ZÁPIS
z 3. zasedání předsednictva UNO - mimořádné
Datum:
Čas:

14. června 2012
od 16 hod. jednání předsednictva UNO
Místo: kancelář paní náměstkyně Kubjátové na Krajském úřadu
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1. Projednání a diskuse k problematice financování sociální oblasti neziskových organizací OK

Přítomni:

dle prezenční listiny

Paní náměstkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání s předsednictvem UNO.
V úvodu shrnula problematiku s dofinancováním charity v prosinci 2011, které vyústilo
v demonstraci a dále v další jednání s arcibiskupem a hejtmanem.
Dále informovala o několika zápisech z jednání, kde byli podepsaní lidé, kteří nejsou členy UNO,
ale vystupovali takto nebo byli nevědomky pod zápisy podepsaní. Diskutovali jsme o těchto
zápisech, o práci nominovaných lidí za UNO v komisích včetně jejich zpětné vazby a
informovanosti předsednictva UNO.
Byly prodiskutovány a vyjasněny komunikační nedostatky mezi Olomouckým krajem v sociální
oblasti a mezi zástupci UNO, potažmo sociální sekcí UNO (viz. kopie zápisu – Vyjádření
stanoviska předsednictva UNO k usnesení sociální sekce UNO, odesláno 18. 6. 2012 k rukám
náměstkyně Kubjátové).
Podlaha – informoval, že předsednictvo UNO neřídí činnost sociální sekce, sekce předsednictvo
pouze informuje, nicméně komunikaci mezi zástupci UNO a OK v sociální oblasti napravíme
Pečinka – informuje o nové právní subjektivitě, kde je uvedeno dle statutu, že je oprávněno jednat
za UNO pouze předsednictvo, tj. předseda a 2 místopředsedové, nikoliv sekce, tímto budou do
budoucna tyto informační šumy a nejasnosti vyřešeny
Langer – povysvětlil situaci z prosince 2011, ze které vyplynulo, že ne všichni zástupci neziskových
organizací si byli vědomi toho, že při demonstraci podporují pouze získání finančních prostředků
pro ACH Olomouc, také podotkl, že Uno by asi nemělo být jediným partnerem pro kraj v jednáních
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Rudolf – poděkoval za schůzku a řekl, že sociální oblast je složitá, nikdy jsme jako UNO nechtěli
zastupovat všechny neziskové organizace v kraji, návrh tzv. setkávání u kulatých stolů UNO
podporujeme, ale měl by je svolávat OK ve spolupráci s UNO

ÚKOL:
Vystrčilová, Podlaha - do pondělí 18. 6. 2012 zaslat p. náměstkyni vyjádření k diskutované
problematice

Zapsala Mgr. Marcela Vystrčilová, místopředsedkyně UNO

Ing. Marek Podlaha, předseda UNO
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