ZÁPIS
z 5. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

13. září 2012
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č. 320 na KÚ
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí
Granty UNO – PC a NET
Bulletin UNO
Došlá pošta
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan předseda Podlaha přivítal všechny přítomné a zahájil jednání předsednictva UNO. Úvodem vzpomenul
na našeho kolegu Ing. Jakuba Kulíška, který tragicky zahynul.
K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
• Všechny úkoly mimo standardní plnění úkolů sekretariátu byly splněny.
K bodu 2. programu – Informace ze sekcí
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová – omluvena, zaslána zpráva mailem
Sekce DOBROMYSL
- Sešla se v pondělí 10. 9.
- Budova Kord se vyklízí, Krteček je již přestěhovaný do nových prostor, Brontosaurus stále vyčkává,
Waldorf bude využívat prostor Krtečka
- Plánování akcí na tento rok – Rodinné malování – září, Martinská slavnost – listopad, Pradědovy
radovánky – leden, Krtečkovi narozeniny – březen, Velký pátek, Den Země – duben
- Naplánován rozpočet
- Podepsána smlouva s přílohou
- Další schůzka začátek listopadu
Sekce NOSSJ
- sešla se ve středu 12. 9.
- změna idey sekce - destigmatizace v minulých letech byla prima, letos nové společné téma uplatněním klientů na trhu práce
- s novým rozpočtem – změna akcí – nebudou podporovány staré, ale vznikne k dané idey jedna velká
nová akce
- členy sekce zajímá klíč podle, kterého se rozdělují peníze do sekcí, zda budou v budoucnu existovat
nějaká pravidla
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členové sekce slibují, že se budou schůzek sociální sekce účastnit, pokud to bude možné, Zahrada
2000 se chce stát členem sociální sekce, Zástupce Boéthie musí tuto možnost probrat s vedením
zájem o Katovnu, schůzka sekce cca za 14 dní a poté s vedením města

Sekce se dohodli, že spolu opětovně uspořádají předvánoční akci s vedením města.
Šumperská sekce – sl. Bučková
• plánuje setkání šumperské sekce
• pořádají akce UNO – Šumperský hafan dne 16.9., ceny do soutěže za příspěvek z UNO
• dobrá propagace UNO na letáku a na www.sumpersko.net
• nutno podepsat smlouvu s nějakým zástupcem za sekci, aby mohlo probíhat vyúčtování
Sekce APNO – p. Sibrová
• 10.8. proběhlo setkání a byla navázána neformální spolupráce s Olomouckou sekcí
• byl schválen příspěvek na akce UNO v regionu Přerov na akci v Bohuslávkách (5.000,-) kde bylo asi
180 účastníků
• připravila akci Blázinec za zdí dne 1.9., kde pomáhalo asi 35 lidí z dalších 4 organizací
• připravují semináře o finanční gramotnosti – asi podzim
• výhledově na prosinec akce Den otevřených dveří spojený s vánočním setkáním s NO
Sekce PRKNO – p. Rotterová
• sekce měla schůzku 9.10., kde podepisovali smlouvu
• asi v polovině října proběhne společná akce – Týden pro sociální služby (NO Člověk v tísni)
• akce UNO - z května 2012 - Pochod všech generací je již řádně vyúčtována
Olomoucká sekce – p. Šnajdrová – omluvena, poslala informace mailem
• Jednání předsednictva Olomoucké sekce UNO proběhlo 3. září 2012.
• K dnešnímu dni má sekce 37 členů, z toho je 22 nových organizací, takže už jsme skoro na původním
počtu 39 členů „staré“ sekce. Vysoký počet nových členů je příznivá zpráva o tom, že podstatně
aktivnější sekce (už od minulého roku) zaujala i ty NNO, které o členství v předešlé sekci
neusilovaly.
• první plánované setkání Olomoucké a Přerovské sekce v Bohuslávkách neprojevily NNO zájem.
V navazování spolupráce však budeme pokračovat, pozveme členy PS na akci v Centru pohybu a
naopak nabídneme členům OS účast na předvánočním Společenském večírku v Přerově.
• Vzhledem k navýšené dotaci pro sekci předsednictvo OS jednohlasně schválilo odměny 11
organizacím, které se podílely na projektu Senioři bez hranic, a to podle tohoto klíče: každá
organizace obdrží 100,- za účast a současně 100,- za každou zrealizovanou aktivitu. Jedná se spíše o
symbolické částky jako poděkování za práci. Celkem jde o 4600,-Kč.
• Plánujeme neformální setkání neziskovek 21. září v Centru pohybu, na kterém vyhodnotí projekt
Senioři bez hranic a pozveme i hosty z vedení města Olomouce.
• V tomto projektu nabídlo během července a srpna 11 neziskových organizací, Fakulta tělesné kultury
UPOL a Městská policie své aktivity seniorům zdarma. Proběhlo celkem 41 akcí, těchto akcí se
zúčastnilo celkem asi 650 seniorů, průměrné procento naplněnosti aktivit je 88%. Senioři vyjádřili
velkou spokojenost se všemi akcemi a radost z toho, že vznikly kurzy, semináře i cvičení přímo pro
ně, a mohli se jich zúčastnit zdarma. Mnozí z nich také našli nové aktivity, které budou navštěvovat i
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v průběhu školního roku. Senioři vyslovili požadavek, abychom v tomto projektu pokračovali i
v příštích letech, což Olomoucká sekce UNO velice ráda splní.
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• Schůzka byla 10.9.,proběhla kontrola finančního vyúčtování minulého období a byl schválen
rozpočet na toto období (soutěže MH dle okresů, Ol. drak, Šumperský soptík atd.)
• Byla odsouhlasena jako účtující organizace opět OSH Olomouc
• Došlo k rozšíření členské základny UNO díky dalším přihláškám do UNO a do sekce z řad hasičů
• Byly podány informace o cílech nového UNO s právní subjektivitou, o možnostech spolupráce a
financování potřeb NO (semináře, akce, soutěže, dotační tituly aj.)
• Akce ve spolupráci s UNO na Olomoucku - tradiční soutěž Olomoucký drak, proběhla úspěšně před
Krajským úřadem a i za ne velmi slunného počasí se sešlo cca 300 závodníků
• účast na setkáních a soutěžích s představiteli hasičů ve všech 5-ti okresech s možností propagace
UNO a předávání informací (propagace díky složkám, blokům a osobní účasti)
Sekce pro rodinu – p. Kroupová
• sekce se zatím po prázdninách nesešla, nicméně o prázdninách proběhl seminář ve spolupráci s UNO
• byl podán projekt na pro 17 mateřských center a byl schválen
• plánují se další semináře, na které je opět možné dostat příspěvek ve spolupráci s UNO
• schůzka se plánuje na říjen
Dobrovolnická sekce – p. Pečinka
• p. Pečinka nemá žádné informace, jelikož se sekce zatím nesešla
• Vystrčilová – pokusí se mailem pana Ummlaufa kontaktovat
• jak to bude s akcí Křesadlo zatím nikdo neví
Sociální sekce – p. Svobodová – omluvena, poslal mail
• sekce se sešla 23.8., obsáhlý zápis se statutem sekce byl všem rozeslán mailem
• dotaz na pUNO – jak je Uno zapojeno do přípravy zákona o statusu veřejné prospěšnosti?
• Podlaha – předat dotaz p. Šnajdrové, která je v pracovní skupině
K bodu 3. – Granty UNO – PC a NET
• Byli opět prodiskutovány stávající i nově došlé žádosti o grantové příspěvky a vybráni dle seznamu
NO, o kterých bylo hlasováno
• HLASOVÁNÍ: ANO 5, NE 0, ZDRŽEL SE 0
K bodu 4. – Bulletin UNO
Vystrčilová – dne 29.8. se sešla stávající redakční rada, aby projednala na základě došlých dotazníků, které
připravila H. Kroupová, jak změní koncepce a zrychlí vydávání časopisu, byl podán návrh o rozšíření
redakční rady o H. Pečinku, L. Langera a H. Kroupovou. Jako korektorka pracovat bude L. Loutocká. Dále
bere pUNO na vědomí navrhované ceny za inzerci či reklamu.
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K bodu 5. - Došlá pošta
• Vystrčilová – dotaz od p. Otta – rozesílka na členy UNO s nabídkou aplikace EviKon, vyjádření
pUNO – pouze na web či bulletin, program je placený
• Vystrčilová – dotaz od p. Gregorové – žádost o zaslání databáze NO, pouze si sama vyhledat na
webu nebo ve spolupráci s UNO
• Vystrčilová – informovala, že do nové RV NNO byl nominován p. Rudolf a že se za UNO písemně
vyjádřil k dlouholeté spolupráci s OK, což bude zveřejněno v publikace o podpoře významných akcí
a projektů
• Podlaha – osobní pozvání od p. hejtmana na setkání k tématu „Budoucnost Olomouckého kraje v
rámci kohezní politiky EU 2014+“
K bodu 6. – Různé
• Hlasování o nových členech UNO s právní subjektivitou – viz přiložený seznam členů
HLASOVÁNÍ: ANO 5, NE 0, ZDRŽEL SE 0
• Vystrčilová - připomněla pozvánku na koncert společnosti ProManucus, vstupné zdarma
• Vystrčilová - připomenula akci v pondělí 17.9. Kotlík UNO v kongresovém sále v Olomouci
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 4. října 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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