ZÁPIS
z 1. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

3. května 2012
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost ve 13. Patře výškové budovy RCO
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění úkolů
VP 2012 – smlouva s Olomouckým krajem
Vznik UNO s právní subjektivitou, přihlášky
Informace ze sekcí
Senioři – výlet do Štrasburku
Různé – projekt LDI, akce cestovní ruch ANNO-dopis

Přítomni:

dle prezenční listiny

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

K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
• ÚKOL pUNO 1/11:
• Vystrčilová – nechat zpracovat cenové podmínky od FINAUDITU, založení účtu – zjistit u
různých finančních ústavů - trvá
• Šnajdrová – zjistit podmínky pro registraci na FÚ - zjištěno
• Pečinka, Vystrčilová – připravit novou přihlášku na člena UNO – do 14 dní - hotovo
• Vystrčilová – vše zaktualizovat na webu UNO – stanovy, dokumenty, přihlášku apod., všem
poslat naskenované dokumenty - hotovo
• Šnajdrová – zpracovat rešerši na aktivity nového UNO (semináře, konference, akce
v okresech, činnost sekcí, poradenství a partnerství, víceleté financování, tisk bulletinu,
propagace NNO, firemní dárcovství, hospod. komora) – trvá, nutno se sejít
K bodu 2. programu – Informace ze sekcí
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová
• Informovala o aktivitách v jednotlivých sekcích
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• Informace o proběhách akcích a seminářích a o jednání představitelů UNO se zástupci města
Jeseník a s NO – viz. samostatný zápis z jednání
Šumperská sekce – sl. Bučková - omluvena
Sekce APNO – p. Sibrová
• další setkání mělo být 14.3., ale nedošlo k němu
• kvůli lepší komunikace je potřeba vytvořit mail na neziskovky z Přerovska a okolí:
prerov@uno-ok.cz
• připravují semináře o finanční gramotnosti – asi podzim
• výhledově na prosinec akce Den otevřených dveří spojený s vánočním setkáním s NO
• další setkání se plánuje na 16.5.
Sekce PRKNO – p. Rotterová
• Sekce měla schůzku 7.3., informovali o proběhlé akci Den země na 20.-21.dubna - pořádá
člen sekce ČSOP IRIS (žongléři, hasiči)
• V květnu opět akce UNO na Prostějovsku – Setkání všech generací – akce PRKNO a UNO
dne 19.5. na náměstí od 9-12 hod.
Olomoucká sekce – p. Šnajdrová
• Akce s jízdou v historické tramvaji (11.4.) – pod názvem nové UNO ve staré tramvaji byla
super
• Opět je leták v MHD – akce neziskovek
• Dne 26.4. proběhly nové volby v olomoucké sekci – předsedkyně je Milada Šnajdrová
dodělat
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• probíhají semináře ve spolupráci s UNO a jejich řádné vyúčtování
• plánování akcí UNO na Olomoucku tradiční soutěž a akce Olomoucký drak (září 2012)
• pozvání na V. ročník Hanácké hasičské pouti do Dubu 21. 4. 2012
• účast na setkání s představiteli hasičů ve všech 5-ti okresech s možností propagace UNO a
předávání informací
Sekce pro rodinu – p. Kroupová
• akce Dvojčat a vícerčata, akce ve Sluňákově
• pořádání seminářů „Respektovat a být respektován“ – 7 setkání po 22 lidech
• vyúčtování probíhá

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka - omluven
• Vystrčilová – info z mailu – termín setkání na duben – plánování udělování ceny Křesadlo a
výstavu o dobrovolnictví v prostorách Olomoucké radnice
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Sociální sekce – p. Sibrová
• Sešli se 19.3. v Tyflocentru, odstupuje z vedení p. Sibrová, doúčtování provede Alfa Sibrová, od nového období nově zvolená osoba
• Pracovní setkání sekce v restauraci Ráj dne 12.4.
• Rudolf – směr sociální sekce – řešit možnost vícezdrojového a víceletého financování, je
nutné klidné a věcné jednání a diskuse s krajským úřadem, sociální služby chtějí dialog na
šumpersku s KÚ i prostřednictvím UNO (3.5. prezentuje Bučková činnost UNO), je to na
činnosti sekce, ne předsednictva, demonstrace v 12/12 je poslední možností
K bodu 3. - VP 2012 – rozpočet
• rozpočet navržen a bude upraven dle schválené částky na VP 2012 a dle zajištění kofinancování
pomocníků v různých regionech
• smlouva byla z naší strany připomínkována, bude z důvodů plynulého přechodu a průběhu ještě
podepsána opět s NURS o.p.s., HLASOVÁNÍ: ANO 5, NE 0, ZDRŽEL SE 1
• změna ve smlouvě oproti minulým rokům – vyúčtování provést do 31. 7. 2013 a zvýšená pozornost
je věnována propagaci Olomouckého kraje

K bodu 4. - Zakladatelská smlouva, stanovy UNO
Rudolf - přinesl dokumenty o přidělení IČO pro nové UNO, IČO 72563401
Rudolf – nutno vyřešit: vedení účetnictví a založení účtu, hledat vlastní zdroje – partnerem s OK a
např. realizovat pořádání seminářů pro OK či jiné aktivity (analýzy, aktualizace databáze apod.)
ÚKOL pUNO 1/11:
Vystrčilová – nechat zpracovat cenové podmínky od FINAUDITU, založení účtu – zjistit u
různých finančních ústavů
Šnajdrová – zjistit podmínky pro registraci na FÚ
Pečinka, Vystrčilová – připravit novou přihlášku na člena UNO – do 14 dní
Vystrčilová – vše zaktualizovat na webu UNO – stanovy, dokumenty, přihlášku apod., všem
poslat naskenované dokumenty
Šnajdrová – zpracovat rešerši na aktivity nového UNO (semináře, konference, akce
v okresech, činnost sekcí, poradenství a partnerství, víceleté financování, tisk bulletinu,
propagace NNO, firemní dárcovství, hospod. komora)

K bodu 5. - Kofinancování pomocníků UNO
Pomocníci – zajistit si kofinancování 50% svého úvazku – květen 2012 – do nového projektu
- Olomouc – Šnajdrová – zvýšení na 0,75 úvazek – od ledna do konce roku 2012, faktury 14/2012, od 5/2012 dát do projektu převod na 3. osobu
- Šumperk – Bučková – od 5/2012 - 0,5 úvazek – město Šumperk 104000,- - doladit žádost na
město Šumperk s p. Závěšickým
- Jeseník – Prokop – podána žádost, ale nejsou peníze, od 5/2012 snížení na 0,25 úvazek –
město Jeseník 51750,-, hledat jiné zdroje
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K bodu 6. - Různé
1. Beil – přinesl Memorandum pro Evropský rok 2012 z 1.3.12
2. Beil – informoval o semináři od Pavla Němečka o financování neziskovek, Šnajdrová – je to
problematika na vznik sociálních firem
3. Beil – porosil pomocníky a vedoucí sekcí z okresů – vytipovat vhodná místa pro umístění či
zaslání bulletinu UNO
4. Vystrčilová – nabídka z Olomouckého kraje ve spolupráci se Zlínským krajem pro senioryzájezd do Štrasburku v říjnu 2012, UNO je toho ujalo a zhotoví předběžné přihlášky a výběr
zájemců
5. Šnajdrová – v Europe Direct – 6-8/2012 akce Léto pro seniory
6. Vystrčilová – zajistit vizitky pro p. Podlahu, Beila, Vystrčilovou
7. Rudolf – zhotovit razítka pro UNO, loga – tisk
8. Rudolf – dopis jako reakce na akci 3.12.11 o cestovním ruchu – odsouhlaseno, Vystrčilová
zajistí po administrativní stránce – hejtmanovi, p. Křetinské a pUNO
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 3. května 2012, od 15 hodin
schůzka s PN, od 16 hod. předsednictvo UNO, místnost č. 320 na KÚ.

Ing. Marek Podlaha
předseda UNO
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