2092
Evropské školicí centrum o.p.s.
- Výběrové řízení pro NNO - vzdělávací či volnočasové aktivity dětí
a mládeže
Oblast podpory: vzdělávání, volný
čas
Uzávěrka: Průběžná
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2269
Nadace rozvoje občanské společnosti - 1. výzva k předkládání přihlášek a žádostí o návratné nadační
příspěvky do Programu překlenova-

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ve spolupráci s Unií nestátních neziskových
Olomouckého kraje vás zve na informační seminář
konaný v rámci projektu Communem Reddere

NEBOJTE SE PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ
Termín konání:

9. listopadu 2010 (Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25,
Olomouc)

Začátek semináře: v 14:30 hod.
Projekt Communem reddere je zaměřen na přenos know-how a příkladů dobré praxe zejména v oblasti budování
skutečných partnerství mezi nevládními neziskovými organizacemi (NNO). Účelem projektu je posílit spolupráci v rámci
oborů, mezi různými sektory i mezi sítěmi neziskových organizací. Díky modelu společných partnerských projektů si
mohou i malé neziskové organizace, s nevelkou historií sáhnout na evropské peníze, zprofesionalizovat se a inovovat
poskytované služby.
Kromě jiného budou neziskovým organizacím představeny služby Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), které mohou
díky finanční podpoře Pardubického kraje zdarma využívat. Jedná se například o informační servis, ekonomické, účetní,
daňové poradenství, atd.
Prezentovány budou také možnosti čerpání investičních i neinvestičních dotací z fondů EU.
Na semináři se bude diskutovat o:
spolupráci neziskových organizací
dotačních možnostech z fondů EU
rozvoji neziskového sektoru v ČR
podpoře neziskového sektoru místní samosprávou
a budou představeny výstupy projektu
Budování udržitelného partnerství NNO
Vzájemné vzdělávání v neziskovém sektoru
Účast na akci je bezplatná, drobné občerstvení zajištěno (projekt je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu v ČR a státního
rozpočtu ČR)
Vaši účast prosím potvrďte e-mailem na adrese sekretariat@unook.cz (www.uno-ok.cz) nebo telefonicky na tel. čísle:
737 470 824 , nejdéle do 5. 11. 2010 z důvodu zajištění občerstvení.

Veškeré informace naleznete na:
www.NEVLADKY.cz

www.uno-ok.cz
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cí pomoci „3P“
Oblast podpory: rozvoj neziskového
sektoru
Uzávěrka: Průběžná
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2375
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, odbor sociálních služeb - OP
Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.2
Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Oblast podpory: sociální/zdravotní/
humanitární
Uzávěrka: Průběžná
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2547
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování - OP Lidské
zdroje a zaměstnanost, 3.1 Podpora

sociální integrace a sociálních služeb
Oblast podpory: sociální/zdravotní/
humanitární
Uzávěrka: Průběžná
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2560
International Visegrad Fund
Cíl podpory: regionální/komunitní
rozvoj, rozvoj neziskového sektoru,
ostatní
Uzávěrka: 15.2.2011
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1856
International Visegrad Fund
Oblast podpory: kultura, vzdělávání,
volný čas, ostatní
Uzávěrka: 15.3.2011
Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1854

Semináře UNO

V Přerově v pondělí 22.11., v Olomouci v sobotu 23.11., v Jeseníku
ve středu 24.11. a v Šumperku ve
čtvrtek 25.11. vždy od 13:00 do
16:00 hod budou semináře na
téma „Seznámení s asertivitou“
s lektorkou paní Šnajdrovou.
V Jeseníku v pátek 26.11. od 15:00
do 19:00 hod s pokračováním
v sobotu 27.11. od 9:00 do 15:00
hod proběhne seminář s tématem
„Úprava digitální fotografie, archivace“, který povede Ing. Rudolf.
Více informací najdete na www.
uno-ok.cz.

V listopadu UNO organizuje následující semináře:
V Olomouci v sobotu 6.11.2010 se
bude konat od 9:00 do 14:00 hod
školení pokladníků, hospodářů
a revizorů, které vede paní Vystrčilová a pan Jirota.
V Olomouci v úterý 16.11. od
14:00 do 18:00 hod bude seminář
o dotacích z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouce
s lektorkou paní Vystrčilovou.

Blokový grant pro NO
Neziskové organizace působící
v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji mohou do 7.
prosince 2010 žádat o grant na své
sociální a ekologické projekty Nadaci Partnerství. Maximální výše jednoho grantu činí 4.625.000 korun.
Žádost o podporu mohou podat občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církve, nadace a nadační fondy. Není nutné, aby v těchto
krajích měly své oficiální sídlo.
Podpořeny budou z Blokového
grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je součástí
Programu švýcarsko-české spolupráce. Nadace Partnerství, administrátor Blokového grantu, díky němu
v letech 2010 – 2014 rozdělí ve třech
výzvách mezi neziskové organizace
cca 85 milionů korun.
Více informací o Blokovém grantu
na www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant.
Přihlášky hodnotitelů
Řídicí výbor Blokového grantu vyhlásil první výzvu pro hodnotitele
žádostí.
První výzva pro registraci hodnotitelů žádostí Blokového grantu. Máte
zájem stát se hodnotitelem kvality
žádostí v Blokovém grantu pro nestátní neziskové organizace? Ujistěte

Duha Velká Medvědice

se, že splňujete kvalifikační kritéria
a zaregistrujte se v databázi hodnotitelů.
Hodnotitelé budou mít za úkol vypracovat nezávislé posudky k žádostem o poskytnutí grantu. Každá
žádost je posuzována dvěma hodnotiteli na základě jejich kvalifikace a orientace v oboru. Posudek je
podkladem pro hodnocení žádostí
Hodnotící komisí.
Hodnotitelé budou posuzovat žádosti ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv
jako zástupci svého zaměstnavatele
nebo jiného subjektu. Na hodnotitele se vztahují podmínky politiky
konfliktu zájmů. Každý hodnotitel
podepíše Prohlášení o nestrannosti
a zachování mlčenlivosti.
Výzva pro registraci hodnotitelů
věcné kvality žádostí trvá od 14.
října 2010 do 12. listopadu 2010.
Podrobné informace o registraci
hodnotitelů:http://www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant/registrace-hodnotitelu.
Pokud budete potřebovat jakékoli
další informace, kontaktujte hlavního manažera Blokového grantu
Františka Brucknera, e-mail: blokovygrant@nap.cz, tel: 515 903 115
Kateřina Urbanová, Nadace partnerství

Ob«anské sdružení pro

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Troj«lennost v sociálním organismu

v rámci projektu Duhový rok s medvědem 2010

Turistická sekce Duhy Velké Medvědice

 

zve všechny přátele lehkého kroku, bez rozdílu věku, na jednodenní pěší výlet

Nada«ním fondem OKNO a Olomouckou sekcí UNO
«³æÀÀ À «õ

„U kulatého stolu“
ǣvestâedu 3. listopadu 2010 od 18:00 do 20:00 h
ǣ v OlomouciǡÀ³À͵ͺǡͳǤ
ȋ³ Àǡ õ ǡ Ȍ

±ǣ

V «em nám teoretická v³da lže?
ÀââæÀZden³k Mojmír Pospíšil
À  Àǣ

www.tso.cz/aktivity

Rešovské vodopády a zřícenina hradu Rešova

Vstupné dobrovolné

sobota 6. listopadu 2010

Àâāý ͳͶÀ±ǡ
±ï«À Ǥ

Sraz v 8:30 v před poštou u hlavního nádraží v Olomouci, doprava zajištěna auty.
Účastníky čeká asi 16 km trasa, okruh s východištěm ve Valšovském Dolu, pochod k Rešovským
vodopádům a následné hledání zříceniny středověkého hradu Rešova.
Občerstvení na celý den a vhodné turistické oblečení a obutí s sebou. Příspěvek na dopravu 40 Kč.

Okruhy témat:

Akci vede Miroslav „Skoř“ Holica.

 Utajená historie Moravy
 Duchovní a pâírodní v³da

Přihlášky do 4. 11. 2010 na pojedu@medvedice.net či 776 047 019.

 Alternativní sm³âování spole«nosti
 Co nám vlády tají?

Akce probíhá ve spolupráci s Olomouckou sekcí
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Schweitzerova 442/70, 779 00 Olomouc

tel. +420 602431149  ׀velka@medvedice.net  ׀www.medvedice.net

âÀæÀÀǣ úterý 16. listopadu od 18:00 do 20:00 h
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Používejte
volně šiřitelný software
Máte všechen software v organizaci legální? Stojí vás hodně peněz,
nevíte, jak ušetřit? Neziskové organizace mohou bez obav využívat
výhod volně šiřitelného softwaru.
Díky němu mohou získat operační
systém s aplikacemi pro všechny
běžné činnosti v kanceláři. Nabídka
není nijak omezena ani ničím podmíněna.

Volně šiřitelný software
Mezi volně šiřitelný software patří
operační systém Ubuntu, webový
prohlížeč Firefox nebo kancelářský
balík OpenOffice.org. Tyto programy mají výrazně nižší pořizovací
náklady než konkurence, je možné
je volně šířit a používat na všech
počítačích v organizaci. Není nutné
pořizovat licenci pro každý počítač
a je to naprosto legální. V případě
operačního systému Ubuntu se také
zcela zbavíte virového rizika – pro
Ubuntu viry neexistují.
Volně šiřitelný software používají
školy, firmy, neziskové organizace,
úřady i jednotlivci:
- Gymnázium Jevíčko: S open source to jde lépe
- Nezisková, ekologická organizace
používá OpenOffice.org
- Občanské sdružení Kosmo klub
používá kancelářský balík OpenOffice.org
- Obec Rataje používá kancelářský

balík OpenOffice.org
Používejte legální software
Volně šiřitelný software je ideální
pro neziskové organizace – je bezpečný, legální, levný a výkonný.
Nejedná se o žádnou časově nebo
funkčně omezenou nabídku. Na
světě neexistuje jen jeden operační
systém a jeden kancelářský balík.
I v této oblasti si můžete vybrat
podle svých skutečných požadavků.
Uvažujte ekonomicky a používejte
volně šiřitelný software.
Jak ho získat?
Kontaktujte Liberix, o.p.s., rádi vám
poskytneme podrobné informace,
v případě zájmu také připravíme informační seminář.
Další informace: Vlastimil Ott (vlastimil.ott@liberix.cz), 595 175 184

OKNO do neziskového sektoru
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Jak na sociální podnikání
Nová ekonomika, o,p.s., ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje a Výborem pro regiony
Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace uspořádala 3. června
2010 v Olomouci panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat v Olomouckém kraji sociální podnikání".

znevýhodněním.
Paní Renata Čekalová představila
SENZA družstvo, které se zaměřuje na oblast služeb pro veřejnost
jako jsou prádelna, mandlovna či
jídelna. Aktivní jsou i v podnikatelské oblasti, kde poskytují balící,
montážní a další služby. V současné

Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně hejtmana Olomouckého
kraje, Mgr. Yvona Kubjátová. Hlavním tématem panelové diskuze bylo
sociální podnikání. Setkání proběhlo za účasti více než 40 zástupců
státních i neziskových organizací
a bylo pořádané v rámci projektu
TESSEA.
Panelová diskuze se zaměřila především na témata, jak konkrétně může
sociální podnikání přispět k rozvoji
regionu, co bude potřeba udělat pro
rozvoj těchto podnikatelských aktivit, jaká v současné době existuje
podpora ze strany státu a dalších
institucí. V diskuzi se představili
zástupci dvou úspěšných sociálních
podniků v Olomouckém kraji, kteří
zaměstnávají osoby se zdravotním

době zaměstnávají okolo třiceti zaměstnanců.
Pan Milan Langer představil Spolek
Trend vozíčkářů Olomouc, který
patří k největším poskytovatelům
osobní asistence u nás. Jsou aktivní
také v oblasti sociálního podnikání
a jejich činnosti se zaměřují na oblast digitalizace dat, kde mají v současné době dvanáct zaměstnanců.
Došlo také na představení dvou
výzev ze strukturálních fondů určených na založení sociálního podniku, z nichž je možné rozjezd podobných podniků financovat.
Mezi nejvýraznější sdělení, která
v diskuzi zazněla, patří konstatování, že i sociální podnik musí stát na
zdravých ekonomických základech.
Zájemci o založení sociálního pod-

niku a o prosazování sociálního
podnikání v Olomouckém kraji
měli možnost zúčastnit se skupinové konzultace s panelisty, kteří jsou
předními odborníky na sociální
podnikání. V diskuzi vystoupili Petra Francová z Nové ekonomiky, Roman Haken z Centra pro komunitní
práci střední Morava, Marek Jetmar
z Vysoké školy ekonomické, Vlastimil Mikulášek ze Svazu českých
a moravských výrobních družstev
a Svatava Škantová z MPSV z oddělení implementace ESF a IOP.
Činnost Tematické sítě pro rozvoj
sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.
Nová ekonomika, o.p.s., byla založena za účelem iniciovat progresivní
změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel
naplňuje prostřednictvím hledání
a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady.
Jde o propagaci ekonomiky, která
podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským
změnám.
Pokud Vás sociální podnikání zaujalo, nabízíme Vám bezplatné členství v síti TESSEA - Tematická síť

pro sociální ekonomiku. Členstvím
získáte zdarma reklamní prostor na
www.socialni-ekonomika.cz a ve
zpravodaji (bannery, články, prolinky, informace o činnosti), možnost
čerpat peníze z fondu na mezinárodní konference, automatické zasílání
čtvrtletního zpravodaje, možnost
aktivního zapojení se do pracovních
skupin sítě, přístup na intranet, kde
jsou k dispozici interní dokumenty
(zápisy, dokumenty pracovních skupin k připomínkám) . Nová ekonomika o.p.s., kromě projektu TESSEA
nabízí také poradenství a konzultace
v oblasti sociálního podnikání, dotační poradenství a konzultace při
zpracování žádosti o podporu nového sociálního podniku ze strukturálních fondů, poradenství při
sestavování projektů, při sestavování projektové žádosti a příslušných
příloh projektu, pomoc s řízením
projektů na podporu nového sociálního podniku ze strukturálních fondů, dále také vzdělávání a semináře
zaměřené na sociální podnikání.
Podrobné informace a nabídku aktuálních kurzů k založení sociálního
podniku naleznete na obou našich
webech www.nova-ekonomika.cz
nebo www.sociálni-ekonomika.cz.
Nová ekonomika, o.p.s., Petra Seidlová, koordinátorka projektu,
tel.: +420 608 202 098, e-mail: petra.
seidlova@nova-ekonomika.cz

SrdeþnČ vás zveme na cviþení

Projekt Restart
Občanské sdružení InternetPoradna.cz se zaměřuje v rámci svých činností na pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním a pečujícím
osobám. V rámci služby sociální
rehabilitace Restart zahájí od září
letošního roku další sérii vzdělávacích kurzů a volnočasových aktivit,
jejichž nabídku bylo možné rozšířit díky projektu E-Restart, který
byl zahájen na jaře letošního roku.
Uživatelé služby tak mohou využít
kromě kurzu angličtiny nebo práce
na PC, Job klubu, jógy, kreativních
technik nebo setkávání uživatelů
nově také kurz administrativy a komunikačních dovedností, o které
byl projeven zájem. Kurz jógy bude
nově poskytován v prostorách Centra vitality nejen pro uživatele, ale
i pro osoby se ZZ z partnerských organizací a pro širokou veřejnost.
V loňském roce se těchto vzdělá-

vacích kurzů účastnilo 36 osob se
zdravotním znevýhodněním. Pro
letošní rok se počítá díky dotaci z Evropského sociálního fondu
s navýšením služby na 65 uživatelů.
Uživatelé mohou během doby trvání služby čerpat nejen zmiňované
kurzy, ale také individuální sociální
nebo psychologické poradenství.
Důraz je kladen zejména na individuální volbu uživatele, který si díky
široké nabídce činností přizpůsobí
podobu služby.
Služba sociální rehabilitace stále přijímá nové uživatele. Zájemci
mohou kontaktovat pracovníky
telefonicky na čísle 587 406 126,
736 447 248, na e-mailu restart@
iporadna.cz nebo osobně na adrese
Ztracená 36, 779 00 Olomouc. Více
informací je možné získat na www.
restart.iporadna.cz.
Jan Kovařík, fundraiser

„ Pohodová jóga “
Cviþení jógy pro osoby se zdravotním znevýhodnČním
i veĜenost
Lekce vycházejí z tradiþní hathajógy a zdravotního cviþení. Nejde zde o výkon, zvládání nároþných
pozic, pĜekonávání se, ale o jemné zkoušení si pružnosti tČla a výdrže v jednodušších pozicích tak,
aby je zvládl témČĜ každý. Aby si každý mohl vychutnat blahodárný vliv jógy na tČlo i mysl.

Cviþení je v maximální míĜe pĜizpĤsobeno úþastníkĤm lekce dle jejich zdravotního stavu a kondice.
ProstČ "do pohody" :-)
Kdy:
Od 2.9. 2010 každý þtvrtek 14: 30 – 16:00
Kde: v prostorách našeho partnera
Centrum Vitality
VídeĖská 20
779 00 Olomouc
www.centrumvitality.com
Cena:
pro osoby „se ZZ“ výrazná sleva
pro veĜejnost pohodová cena 75,- za lekci
Kontakt: Ivana Herzogová, ivana.herzogova@iporadna.cz, tel.: 775 230 972
Cviþení je realizováno v rámci služby RESTART www.restart.iporadna.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostĜednictvím Operaþního programu lidské zdroje a
zamČstnanost a státním rozpoþtem ýeské republiky
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Křížovka
1

2

3

Křížovku s tajenkou připravila paní řů a hádankářů Ječmínek. Tajenka Mandely: „Když necháme zářit své
Marie Švarcová z kroužku křížovká- obsahuje dokončení citátu Nelsona vlastní světlo, ......

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
VODOROVNĚ: A. Výtvarné zobrazení Panny Marie; měřidlo výtokového objemu kapalin; divé. – B. Maďarský básník; 1. díl tajenky; zámezí. – C. Papoušek; planetka; belgické lázně; hromotluk; podle. – D. Mládě tura; přísada do cementu; soustava jednotek (metr+kilogram+sekunda); mužské jméno;
český herec. – E. Jméno zpěvačky Langerové; stockholmský fotbalový klub; švédská objemová jednotka; druh gibbona; lazebník. – F. 2. díl tajenky. – G.
Systém hodnocení šachistů; ruské ženské jméno; fitness centra; největší sovy; pašované zboží. – H. Clintonovo jméno; silný provaz; citoslovce drnčivého
zvuku; sídlo ve Francii; zařízení na pečení. – I. Anglicky „blízko“; zkratka bývalého evropského státu; síla; kdypak; karetní barva. – J. 3. díl tajenky. – K.
Útočiště; starořecká pohřební oběť, textilní surovina.
SVISLE: 1. Námořní poddůstojník; spojka. – 2. Hormon dřeně nadledvin. – 3. Značka dysprosia; český malíř; botanicky olivovník. – 4. Předložka; mravovědec; slovensky „tlapa. – 5. Část nohy; Amisův přítel; kočkovitá šelma. – 6. Hořké žaludeční léky; vínovice. – 7. Podrobnost; cherubín. – 8. Filipínská
sopka; závodní loď; mládě orla. – 9. Čichový orgán; zastírat fakta; leník. – 10. Adenosindifosfát (zkr.); revize. – 11. Jméno Janžurové; řečník; emoce.
– 12. Hrůza; alpská vysokohorská pastvina; úřední spisy. – 13. Značka sportovních potřeb; obec u Českých Budějovic. – 14. Měnová jednotka USA;
smyšlenka. – 15. Muslimský vládce; zármutek; Klub angažovaných nestraníků (zkr.). – 16. Stáří; sloučeniny kyselin a zásad; bomba. – 17. Obchodní
akademie (zkr.); vespod; brazilský fotbalista. – 18. Vyvrcholení. – 19. Těkavá kapalina; pohár.
Pomůcka: ADP, AIK, Aime, near, lop, maat, Olea.

Ochrana spotřebitele v Evropské unii
Ochrana zájmů spotřebitelů se řadí
k úkolům, které musí zajistit každá
demokratická společnost, vyznávající hodnoty tržního hospodářství, přestože to znamená omezení
smluvní svobody a zásahy do trhu.
Ochrana spotřebitele v tomto smyslu znamená ochranu právními prostředky, kontrolu dodržování práv
spotřebitele a kontrolu jejich vymáhání.
Na komunitární úrovni se prvky
ochrany spotřebitele objevily v pod-

statě až v souvislosti s budováním
vnitřního trhu s primárním cílem
neustále zvyšovat kvalitu života
všech občanů členských států Evropské unie.
Všechny současné předpisy na
ochranu spotřebitele vycházejí z tzv.
pěti základních práv spotřebitele:
1. Právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele, 2. Právo na
ochranu ekonomických zájmů spotřebitele, 3. Právo na odškodnění, 4.
Právo na odpovídající a spolehlivé
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informace, 5. Právo na odpovídající kolektivní zastoupení na úrovni
Společenství a v národním měřítku.
Podle Smlouvy o ES vydává Rada
EU opatření ke sbližování těch právních a jiných předpisů členských
států, jejichž předmětem je vytváření a fungování vnitřního trhu. Na
počátku 90. let byly zavedeny tříleté
akční plány Komise v oblasti politiky
na ochranu spotřebitele. Jako samostatná politika byla politika ochrany
spotřebitele zavedena až Maastricht-

skou smlouvou. Amsterodamská
smlouva z roku 1999 pak zformulovala politiku v oblasti ochrany
spotřebitele jako vlastní nezávislou
politiku Společenství.
Cílů vymezené politiky ochrany
spotřebitele mělo být dosaženo
kompletní úpravou nástrojů vycházejících nejčastěji ze směrnic, např.:
Směrnice o všeobecné bezpečnosti
výrobků, Směrnice o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách, Směrnice o odpovědnosti za
vadný výrobek, Směrnice o ochraně
spotřebitele při uvádění cen zboží
nabízeného spotřebitelům a mnoho

www.uno-ok.cz
dalších.
Na ochranu spotřebitele byl na
úrovni Evropské unie v roce 1995
ustanoven Spotřebitelský výbor jako
orgán pro přímé zastoupení spotře-

bitelů při Evropské unii, v němž má
v současnosti každý členský stát jednoho zástupce. Současně se neustále rozšiřuje spolupráce se světovou
organizací spotřebitelů Consumers
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Novější spotřebitelské směrnice nevydává pouze samotná Komise, ale
jsou již většinou vydávány společně
Evropským parlamentem a Radou.
Dvojí funkci při ochraně spotřebitele v EU pak hraje Evropský soudní
dvůr - vydává některá soudní rozhodnutí, která jsou nedílnou součástí evropského práva a zároveň si
soudy členských států Unie mohou
u ESD vyžádat výklad práva u případu, který je sice předložen národnímu soudu, ale dotýká se evropského
práva a obsahuje nejasné nebo sporné body.
Samotný spotřebitel, jenž se cítí poškozen, se může obrátit se stížností
také na Evropský parlament nebo na
Evropskou komisi.
Otázce ochrany spotřebitele se věnuje i aktuální České předsednictví. Nejnaléhavějším problémem se
v současné době jeví otázka internetových obchodů, konkrétně bezpečnost dodávek a zneužívání získaných informací o zákazníkovi a jeho
platebních kartách. Druhou důležitou otázkou, k jejímuž řešení se evropské spotřebitelské instituce při-

pravují, je harmonizace požadavků
na tržní dozor, zejména pokud jde
o potraviny. To zahrnuje především
veterinární kontroly nebo označování geneticky modifikovaných potravin. Třetím problematickým bodem
je přístup spotřebitele k právu, tedy
to, aby se spotřebitelův spor vyřešil
bez zbytečně velkých nákladů a co
nejrychleji, aby tak právní systém
byl nejen teoretickou, ale i praktickou oporou práv spotřebitele. Tato
otázka je dosud v různých státech
Unie řešena různě. Cesta, jak zajistit,
aby se spotřebitel těšil na sjednoceném evropském trhu stejné úrovni
ochrany, jakou má doma, tu zřejmě
bude složitá.
Bc. Marcela Kropáčová

každý soutěžící něco k jídlu a zalít
to korbelem dobrého pití „na účet
podniku“. Děti tak doplnily síly na
disciplínu „Žerotínské panstvo na
honu“, kde si vyzkoušely nejenom

kteří břevna spíše přelézali, než by
přes ně ladně přeskakovali, zvládli
celý překážkový parkur se ctí. Nejlepší děvečky a čeledíni z „Dávného dvora v údolí Desné“ vyhráli
nejen sladkosti, trička či draky, ale
celý slunečný letní den. Děkujeme
dětem za účast a všem ochotným

kdy každý kůň jede zčásti samostatnou úlohu tak, že se jezdci rozjíždějí, potkávají a sjíždějí). Po 30 letech
předvedli tuto čtverylku mladí jezdci jezdecké školy Velké Losiny.
Pejsci Domu mládeže u radnice
Šumperk při „agility“ předváděli
neuvěřitelné výkony, probíhali tu-

roli lovce, ale i roli naháněné zvěře.
A když nám zastřelili v roce 1810
posledního medvěda v Jeseníkách,
mohli jsme nakouknout skrz vrata
„Co to tam krákoře ve dvoře“. Díky
šikovným dětem to byly nejen husy
a kuřata, ale všechna havěť, koníky
a kravami počínaje a žížalami konče.
Poslední disciplína se odehrávala
na koňském závodišti. I ti nejmenší,

pomocníkům, sponzorům a spolupořadatelům za pomoc.
A pak už díky TJ Morava Velké Losiny zavlály koňské hřívy i zapletené
copánky při ladných skocích přes
překážky. Jezdecká škola vystoupila
s ukázkou drezury, pět dětí ve věku
11 až 15 let předvedlo školní výcvik
a pokročilí pak čtverylku čtyř koní
(čtverylka je předvedení volné různé drezurní sestavy na více koních,

nelem i rukávem, bravurně skákali
přes lávku, kličkovali slalomem,
a to vše neskutečnou rychlostí.
A pak ještě chytili několik letících
„frisbee“ (létajících talířů) za sebou.
Všechny výkony zvířat i lidí byly
po zásluze odměněny velkým potleskem.Pořadatelem akce Sportuj
s námi bylo NNO Údolí Desné.
Za Sdružení Rodičů Údolí Desné,
Filoména.cz

International a s evropskou BEUC
(Bureau Européen des Unions des
Consommateurs, Evropský výbor
spotřebitelských svazů).
Významnou roli v této oblasti však

hrají i samotné evropské instituce.
Evropský parlament má např. svůj
spotřebitelský výbor a hraje dnes
významnou roli při prosazování
spotřebitelské politiky i legislativy.

Dávný dvůr v údolí Desné
Všechno začalo na hřišti rapotínské školy, kde dopoledne 26.června
2010 silně pálilo slunce. Muzika
hrála a děti plnily úkoly, které jim
měly přiblížit život v hospodářském
dvoře „kdysi před lety“. Pořádající
Sdružení Rodičů Údolí Desné totiž
vyhlásilo soutěž „O nejlepší děvečku a čeledína dávného dvora v údolí
Desné“.
Kdo chtěl uspět, musel se snažit vyhrát závod s časem, a to i s nemalou zátěží. Zkusil si, jaké to bývalo,
když se těžké klády tahaly z lesa,
a nic nedbal na to, že jeho kládou je
třeba jeho spolužák (a naopak ☺).
Na stanovišti nazvaném „Na poli
a v obilí“ se ukázalo, kdo se umí
dobře dívat kolem sebe a kdo jako
dávní čeledíni „Zručným prohazováním dřevěnou lopatou v průvanu
otevřených vrat do stodoly vyčistí
obilí od plev a plevele.“
Ta nebo ten, kteří zvládli další disciplínu, už teď ví, jaký býval „jídelní lístek“ poddaných před 200
lety, a vyzná se i v různých dávných
sklizních. No a poslední zastavení
tady na hřišti bylo u písečné pláže:
„Dále je každý povinen 7 dní v roce
pěšky robotovat - sklízet seno či
oves, kosit, sít a plavit dříví...“ –
čeledín či děvečka tady dostali do
ruky bidlo, ale nestali se bidelníky,
nýbrž plavili dříví jako kdysi po
Mertě či Desné k místním hamrům,
sklárnám, železárnám.
Slunce už stálo vysoko, když jsme
se přesunuli k petrovskému nádraží na tzv. „koňskou louku“. Členky a členové sdružení TJ Morava
Velké Losiny již zde připravovali
překážky pro parkur. Tady si, díky
petrovským hasičům, mohl dát

Tajenka
Tajenka křížovky pí. Švacové v bulletinu 5-6/2010 obsahovala dokončení citátu O. Wilda:
„Vím jenom, že život nelze pochopit
bez odpuštění a že bez odpuštění jej
nelze žít“.
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Pomoc MC Troubkám
V olomouckém mateřském centru Heřmánek jsme se rozhodli,
že podpoříme nějakou konkrétní
rodinu s dětmi, kterou zasáhla povodeň v Troubkách. Kdo jiný, než
jiná maminka, by měl ženě s dětmi,

která má vytopený domov a utopenou spoustu věcí, podat pomocnou
ruku? Jedna z našeho heřmánkovského týmu, maminka Lucka, začala
vymýšlet způsob, jakým bychom to
mohli provést. Obtelefonovala pár
maminek, které navštěvují naše centrum, a získala kontakt na maminku
Gábinu z Troubek, kterou povodeň
zasáhla. Jenže již po pár hodinách se
ukázalo, že jeden telefonát mamince Gábině bude mít lavinový efekt
– u Lucie se začaly hromadit kon-

takty na další maminky z Troubek,
které musely se svými dětmi opustit své vyplavené domovy. Posléze
putovala zpráva o naší snaze mezi
ostatní mateřská a rodinná centra,
která jsou v Síti mateřských center.
A začaly se objevovat první
konkrétní nabídky pomoci.
Mateřské centrum Heřmánek posléze začalo fungovat
jako prostředník mezi potřebami rodin v Troubkách
a maminkami z nejrůznějších mateřských center, které
chtěly pomoci. Volali jsme
maminkám do Troubek, ptali se na jejich děti a na to, co
potřebují či co by jim udělalo
radost. V Olomouci - Holici,
tedy v domově Heřmánku,
zafungovalo výborně i hlášení v místním rozhlase. V Heřmánku se začaly scházet
spousty věcí pro troubkovské
rodiče a děti. Heřmánkovské
maminky chystaly do balíků
to, co donesli lidé či co dovezla další mateřská centra
v okolí. Taková krabice, přichystaná
k cestě do Troubek, byla nadepsána
například: „Maminka Klára, dvouletá dvojčátka Martínek a Pavlík,
šestiletá Kristýnka. Uvítají oblečky, botečky i drogerii. Přišli o ložní
prádlo. Upotřebí nové i starší ručníky, maminka pracovní trika XL,
tatínek XXL.“ Naše maminky do
takovéto krabice naskládaly například dětské pleny a mléko, vlhčené
ubrousky, prací prášek, aviváž, repelent, mýdlo, šampón, krém na ruce,

čistící prostředky, ale i svícínek pro
potěšení paní Klárky. Nechybělo
oblečení, ručníky, ložní prádlo a samozřejmě hračky. Na místo určení
většinou zásilky vozil tatínek Petr
z Troubek, který do Olomouce jezdí
za prací. Heřmánkovská maminka
Lucka všem pomáhajícím zasílala

- ta strašná bezmoc, beznaděj, úzkost a obava, co bude dál. A právě
v těch prvních dnech, tenkrát, kdy
jsem byla naprosto paralyzovaná, se
vždycky někdo objevil a pomáhal.
Tu s vyklízením či s nabídkou vysoušeče, tu se staronovou postelí...
Vím, jak mi to pomáhalo, ta ne-

sms zprávy od šťastných maminek,
ke kterým krabice s věcmi doputovaly. V současnosti takto mateřská
a rodinná centra a hlavně maminky
v nich pomohly opakovaně více než
30 rodinám s dětmi z Troubek.
Úryvek z mailu jedné maminky
z Heřmánku:
„Zažila jsem povodeň před pár lety
a je to opravdu hraniční zážitek,
který se vždy hlásí s každým déle
trvajícím deštěm. Když jsem viděla
záběry, jak voda zaplavuje Troubky,
tak jsem jen stála a brečela. Protože přesně vím, co ti lidé prožívají

zištná a rychlá pomoc. Hlavně ten
pocit, že na to nejsem sama a že to
NENÍ moje vina, že jsem nezachránila víc věcí. Takže teď, když se nám
to v Olomouci vyhnulo, můžu aspoň trošku pomoc vrátit....“
Jedna z sms zpráv od maminky Jany
z Troubek:
„Dobrý večer, chtěli bychom vám
moc poděkovat za věci. Lucinka
moc děkuje za hračky. Opravdu děkujeme!“
Pro bulletin OKNO připravila
Lucie Opletalová, MC Heřmánek
Olomouc

Na sbírkové akci se vedle spoluobčanů podíleli i místní firmy a podnikatelé. Náklad obsahoval pracovní
Olomoucké Středisko SOS pro vzá- provozovny na Praskově ulici čís- zatopeným". Pomoc směřovala do pomůcky, dezinfekční a hygienické
jemnou pomoc občanů vypravilo lo 16 nákladní auto s humanitární krizového štábu v Karviné a do prostředky, několik palet trvanlivých potravin a balené vody, ale i
ve středu 26. května 2010 od své sbírkou "Olomoučané, pomozme Charity Ostrava.
zásilku přikrývek a ložního prádla.
„Vaši pomoc předáme lidem do
Darkova a Petrovic, které povodeň
nejvíce postihla,“ informoval dárce
pan Lumír Marszalek, člen krizového štábu v Karviné.
„S podporou lidem zasaženým živelními pohromami máme bohaté
zkušenosti získané už při řadě povodní v republice, ale také na Ukrajině. I v našem středisku jsme měli
v roce 1997 vodu do výše tři metrů,
a přesto jsme druhým pomáhali.
Loni jsme například vypravili dva
kamiony a nákladní auto humanitární pomoci na Novojičínsko,“
uvádí zakladatelka první neziskové
organizace v Olomouci paní Květoslava Hegrová.
Děkujeme všem sponzorům i jednotlivým dárcům, kteří rychle reagovali na vyhlášenou sbírku a nebyli
lhostejní ke spoluobčanům postiženým řáděním přírodních živlů.
Jakub Kratochvíl,
Středisko SOS Olomouc

Olomoučané pomohli zatopeným

OKNO do neziskového sektoru

