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V předchozím vydání Bulletinu UNO
jsme vás informovali o činnosti Sdružení Most k životu.

Nyní navazujeme na toto představení rozhovorem se zakladatelkou
sdružení a statutární zástupkyní
Sdružení Most k životu, absolventkou speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci,
Mgr. Dagmar Plškovou.
Byla jste jednou se spoluzakladatelů sdružení. Co vás přivedlo
k sociálním službám a k založení Sdružení Most k životu?
Vždy mne přitahovalo dělat práci
pro druhé a v sociální oblasti služeb pro postižené je to velice potřeba. Je pro mě velkou radostí
sledovat, jak se dříve téměř odepsaní lidé dokážou zlepšovat v péči
o svou osobu a zapojit se do práce.
Záběr služeb vašeho sdružení je
poměrně široký, kterým skupinám se věnujete nejvíce?
Naši zaměstnanci s postižením
a klienti jsou převážně s diagnostikou mentálního postižení.
Poskytujete také poradenství
v oblasti zaměstnávání. Jak se
vám daří uplatňovat klienty na
trhu práce? Jak spolupracujete
s úřadem práce?
S uživateli této služby pracujeme individuálně i ve skupinách v Job Klubu.
Pokračování na str. 6
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Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK
Srdečně si vás dovolujeme pozvat na
další krajské setkání zástupců neziskových organizací konané pod
záštitou hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Sejdeme
se v sobotu 23. února 2013 v prostorách velkého zasedacího sálu na
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova ul. 10, Olomouc. Zahájení sněmu bude v 9.30 hodin. V dopoledním bloku bude prostor pro podání

informací o činnosti UNO za poslední rok a představení plánu na
další období, rovněž prostor k diskusi s pozvanými hosty a pro informace o novém občanském zákoníku. Po tradičním obědě proběhne
volba 1 člena předsednictva a poté
vám budou představeny připravené
workshopy – o možnostech mezinárodní spolupráce, o mediální propagaci NO, o činnosti sekcí a o tom,

jak můžete ušetřit náklady pro svoji NO (bankovní poplatky, energie,
pojistné). V závěru sobotního odpoledne shrneme vaše podněty pro
další činnost a budeme se snažit
dále naplňovat naše společné cíle.
Podrobný program naleznete na
www.uno-ok.cz v banneru „Krajský
sněm UNO“, kde se můžete i přihlásit.
Mgr. Marcela Vystrčilová

Za poslední rok činnosti, kdy jsme • Založení Unie nestátních nesi na XIII. krajském sněmu odsouziskových organizací Olomouchlasili založení UNO jako zájmovékého kraje (dále UNO OK), záho sdružení právnických osob a zvojmového sdružení právnických
lili si své devítičlenné předsednicosob, se sídlem Jungmannova
tvo, se toho mnoho událo, proto
972/25, 779 00 Olomouc, kovelice stručně zrekapitulujme:
respondenční adresa: Sekretari-

át UNO OK, Mgr. Marcela Vystrčilová, Bezejmená 140, 783
75 Dub nad Moravou, tel.: 724
983 780, e-mail: sekretariat@
uno-ok.cz, www.uno-ok.cz.

Významný projekt kraje umožnil UNO
pomáhat neziskovkám

Pokračování na str. 12

Ceny Křesadlo za rok 2012 jsou uděleny

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje připravila, stejně
jako loni, pro náš kraj udílení
ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Z 22 nominací vybrala nezávislá komise 8 dobrovolníků na

udělení ocenění Křesadla za rok
2012. V oblasti sociálních služeb byla udělena čtyři křesadla.
Dvě si odnesli dobrovolníci z Maltézské pomoci Marcela Lhotská
a Josef Majer, další pak Josef Matoušek z Klubu stomiků Přerov
a František Krmela z Charity Zá-

břeh. Dvě křesadla byla udělena
ve zdravotnické oblasti, jedno
dostala Miloslava Dušková z Maltézské pomoci a druhé Lucie Kociánová z JIKA Olomouc.
Pokračování na str. 5
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Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

ZPRÁVY O ČINNOSTI SEKCÍ UNO V ROCE 2012

Důležitou činností UNO je práce v místních a oborových sekcích. V místních sekcích se setkávají zástupci neziskových organizací dle místa působení, v tzv. oborových sekcích zástupci NNO s obdobnou náplní činnosti. Činnost sekcí je umožněna díky finanční podpoře z Významného projektu Olomouckého kraje. Na
tomto místě přinášíme zprávy o činnosti za období od posledního sněmu UNO v roce 2012 do sněmu v roce 2013.

Olomoucká sekce UNO (OS)
Olomoucká sekce UNO má aktuálně 43 členů z řad neziskových
organizací z Olomouce a okolí.
V roce 2012 získalo UNO právní
subjektivitu, a proto muselo dojít
k přeregistraci všech členských organizací, tedy i členů sekcí. V současné době má OS vyšší počet
členů než byl původní, z toho je
27 NNO, které dříve nebyly členy
sekce.
Předsednictvo sekce se scházelo jednou měsíčně a členové si
v dubnu 2012 zvolili nové předsednictvo, tentokrát na dvouleté
funkční období, a schválili nové
stanovy sekce. Jako organizace,
přes kterou se bude vyúčtovávat
činnost sekce, bylo opět potvrzeno
o. s. INspiro.
Nadále spolupracujeme s paní
Záleskou, organizátorkou Hanáckého farmářského trhu, neziskové
organizace mohou na trhu pravidelně využívat zdarma stánek
k prodeji svých výrobků a propagaci aktivit a služeb.
I v roce 2012 mohly členské
organizace zdarma využívat možnosti propagace vlastních akcí
v pěti měsících na letáku A3, který byl vyvěšován ve vozech MHD
a hrazen z provozních výdajů OS.

Od prosince začala další z průběžných aktivit sekce, a to vzájemné e-mailové rozesílání pozvánek
na akce členů OS, kteří s tím vysloví souhlas.
Z jednotlivých akcí pro členské
organizace jmenujme turnaj v bowlingu Den navíc, konaný 29. února 2012.
V březnu proběhla sportovněspolečensko-zábavná akce v prostorách Centra pohybu v Hodolanech s neformálními soutěžemi
v Xboxu a dalších hrách, s ukázkami freestylového in-line bruslení,
účastníci měli možnost vyzkoušet
si všechno cvičební náčiní, které
Centrum pohybu používá, a elektronické šipky zakoupené z prostředků sekce. V průběhu večera
bylo nabízeno občerstvení.
V dubnu 2012 jsme zorganizovali pro všechny NNO propagační jízdu historickou tramvají
s mottem „Nové UNO ve staré
tramvaji“. Zástupci organizací
mohli rozdávat své propagační
materiály, vyvěsit v tramvaji fotografie z činnosti a zvát cestující na
své akce.
V polovině července se zástupci NNO sešli na další pracovní
schůzce s primátorem a členy Ra-

dy města Olomouce. Projednávali
jsme rozdělení výnosů z výherních
přístrojů, změnu grantových pravidel i zrušení pasů do MHD pro
držitele Zlaté Janského plakety
a sociální pracovníky Charity. Dohodli jsme propagaci NNO v Radničních listech a možnost krátkodobého využití klubů pro seniory k nekomerčním aktivitám NNO.
Zahajovacím dnem 11. 7. odstartoval projekt Senioři bez hranic k Evropskému roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity, na kterém se OS také podílela.
V letních měsících proběhlo 41 akcí, kterých se zúčastnilo asi 650
seniorů. Protože všechny organizace nabízely tyto akce zdarma a ve
vlastní režii, předsednictvo jim následně schválilo odměny z rozpočtu OS, a to podle následujícího klíče: každá organizace obdrží 100 Kč za účast
a současně 100 Kč za
každou zrealizovanou
aktivitu. Jednalo se
spíše o symbolické
částky jako poděkování za práci.
V září 2012 proběhlo další Setkání
NNO v Centru pohybu, zúčastnilo se ho
asi 20 zástupců NNO.
Bohužel nepřišel nik-

V uplynulém období členové Prostějovské sekce UNO – PRKNO –
nadále spolupracovali na již tradičních aktivitách, připomeňme
například Setkání všech generací,
odehrávající se na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově v sobotu
19. 5. 2012, čímž jsme navázali na
předchozí ročníky Pochodu všech
generací. Velkou pozornost upoutaly kousky pouličních žonglérů,
některé si mohli návštěvníci sami
vyzkoušet. O hudební produkci se
postarala Zámecká kapela z Domova Na Zámku z Nezamyslic. Připraveny byly taktéž informační
panely dokreslující činnosti jednotlivých neziskových organizací,
propagační materiály a mnohé další. Soutěžní program byl připraven

nejen pro děti, ale i dospělé, a tomu odpovídaly i drobné ceny, od
cukrovinek přes pastelky až po
balíčky s čajem, které si za odměnu vybírali zvláště účastníci z řad
seniorů. Tento program se nám
podařilo zajistit díky finanční podpoře Unie neziskových organizací
Olomouckého kraje. Akce se uskutečnila pod patronátem města
Prostějov v rámci projektu Zdravé
město.
Činnost sekce PRKNO i jeho
jednotlivých členů propagujeme
na různých akcích, např. v rámci
Týdne sociálních služeb 9. a 10. října 2012, na Dni otevřených dveří
Prostějovské pobočky Člověka tísni
3. 12. 2012, na přehlídce klientů
sociálních organizací a speciálních

škol Žijí mezi námi a od 3. 12.
2012 do 22. 12. 2012 v rámci
vánočních trhů v Prostějově u stánku Červeného kříže.
Mezi nejaktivnější členy patří
Ekocentrum IRIS, ČSOP Prostějov,
Tyflocentrum,
ADRA, Lipka o. s.,
SONS, Informační
centrum pro mládež, spolupracuje
s námi i Nízkoprahový klub Prostějov, místní pobočka organizace Člověk v tísni a další.
Stanislava Rotterová, Prostějovská
koalice neziskových organizací

do z pozvaných hostů z magistrátu, jejich jménem jednal JUDr.
Hynek Pečinka. M. Šnajdrová
představila výsledky projektu Senoři bez hranic, J. Opravilová seznámila s projektem TK Quick
Thing Big, který nabídl taneční pro
seniory jako navazující aktivitu
projektu Senioři bez hranic. Po
zbytek podvečera se přítomní věnovali drobným sportovním aktivitám a příjemnému občerstvení.
Jako další akci jsme pro nové
i stávající členy OS připravili na
listopad Seznamovací večírek, kde
měla každá organizace možnost
představit se ostatním a pozvat na
své akce. Účastníci projevili spokojenost s touto formou setkávání
a vzájemnou výměnou zkušeností.
Milada Šnajdrová,
předsedkyně Olomoucké sekce

Fotografie z akce „Setkání
všech generací“ jsou vyvěšeny na
webové adrese www.icmprostejov.cz/
node-gallery/setk%C3%A1n%C3%
AD-v%C5%A1ech-generac%C3%AD.

Prostějovská koalice neziskových organizací – PRKNO
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Jesenická sekce „Neziskové organizace
sociálních služeb Jesenicka“ a „DOBROMYSL“
Sekce „Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka“ (dále jen
NOSSJ) a sekce DOBROMYSL díky
podpoře UNO OK již pátým rokem
aktivně působí na Jesenicku. Sekce NOSSJ sdružuje neziskové organizace, které jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Členy jsou o. s. Zahrada 2000,
o. s. SKP Boétheia, o. s. VIDA,
SONS, o. s. Za kopcem. Tyto NNO
se sjednotily, aby mohly lépe prosazovat svoje požadavky vůči samosprávě a státní správě, s cílem
řešit společné problémy, pomáhat
si a vystupovat jednotně. Jejich
hlavním tématem je stále boj proti stigmatizaci a nově také uplatnění klientů sociálních služeb na
trhu práce. Do budoucna chce sekce pokračovat v plnění svých cílů.
Stále hledá a bojuje o prostory, ve
kterých by mohl spojit síly celý

neziskový sektor na Jesenicku.
Členy sekce DOBROMYSL jsou
o. s. MC Krteček, o. s. Hnutí Brontosaurus Jeseníky, o. s. Sdružení
pro alternativní vzdělávání v Jeseníku. Hlavním smyslem založení
sekce bylo sdružit neziskové organizace, které spojuje zájem o děti a mládež, volný čas a ekologii.
Na pracovních jednáních sekce se projednávala problematika
neziskového sektoru na Jesenicku.
Jednotliví členové si již našli v letošním roce nové prostory. Dalšími body schůzek bylo a bude plánování a realizování akcí sekce:
listopad 2012 – Lucerničková martinská slavnost, leden 2013 – Pradědovy radovánky, březen 2013 –
Den Země.
Finanční prostředky z UNO OK
sekce využila zejména na realizaci uvedených akcí a medializaci

Šumperská sekce
Sekce sdružuje nevládní neziskové
organizace se sídlem v okrese
Šumperk. V současné době má sekce 8 řádných členů.
Členové sekce se scházejí na
pravidelných schůzkách, kde řeší
problematiku neziskového sektoru
a možnosti spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi v regionu. Součástí činnosti
sekce je práce pomocníka, která
probíhá dle výše uvedených výstupů a činností. V rámci sekce se
často řeší možnosti grantů a dota-
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vinách. Členové sekcí se aktivně
účastnili seminářů, které UNO OK
pro neziskové organizace na Jesenicku organizuje.
V budoucnu by nadále s podakcí neziskových organizací na Je- porou UNO OK organizovaly uvesenicku.
dené akce a snažily o to, aby se
Sekce se snažily svoji činnost informovanost o tom, co je to nei činnost jednotlivých členů pre- ziskový sektor, dostávala více
zentovat při různých příležitostech a více do povědomí nejen pracova v místních médiích. Akce byly níků místní samosprávy, ale také
prezentovány na plakátovacích obyčejných lidí.
plochách a na tiskových konferenMgr. Veronika Prokopová
cích města Jeseník v místních no-

cí, se kterými UNO může pomoci
a které jsou pro NO v regionu
k dispozici. Velmi cenným přínosem sekce pro místní NNO je pořádání specializovaných seminářů
a školení pro NO, které se zabývají tématy dle potřeb NNO.
Hlavním aktuálním cílem je
zlepšit komunikaci mezi jednotlivými NNO a posílit ji mezi NNO
a zástupci města Šumperka. Lze
konstatovat, že místní NNO se
sjednotily, aby mohly lépe prosazovat svoje požadavky vůči

samosprávě a státní správě, s cílem
řešit společné problémy, pomáhat
si a vystupovat jednotně.
Členové sekce také pravidelně
navštěvují semináře, které v Šumperku pořádá UNO. Témata seminářů se každoročně mění v závislosti na potřebách místních NNO
a také v závislosti na aktuálním
vývoji v NNO sektoru.
Sekce svoji činnost i činnost
jednotlivých členů prezentuje při
různých příležitostech a v místních
médiích. Díky podpoře místních
médií mohou NNO svoje články
prezentovat bezplatně, a veřejnost
je tak informována o různých za-

ganizace Alfa handicap v Přerově.
Na jednotlivých setkáních byl
projednán rozpočet sekce, návrhy
na zorganizování společných akcí
a neformální spolupráce s olomouckou sekcí UNO.
Ze společných akcí organizovaných členy sekce připomeňme
zájezd do Kroměříže 1. 9. na akci
Blázinec za zdí, jehož spoluoorganizátorem byla organizace SNADNO.
Dne 8. 9. organizace Alfa handicap Přerov pořádala další společnou akci – Den zdravotně postižených v Bohuslávkách.
Dne otevřených dveří neziskovek
21. 11. se zúčastnilo 9 členů sekce.

Závěrem bych chtěla zhodno- navázat spolupráci i s ostatními
tit uplynulý kalendářní rok čin- zájmovými NNO v přerovském
nosti Přerovské sekce. Zatím se regionu.
nám daří pořádat společné akce
Iva Síbrová
převážně
s NNO zdravotně postižených. Dobrá spolupráce
byla navázána s CPKP
střední Morava a Vlastivědnou společností Žerotín
z Dřevohostice.
V příštím
období bychom chtěli

Přerovská sekce
Dne 25. ledna 2012 se uskutečnila první schůzka členů UNO pro
obnovení činnosti Přerovské sekce, která ve své činnosti stagnovala. Prvního jednání se zúčastnilo
10 zástupců NNO. Jednání vedla
členka předsednictva paní Milada
Šnajdrová. Byl prezentován účel
činnosti této sekce, odhadnut
okruh zájmů a navzájem představeny jednotlivé organizace.
V průběhu roku 2012 se sekce
sešla na svých zasedáních ve
dnech 14. 3., 16. 5., 9. 8., 20. 9.
a 15. 11. Předsedkyní sekce byla
zvolena paní Iva Síbrová, členové
sekce se setkávají v klubovně or-
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jímavých akcích pořádaných právě
NNO v regionu.
Členové sekce pořádají také
sami za sebe zajímavé akce pro širokou veřejnost (Šumperský Hafan, semináře NO Bezpečný Šumperk, Celostátní velká výměna
zkušeností aj.). Tyto akce proběhly s finanční a propagační podporou UNO.
V budoucnu by se sekce měla
dále rozšiřovat, a tím získat možnost spolupracovat s více NNO
a společně pořádat různé zajímavé
akce.
Jitka Bučková,
ji.buckova@gmail.com
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Hasičská sekce

Činností Hasičské sekce UNO OK
je již téměř šestým rokem rozvoj
a podpora činnosti aktivit, na které se již v současné době nedají
z jiných zdrojů zajistit finanční
prostředky. Ve spolupráci s vedením krajského sdružení a jednotlivých okresních sdružení se snažíme finance přidělené z rozpočtu
UNO na činnost sekce spravedlivě
rozdělit do všech okresů našeho
kraje, a to především na aktivity
podporující hasičskou mládež. Můžeme tak zajistit drobné ceny za
umístění: 1) ve výtvarné a literární
soutěži Požární ochrana očima dětí na okresní a krajské úrovni, 2)
ceny pro mladé hasiče za jejich
sportovní výkony v soutěžích celostátní hry PLAMEN do všech

okresů, 3) ceny na již vyhlášené
soutěži na celorepublikové úrovni
Šumperský Soptík.
Rovněž se podílíme na organizaci a přípravě seminářů zaměřených na propagaci UNO (bloky,
složky) v našem kraji, snažíme se
neustále rozšiřovat naše vědomosti
o dotacích z krajských a jiných
zdrojů měst a pravidelně vzděláváme vedoucí, rozhodčí, vedoucí
pracovníky a funkcionáře či pokladníky a hospodáře. Podporujeme i aktiv zasloužilých hasičů.
Díky grantům UNO na internet
a počítač byl poskytnut několika
sdružením příspěvek a mohla se
zlepšit vzájemná komunikace a pružnost v předávání informací.
Rovněž díky pomoci a zajištění
log pro naše sbory jsme mohli
efektivně splnit podmínky smluv
o dotacích a propagovat Olomouc-

Sekce pro rodinu
Sekce se schází na regionálních setkáních mateřských a rodinných
center, jinak kvůli dojezdovým
vzdálenostem komunikuje přes
e‑maily. Celkem proběhla 2 setkání sekce.
Sekce se rozšířila o další členy:
Mateřské centrum Ježeček Uničov,
RC Čmelda Velký Týnec, Duha
klub rodinka Přerov, MC Žirafa
Šternberk, stávajícími členy jsou:
MC Heřmánek, RC Provázek, RC
Pohádka, Klub dvojčat a vícerčat
z Olomouce, občanské sdružení
Přátelé kopretin z Vikýřovic, o. s.
Modrá Velryba z Bílé Lhoty a o. s.
OliVy. Sekce ale pořádá akce
otevřené pro všechna mateřská
centra v Olomouckém kraji.

Sekce vždy rozhodla na svém
setkání, jakým způsobem rozdělí
prostředky určené na její činnost.
V uplynulém období jsme prostředky z UNO věnovali v jednotlivých členských MC a RC na: vedení seminářů na víkendu pro
ženy konaném v březnu ve Sluňákově – pořádalo jej RC Provázek,
pronájem prostor pro konání komunikačního kurzu pro rodiče Respektovat a být respektován, který
pořádalo o. s. OliVy, dětský karneval v Holici – Klub dvojčat a vícerčat Morava, přednášky v rámci
Světového týdne respektu k porodu – pořádané RC Heřmánek, organizaci dětského dne v Náměšti
na Hané – RC Pohádka, pronájem

Dobrovolnická sekce UNO vznikla
k 1. 6. 2011 z pracovní skupiny pro
zavedení dobrovolnického ocenění
Křesadlo v Olomouckém kraji, která se scházela od března 2011.
V roce 2012 se mezi členy sekce započítávaly tyto organizace:
Maltézská pomoc, o. p. s., o. s.
krále Ječmínka, o. s. JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum
a Amelie, o. s. Setkání sekce proběhlo 14. 6. a dále neformálně
22. 12. při udílení ceny Křesadlo.
Sekce se zaměřuje na podporu
dobrovolnické práce a rozvoje občanské solidarity v Olomouckém
kraji. Hlavní aktivitou byla pří-

prava udělování ceny Křesadlo
2012 v Olomouckém kraji. Maltézská pomoc, o. p. s., uzavřela z pověření sekce dohodu s o. s. Hestia
a v prosinci došlo k slavnostnímu
ocenění osmi vybraných dobrovolníků. Záštitu nad udílením cen
Křesadlo převzal Olomoucký kraj
a přispěl částkou 30 000 Kč.
Dobrovolnická sekce UNO
chce i nadále pokračovat v organizaci ocenění dobrovolníků
Křesadlo a využít tak svých zkušeností. Dále se bude zaměřovat na
oblast propagace a vzdělávání
v dobrovolnických aktivitách.
Michal Umlauf, předseda sekce
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ký kraj, který byl naším finančním
partnerem při pořádání jednotlivých akcí.
Poděkování patří i celému
předsednictvu UNO, které akci
Olomoucký drak v našem regionu
finančně podporuje. Letos již proběhl v září VI. ročník, kterého se
zúčastnilo cca 300 závodníků nejen z našeho kraje.
I v loňském roce proběhl hasičský tábor, tentokrát pod záštitou OSH Olomouc, kterého se
účastnilo celkem 96 dětí a tým 16
zkušených vedoucích.
Díky webovým stránkám
www.uno-ok a Bulletinu UNO mohou jednotlivá sdružení hasičů zdarma informovat o svých bohatých
aktivitách široké okolí a příznivce
hasičského sportu. Členská základna jak mladých hasičů a jejich vedoucích, žen i mužů, tak i hasičů

dobrovolně pracujících jako členové
výjezdových jednotek našeho Integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje je silná, máme
zkrátka široké veřejnosti co nabídnout – vhodné využití volného
času nejen pro mládež, členy do
sportovních týmů, získávání nových
členů do výjezdových jednotek a jiné. Více na www.dh.cz.
Význam finančního příspěvku
poskytnutého z grantu UNO hodnotíme pro hasičskou sekci jako
velice přínosný, jelikož tak můžeme podpořit a uspořádat více aktivit (semináře, školení) a především pro nejmenší mladé hasiče
v našem kraji zajistit i nějakou odměnu za hasičské soutěžení. Za to
opravdu moc děkujeme. Více o hasičském táboru a činnosti na
www.uno-ok.cz, Hasičská sekce.
Mgr. Marcela Vystrčilová

prostor pro konání dětského ba- umožňuje pořádat zajímavé akzárku ve Vikýřovicích – MC Viký- tivity a obohatit tak dění v jednotrek a organizaci drakiády v Bílé livých organizacích.
Lhotě – MC Velrybka.
Hana Kroupová
Příspěvek z UNO již tradičně

Dobrovolnická sekce
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scházela se nejdříve v sídle Tyflocentra na Nové ulici, od podzimu
pak v OUN, Jungmannově ulici
v Olomouci.
Členům sekce byly poskytnuty
materiály k víceletému dofinancování poskytovatelů registrovaných služeb, jak je to realizováno
Jihomoravským krajským úřadem.
Paní Svobodová a Pospíšilová
zpracovaly usnesení sekce, že jsme
se přidali k požadavkům Arcidiecézní charity (p. Keprt), a pí
Svobodová zajistila odeslání náměstkyni Kubjátové. Obě členky
byly pověřeny účastí na jednání

s Charitou dne 30. 5. 2012.
Dne 28. 6. 2012 byl připomínkován jednací řád sekce, který byl
po úpravě schválen.
Ing. Pospíšilovou byly k 26. 9.
2012 sepsány a odeslány připomínky k Národní strategii podporující pozitivní stárnutí.
Předsednictvo UNO bylo požádáno, aby se z podnětu sekce realizovalo školení o novele občanského zákoníku. To také proběhlo
a pokračovat bude v roce 2013.
Sekce zformulovala dotaz do
předvolebního kotlíku vůči politikům kandidujícím do krajského

zastupitelstva týkající se toho, jak
se staví k navýšení finančních
prostředků na sociální oblast.
Dne 6. 11. 2012 bylo rozhodnuto, že sekce připraví a zašle novému
hejtmanovi a náměstkovi/náměstkyni pro sociální oblast dopis, že se přidáváme k iniciativám ostatních neziskových organizací, které se snaží
o větší transparentnost procesu hodnocení žádostí o dotace. Dopis bude
obsahovat nabídku kulatých stolů
zástupců kraje a NNO.
Zdeněk Beil,
místopředseda sekce

zaměstnání se snaží co nejvíce vycházet vstříc individuálním potřebám a možnostem osob s handicapem. Zřizovatel poradenského
centra – Zahrada 2000, o. s. – se
tak snaží reagovat na několikaleté
zkušenosti s problémem zaměstnanosti svých klientů.
Tuto a následující rekvalifikace se občanskému sdružení podařilo zorganizovat skrze projekt Centrum pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Jeho aktivity uskutečňuje díky
podpoře Evropského sociálního
fondu, Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost, a státního
rozpočtu ČR.
Probíhající rekvalifikace není
poslední možností, jak mohou osoby se zdravotním postižením zvýšit
své šance uspět na trhu práce. Mimo ni proběhne v letech 2013–2014

ještě její druhý běh a také rekvalifikace Údržba zeleně, se stejnou
možností následného zaměstnání.
Bližší informace o následujících
dvou rekvalifikacích všem zájemcům rádi podají pracovníci Centra
pro podporu zaměstnávání osob se

zdravotním postižením. Tuto poradnu naleznete v Jeseníku na adrese Lipovská 1177, případně se
s pracovníky můžete spojit na
e‑mailu: poradna@zahrada2000.cz
nebo na tel.: 775 148 189.
Vendula Kabelíková, DiS., sociální
pracovnice Zahrada 2000, o. s.,
e‑mail: v.kabelikova@zahrada2000.cz

Za oblast ochrana životního
prostředí a humanitární pomoc,
rozvojové projekty nebyli za rok
2012 dobrovolníci vyhodnoceni.
Křesadlo za oblast práce s dětMezi předávajícími byla PhDr.
mi, mládeží a volnočasové aktivity Markéta Čožíková, vedoucí odboobdržel Radek Hrachovec z o. s. ru sociálních věcí Krajského úřadu
Duha – Velká Medvědice a za hasi- Olomouckého kraje, P. Mgr. Franče byl vyhodnocen Jiří Krejčí ze tišek Hanáček, probošt chrámu sv.
Sboru dobrovolných hasičů Bludov.
Mořice, a PhDr. Jiří Tošner, před-

seda Hestia, o. s. (organizace zaštiťující ocenění Křesadlo v ČR).
Záštitu nad udělením ceny převzal
Martin Novotný, primátor města
Olomouc.
Předání se uskutečnilo v nádherném a svátečně vánočně vyzdobeném prostředí chrámu sv. Mořice v Olomouci a součástí slavnostního programu bylo i vystou-

pení pěveckého souboru Schole
Gregoriana Pragensis s adventní
mariánskou mší v českých kancionálech 15.–16. století pod vedením
Davida Ebena.
Bližší informace o udělování
ceny Křesadlo a její historii najdete na webových stránkách www.
kresadlo-ok.cz.
Zdeněk Beil

Sociální sekci UNO z počátku roku
vedla paní Iva Síbrová, která
k 30. 4. 2012 odstoupila. Ve funkci
předsedy ji nahradila Mgr. Ivana
Herzogová, později provdaná Svobodová. Z důvodu nástupu pí Svobodové na mateřskou dovolenou
byli k 14. 11. 2012 pověřeni vedením sekce Milan Langer jako
předseda a Zdeněk Beil jako místopředseda. Sekce měla formálně 15
členů, z nichž byla aktivní jen část.
Sekce se v roce 2012 sešla 9×,

Zahrada 2000

Příležitost pro osoby se zdravotním
postižením.

Sedm osob se zdravotním postižením se od začátku ledna zapojilo do rekvalifikace Ruční zpracování textilu. Organizátor rekvalifikace – občanské sdružení Zahrada 2000 – nabízí pěti úspěšným
absolventům pracovní místo.
V občanském sdružení Zahrada 2000 započal rekvalifikační
kurz, s jehož pomocí může několik osob se zdravotním postižením
získat teoretické a praktické dovednosti ve zpracovávání textilu.
Jeho úspěšní absolventi získají
osvědčení o rekvalifikaci, které jim
může dopomoci k získání pracovního místa. Tento kurz i následné

Ceny Křesadlo za rok
2012 jsou uděleny
Pokračování článku ze str. 1
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Výbory a komise se zástupci UNO
Souhrnná zpráva za rok 2012 a vo- Za hlavní přínos účasti zástupce
lební období 2008 až 2012
UNO v kontrolním výboru považuje iniciaci kontrol a spolupodílení
Členem Výboru pro regionální se na kontrolách v oblasti finanrozvoj byl Ing. Marek Podlaha, cování sociálních služeb.
který za hlavní přínos výboru v leČleny a zástupci UNO v Komitech 2009 až 2012 považuje za- si pro rodinu a sociální záležiložení OK4 EU se stanovením tosti byli Ing. arch. Zdena Pospínáplně, úkolů a personálního ob- šilová a Mgr. Milan Langer. Na
sazení. Aktivním členem před- jednáních zaměřovali pozornost
sednictva OK 4EU byl po celou komise zejména na navýšení a předobu Ing. Jiří Rudolf, zástupce no- rozdělení finančních prostředků
minovaný za UNO.
Olomouckého kraje poskytovateČlenem Výboru kontrolního lům sociálních služeb v kraji.
nominovaným za UNO byl Z iniciativy členů komise zástupců
Ing. Zdeněk Beil. V uplynulých le- UNO proběhla diskuse o výši
tech se zapojil do kontroly na za- schvalovaného dotačního prograjištění dostupnosti vybraných mu a komise jednohlasně schválisociálních služeb v Olomouckém la následující výzvu: „Členové
kraji, do výběrového řízení na vý- komise pro rodinu a sociální záměnu oken v budově Obchodní ležitosti doporučují Radě Oloakademie Olomouc a Střední prů- mouckého kraje navýšení částky
myslové školy elektrotechnické na podporu sociálních služeb
v Mohelnici.
v Olomouckém kraji z důvodu neV roce 2012 se podílel na kon- dostatečného financování organitrole výběrových řízení těchto za- zací v této oblasti, což vyplynulo
kázek:
z požadavků poskytovatelů v rám1) zpracování dokumentace do- ci podaných žádostí na rok 2012.“
stavby budovy Slovanského Na rok 2013 doporučila Komise
gymnázia v Olomouci,
pro rodinu a sociální záležitosti
2) zajištění dostupnosti vybraných vyčlenit v rozpočtu kraje částku 30
sociálních služeb v Olomouc- mil. Kč na financování sociálních
kém kraji – poskytování služby služeb v dotačním programu podazylového domu pro muže pro pora aktivit programů pro sociální
cílovou skupinu osob bez pří- začleňování.
střeší, osob v krizi ohrožených
Informace z komise předával
sociálním vyloučením,
Mgr. Langer na schůzkách Olo3) tvorba nových produktů CR moucké krajské rady osob se zdraa komunikační aktivity na pod- votním postižením i na schůzkách
poru návštěvnosti kraje,
Sociální sekce UNO.
4) centralizace výuky a rozšíření
Tématem hlavním a velmi palodborných dílen oboru vzdě- čivým v průběhu celého roku byl
lávání na SOŠ a SOU Šumperk, pro Komisi pro prevenci krimigenerála Krátkého 30 – praco- nality a drogových závislostí neviště Rapotín.
dostatek finančních prostředků pro

organizace, které poskytují své
služby na území Olomouckého
kraje. V roce 2012 byly omezeny
finanční prostředky na realizaci sítě služeb pomoci pro drogově závislé, která pokrývá celé území
kraje. Snížení finanční podpory
vážně ohrozilo zachování celé sítě
služeb, většina poskytovatelů musela svůj provoz omezit, někteří
poskytovatelé museli dokonce
ukončit některé služby. Důsledkem
je vážné ohrožení sítě protidrogových služeb, což se odehrálo i v jiných oblastech, např. v oblasti
prevence kriminality.
Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Olomouckého kraje se zástupkyní
UNO PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilovou se usnesla a doporučila Radě Olomouckého kraje na rok
2012 navýšit částku z rozpočtu
Olomouckého kraje navrženou pro
dotační program v oblasti protidrogové prevence s ohledem na
informace vycházející ze zpráv
o realizaci protidrogové politiky
Olomouckého kraje.
Problémem zůstává stále tolerovaný výskyt tabáku a zneužívání
alkoholu, proto v roce 2012 probíhaly na území celé České republiky rozsáhlé informační kampaně,
jež připravila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a do
kterých se zapojily i služby v Olomouckém kraji. Další oblastí, které byla věnována velká mediální
pozornost, byla problematika gamblingu, do kampaně se zapojily i organizace v Olomouckém kraji.
Na pořadu jednání Komise
pro vnější vztahy se zástupkyní
UNO Mgr. Marcelou Kropáčovou

skytování sociálních služeb v letech 2013 a 2014.
Zajistit provoz, mzdy a rozvoj
takového zařízení s rozpočtem
téměř 3,5 milionů Kč je určitě
nelehký úkol. Co vás v současnosti nejvíce trápí, co musíte
přednostně řešit?
Dle nové legislativy lze získat na
úhradu mezd zdravotně postižených osob jen částečný příspěvek a na provozní náklady nedostáváme nyní nic. Snažíme se získat
dotace od města Přerov, prodáváme výrobky z našich dílen, ale stále to nestačí. Získat sponzory
v době ekonomické recese je velmi obtížné. Letos jsme oslovili
téměř třicet podniků a jediný

Pivovar Zubr Přerov nám letos daroval 15 000 Kč.
A co poplatky od klientů za poskytované služby?
I když nám stát nehradí prokazatelné náklady, tak je zákonem
stanoveno, že poplatky vybírat nesmíme. Tudy tedy cesta nevede.
Ve vaší výroční zprávě mne zaujala nabídka zájmové činnosti
v kurzech keramiky pro děti,
mládež i dospělé. Jaký je zájem
o tuto nabídku?
Jedná se o projekt „Integrovaná
zájmová činnost“, který spočívá
v nabídce využití našich prostor,
vybavení a lektorů dětmi, mládeží
i dospělými. Největší zájem mají mateřské školy ze širokého oko-

Rozhovor úvodem...
Pokračování článku ze str. 1

Velmi nás těší, že jak loni, tak i letos se nám podařilo zaměstnat 10
lidí. Spolupráce s úřadem práce
spočívá v tom, že nám posílají potenciální zájemce, kteří potřebují
pomoci.
Co je vaším hlavním zdrojem financování projektů a jaký projekt v současnosti realizujete?
Uspěli jsme ve výběrovém řízení
Olomouckého kraje o realizaci veřejné zakázky poskytování sociálních služeb „Sociální rehabilitace“ v Olomouckém kraji. Tento
v pořadí pátý projekt nám zabezpečuje základní potřeby pro po-
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byly stejně jako v uplynulých čtyřech letech diskutovány aktuálně
připravované aktivity Olomouckého kraje pro nadcházející období
a problematika zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Komise se rovněž zabývala výběrem
projektů k podpoření v rámci dotačního programu ROK, v němž
Komise pro vnější vztahy sehrává
roli hodnotící komise.
Během posledních jednání se
komise navíc věnovala návrhu aktivit pro rok 2013, resp. doporučením pro komisi nově ustavenou
po říjnových krajských volbách.
Poslední jednání bylo mimo jiné věnováno také vzpomínce na
tragicky zesnulého člena této komise, dřívějšího člena Předsednictva UNO, zastánce a propagátora
neziskového sektoru a politika
Ing. Jakuba Kulíška.
V Komisi pro majetkoprávní
záležitosti měla UNO zástupce Ivo
Kropáče. Komise pravidelně projednávala vysoký objem textu
v předkládaných dokumentech,
proto byla vždy nutná časově náročná studijní příprava. Členství
v této komisi pan Kropáč jednoznačně vnímal jako doklad velké
důvěry v UNO a zároveň lze členství chápat i z hlediska kontrolního, což napomáhá plnění demokratických hodnot v této instituci.
Jako řadový člen majetkové komise si této funkce pan Kropáč velmi
vážil a přistupoval k této skutečnosti velmi zodpovědně z hlediska účasti i přípravy na jednání.
Konstatoval však, že iniciativa
jednotlivých členů není nikterak
vysoká a většinou jde o již rutinní
procesy.
Dle zpráv zástupců UNO
připravil Zdeněk Beil
lí, tedy i MŠ mimo Přerov. Dětem
práce v keramickém kurzu prospívá v rozvoji jemné motoriky, v koordinaci ruky a oka, seznámí se
s vlastnostmi keramické hlíny,
s lepením, zdobením, glazováním
keramických výrobků apod.
Za rozhovor poděkoval
Zdeněk Beil
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Senioři bez hranic 2013
Dne 17. ledna 2013 se poprvé sešla pracovní skupina k přípravě
2. ročníku projektu „Senioři bez
hranic 2013“. I v letošním roce
plánují neziskové organizace nabízet seniorům v letních měsících
své aktivity.
Slavnostní zahajovací den tentokrát proběhne již 8. června 2013
v rámci veletrhu sociálního podnikání Flory Olomouc „Mezi námi“

a od června do konce srpna budou
v Olomouci a okolí probíhat například výtvarné kurzy a dílničky,
semináře zájmového vzdělávání,
výuka společenského tance i jízdy
na in-line bruslích, rekondiční
a rehabilitační pohybové aktivity,
naučné vycházky, nordic walking
a návštěva atraktivních míst, vše
pro seniory ve věku 55+ zdarma.
Projekt je opět realizován ve

spolupráci s Olomouckou sekcí
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, koordinátorem je o. s. INspiro, stejně
jako v loňském roce.
Partnery letošního ročníku
jsou: Magistrát města Olomouce,
Olomoucký kraj, Městská policie
Olomouc, Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého, Klub SenSen
Konta Bariéry a Výstaviště Flora
Olomouc, a. s.
V loňském roce nabídlo 11 neziskových organizací, Fakulta tě-

lesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci a Městská policie Olomouc své aktivity seniorům zdarma. Proběhlo celkem 41 akcí, kterých se zúčastnilo asi 650 seniorů,
kteří vyjádřili se všemi akcemi
velkou spokojenost 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
navštěvují i v průběhu školního
roku.
Za organizátory Milada Šnajdrová

sičkách v oděvu. Peněz si brát jen
tolik, kolik potřebujeme. Vyhýbat
se návalům a tlačenicím, veškerá
zavazadla mít stále pod kontrolou.
Opakovali i banální rady, které
jsme slyšeli mnohokrát – nepokládat kabelku do nákupního košíku
a nemít PIN vedle platební karty.
Lidé jsou nepoučitelní, stále se
toho dopouštějí. Strážníci radili
ženám nenosit kabelku na jednom
rameni, ale řemen mít přes tělo.
Rozmáhá se stržení kabelek z ramene. Když už dojde ke ztrátě
dokladů, je nutné ji nahlásit ihned.

Pachateli stačí velmi krátký čas na
to, aby na ukradenou kartu vybral
peníze nebo na cizí občanský průkaz spáchal další trestný čin.
Rizika přepadení by se dala
shrnout následovně: osamělé osoby by se neměly vyskytovat na
temných odlehlých místech, hlučným skupinám na ulici se raději
vyhýbat, s nikým cizím nevcházet
do domu, cizí doprovod raději nepřijímat, v prázdném autobusu sedět co nejblíže řidiči, na liduprázdných zastávkách raději nevystupovat. Při přepadení se nebránit
za každou cenu, snaha pachatelů
oběť umlčet je zřejmá.
Vynalézavost podvodníků stá-

le narůstá, vydávají se za revizory
plynu a elektřiny, za kamarády
příbuzných, potřebují rozměnit
peníze, napít se vody… Atraktivní
„zájezdy“ od firem vždycky zavánějí podvodem. Strážníci nám
dali mnoho cenných rad, jak si lépe chránit příbytek a majetek.
Dostali jsme Průkaz pro seniory,
instruktážní leták Městská policie
radí seniorům a přenosný ruční
alarm, jehož funkčnost jsme si
hned mohli vyzkoušet. Loučili
jsme se s poděkováním v přátelském duchu.
Marie Nádvorníková

Ve čtvrtek 21. února se bude konat Hudební večer s písničkami
Roberta Křesťana, v 18 hodin ve
Fox clubu (v prostorách klubu pro
seniory), Javoříčská 2 – hned u zastávky tramvaje č. 1, 4, 6 Okresní
soud.
Říkají vám něco názvy písní
Panenka, Pojďme se napít, Ještě
jedno kafe, Napsal jsem jméno svý
na zdi? Tyhle a spoustu dalších od
Roberta Křesťana, zpěváka, básníka a intelektuála, si s námi mů-

žete živě zahrát a zazpívat s Hynkem Pečinkou, Jardou Jiříkem
a dalšími.
Příspěvek na akci: členové
klubu zdarma, hosté 20 Kč.

Strážníci radili postiženým
Na schůzce organizace Roska Olomouc 16. ledna proběhla zdařilá
akce. Přišli mezi nás strážníci preventivně-informační skupiny Městské policie Olomouc Jaroslav Svoboda a Milan Hulík. V neformální
a vstřícné atmosféře probrali
všechna rizika, která na seniory
a postižené číhají při okradení,
podvodech a přepadení. Výklad
prokládali uváděním konkrétních
případů z regionu.
Strážníci radili nosit peníze,
doklady a klíče odděleně a v uzavřených taškách nebo všitých kap-

Druhé výročí založení
Mamma HELPu v Olomouci
V pátek 22. února tomu budou již
dva roky, kdy jsme pomyslně rozstřihli pásku a olomoucký Mamma
HELP byl na světě.
Ráda bych vás tímto pozvala
na sice skromnou, ale přesto „velikou“ oslavu dvouletého výročí
našeho působení. Přijměte tedy mé
srdečné pozvání k účasti na této
společenské akci, kterou jsme pro
vás připravili na středu 20. února

v prostorách našeho centra.
Začátek našeho setkání je
v 15 hodin.
Těším se na vás, že si společným zavzpomínáním připomeneme to všechno, co se na půdě olomouckého Mamma HELPu odžilo
a podařilo.
Karla Otavová, koordinátorka,
Dolní náměstí 42, Olomouc

Pozvánka Malé lišky

Ohlédnutí za novoroční procházkou
Na Nový rok odpoledne se příznivci Holického lesa začali scházet na
známém místě u Kojeneckého ústavu v Olomouci na třetí Novoroční procházku. Organizátoři měli pro všechny připravené překvapení hned na začátku, a to placky
s logem HL a nápisem MÁME RÁDI HOLICKÝ LES. Placky hned putovaly na bundy nebo na batohy.
Po rozdání lístků do tomboly jsme
se všichni vydali na cestu. Letos
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jsme nemohli jít oblíbenou trasou
kolem Moravy, protože zde právě
probíhají práce v rámci protipovodňové úpravy města Olomouc.
A tak jsme se vydali po silnici a na
konci Přichystalovy ulice jsme zabočili do budoucího Holického
lesa. Sluníčko svítilo tak intenzivně, že se polní cesta změnila v cestu blátivou. Děti se radovaly a rozdupávaly poslední zbytky ledu
v zamrzlých kalužích. Cestou jsme

měli dvě zastavení. První bylo na
místě bývalé skládky. Při druhém
zastavení jsme informovali o projektu HL, získané dotaci a o akcích
Sdružení pro Holický les. Cílem
naší cesty byla restaurace Na
Statku, kde probíhalo losování
tomboly. Všichni jsme si rádi dali
horký čaj nebo punč a připravené
pohoštění. I přes bláto na botách
se vycházka vydařila a příští rok
půjdeme zase. Fotky z procházky

Malá liška – klub přátel přírody
pořádá akce v přírodě a amatérské
kulturní aktivity. Sdružení sídlí na
ul. Schweitzerova 70, 779 00 Olomouc, tel. 602 431 149, fox@
malaliska.cz, www.malaliska.cz.
můžete zhlédnout na našich webových stránkách.
Ivana Kalodová
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Velká cena cestovního ruchu pro Jeseník
Třetí místo Velké ceny cestovního
ruchu v kategorii Nejlepší turistický produkt si z vyhlášení na veletrhu REGIONTOUR odneslo Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Úspěšným produktem se stal
průvodce Jeseníky: s Nebelem po
Semmeringu.
„Úspěch produktu cestovního ruchu nás velmi těší. Na jeho vzniku se
finančně podíleli i naši členové, zejména pivovar Holba, kterým patří

velký dík,“ uvedla PR manažerka
J-SCR Barbora Haušková, která spolupracovala na vytvoření průvodce
s autory komiksu Alois Nebel Jaroslavem Rudišem a Jaromírem 99.
V rámci soutěže Velká cena
cestovního ruchu 2012/2013 bylo
v šesti kategoriích oceněno osmnáct mimořádně kvalitních produktů a aktivit, které přispívají
k rozvoji cestovního ruchu v českých a moravských regionech,

a čtyři cestovní kanceláře. Odborná porota posuzovala 79 přihlášek
a do hlasování o nejlepší cestovní
kancelář bylo započítáno 23 458
platných hlasů. Výsledky byly jako již tradičně vyhlášeny ve čtvrtek 17. ledna na centrálním pódiu
veletrhu REGIONTOUR.
Vítězem kategorie Nejlepší turistický produkt se stalo Českosaské Švýcarsko – To jede! Aneb
busem, parníkem, vlakem i tram-

vají do světa skalních měst. Jako
druhý se umístil produkt společnosti EYWAN Areál středověké
tvrze Orlice. Ceny předával náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje Roman Celý, náměstek ministra pro místní rozvoj Michal
Janeba, ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška, prezident Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur Roman Škrabánka a další významné osoby.
Bc. Barbora Haušková,
PR manažerka, tel.: 775 560 371,
e-mail:hauskova@jesenikytourism.cz

směřují. Staráme se o to, aby byly
projekty správně realizovány, a zároveň zajišťujeme absorpční kapacitu v regionu – zjednodušeně řečeno, indikujeme tedy projektové
záměry a prosazujeme jejich podporu, pokud naplňují cíle integrovaných plánů,“ upřesnil. Sdružení
prosazuje zájmy Jeseníků jako
celku.
Zatím poslední výzvy se zaměřily na podporu drobných ubytovatelů, kdy z Jesenicka žádalo
o drobný příspěvek 16 majitelů
penzionů a provozovatelů ubytování v soukromí, a také na modernizaci lyžařských areálů a větších ubytovacích kapacit. Sdružení
tak spolu s Úřadem Regionální rady přihrálo do regionu dalších
téměř 5 milionů korun. „Máme
před sebou poslední výzvy, neboť
programovací období EU 2007–2013
se již chýlí ke konci. Zájem o dotace je však stále velký, se stá-

le rostoucím potenciálem rozvoje
cestovního ruchu roste i zájem investorů a místních subjektů o zvyšování kvality nabízených služeb.
Ruku v ruce s tímto trendem jde
i kontinuální zvyšování návštěvnosti Jeseníků, které dokládá potřebnost a opodstatněnost takových investic do infrastruktury
cestovního ruchu,“ dodal Závěšický a upozornil, že fungující model spolupráce Úřadu Regionální
rady s destinačním managementem je jedinečným přístupem k regionálnímu rozvoji, jenž se v praxi
za šest let plně osvědčil, a zakládá
tak ideální příklad pro další programovací období.
Celkově však Sdružení stojí
u více než 2 miliard korun, kromě
Jesenicka a Šumperska jsou to celé Jeseníky. Své o tom ví ale zejména podnikatelé a obce, na veřejnost se informace příliš nedostávají. „To mi přijde zcela přirozené. Nemáme potřebu se tím
chlubit, získávání dotací pro náš
region považujeme za naši po-

vinnost. Převažujícím posláním
činnosti Sdružení zůstává propagace a marketing Jeseníků jako
turistické destinace. Ty zhruba dvě
miliardy korun, které se v posledních letech investovaly také
díky nám nejen z ROP, považujeme za klíčový vstup v cestovním
ruchu. To období zdánlivé hojnosti
ale pomalu končí, tak se musíme
ještě více semknout a pracovat na
dalším růstu,“ uvažuje Závěšický.
Sdružení funguje na základě
iniciativ zdola a na principu partnerství už od roku 1999. Dnes má
přes sto členů a další desítky se
hlásí o spolupráci. Kromě propagace Jeseníků a podpory investic
do cestovního ruchu se J-SCR stará o podporu kvality služeb, vzdělávání lidských zdrojů a také koordinuje údržbu lyžařských a běžeckých tras. Ty jen v loňském roce navštívilo přes 70 tisíc běžkařů.
Ing. Andrea Závěšická, manažerka
integrovaných plánů rozvoje území,
e-mail: zavesicka@jesenikytourism.cz,
tel.: 608 119 091

Václava Neckáře. Za kameru získal
Tománek prestižní tuzemskou sošku Anděl. Projekci snímků z různých míst Jeseníků mohou po celou
dobu konání výstavy sledovat také
Berlíňané procházející po ulici. Jesenickou atmosféru v rámci vernisáže podtrhly i místní produkty –
domácí konzervy z rodinné konzervárny Via Delicia a Bairnsfather
Distillery, likéry z Domašova. Sobotní kulturní událost přitáhla na
350 návštěvníků, jak Čechů žijících
v Berlíně, tak i místních obyvatel.
Výstava v Berlíně potrvá do 28. února.
„Pro návštěvníky Jeseníků připravujeme aplikaci do mobilních telefonů, která jim v rámci otevírání
nových střípků a dějových linek Aloi-

se Nebela otevře krásná místa Jeseníků,“ poodkrývá Závěšický plány
Sdružení, které díky filmu vytvořilo
se svými partnery průvodce s názvem
Jeseníky: s Nebelem po Semmeringu,
o který je velký zájem v Česku i zahraničí. „Díky spolupráci s takovými
partnery, jako jsou České dráhy nebo
pivovar Holba, se náš průvodce dostává k tisícům návštěvníků Jeseníků
a láká čtenáře a filmové diváky do
nejvyšších moravských hor, bývalých
Sudet. Díky Aloisi Nebelovi může návštěvník poznat v nové perspektivě
slavnou železniční trať a také celou
krajinu od Králického Sněžníku přes
Rychlebské hory, Hrubý a Nízký Jeseník, Zlatohorskou, Zábřežskou a Hanušovickou vrchovinu,“ dodává.
PhDr. Jan Závěšický, ředitel,
tel.: 776 754 444,
e-mail: zavesicky@jesenikytourism.cz

Cestovní ruch – Jeseníky
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) se nestará jen o propagaci. Prosazuje také investice do
infrastruktury cestovního ruchu
v Jeseníkách. Jen v rámci integrovaných plánů rozvoje území
bylo na infrastrukturu cestovního
ruchu poskytnuto již více než 460
milionů z Regionálního operačního programu Střední Morava
(ROP). Příjemci dotací jsou jak
podnikatelé v cestovním ruchu,
tak místní samospráva i neziskové
organizace. S povinným spolufinancováním tak lze hovořit již
o miliardě korun, která se na rozvoj lyžařských areálů, ubytovacích
kapacit a další návazné infrastruktury proinvestovala.
„Jedná se o obrovský úspěch
pro rozvoj Jeseníků,“ míní Jan Závěšický, ředitel J-SCR. „Naše Sdružení je partnerem koordinace integrovaných plánů, prostřednictvím kterých dotace do Jeseníků

Alois Nebel spojuje Jeseníky s Berlínem
Putovní výstava komiksu Alois Nebel o příbězích výpravčího ze zapadlého nádraží Bílý Potok na Jesenicku,
která vznikla z iniciativy Literárního
domu ve Stuttgartu, nyní sídlí v Českém centru v Berlíně a na tamní
Akademii ilustrace a designu. K zahájení výstavy v sobotu 12. ledna
přizvali pořadatelé Jeseníky, tedy zástupce organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.
Komiks, film i atmosféra jesenické krajiny přitahují naše západní
sousedy. Svědčí o tom články v německém tisku, mimo jiné i v Berliner Zeitung. „Díky Aloisi Nebelovi
mají Jeseníky zase větší ohlasy a zajímají se o ně další návštěvníci. Ve
filmu i jeho komiksové předloze
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jsou naše hory nejen místem příběhu, ale je velmi věrně umělecky
ztvárněn jejich charakter a atmosféra. Vidět film nebo číst komiks, to je
jako být jednou nohou u nás,“ oceňuje věrnost díla místu svého děje
Jan Závěšický, ředitel Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu.
Jeseníky se tak kromě lázeňství, horské turistiky, neporušené
přírody a centra moderních lyžařských areálů mohou prezentovat
i jako kulturní region. V rámci zahájení výstavy vystoupila v Českém
centru v Berlíně kapela Priessnitz.
Komiksovou expozici doprovází
projekce Dušana Tománka, filmového fotografa Aloise Nebela a také kameramana klipu Půlnoční
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Centrum pro dvojčata přednášelo mezi poslanci
Prestižního ocenění své práce se
dočkalo olomoucké Centrum pro
rodiny s dvojčaty a vícerčaty. Představitelé centra byli totiž pozváni,
aby přednášeli na mezinárodní
konferenci na téma Život s dvojčaty. Tento ojedinělý kongres se konal v listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Za tým olomouckého Centra pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty se konference zúčastnila ředitelka Zuzana Staroštíková.
„Možnost přednášet na tak důležité mezinárodní akci vnímám jako
velmi významný krok pro další
činnost a profesionalizaci olomouckého centra,“ shrnula Staroštíková.
Klub dvojčat v Olomouci má
dlouhou tradici a zaujímá důležitou pozici v rámci Moravy i celé
ČR. Už v roce 1995 v Olomouci
vznikl Klub dvojčat a vícerčat jako vůbec první na Moravě a po
pražském klubu jako druhý v ČR,
a to díky šikovným maminkám
dvojčat, které cítily potřebu pra-

videlně se scházet. Se stále vyšším
počtem narozených dvojčat roste
i zájem o profesionální a dostupné
poradenství. Nabídka aktivit a služeb Centra pro rodiny s dvojčaty
se tak rozšiřuje stejně jako počet
spokojených klientů.
Také díky podpoře ze strany
města Olomouc otevřelo v roce
2012 Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty poradnu, která jako jediná v ČR nabízí odborné
poradenství – psychologické, sociálněprávní, laktační, dále například i profesní poradenství pro rodiče při návratu na trh práce.
„Mezi klienty Centra patří nejen
stávající a nastávající rodiny s vícerčaty, ale i dospělá dvojčata, například v těžké situaci úmrtí jednoho sourozence. Obracejí se na
nás i studenti vysokých škol různých oborů, kterým vedeme diplomové práce s tematikou vícerčat.
Pomáháme i odborníkům, kteří
s touto cílovou skupinou pracují
a potřebují přiblížit právě specifika vícerčat. Jedná se například
o umístění dvojčat do náhradní ro-

Projekt RC Heřmánek
Ve dnech 13.–15. 11. 2012 se v Olomouckém kraji uskutečnilo další
školení tzv. moderátorek, maminek
na rodičovské dovolené a před návratem do zaměstnání, které se
chtějí aktivně věnovat vzdělávání
v oblasti zaměstnatelnosti.
Školení proběhlo v Rodinném
centru Heřmánek v rámci projektu
M_ANIMA, jehož realizátorem je
Národní centrum pro rodinu spolu
s regionálními partnery. Projekt je
zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti žen, které se po rodičovské
dovolené vracejí na trh práce, a je
hrazen z prostředků ESF.

Moderátorky se během školení
seznámily se zpracovanou metodikou, která se komplexně zabývá
situací ženy v období intenzivní rodičovské fáze. Moderátorky mohou
metodiku využít při práci se skupinou žen, se kterými se scházejí
např. v mateřském či rodinném
centru. Nepředpokládá se předchozí odborné vzdělání v dané problematice, naopak každá žena vychází
při společné práci z vlastní situace
a vlastních zkušeností a preferencí,
metodika nabízí přesný návod pro
vedení každé lekce, pracovní listy
a další vzdělávací materiály.

Manželství je umění – to je motto
letošního ročníku Národního týdne
manželství. Rodinné centrum Provázek se zapojuje do této kampaně
každoročně už od prvního ročníku,
který se konal v roce 2007.
Letos bude tomuto týdnu věnována speciální Tvořivá dílna dne
12. února 2013 v 17 hodin. Účast-

níci budou vyrábět dárek pro svého partnera, nebude chybět malá
hostina a výstava svatebních fotografií a obrázků dětí. Pro každého
je připraven také malý dárek a inspirace pro rozvoj manželství. Materiál 40 výzev lásky (na základě
filmu V jednom ohni), Pět typů
(o naplnění potřeb toho druhého)

dinné péče, problematiku předčasně narozených vícerčat nebo
metody práce s dvojčaty ve školce
a ve škole, kde se vyskytují opravdu již v každé třídě,“ informuje
Staroštíková.
Olomoucké centrum má za
roky fungování vybudované pevné
místo v sociálních službách. „Stále častěji jsme zváni na konference, semináře a diskuse a jsme rádi,
že můžeme předávat zkušenosti
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a znalosti o takto specifické a čím
dál početnější skupině rodin s vícerčaty. Věříme, že i nadále budou
služby a aktivity olomouckého
Centra pro rodiny s vícerčaty podporovány ze strany města Olomouc. Naše město se tak může
prezentovat na celostátní i mezinárodní úrovni,“ doplňuje Staroštíková.
www.dvojcata.net

Projekt zahrnuje také jednorázové vzdělávací besedy, které se
konají přímo v místech stálého setkávání žen. Také na těchto besedách, stejně jako během školení,
se maminky věnují zejména těmto
tematickým okruhům:
A/ zdravé sebevědomí,
B/ požadavky trhu práce, včetně
nabídek dalšího vzdělávání
v dané oblasti,
C/ základní komunikační dovednosti s ohledem na specifika rodiny a zaměstnání,
D/ základy psychohygieny.

Marie Oujezdská, Národní centrum
pro rodinu Brno, tel.: 733 598 575,
e-mail: manima@volny.cz
Rodinné centrum (RC) Heřmánek
vzniklo v březnu 2006, a to díky
aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi
s ostatními rodinami. Jsme členy
Sítě MC a Unie neziskových organizací OK. V roce 2007 jsme získali za naši činnost ocenění Společnost přátelská rodině a certifikát Laktační ligy Místo přátelské
kojení. V roce 2012
jsme získali oceněBližší informace o projektu je mož- ní Baby Friendly
no najít na www.rodiny.cz.
Certificate.

Národní týden manželství
v Provázku

www.uno-ok.cz

a Úkol na 10 minut (zajímavý ná- manželství probíhá.
pad, jak rozvinout komunikaci). Za RC Provázek Magda Mečkovská,
Tyto materiály budou k dispozici
www.rcprovazek.cz
celou dobu, kdy Národní týden
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Otevřeli jsme Dramacentrum!
„Prožitkem formujeme osobnost“

Občanské sdružení s názvem
„Sdružení D Olomouc“ existuje od
roku 2000 a celkem jedenáct lektorů realizuje ročně asi 230 dvouhodinových prožitkových programů pro oba stupně ZŠ i SŠ. Zamě-

Informace z OK4EU

řujeme se na prevenci rizikového
chování (drogy, šikana, sociální
vyloučení), ale především na prohloubení poznávání dětí, jejich
schopností vycházet spolu, řešit
problémy, zdravě se pojímat.
Na základě učení se formou
vlastního prožitku, zkušeností, skrze umění rozvíjíme osobnost a sociální komunikaci dětí a mládeže,
jejich sociální inteligenci a v neposlední řadě vracíme umění do hry.
Prožitkové programy realizujeme přímo ve školách a od konce
roku 2012 i v samostatném nově
zřízeném prostoru Dramacentrum.
Výchovné působení v rámci Dramacentra je založeno na intenzivnější práci s třídním kolektivem. Zatímco běžně se setkáváme
se třídou maximálně 1× ročně
(2 vyučovací hodiny), nový model
nám umožní setkat se se třídou 3×
ročně (celkem 9 vyučovacích

hodin), a tak zásadněji ovlivnit postoje žáků.
Roční preventivní program
v Dramacentru zahrnuje sociálně
psychologický výcvik, prožitkový
program tematicky zaměřený dle
vlastního výběru školy a příběhové
drama s prvky divadla fórum, kde
mohou žáci svými návrhy a osobními vstupy ovlivnit další směřování příběhu. Po výše zmíněných krocích je navíc třídě k dispozici psycholog k deseti hodinám
konzultací.
Realizace programů v neškolním prostoru Dramacentrum přináší novou kvalitu ve využití výukových metod (hra v roli, divadlo
fórum, využití filmových a hudebních ukázek) a ve vytvoření
speciální atmosféry (nerušení okolím a nerušení okolí). Toto prostředí akceleruje dopad prožitku
a přenáší jej do postoje účastníka.
Programy realizované v Dramacentru se tedy liší od stávajících
programů Sdružení D nejen struktu-

Představujeme NNO

rou (formou realizace), ale především hloubkou a intenzitou ovlivňování postojů žáka nebo studenta.
Pevně věříme, že se Dramacentrum postupně stane vyhledávaným a inspirativním místem pro
tvořivou práci s dětmi i dospělými.
Webové stránky organizace najdete na adrese www.sdruzenid.cz,
odkaz na facebook je www.facebook.com/SdruzeniD.
Bc. Zuzana Zapletalová,
e-mail: funds2@sdruzenid.cz,
telefon: 608 455 457

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2013
V polovině října bylo spuštěno další kolo „Ceny Karla Velikého pro
mladé Evropany“. Nejzazší termín
pro podávání přihlášek do již šestého ročníku soutěže je 28. únor
2013.
Cena se uděluje projektům,
které realizují mladí lidé a jež pro-

hlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu
pro evropskou identitu a uvádějí
reálné příklady Evropanů žijících
v jednom společenství. „Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany“
každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro

parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). Představitelé všech 27 vybraných národních projektů budou
Mezinárodní cenu Karla Velikého pozváni na čtyřdenní návštěvu něv Cáchách.
meckých Cách.
Nejlepší projekt získá 5000
Ceny pro tři nejlepší projekty
EUR, druhý nejlepší 3000 EUR předá předseda Evropského parlaa třetí 2000 EUR. Kromě finanční- mentu a zástupce Nadace Mezináho ocenění bude třem nejlepším rodní ceny Karla Velikého v Cáúčastníkům soutěže předána po- chách.
zvánka k návštěvě Evropského
Štěpán Krajča, OK4EU

Mladí fotografové pojedou do Bruselu
Zájmové sdružení OK4EU slavnostně
vyhlásilo výsledky fotografické soutěže pro studenty středních škol.

Ve středu 19. 12. 2012 byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže Evropa všude, kam se podívám,
kterou připravilo zájmové sdružení
právnických osob OK4EU. Soutěž
byla určena studentům středních
škol a druhého stupně víceletých
gymnázií z Olomouckého kraje
a chtěla přiblížit pohled studentů
na Evropskou unii. Studenti soutěžili ve třech tematických kategoriích: Já a Evropská unie, Jak je
Evropská unie vidět v mém regionu a Moje škola a Evropská unie.
Během slavnostního vyhlášení
výsledků se soutěžící setkali s porotci, kteří nejen ohodnotili jejich
fotografie, ale motivovali je k další
tvorbě a poradili jim, jak se mají
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předává aktuální informace o evropské legislativě a výzvách komunitárních programů svým
vyvarovat nejčastějších chyb. Celé ho v Olomouci, Europe Direct členům. Sdružení pořádá také ododpoledne doplnila výstava oceně- Olomouc a OK4Inovace. Hlavní borné semináře, podílí se na prených prací, které budou putovat cenu věnoval do soutěže europo- zentaci kraje či asistuje návštěvám
po zúčastněných středních ško- slanec Jan Březina.
z Olomouckého kraje v Bruselu.
lách. Do soutěže se přihlásilo více
Soutěž iniciovalo sdružení
Michaela Vráželová,
než 40 studentů z 16 škol, vítězi OK4EU, které zastupuje Olomouc+420 737 331 647, vrazev jednotlivých kategoriích jsou Lu- ký kraj při Evropské unii. OK4EU
lova@ok4eu.cz
cie Poskerová a Kristýna Štadlerová z Obchodní akademie v Olomouci a Nicole Marková, která
studuje na SOŠ a SOU zemědělském v Horních Heřmanicích.
Soutěžilo se o hodnotné ceny,
vítěz v každé kategorii získal vícedenní zájezd do Bruselu spojený
s návštěvou evropských institucí,
ocenění na dalších místech dostali fotorámečky, USB disky, knihy,
deskové hry a propagační materiály s evropskou tematikou. Hodnotné ceny do soutěže věnovali
partneři, mezi které patřil Olomoucký kraj, Univerzita Palacké-

www.uno-ok.cz

Informace o legislativě

Odklad a zastavení exekuce
Stále častěji se objevují případy lidí,
kteří mají exekuce a proti tomu
žádný příjem nebo majetek. Exekuce se neumořují a dluhy stále rostou
o úroky. Situace se zdá bezvýchodná, ale určité řešení by tu bylo.
O odkladu nebo zastavení exekuce rozhoduje exekutor, a proto je
nutné návrhy adresovat přímo jemu.

266 zákona č. 99/1963 Sb. Jedná se o 4 důvody, které musí být
splněny současně, aby byl návrh
na odklad exekuce úspěšný.
Návrh obdrží exekutor a sám
rozhodne o odložení exekuce
nebo návrh do 7 dnů předloží
soudu. Soud je povinen o odkladu do 15 dnů rozhodnout.
Do té doby exekutor není
V jakém případě lze uvažovat
oprávněn činit jakékoli úkony
o podání návrhu na odklad neexekuce.
bo zastavení exekuce?
Exekuci je možno odložit jen
1. Důvody, z jakých lze exekuci
na nějakou konkrétně stanoveodložit, najdete v občanském
nou dobu, ne tedy na neurčito.
soudním řádu, konkrétně v § 2. Důvody, z jakých lze exekuci za-

Novela občanského zákoníku
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který má nabýt účinnosti
k 1. 1. 2014. Jedná se o zcela nový
kodex soukromého práva.
Na jednu stranu zavádí „pořádek“ tam, kde je to žádoucí (např.
občanská sdružení se řídí dosud zákonem o sdružování občanů z roku
1990, který je často kritizovaný pro
svoji vágnost a nejasnost). Na druhou stranu stovky stávajících občanských sdružení čeká do budoucna větší administrativní zátěž
a zvýšená odpovědnost řídicích
a správních orgánů, na kterou dnes
nejsou dostatečně připraveni.
S výjimkou církevních subjektů, na které se budou vztahovat
pouze obecná ustanovení upravující fungování a odpovědnost členů
jejich orgánů, se dotýká všech
typů nestátních neziskových organizací. Tedy občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací i nadačních fondů.
Největší změny v budoucnu
čekají ta občanská sdružení, která
dosud poskytují služby mimo
okruh své členské základny. Především se bude jednat o oblast sociálních služeb a o oblast vzdělávání.
Znát své možnosti se vyplatí
Můžeme se kvalifikovaně rozhodnout, jakou právní formu pro naši
organizaci vybereme.
Některá rozhodnutí můžeme
zrealizovat právě teď, kdy nový
občanský zákoník ještě není účinný. Od 1. 1. 2014 některá rozhodnutí již nebude možné učinit.
Zvažte, jakou organizací chcete do budoucna být.

www.uno-ok.cz

Spolek je organizací postavenou
primárně na členském principu.
Ústav představuje novou možnost pro stávající poskytovatele
obecně prospěšných služeb a pro ty,
kteří realizují obecně prospěšné činnosti ve prospěch široké veřejnosti.
Funguje na obdobných principech jako dnešní obecně prospěšná společnost. Má však větší volnost ve své
činnosti i v podnikání.
Další novou právní formou,
kterou nabízí zákon o obchodních
korporacích nahrazující od 1. 1.
2014 obchodní zákoník, je sociální
družstvo. To vyvíjí obecně prospěšnou činnost za účelem sociální
a pracovní integrace znevýhodněných osob. Členy mohou být pouze zaměstnanci, klienti a dobrovolníci podílející se na jejich činnosti. Povinný je vklad člena.

Budoucnost neziskových
organizací
Největší změny v budoucnu čekají ta občanská sdružení, jejichž
převažující činností je poskytování
služeb za úplatu, a to jak přímo,
tak ve svých organizačních jednotkách s právní subjektivitou.
Tato sdružení nebo jejich organizační jednotky mohou do 31.
12. 2013 založit obecně prospěšnou
společnost, která bude nadále poskytovat služby veřejnosti za úplatu. Smluvně na ni převedou majetek, zaměstnance, služby a klienty
sdružení, kterým jsou tyto služby
poskytovány. Pokud mají funkční
členskou základnu, mohou si dál ponechat sdružení k realizaci členské
činnosti. Pokud tato sdružení měla
členy pouze formálně nebo pouze
pro to, aby poskytovala služby, bu-

stavit, najdete v občanském
soudním řádu, konkrétně v § 268
zákona č. 99/1963 Sb. V případě, že se dluhy nacházejí v takové fázi, že probíhá či proběhla
exekuce a není možné nic exekuovat, tedy nelze provádět srážky z příjmu a dlužník nevlastní
žádný majetek vyšší ceny, je potřeba požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost.
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souhlasí. Pokud všichni účastníci
exekuce se zastavením souhlasí
nebo pokud marně uplynula
30denní lhůta k vyjádření se
(např. i pokud se některý účastník
zapomene nebo nestihne vyjádřit),
exekutor exekuci zastaví.
V opačných případech postoupí
exekutor návrh k rozhodnutí soudu.
Pokud máte exekuci a nevíte si
rady, jsme schopni zdarma návrh
na odklad nebo zastavení exekuce
Návrh na zastavení exekuce lze vypracovat i v organizaci Člověk
podat do 15 dnů ode dne, kdy se v tísni, o. p. s., pobočka Olomouc,
povinný o důvodu k zastavení do- Litovelská 14, Olomouc, tel.: 581
zvěděl. Pokud je podán návrh na 010 131.
zastavení exekuce, vyzve do 15
Monika Vinklárková,
dnů exekutor všechny účastníky,
monika.vinklarkova@gmail.com
aby se vyjádřili, zda se zastavením
de nejlepší je zrušit.
V současně době se čeká, zda
se podaří schválit v Poslanecké
sněmovně Senátem navrženou
změnu zákona o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a bude možná do 31.
12. 2013 přímá přeměna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost (OPS). OPS by
byla právním nástupcem občanského sdružení, zaniklo by ale členství stávajících členů občanského
sdružení.
Od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. od 1. 1. 2014,
čekají na NNO tyto změny:
Na „občanská sdružení“ se
bude od 1. 1. 2014 pohlížet jako na
„spolky“. Upraví své stanovy – buď
je přizpůsobí občanskému zákoníku, nebo si své poměry upraví
odlišně tam, kde to občanský zákoník umožňuje. Hlavní činností spolků, tj. tím, co budou vykoná-vat
především, bude spolková činnost
jako činnost se členy a pro členy.
Pokud občanská sdružení mají
členy více méně formálně a jako svou
převažující činnost poskytují služby,
budou se muset rozhodnout. Buď
převedou poskytování služeb do vedlejší činnosti, nebo se budou transformovat na „ústavy“. Budou realizovat
obecně prospěšné činnosti v režimu
velmi obdobném fungování stávajících obecně prospěšných společností.
Stejně tak se po 1. 1. 2014
mohou transformovat na „sociální
družstvo“ za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných
osob do společnosti při splnění
dalších podmínek stanoveným zákonem o obchodních korporacích.
Nadace a nadační fondy svou
právní subjektivitu nemění, zakladatel nadace či nadačního fondu
bude moci nadační listinu přizpů-

sobit úpravě nového občanského
zákoníku.
Obecně prospěšné společnosti. Po 1. 1. 2014 již nebude
možné zakládat nové obecně prospěšné společnosti. K poskytování
obecně prospěšných služeb bude
možné zřizovat dle nového občanského zákoníku „ústavy“.
Obecně prospěšné společnosti
se budou moci po posouzení, která právní úprava jim nejlépe vyhovuje, rozhodnout, zda
a) zůstanou obecně prospěšnou
společností a budou se dále řídit zákonem č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech,
b) transformují se na ústav,
c) transformují se na nadaci nebo
nadační fond.
Společnost s ručením
omezeným?
Některé typy stávajících neziskových subjektů se možná rozhodnou i pro společnost s ručením
omezeným. Nově totiž bude možný vklad společníků při založení
s. r. o. v minimální hodnotě 1 Kč.
Nový občanský zákoník definuje
tzv. statut veřejné prospěšnosti,
který budou moci získat i s. r. o.
v případě, že jejich činnost bude
veřejně prospěšná.
Jakou organizací chceme být?
Jaká právní forma odpovídá
nejlépe charakteru naší činnosti?
Budeme fungovat jako jeden
právní subjekt, či více subjektů
podle charakteru činnosti?
Pokud se na věc budeme dívat optimisticky, může nová legislativa
představovat vhodnou příležitost
ke změně.
Jolana Turnerová,
e-mail: turnerovaj@spiralis-os.cz
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ganizovat, ale které jsou potřebné pro jejich další rozvoj,
činnost a seberealizaci. Témata
seminářů a školení – dotace
• Probíhá průběžně aktualizace
z OK, měst a jiné dotace, úpradatabáze neziskových organizava fotografií, základy práce na
cí (dále NO) na základě nových
PC a jeho pokračování, daňové
přihlášek do UNO, aktuální stav
poradenství a účetnictví, vzděnových členů k 31. 1. 2013 je
lávání, v neposlední řadě pro149. Přihlášku naleznete na
bíhá cyklus seminářů o novém
www.uno-ok.cz v banneru „nové
občanském zákoníku, který se
UNO“, stačí vyplnit, podepsat
NO bude v budoucnu dotýkat.
a naskenovanou zaslat na e‑mail: • Činnost členů UNO funguje dásekretariat@uno-ok.cz.
le v 10 sekcích, rozdělených
• Z významného projektu „Pomáregionálně dle místa (Olomoucháme neziskovkám“ Olomoucká sekce, Prostějovská sekce,
kého kraje jsme 15 NO poskytPřerovská sekce, Šumperská
li příspěvek 5000 Kč na prvotní
sekce a na Jesenicku Dobropořízení IT techniky a 10 NO
mysl) či krajsky dle oboru zájpříspěvek 1500 Kč na zavedení
mu (Hasičská sekce, Sekce pro
internetového připojení, popř.
rodinu, Dobrovolnická sekce,
na jeho provoz. Toto nám
Sociální sekce a na Jesenicku
umožňuje již 6. rokem zvyšovat
NOSSJ). Každé z těchto sekcí
komunikaci jak mezi neziskobyla na jejich činnost přidělevým sektorem vzájemně, tak
na částka 144 000 Kč. Podrobi s UNO OK.
něji se s činnostmi jednotlivých
• Dále jsme mohli díky finanční
sekcí za poslední rok můžete
podpoře cca 135 000 Kč z OK
seznámit v tomto čísle Bulletipomoci zajistit, zorganizovat
nu UNO nebo průběžně na webu
nebo finančně přispět NO či
UNO v odkazech sekce UNO.
spolupořadatelsky se podílet na • Rovněž částkou 5000 Kč podcca 30 seminářích a různých
porujeme významné regionální
školeních, které si samy NO
akce v každém okrese Olonejsou schopny zajistit či zormouckého kraje.
Významný projekt kraje umožnil
UNO pomáhat neziskovkám
Pokračování článku ze str. 1

Co se v mládí nenaučíš…
Desítky let se lidé mohli (či museli) spolehnout na péči státu, který
garantoval fungování základních
zdravotních a sociální služeb. Mnozí lidé se dnes cítí podvedeni, když
při poctivém placení daní, sociálního a zdravotního pojištění slyší, že
ponesou stále vyšší náklady na zajištění potřeb svých i svých rodin
a také na zajištění mnoha rizik, se
kterými nepočítali.
Ačkoliv je dostupnost informací historicky unikátní, je velmi obtížné se v nich orientovat, ověřovat si jejich význam a pravdivost. Sklopené oči u tabule a věta
„já tomu nerozumím“ nepomohou.
Vzdělávání a získávání specifických gramotností proto není jen
věcí učitelů a žáků, ale mělo by
být zájmem každého, kdo stojí
o kvalitní život.
Rodinná a mateřská centra
Heřmánek, Olivka a Waldík z Olomouce, ze vzdálenějších Pohádka
Náměšť na Hané nebo Krteček Jeseník se rozhodly vstoupit do projektu Gramotnost.cz a vytvořit
Centrum učení pro dospělé. Nabízí
kurzy, které vycházejí z odborně
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garantovaných metodik používaných ve školách. Programy Rozumíme penězům a Zdravá abeceda upravila skupina odborníků
tak, aby se i dospělí mohli vhodnou formou seznámit s nejdůležitějšími tématy z oblasti podpory
finančního i tělesného zdraví. Lektoři jsou odborníci s dlouholetou
zkušeností a účastníci mohou využít i další možnosti vzdělávání
portálu Gramotnost.cz.
V RC Olivka, RC Heřmánek
a MC Krteček se již první semináře konaly, v MC Waldík začínají
v průběhu února. Tematika Zdravotní gramotnosti jako celku bude
postupně zpracovávána v průběhu
projektu a zveřejněna v on-line
prostředí, prezenční kurz se bude
věnovat jedné její specifické části
– prevenci civilizačních onemocnění prostřednictvím dobré životosprávy.
Cyklus sedmi na sebe navazujících seminářů, které proběhnou
odstupem cca 1 měsíce, podporuje
zdravotní gramotnost zejména
v oblasti prevence civilizačních
onemocnění.

•

Informace o činnosti UNO

Poradenskou činnost (kontrola
uzavíraných smluv) a tisk propagačních cedulí s logy OK,
jednotlivých měst či vašich
sdružení či donorů, které potřebujete pro propagaci vašich
akcí, rovněž financujeme z tohoto projektu v celkové výši
cca 34 000 Kč za rok.
• Na roční provoz webových
stránek, jejich úpravy, administraci a práci redaktora webu,
který aktuálně zveřejňuje vaše
pozvánky a akce, je vyčleněna
částka 146 500 Kč.
• Redakční práce, korektury, grafické úpravy a tisk 300 ks každého z 10 čísel Bulletinu UNO
ročně jsou spolufinancovány
z tohoto projektu (90 000 Kč)
a z finančního příspěvku Statutárního města Olomouc
(10 000 Kč). Bulletin je distribuován po celém kraji elektronicky, v tištěné podobě na známých místech – seznam je uveden na webu UNO v odkaze
v banneru Bulletin.
• Administrativní pracovník sekretariátu UNO pracuje na celý
úvazek a je hrazen v plné výši
z VP 2012, pomocníci NO jsou
financováni 50 % z VP 2012
OK a 50 % jim přispívá jejich

město (Jeseník, Šumperk, Olomouc) nebo jiný dárce. Celkové
náklady z VP činí na tyto pracovníky 633 250 Kč, příspěvky
odjinud celkem činí 237 750 Kč.
Tyto částky pokrývají mzdy
včetně odvodů za sociální a
zdravotní pojištění, cestovné,
režie a materiál.
• Provozní výdaje UNO nám
umožňují financovat akce pro
NO, jako je např. krajský sněm,
setkávání politiků s NO, dále
uspořádat jednání dle aktuální
potřeby NO, pravidelné jednání
předsednictva UNO, pomocníků, vedoucích sekcí a pokrýt
jiné další nezbytné výdaje.

Skupina účastníků absolvuje
celý cyklus seminářů, vítáni jsou
muži, ženy i celé páry nebo širší
rodina. Cílem semináře je reflexe
životního stylu jednotlivce i rodinné jednotky a dohoda na případné změně.
Témata, která se budou prolínat celým kurzem, jsou:
1. Zdravotní rizika dnešní populace… aneb O čem se mluví
a o čem se ani nemluví,
2. Životní styl, jeho složky a determinanty… aneb Co brát
v potaz a co si už tolik nebrat,
3. Zdravý pohyb… aneb Málo je
málo, moc je někdy příliš,
4. Zdravá výživa… aneb Dodržovat základní principy, nepanikařit a pochutnat si,
5. Vnitřní pohoda… aneb Jaké si
to uděláme, takové to máme,
6. Zdravé prostředí… aneb Nakažlivé mohou být i návyky,
7. Spolutvorba zdravého prostoru… aneb Pokud chcete změnu,
řekněte si o ni!

podaření domácnosti, rozumné zadlužování, Ochrana spotřebitele,
Smlouvy – právní základ, Pojištění. Z těchto témat si lze vybrat
jen ta, která by vás zajímala.
Máte-li zájem o účast na seminářích, registrujte se a vyberte si
kurz v některém z Center učení na
www.gramotnost.cz. Aktuální informace o konání seminářů najdete
na webových stránkách Center
učení:
• www.rc-hermanek.cz,
• www.olivy-os.cz,
• www.waldorf-olomouc.cz,
• www.krtecekjesenik.cz,
• www.mcpohadka.estranky.cz.

RC Olivka a RC Pohádka Náměšť nabízí i kurzy finanční
gramotnosti s následujícími tématy: Hos-

Kontakty na UNO OK:
Sekretariát UNO: Mgr. Marcela
Vystrčilová, sekretariat@uno-ok.cz,
tel. 724 983 780
Pomocník na Jesenicku: pnjesenik
@uno-ok.cz, tel. 776 734 516
Pomocník na Šumpersku: pnsumperk
@uno-ok.cz, tel. 776 078 440
Pomocník na Olomoucku: pnolomouc@uno-ok.cz, tel. 724 983 780
Redaktor webu UNO: redakce@
uno-ok.cz, tel. 777 078 019
Redaktor Bulletinu UNO: bulletin
@uno-ok.cz, tel. 606 591 096
Mgr. Marcela Vystrčilová

Díky tomu, že projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, můžeme tyto
kurzy nabídnout všem zájemcům
v produktivním věku zcela bezplatně.
H. Kroupová, Z. Staroštíková

www.uno-ok.cz

