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Skaut dělal velký
úklid na Libavé
Stará Voda, Olomouc – Přes sedmdesát skautů včetně dvanácti kamarádů z Kanady a tří z Polska přijelo o víkendu 17. až 19. května do Staré Vody
na Libavé, aby pokračovali v obnově
poutního místa. Skauti se tu takto
scházejí třikrát do roka už neuvěřitelných devatenáct let.
„Vyčistili jsme hřbitov po zimním
období, posekli trávu kolem kostela,
rybníka, Královské studánky, kláštera a pomníku padlých. Upravili jsme
průchod přes klášterní zahradu a vysekali náletové křoviny,“ vypočítal
náplň práce posledního setkání Jan
Pečínka, vedoucí skautů z Velkého
Týnce, který záchranu Staré Vody organizuje.
Tentokrát skautům nepřálo počasí.
Sobotní dešťové přeháňky je nejméně
třikrát vyhnaly od práce a ani nocování ve stanech nebylo zrovna idylické. Skauti si přesto nenechali ujít
večerní světelný průvod od kostela ke
kapli Královské studánky a po jeho
skončení koncertování s kanadskými
dudami a českými kytarami.
Poprvé navštívili skauti Starou Vodu
v létě 1994, když se o existenci tohoto poutního místa dozvěděli z tisku
a televize. Kostel je dosud majetkem
české armády.
(red)
Viz rozhovor na str. 3

www.uno-ok.cz
Sběr víček zajistí
Lukáškovi rehabilitaci
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Napětí pominulo. UNO a kraj
budou nadále spolupracovat
Olomouc – Unie neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO
OK) a Olomoucký kraj budou spolupracovat na pořádání konferencí,
seminářů, veletrhů a dalších služeb
pro neziskový sektor. Takový je
alespoň výsledek jednání předsednictva UNO OK s pracovnicemi
nového odboru tajemníka hejtmana na Krajském úřadě v Olomouci.
Setkání, které se konalo 6. června,
alespoň částečně rozptýlilo napětí,
které mezi Unií a krajem panovalo

v posledních měsících.
Olomoucký kraj mění svou koncepci spolupráce s neziskovými
organizacemi. V rámci úspor letos
poprvé po osmi letech finančně nepodpořil Významný projekt UNO
OK Pomáháme neziskovkám, což
pro roční rozpočet organizace
znamená asi o půl druhého milionu korun méně. Tento fakt ovšem
předsednictvo UNO OK nepovažovalo za tolik závažný jako to, že
Olomoucký kraj přestal s Unií ko-

munikovat.
„To, že nám kraj letos nedal vůbec
nic, sice výrazně ovlivní naši činnost, ale není to pro nás likvidační.
UNO existovalo před finanční podporou kraje a bude existovat i nadále. Mnohem více jsem zklamaný
z dojmu, že kraj nechce s UNO
spolupracovat vůbec,“ řekl v úvodu
setkání místopředseda UNO OK
Jiří Rudolf. Jak připomněl, UNO
existuje již 13 let.
Pokračování na str. 2

Výstava Mezi námi: tři dny zážitků a informací
Olomouc – Stovky návštěvníků
a potenciálních klientů denně proudily na veletržní výstavu poskytovatelů sociálních služeb Mezi námi,
která se od 6. do 8. června konala
na Výstavišti Flora Olomouc. Na již
23. ročníku tradičního festivalu se
představily neziskové organizace,
sdružení a zájmové spolky z celého
Olomouckého kraje.
Největší nápor zažily výstavní pavilony hlavně v pátek, kdy byl program po celý den věnovaný seniorům. „Přišla jsem si dodat odvahu,
abych konečně začala hubnout,“
přiznala sedmdesátiletá Ludmila

Hanáková, která zrovna stála ve
frontě u stánku studentů olomoucké Univerzity Palackého. Ti po tři
dny zdarma zjišťovali fyzickou

kondici návštěvníků výstavy. Těm,
kdo to potřebovali, předávali doporučení – opět bezplatně.
Pokračování na str. 3

Zahájení výstavy Mezi námi se zúčastnili Eva Machová, náměstkyně olomouckého primátora, Jiří
Uhlíř, ředitel Výstaviště Flora a Marcela Vystrčilová, místopředsedkyně UNO OK.
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MASky soutěžily: zaujaly Senioři zkusí in-line
brusle a street dance
letní kino nebo park
Olomoucký kraj – Místní akční
skupiny z Olomouckého kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů, které se jim
podařilo uskutečnit v posledních pěti
letech. Z 25 oceněných se na vrcholu
žebříčku objevují například projekty
na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru, mobilní letní kino
pro venkov či park pro volnočasové
aktivity.
V pěti hlavních kategoriích se
hodnotily nejzajímavější projekty
zemědělců, podnikatelů, obcí, neziskových organizací a projekty spolupráce mezi MAS, které se podařilo
uskutečnit díky podpoře z Programu
rozvoje venkova LEADER.
Jako nejzajímavější vybrali hodnotitelé projekty Zdeňky Horníkové
„Zdraví, sílu najdeš v sýru“ (Hranicko), Františka Halaxy „Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru
Bravůr“ (Šumpersko), obce Troubelice „Park pro volnočasové aktivity
(Uničovsko), občanského sdružení
Film for People „Kino na vsi – mobilní letní kino pro šumperský venkov“
a projekt „Kroje našich krajů“, na kterém spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta,
MAS Podhostýnska a slovenská MAS
Malohont.
„Tyto, ale i další oceněné projekty
budou zároveň hlavními náměty pro

publikaci Nejpěknější projekty aneb
Reportáže z míst, kde už MASky
pomohly, kterou plánujeme vydat
tak, aby byla k dispozici už na Národní konferenci Venkov 2013, jež
se uskuteční v říjnu v Teplicích nad
Bečvou,“ uvedl místopředseda krajského sdružení MAS v Olomouckém
kraji a předseda MAS – Partnerství
Moštěnka Tomáš Šulák.
Nejzajímavější zpravodaj má MAS
– Partnerství Moštěnka. Zvláštní
ocenění získal ples Domova Paprsek
pod vedením MAS Horní Pomoraví. Celkem se přihlásilo do soutěže
projektů a aktivit MAS Olomouckého kraje 87 zájemců do deseti kategorií.
„Místní akční skupiny působí na
venkově již téměř deset let, jejich práce se zintenzivnila v posledních pěti
letech, kdy pomohly uskutečnit tisíce
menších projektů. O práci MAS však
veřejnost mnoho neví. Proto jsme
uspořádali soutěž, abychom výsledky jejich aktivit přiblížili ještě více
lidem,“ dodal Šulák.
V Olomouckém kraji v současné době působí 16 MAS, podporu
z Programu rozvoje venkova 2007–
2013 získalo 12 MAS, které rozdělily
za posledních pět let téměř 500 milionů korun.
Marie Šuláková
MAS – Partnerství Moštěnka

Olomouc – Výtvarné kurzy, ale
také street dance, jízdu na in-line
bruslích a řadu dalších aktivit si
mohou od června do srpna zdarma
vyzkoušet senioři z Olomoucka. Ve
druhém ročníku projektu Senioři
bez hranic jim olomoucké neziskové organizace nabídnou 51 nejrůznějších akcí.
„Senioři mohou navštívit například výtvarné dílničky, semináře zájmového vzdělávání, výuku
společenského tance i moderního

a návštěvy řady atraktivních míst
v Olomouci a okolí.
Projekt slavnostně zahájili oficiální
hosté v čele s hejtmanem Olomouckého kraje v pátek 7. června 2013
v rámci veletrhu Mezi námi.
Seniory bez hranic realizuje Olomoucká sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje. Organizátorem je občanské
sdružení INspiro. Nad projektem
převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a náměst-

Stánek projektu Senioři bez hranic navštívil hejtman Jiří Rozbořil.

street dance nebo rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity,“ říká
autorka a koordinátorka projektu
Milada Šnajdrová. V nabídce jsou
také nordic walking, exkurze ke kamerovému systému Městské policie
Olomouc nebo naučné vycházky

kyně primátora města Olomouce
Eva Machová. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
Milada Šnajdrová
tel. 776 13 33 72
e-mail: mail@miladasnajdrova.cz
www.senioribezhranic.cz

UNO a Olomoucký kraj budou nadále spolupracovat
Pokračování ze str. 1
Její spolupráci s krajskou samosprávou odborníci považovali za
jednu z nejlepších v České republice. Po změnách na postu hejtmana
a po ustavení bývalé spolupracovnice UNO Milady Šnajdrové na
post poradkyně pro neziskový sektor ovšem Unie nedostávala maily
z krajského úřadu a zástupci UNO
nedostávali pozvání na akce pořádané krajem.
Vedoucí odboru tajemníka hejtmana Lucie Štěpánková odmítla, že by
její podřízení záměrně UNO OK
obcházeli. Poté nicméně vysvětlila,
že kraj, který letos zvažoval každou položku v rozpočtu, posuzoval
potřebu činností, které UNO dělá,
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a dospěl k závěru, že efektivita práce UNO pro něj není tak významná. „Kraj zvažoval, jestli nadále
využívat prostředníka mezi ním
a neziskovkami, nebo jít cestou přímé podpory. Vzhledem k tomu, že
úspory byly na prvním místě, vedení Olomouckého kraje se rozhodlo
řešit všechny kroky vůči neziskovkám napřímo. Ve stejném rozsahu,
ve stejné kvalitě, ale s menšími náklady,“ uvedla Štěpánková,
Z toho důvodu vzniklo na odboru
tajemníka hejtmana koordinační
oddělení, které kromě obcí a asociace krajů dostalo na starosti oblast neziskových organizací. Novou
koncepci včetně pánu akcí do konce roku kraj zveřejní na konferenci
18. června.

Jiří Rudolf pracovnicím krajského
úřadu vysvětlil, že UNO OK není
prostředníkem, ale samosprávnou
organizací neziskového sektoru.
„Naším cílem je naučit NNO, aby si
některé věci řešily samy. Nechceme
vzít od kraje peníze a předat je neziskovým organizacím. UNO není
hegemonem a nikdy se do této role
nestavělo,“ podotkl Rudolf.
Jak doplnila další místopředsedkyně UNO OK Marcela Vystrčilová,
neziskové organizace velmi oceňují
například webové stránky, na kterých UNO spravuje a aktualizuje
databázi neziskovek. Organizace se
prostřednictvím webu také navzájem informují o svých akcích nebo
důležitých legislativních změnách.
Obě strany se nakonec dohodly, že

prostřednictvím vedoucí koordinačního oddělení Zuzany Němcové
se budou domlouvat na tématech
například seminářů, budou si navzájem vycházet vstříc se zajišťováním učeben, lektorů a spolupracovat budou i na plánování dalších
činností pro neziskové organizace.
UNO OK chce ve svých aktivitách
pokračovat i bez příspěvku Olomouckého kraje. Především díky
faktu, že projekt Pomáháme neziskovkám v roce 2013 opět finančně
podporuje město Jeseník a Šumperk. Jedná se zejména o finanční
podporu činnosti koordinačních
pomocníků v regionech, pořádání seminářů, vydávání e-Bulletinu
UNO, podporu akcí v regionech
a činnost sekcí.
(red)
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Obnova Staré Vody trvá 19 let. A stále nekončí
Stará Voda, Olomouc – Už bezmála dvě desetiletí jezdí olomoučtí
skauti zachraňovat Starou Vodu.
Poutní místo na Libavé se díky nim
proměnilo k nepoznání. Aby ne,
vždyť už tam odpracovali skoro 14
tisíc hodin. „První pracovní den
byl 1. května 1995, kdy se nás sešlo dvanáct se sekerami a ručními
pilkami a kdy jsme začali vysekávat prales kolem kostela a na ploše
trosek kláštera. Od té doby jsme
se scházeli třikrát za rok – v dubnu, květnu a v září. K dnešnímu
dni zde skauti pracují devatenáct
let,“ bilancuje Jan Pečínka, vedoucí
skautů z Velkého Týnce, který záchranu Staré Vody organizuje.
Vzpomenete si ještě, jak kostel
před těmi devatenácti lety vypadal?
V té době již probíhala oprava kostela. Stál uprostřed „pralesa“, jenž
kolem něj vyrostl za 45 let existence vojenského výcvikového prostoru. Porost houští a stromů ukrýval
trosky kláštera, hřbitov, trosky
Královské studánky a ruiny bývalých domů. Na nátlak památkářů
armáda uvolnila částku asi 20 milionů korun, aby se tento památkově
chráněný kostel dostal z havarijního stavu. Stavbaři ale pracovali jen
na budově kostela, okolní objekty
nebyly předmětem jejich práce.
Nabídli jsme proto armádě a památkářům pomoc při odstranění
náletových porostů a dostali jsme
k tomu souhlas.
Kolik lidí se vaší akce obvykle
účastní?
Postupně se „Obnova Staré Vody“
dostala k dalším oddílům a účastníků přibývalo. Průměrný počet
„pracantů“ byl kolem padesáti až
šedesáti ve věku od deseti let až po
skautské seniory kolem sedmdesáti

let. Bylo ale několik pracovních víkendů, kdy se nás sešlo až 120, a to
už bylo velmi náročné všechny zaměstnat a připravit pro ně dostatek
nářadí.
Kdy začaly být změny ve Staré
Vodě vidět?
Odborné práce na opravě kostela
skončily v roce 1997. Skauti kolem
kostela prováděli pomocné práce
při odvážení odpadů, sečení trávy a úklidu. V roce 2002 jsme se
pustili do obnovy kaple Královské
studánky, která je asi 400 metrů od
kostela. Ta byla zcela zničená, ležela

v troskách. V tomto roce jsme také
vyčistili průčelí bývalého kláštera.
V roce 2004 jsme zahájili obnovu
hřbitova a podařilo se nám také obnovit rybník za kostelem. Byl bez
vody, zarostlý křovím a kopřivami.
Vyčistili jsme jeho plochu, opravili
výpustní šachtu v hrázi a vykopali
přívodní kanál na vodu. Napuštěný
rybník od té doby zrcadlí na své
hladině obraz opraveného kostela.
Kdo má kostel ve vlastnictví a jak
moc byl vlastně zničený?
Kostel je stále majetkem armády
a jeho poškozování začalo již v padesátých letech. I když byl prohlášen za chráněnou památku, Čes-

koslovenská armáda jej využívala
k různým účelům, například jako
skladiště či stáj. V roce 1956 vojáci odvezli prostřílený oltářní obraz
do Kroměříže, poškozené varhany
do Litovle, obrazy křížové cesty na
Svatý Kopeček. Po příchodu sovětské armády v roce 1968 i ona využívala kostel jako skladiště a několik
roků také jako vězení pro vojáky.
Ti pak v devastaci kostela pokračovali. Ruské nápisy v azbuce zdobily
stěny kostela, byly zničeny lavice,
trhaninou vyhozena krypta, poničena okna a dveře.

Věnujete se i dalším objektům ve
Staré Vodě?
Několikrát jsme opravovali most
směrem ke studánce poničený při
povodních, vysázeli jsme nové
stromy kolem přístupové cesty
– Alej česko-německého porozumění. V roce 2011 jsme obnovili
pomník padlým z I. světové války,
který byl zničen při výstavbě silnice
v šedesátých letech. Postavili jsme
jej na místě, kde dříve byla základní škola, na původní místo už ho
nešlo vrátit. Ve stejném roce jsme
vrátili do kostela kopii hlavního
oltářního obrazu, jehož opravený originál z roku 1700 je uložený
v kostele Panny Marie v Kroměříži.

V červenci 2011 jsme asi kilometr
nad Starou Vodou směrem k Libavé vyčistili místo, kde dříve stála
malá kaple se sochou sv. Anny. Tato
socha byla také odvezena v roce
1956 do Kroměříže a kaple byla
zcela zničena. Umístili jsme zde
informační tabuli s fotografiemi
původní podoby místa.
Kde na opravy sháníte peníze?
Z počátku jsme sbírali staré železo,
později jsme začali vydávat skautské pohlednice a samolepky malíře
– skauta Ladislava Ruska a také pohlednice Staré Vody. Nechali jsme
vyrobit malé zvonky s motivem
Staré Vody, podíleli jsme se na vydání několika drobných publikací.
Prodávali jsme je při poutích a na
skautských akcích. Na poutích nám
přispívali poutníci a také příslušníci PTP. Na obnovu kaple Královské
studánky přispěli velkou měrou němečtí rodáci, pomohl i Olomoucký
kraj a nadace VIA-ČSOB.
Co je ještě potřeba udělat, aby rekonstrukce Staré Vody byla kompletní?
Oprava kostela a jeho okolí do
původní podoby je asi daleko.
V blízké budoucnosti se uvažuje
o opravě kůru v kostele a obnovení
původních fresek na stěnách a stropu. To je práce pro odborné firmy.
My, skauti, připravujeme naučnou
stezku k historii kláštera a klášterní zahrady. Uvažujeme také o vybudování přístřešku u Královské
studánky. Některé udržovací práce
jako vysekávání náletových křovin,
sečení trávy a uklízení odpadků se
opakují každoročně a zůstane to
tak i v budoucnosti.
Jan Pečínka
Junák – svaz skautů a skautek
19. středisko Velký Týnec
tel. 731 059 298

Výstava Mezi námi zásobila návštěvníky letáčky a zážitky
Pokračování ze str. 1
Mezi vystavovateli na výstavě Mezi
námi byla řada domovů důchodců,
výrobců kompenzačních pomůcek,
ale také organizací, které pomáhají
lidem překonávat zdravotní problémy. Mezi takové patří například regionální organizace Roska
Olomouc, která se věnuje lidem
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s roztroušenou sklerózou. V jejím
stánku byl pro návštěvníky připraven velký barevný plakát o profilu
organizace, upoutávky a plakátky,
které si mohli zájemci rozebrat.
„O plakátky byl mezi lidmi opravdový zájem. Dověděli se z nich
podstatné informace o charakteru organizace, o druhu přímo

poskytovaných služeb, jako jsou
rekondiční pobyty, skupinová cvičení nebo hipoterapie, i o službách
zprostředkovaných ve spolupráci
s Fakultní nemocnicí Olomouc
a s různými firmami a institucemi,“ popsala Marie Nádvorníková
z Rosky Olomouc.
K atraktivnosti stánku Rosky při-

spěly výrobky členů – na pultu ležely pletené košíčky a obaly na květináče, háčkované berušky, pletené
dětské papučky, korálkové ozdoby.
Letošní veletrh Mezi námi spojilo
Výstaviště Flora s výstavou Vyznání
růžím. Přehlídku tisíců růží domácích i zahraničních pěstitelů připravilo po dlouholeté odmlce. (red)
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Příručka Move it! dává návod,
jak na ohrožené děti a mládež

Rodiny mohou
do říše květin

Olomouc – Olomoucký základní článek sdružení dětí a mládeže
Duha, Duha Velká Medvědice byl
v uplynulých dvou letech partnerem
projektu Move It! (volně přeloženo
Pohni s tím) s podtitulem „zvyšování kompetencí prostřednictvím
neformální výchovy v přírodě“.
V jeho rámci dobrovolníci
v pěti evropských zemích
pořádali cyklus aktivit pro
děti a mládež z prostředí
ohroženého sociálním vyloučením.
Tyto aktivity měly za úkol
posílit v cílové skupině
schopnost spolupráce a tolerance, u jednotlivých
účastníků pak schopnost
zdravého sebepojetí a nekonfliktního řešení problémů. Dobrovolníci v organizacích
z Česka, Litvy, Německa, Francie
a Maďarska testovali, které z aktivit
a metod lze použít na celoevropské
úrovni, a které jsou naopak úspěšné
jen v některé zemi. Projekt Move
It! byl financován z programu DAPHNE Evropské unie.
Náplň projektu se dělila na takzvané team trainingy, víkendová

Olomouc - Květinový den v botanické zahradě mohou prožít 21.
června rodiny z Olomouce, které se
zapojí do projektu Měníme věci kolem nás. Potřebovat budou jen dobrou náladu a touhu něco zajímavého se dozvědět. Občanské sdružení
Olivy ve spolupráci s ekologickým
centrem Sluňákov je vezmou na
dobrodružnou cestu do říše motýlů a květin v olomoucké botanické
zahradě.
„Děti budou interaktivní formou
poznávat běžné i neznámé rostliny,
se kterými se u nás ve volné přírodě
nesetkají. Na závěr dostanou květináče, hlínu a semínko, které si samy
zasadí a vezmou domů. Po nějaké
době je bude čekat překvapení, jakou květinu vlastně zasadily,“ řekla Hana Kroupová z občanského
sdružení Olivy.
Projekt, jehož cílem je zapojit děti
i jejich rodiče do aktivit, které se
v jejich městě odehrávají, je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky. Více informaci na http://
www.pridamse.info/
Martina Vysloužilová
e-mail: konvik@klikni.cz

setkání skupiny dětí. Ty probíhaly
v roce 2012 od ledna do listopadu v každém ze zapojených států.
V předchozím roce se uskutečnila
dvě týdenní přípravná setkání organizátorů ze zúčastněných organizací, jednak v německém Gießübelu
a také v Česku v Olomouci. Během

roku 2012, kdy už projekt běžel, se
uskutečnily dvě metodické porady
– v létě v Německu a na podzim ve
francouzském Vertaillacu.
Náplní posledního setkání bylo
hodnocení průběhu projektu Move
It! očima zapojených partnerů
a debata nad výstupy projektu. Tím
hmatatelným je takzvaný Handbook, neboli veřejně dostupná pří-

ručka dobré praxe.
Část popisující cíle projektu, náplň
projektu, průběh v pěti zapojených zemích, financování, zaměření a výsledky je v angličtině na
50 stranách. Hlavní náplní jsou tři
desítky her pro posílení motivace, odbourání překážek, zvýšení
sebedůvěry a nekonfliktní
řešení stresových situací
určené pro skupinu dětí či
mládeže. Hry jsou přeloženy do šesti jazyků – kromě
češtiny také do angličtiny,
francouzštiny,
litevštiny,
maďarštiny a němčiny. Za
český tým se na přípravě
příručky podíleli Radek
Hrachovec, Štěpánka Štrajtová a Hynek Pečinka, kteří
také prošli (spolu s několika
dalšími dobrovolníky) celým projektem jako organizátoři.
Elektronickou verzi příručky bude
v brzké době možné stáhnout na
http://project-move-it.eu, o papírovou příručku si můžete napsat na
moveit@medvedice.net.
Radek Hrachovec, Hynek Pečinka
Duha Velká Medvědice, Olomouc
www.medvedice.net

Plastová víčka z PET lahví pomohou Lukáškovi na rehabilitaci
Zábřeh – Jeden vršek je malé drobné barevné skoro nic. Když je těchto drobků několik tisíc, začínají být
zajímavé – nejen svým využitím
v průmyslu, ale i v sociální oblasti.
Jak?
Charita Zábřeh se této myšlenky chytila a v roce 2008 začala se
sběrem vršků. Rázem byla práce
pro lidi bez domova (třídění vršků
podle druhu plastů) a z odprodeje
vršků pak finance na provoz nouzové nocležny a pracovní dílničky.
V letošním roce však projekt Charity i sebrané plastové uzávěry pomohou konkrétnímu člověku.
Tím je čtyřletý Lukášek Bílý z Postřelmova, který se narodil a žije
s dětskou mozkovou obrnou. Jeho
rodiče se nyní podobnou aktivitou
snaží získat finanční prostředky na
nezbytnou léčbu – specializovaný
rehabilitační pobyt Klim-Therapy
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v Lázních Klimkovice. Léčba, jejímž cílem je zlepšit pohyblivost
a soběstačnost dítěte, je sice unikátní, ale také velmi nákladná.
Stojí kolem 90 tisíc korun, navíc
zdravotní pojišťovna na ni vůbec nepřispívá. Charita tedy letos
shromážděné vršky ze
svých dvaceti sběrných
míst odprodá do výkupu a zpeněží
ve prospěch
léčby malého Lukáška.
Pomoc rodině Lukáška ze strany Charity však
bude širší. Lidé dlouhodobě nezaměstnaní a dobrovolníci Charity vytřídí podle druhů všechny
vršky, které rodina doposud vy-

sbírala, protože jen tak je možné
dosáhnout na maximální výkupní
cenu. Zajistí také přepravu pytlů
od subjektů v regionu (školy, školky, obecní úřady, instituce, firmy)
do meziskladu zřízeného na Charitě i následný odvoz k výkupu do
Brna. „Tím chceme
odlehčit
rodičům,
aby
se nemuseli zatěžovat takovými drobnostmi,
jako je ruční třídění vršků, dílčí
odvozy pytlů ze
škol a jejich následné skladování doma, ale aby měli čas na své dvě
děti,“ odůvodnil tuto pomoc ředitel
zábřežské Charity Jiří Karger.
Vršky pro pomoc Lukáškovi lze
odevzdat do nejbližších sběrných

boxů, jejichž přehled je na stránkách www.charitazabreh.cz a http://
lukasekdmo.webnode.cz/ a jejichž
počet se stále rozšiřuje. Charita
neodmítá ani nové „sběrače“ – kde
je zájem, je schopna vybavit zcela
nové sběrné místo nádobou a při
naplnění zajistit odvoz pytlů nebo
krabic s vršky.
Zátky z tvrdého plastu jsou na
trhu s odpady pro snadné opětovné upotřebení nejhodnotnější. Ve
výkupu se jejich cena pohybuje až
do sedmi korun za kilo, přičemž
do váhy jednoho kilogramu je nutné nasbírat zhruba 400 víček. Od
začátků projektu doposud Charita
vysbírala již více než 10 tun zátek
od PET lahví. „Děkujeme všem institucím i jednotlivcům, kteří sběrem vršků dávají Lukáškovi naději
na plnohodnotnější prožití života,“
zakončil Jiří Karger.
(red)
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Občané podali k Evropské komisi 14 iniciativ
Olomouc – Už čtrnáct podnětů
podali obyvatelé Evropské Unie
v rámci Institutu občanské iniciativy. Ten vstoupil v platnost 1. 4.
2012. Po roce fungování tohoto
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 211/2011 lze konstatovat, že institut funguje. Občané
EU touto formou vyzvali Evropskou komisi, aby se věnovala konkrétním tématům, která se jich
nejvíc dotýkají. Ať už je to ochrana
životního prostředí, volební právo
nebo cena roamingu.
Téma občanské iniciativy musí spadat do některé z oblastí, ve kterých
má EU pravomoc přijímat právní
akty. Patří mezi ně například ochrana životního prostředí, zemědělství
nebo vnitřní trh.
Iniciativu organizuje výbor občanů,
který je složený alespoň ze sedmi
občanů EU s bydlištěm v nejméně
sedmi různých členských státech.
Organizátoři mají od chvíle registrace iniciativy dvanáct měsíců na
shromáždění nejméně jednoho
milionu podpisů. Podpisy musí pocházet nejméně ze sedmi členských
zemí EU. V každé z nich musí být
dosaženo daného minimálního po-

čtu podpisů, od 74 250 v Německu,
přes 16 500 v České republice, po
4 500 na Maltě. Když se organizátorům podaří shromáždit potřebný
počet podpisů, proběhne veřejné
slyšení v Evropském parlamentu za
účasti Evropské komise.
Novinku po celý
první rok jejího
fungování sledovala
maďarská
europ oslankyně
Zita Gurmai, hledá
cesty, jak systém
Evropské občanské iniciativy ještě
vylepšit. Podle poslankyně je potřeba, aby sběr podpisů byl mnohem
jednodušší, jak pro organizátory,
tak pro občany. K tomu bude potřeba připravit snadno uživatelný
software a platformu, dostupný
a bezpečný způsob udržování webových stránek.
V dlouhodobém horizontu bude
také důležité, aby členské země mezi
sebou koordinovaly požadavky na
údaje od občanů, používané pro
kontrolu platnosti podpisů. Některé ze čtrnácti iniciativ, které v tuto

chvíli sbírají podpisy, by měly velmi
konkrétní a hmatatelný dopad na
život každého z nás. Jde například
o snahu o zrušení roamingových
poplatků na území Evropské Unie
nebo stanovení rychlostního limitu
30 km/h pro provoz ve městech.
Jiné iniciativy mají
dalekosáhlejší záběr. Jedna z nich
chce například zastavit balíček klimaticko-energetických
opatření EU, dokud se k dohodám
nepřipojí největší
emitenti CO2, tedy
Čína, USA a Indie.
Nyní podrobněji k první iniciativě,
která je registrována pod názvem
Fraternité 2020. K dalším iniciativám se vrátíme v příštích vydáních
e-Bulletinu UNO. Oficiální registr
neuzavřených iniciativ včetně lhůt
pro sběr prohlášení a podpory lze
nalézt v češtině na webových stránkách http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/initiatives/ongoing?lg=cs. Lhůta pro sběr podpisů
pro občanskou iniciativu Fraternité
2020 končí 1. 11. 2013. Tato inici-

ativa chce pozvednout význam výměnných programů Evropské Unie
– jako například Erasmus nebo Evropskou dobrovolnou službu (EVS)
– za účelem přispět k jednotné Evropě založené na solidaritě mezi
občany.
F2020 navrhuje tři opatření pro navýšení mobility:
1. Komise by měla důsledněji užívat již existující evropské fondy
na podporu mobility. Zároveň by
měla prosadit více prostředků na
výměnné programy v budoucnosti.
Konečně deset procent evropského
rozpočtu by mělo být použito na
tyto programy.
2. Měla by být vynaložena větší
námaha na rozvoj mezikulturních
dovedností mezi participanty, například poskytováním jazykových
kurzů a přednášek o tradicích,
historii a společnosti hostitelské
země.
3. Pokrok na poli mobility by měl
být lépe monitorován, například
pomocí průzkumů Eurostatu či
Eurobarometru. Více na webových
stránkách www.F2020.eu.
Zdeněk Beil
e-mail: beil@uno-ok.cz

Pro bono centrum slaví 5. výročí. Za sebou má 220 případů
Tábor, Praha – Pro bono centrum,
zprostředkovávající
bezplatnou
právní pomoc neziskovým organizacím nebo jejich klientům, kteří
by si jinak právní služby nemohli
dovolit, slaví v těchto dnech pět
let od svého založení. Momentálně spolupracuje Pro bono centrum
s více než padesáti advokáty a advokátními kancelářemi.
Od spuštění v červenci 2008 řešilo
Pro bono centrem už na 220 případů. Z toho asi 130 se týkalo případů
klientů neziskových organizací a ve
zhruba 90 případech neziskových
organizací samotných.
Centrum je provozováno jako je-

den z programů občanského sdružení Pro bono aliance.
„Jsme rádi, že se původní myšlenka Pro bono centra, aby přístup
ke spravedlnosti měli i nemajetní
klienti, setkala za pět let s takovým ohlasem advokátů i neziskových organizací,“ říká ředitel Pro
bono aliance Vítězslav Dohnal.
„Do budoucna plánujeme dále rozšířit počet spolupracujících advokátních kanceláří i zapojených neziskovek a jejich klientů. Děkujeme
všem advokátům, kteří nám pomáhají pomáhat,“ dodává Dohnal.
Pro bono centrum zprostředkovalo
v poslední době právní zastoupení

například pro zvýšení výživného
nebo vymožení dluhu na nájemném. „Neziskovým organizacím
jsme pomohli najít advokáty pro
změnu právní formy nebo vypracování analýzy ochrany osobních
údajů,“ uvádí koordinátorka Pro
bono centra Alexandra Dubová.
Pro bono aliance je občanské sdružení právníků, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému
při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Samotné
Pro bono centrum je spolu s webem potrebujipravnika.cz součástí
dlouhodobého programu Pro bono
aliance zaměřeného na zlepšování

dostupnosti právní pomoci.
Další aktivity Pro bono aliance
spadají do programu společensky odpovědné výuky práva,
v jehož rámci realizuje zejména
pravidelnou Školu lidských práv
a semináře pro vyučující práva a podporuje rozvoj právních
klinik na českých právnických
fakultách.
Další informace o Pro bono centru
jsou dostupné na www.probonocentrum.cz.
Alexandra Dubová
koordinátorka Pro bono centra
mail: probono@probonoaliance.cz
tel. 775 204 798
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