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Vážení
čtenáři,
vstup do
nového
roku je
úspěšně
za námi
a před
námi čeká cesta
k dosažení našich plánů a předsevzetí. Zda si splníme ta svá
osobní, záleží čistě na naší vůli.
Avšak na naplnění těch profesních
s našimi kolegy usilovně pracujeme, nehledě na roční dobu. Neziskový sektor je zcela jistě velmi
důležitou součástí fungování města.
Jsem velice rád, že se nám stále daří nacházet oblasti spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a že
díky komunitnímu plánování
společně zvládáme pomoci těm,
kteří se nenadále ocitli ve složité
životní situaci. Věřím, že nezanedbatelnou pomoc přinášejí i granty,
které město Olomouc každoročně
vypisuje a kterými chce podpořit
realizaci mnohdy velmi prospěšných a zajímavých projektů.
Rád bych vám proto všem popřál
mnoho úspěchů v plnění vašich
plánů a dosahování vytyčených cílů. Věřím, že dobré myšlenky si
vždy najdou cestu k realizaci.
Hodně štěstí v osobním i profesním životě!
Martin Novotný, primátor statutárního
města Olomouce

RC Provázek

Koncert pro (d)uši
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XII. sněm UNO
V sobotu 5.února 2011 se na olomouckém magistrátu konal již XII.
sněm Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje
(UNO-OK). Již tradiční schéma
programu zahrnovalo v dopolední
části vystoupení hostů zejména
z řad politiků, shrnutí činnosti
UNO-OK za uplynulý rok a v odpolední části kromě plánu aktivit
na nadcházející období zejména
volby do předsednictva UNO-OK.
Sněmu se letos zúčastnili zástupci
z více než 50ti neziskových organizací působících v Olomouckém
kraji. Z řad politiků pozvání přijali náměstci hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina, Michal
Fischer a Yvona Kubjátová,
místostarosta města Šumperk Marek Zapletal, starostka města Jeseník Marie Fomicziewová, senátor
Adolf Jílek a dále místopředseda

celorepublikové Asociace
nestátních
neziskových
organizací
(ANNO)
Jaromír Hron.
Prakticky
všichni hosté
se ve svých
příspěvcích
a zdravicích
věnovali zejména problematice financování neziskového sektoru a přislíbili i nadále svou politickou podporu aktivitám neziskovek.
Voleb do devítičlenného předsednictva UNO-OK se zúčastnilo
celkem 11 navržených kandidátů.
Staronovým předsedou byl zvolen
Marek Podlaha, místopředsedy
Zdeněk Beil
a Marcela Vystrčilová.
Dalšími členy
předsednictva se stali
Jiří Rudolf,
Milada Šnajdrová, Hynek
Pečinka, Iva
Sibrová, Jan
Závěšický
a
David
Pokorný.

Všem zvoleným přejeme mnoho
úspěchů při plánování aktivit UNOOK a podpoře všech neziskových
organizací z Olomouckého kraje.
Mgr. Marcela Kropáčová

Pozvánka
Ve čtvrtek 17. 3. 2011 v 16.30 hod.
se bude konat v zasedací místnosti
OUN na Jungmannově ulici,
Olomouc setkání členů Olomoucké
sekce UNO. Na programu jednání
bude plán aktivit v roce 2011,
informace ze Sněmu UNO, který se
konal 5. 2. 2011, a informace
z jednání s novým politickým
vedením statutárního města
Olomouce.
Zdeněk Beil, předseda Olomoucké
sekce UNO

www.uno-ok.cz

strana 2

Rodina i práce
V prostorách Rodinného centra
Heřmánek v Olomouci-Holici
v únoru proběhl poslední ze série
devíti vzdělávacích seminářů na
téma „Rodina i práce“.
„Semináře byly zaměřeny zejména
na rozvoj měkkých dovedností
u jednotlivých účastníků projektu,
například na komunikaci, sebeprezentaci, zvládání stresu či sladění
času pro sebe, rodinu a zaměstnání,“ přibližuje Petra Tenglerová,
manažerka RC Heřmánek. „Zájem
rodičů o vzdělávání byl velký. Sou-
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běžně s přednáškami bylo zajištěno i hlídání dětí. Zcela určitě
budeme v dalších vzdělávacích
programech pro dospělé pokračovat,“ dodává Tenglerová.
Úspěšným absolventům vzdělávacích seminářů společnosti AUDICA
byla nabídnuta možnost praxe
u vybraných zaměstnavatelů a následné zaměstnání na zkrácený
úvazek.
Projekt „Rodina i práce“ je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu ČR.
Lucie Opletalová
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Zpívánky
a kurzy první
pomoci
Od letošního února se ve středu po
všechny liché týdny mohou maminky či tátové vypravit s dětmi
do herny Heřmánku na Zpívánky
s ježkem Matýskem. Zpívánky pro
rodiče s dětmi od dvou let plné
písniček, říkadel a zábavy vede od
10.15 do 10.45 hodin Lucie
Opletalová.
Sudé týdny přinášejí v RC Heřmánek vždy ve středu od 10 hodin
rodičům možnost vzdělávání se
v oblasti zdraví, nemoci a neočekávaných událostí – úrazů a nehod
dětí. S dětskou sestrou Ivetou Poislovou jsme přichystali pravidelné
Kurzy první pomoci. Žádná nehoda už vás nevyleká – z našich
kurzů budete vědět, co dělat.
Lucie Opletalová

Velká burza
v RC Heřmánek
Zveme všechny v sobotu 26. března 2011 na velkou jarní / letní
burzu, která bude jako každý rok
probíhat v suterénu pod mateřskou
školou v Olomouci-Holici. Burza je
tradičně určena i pro dvojčata či
vícerčata. Nakoupit či prodat na ní
můžete dětské oblečení, obuv,
sportovní potřeby, vozítka, hračky
a další vybavení pro miminka, batolata, předškoláky i školáky.
Více informací a pravidla pro účast
na burze se dozvíte na mailu
opletalovalucie@seznam.cz.
Lucie Opletalová
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Nové předsednictvo UNO
Na XII. sněmu UNO byli zvoleni
členové nového předsednictva
UNO. Požádali jsme je o odpovědi
na tyto tři otázky:
1. Prosíme o vaše krátké představení, v jaké NNO jste a co děláte
v neziskovém sektoru?
2. Co by se mělo v práci UNO
změnit, zlepšit?
3. Co vy byste chtěl za rok 2011
svého fungování v předsednictvu UNO udělat, realizovat?
Hynek Pečinka, nový člen předsednictva UNO:

1. V podstatě už od střední školy
aktivně připravuji a organizuji akce a aktivity pro děti a mládež zaměřené na pobyt v přírodě, sporty
a poznávání kulturního a historického dědictví naší země a mezi-

národní spolupráci. V poslední
době jsme tyto aktivity rozšířili
tak, aby se jich mohli účastnit zájemci každého věku. Jednoduše řečeno, jsou to víkendy a tábory pro
aktivní lidi, výlety do přírody, amatérský sport a amatérská kultura.
V současnosti působím ve sdružení
dětí a mládeže Duha Velká Medvědice a klubu přátel přírody Malá
liška, oboje v Olomouci. Jsem také viceprezidentem celostátní organizace Přátelé přírody České
republiky, která má přes 4.000
členů od předškoláků po aktivní
seniory.
2. Na UNO se mi líbí systém sekcí,
kam se mohou zapojit ty organizace, které chtějí být více aktivní než
jen pouzí členové. Obě organizace, ve kterých působím, jsou v Olomoucké sekci. Já jsem i v jejím
předsednictvu a od jara 2010 se
snažím, aby se v rámci sekce děly
konkrétní věci. Jak se nám povedly, jste si mohli přečíst ve
zprávě o činnosti sekce v minulém
bulletinu.
UNO je docela volná struktura
a určitě nelze něco měnit shora.
Předsednictvo může být ale

vstřícné k různým nápadům
členských organizací, které chtějí
něco dělat pro ostatní, a pomáhat
jim tyto nápady realizovat.
3. Na sněmu jsem nabídl své zkušenosti z oblasti práce s dobrovolníky a mezinárodní spolupráce,
protože už čtvrtým rokem spolupracujeme s německými organizacemi mládeže. Zároveň je letošní
rok Evropským rokem dobrovolnictví, takže se nabízí příležitost věnovat se tomuto aspektu, protože
činnost celé řady neziskovek stojí
a padá právě s kvalitou a ochotou
jejich dobrovolníků. A jak už jsem
uvedl, rád podpořím jakoukoli
smysluplnou a konkrétní aktivitu,
abychom si za rok mohli říct, že
jsme o věcech nejen jednali, ale že
se nám je povedlo realizovat.
Zdeněk Beil, nový místopředseda UNO:
1. Aktivit
neziskových organizací se
účastním
od roku
1999,
tenkráte
to bylo
v rámci Olomoucké koalice nezis-

kových organizací OKNO. V roce
1999 a 2000 jsem pracoval v oblasti sociálních služeb na Oblastní
charitě v Olomouci. V letech 2001
až 2004 jsem se podílel na aktivitách o.s. Waldorfská iniciativa,
které vyústilo v roce 2004 v založení waldorfské školy v Olomouci,
první waldorfské školy v Olomouckém kraji. Od roku 2006 doposud jsem předsedou Olomoucké
sekce, členem správní rady Nadačního fondu OKNO a redaktorem bulletinu Okno do neziskového sektoru. V letech 2004 až
2008 jsem pracoval v komisi pro
prevenci kriminality a drogových
závislostí Olomouckého kraje
a v tomto volebním období 2008
až 2012 zastupuji NNO v kontrolním výboru Olomouckého kraje.
2. V letošním roce by bylo potřeba
obnovit jednání s volenými zástupci
z našeho regionu, jak to bylo v roce
2009. Myslím, že by předsednictvo
mělo více pomáhat dobrovolnickým
aktivitám, zvláště když letošní rok je
Rokem dobrovolnictví v Evropské
unii. Věřím, že se v letošním roce
podaří v Olomouckém kraji obnovit
udělování „Křesadla“, jako čestného
ocenění aktivním dobrovolníkům
z neziskového sektoru.
Pokračování na str. 5
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3. Rád bych přispěl svými zkušenostmi a nápady k dalšímu rozvinutí aktivit Olomoucké sekce
a ke spolupráci NNO v Olomouci.
Chtěl bych napomoci ke zlepšení
postoje Olomouckého kraje k financování NNO poskytujících sociální služby. Chci se aktivně
podílet na vzniku a založení tradice Hanáckého farmářského trhu
v Olomouci. Pokusím se vyjednat
s vysokými školami v Olomouci
možnost zařazení témat souvisejících s potřebami a aktivitami NNO
do nabídky témat bakalářských
a diplomových prací studentů.
Milada Šnajdrová, znovuzvolená
členka předsednictva UNO:
1. Od roku
2003 řídím občanské sdružení
INspiro, jehož
cílem a náplní
jsou volnočasové aktivity
pro rozvoj osobnosti. Naším cílem je otevřít
v Olomouci Centrum (nejen) pro
ženy, které by nabízelo komplexní
volnočasové aktivity (semináře,
kluby, poradenství a cvičení) vytvořené vždy na míru určité cílové
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skupině. Působím také jako lektorka vzdělávání dospělých, mým
zaměřením jsou tzv. klíčové dovednosti – např. komunikace,
asertivita, neverbální komunikace,
etiketa – a také projektové řízení.
V současné době přednáším cyklus
seminářů Komunikační dovednosti
pro neziskové organizace v Přerově, Olomouci, Jeseníku a Šumperku.
2. + 3. V mém případě jsou otázky 2 a 3 totožné, protože jsem
v předsednictvu již byla v loňském
roce. Mým cílem v této pozici je
zlepšit propojení mezi předsednictvem UNO a jednotlivými neziskovými organizacemi. Také proto
jsem začala působit jako dotační
poradce pro NNO v celém kraji,
ale hlavně jako pomocník pro
NNO především na Olomoucku.
Snažím se přenášet informace získané na zasedáních předsednictva
organizacím a naopak zkušenosti
a potřeby neziskovek se pokouším
tlumočit na předsednictvu. Protože mé přímé pomoci v loňském
roce využilo více než 50 organizací a s další necelou stovkou jsem
v pracovním kontaktu, ráda budu
v této práci pokračovat i v roce
2011.

Projekty Programu rozvoje
venkova
Městys Dřevohostice a region MAS
– Partnerství Moštěnka byly
17. února 2011 místem konání semináře „Nové informace – infrastruktura – partnerství“, kde byly
představeny projekty realizované
v rámci Programu rozvoje venkova
v oblastech Vzdělávání a informace a Obnova a rozvoj vesnic.
Po zahájení semináře starostou
městyse Dřevohostice Stanislavem
Skýpalou představil Místní akční
skupinu – Partnertví Moštěnka
(MAS-PM) její předseda Tomáš
Šulák. V příspěvku Marka Kittela

Zastoupení OK v Bruselu
Ve dnech 19. a 20. ledna 2011 se zástupci místní akční skupiny z Olomouckého kraje – (MAS) Horní
Pomoraví, o. p. s., zúčastnili mezinárodního setkání MAS všech
členských zemí Evropské unie v Bruselu. Setkání se uskutečnilo pod názvem „LEADER jako hnací stroj pro
venkovskou Evropu“. LEADER je
programem Evropské unie, který se
snaží o propojení aktivit pro rozvoj
ekonomiky venkova. Cílem toho setkání bylo povzbudit program LEADER v jednotlivých členských
zemích a zvýšit povědomí o jeho
strategické úloze pro rozvoj venkova. Účast MAS na setkání zprostředkovala kancelář Zastoupení OK
v Bruselu ve spolupráci s Ing. Romanem Hakenem, ředitelem přerovského Centra pro komunitní
práci střední Morava,
jenž reprezentuje český
neziskový sektor v Evropském hospodářském
a sociálním výboru
(EHSV). Během těchto
dvou dnů byl pro účastníky připraven bohatý
program. Na pozvání
EHSV se zúčastnili Maďarského národního večera, oficiální akce
Maďarského předsednic-

tví při EU, kde měli možnost poslechnout si mj. maďarskou živou
hudbu a ochutnat speciality tamní
kuchyně. Stážistka kanceláře Zastoupení Olomouckého kraje
provedla účastníky evropskými institucemi, historickým centrem
města a domů si účastníci přivezli
spoustu zážitků a nápadů na projekty mezinárodní spolupráce. Další
zájemci o evropské akce v Bruselu
či návštěvu zde sídlících institucí
mohou kontaktovat koordinátora
Zastoupení OK v Bruselu, pana Radovana Dluhého-Smith na tel. č.
724 126 247 nebo na email adrese
radovan.dluhy@kr-olomoucky.cz.
Více informací o Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu najdete
na odkazu www.kr-olomoucky.cz/,
záložka Evropská unie.

(ČEZ Energetické služby) byli
účastníci seznámeni s možnostmi
přenesené správy veřejného osvětlení, která umožňuje jeho
komplexní provozování. Novými
trendy rozvoje infrastruktury obcí, jako jsou využití obnovitelných
zdrojů energie pro vytápění v režii
obce a technické služby v režii obce či mikroregionu, se ve svém
příspěvku zabýval Zdeněk Plesník
(Separa – Eko). Inovační projekt
internetizace obce Lechotice, podaný
ve 4. výzvě MAS-PM programu
LEADER, představil Petr Maňásek
(Lechotice.NET).
„Právě na inovaci
podávaných projektů
chceme klást v budoucnu větší důraz
navzdory striktním
pravidlům evropských programů, které si ovšem zpřísnila
sama Česká republika.
Pokračování na str. 6
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Je to způsob, jak posunout program
LEADER někam dál. Metoda LEADER vznikla v Evropě kvůli vymýšlení nových postupů a inovací
v rozvoji venkova a tam se musí vrátit,“ uvedl předseda MAS – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák.
Na závěr dopoledního bloku
Markéta Kopáčková (místopředsedkyně MAS – Partnersví Moštěnka)
informovala o zrealizovaných
projektech Programu rozvoje venkova na území regionu a v odpoledním bloku pak následovala
exkurze po obcích MAS s ukázkami realizací konkrétních projektů. Městys Dřevohostice představil
expozici hasičského muzea, výsadbu nové zámecké aleje a nově
položenou podlahu v sokolovně,

obec Domaželice malé dětské hřiště, obec Líšná zrekonstruovaný
areál Trávníky, obec Dobrčice
volnočasové centrum, obec Stará
Ves zrekonstruovanou ZŠ a MŠ
a obec Kostelec u Holešova víceúčelové sportovní hřiště.
Seminář pořádaly Krajské sdružení
Národní sítě MAS ČR v Olomouckém kraji a MAS – Partnerství
Moštěnka v rámci projektu „Propojování místních akcí rozvoje
venkova Olomouckého kraje –
vzdělávání a informace pro III. osu“.
Marie Tesařová, koordinátor informování a propagace SPL a MAS
Kontakt: tel. 604 946 559, marie.tesarova@smarv.cz

Konzultace na DG
Competition v Bruselu
Ředitelka pro rozvojové projekty
Radka Soukupová zahájila konzultace na DG Competition v Bruselu
ve věci aplikace pravidel veřejné
podpory na český systém poskytování sociálních služeb. Cílem
bylo seznámit se s formálními
pravidly procedur pro oficiální diskusi nad problematikou veřejné
podpory. DG Competition je generální ředitelství Evropské komise,
na které se právnické i fyzické osoby
obracejí s podezřením na porušování evropských pravidel v oblasti veřejné podpory. Veřejná

podpora je proces podpory subjektů na trhu služeb, který podléhá
velmi přísným pravidlům. V České
republice jsou sociální služby podporované dotační politikou státu
bez jednoznačných kritérií. Vzniká
proto obava z možného porušování pravidel veřejné podpory.
Další konzultace na DG Competition by měla proběhnout začátkem
příštího roku.
Ing. Pavel Dušek, prezident České
rady humanitárních organizací
e-mail: kancelar@crho.org,
www.crho.org

Asistenční služby
Maltézská pomoc, o. p. s.,Centrum
Olomouc, charitativní organizace
Řádu Maltézských rytířů získala od
dubna 2010 akreditaci na poskytování sociální služby osobní asistence v Olomouci a okolí. Služba
je určena pro seniory a zdravotně
znevýhodněné osoby, kteří se nachází v tíživé situaci, jsou málo
soběstační a cítí se osamoceni. Nabízí odlehčení pečujícím rodinným
příslušníkům, kteří se dlouhodobě
starají o osobu blízkou a potřebují
v péči vystřídat. Asistenční služba
pomáhá uživateli při zvládání úkonů osobní hygieny, stravování, oblékání, úklidu v domácnosti nebo
nabízí doprovod k lékaři, na úřad,
na kulturu, procházku či jiné úkony po domluvě s uživatelem. Asistenti jsou zkušení a milí lidé,
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kteří na základě určeného času
a rozsahu služeb pomohou klientům
k větší soběstačnosti, povzbudí je
v samotě a rozšíří jim společenské
možnosti. Služba je poskytována
v domácnosti za příspěvek 90 Kč
na hodinu. Asistenti jsou k dispozici ve všední dny od 7 do 20 hodin
a o víkendech dle domluvy.
Kontakt: Mgr. Daniela Gajdošíková, která s klienty domluví řešení jejich požadavků, představí
asistenta a sepíše smlouvu. Více se
dozvíte na www.maltezskapomoc.cz
(centrum Olomouc), na telefonu
731 619 694 nebo osobně v kanceláři Wurmova 6, Olomouc
v pondělí a ve středu od 10 do12
a od 13 do 17 hodin.
Mgr. Daniela Gajdošíková

Chceš jet jako dobrovolník
do zahraničí?
S účastníky Evropské dobrovolné
služby (dále jen EDS) se můžete
nejen setkat v ICM Prostějov (Informačním centru pro mládež Prostějov), ale od ledna 2011 se jimi také
můžete sami stát a vyrazit do zahraničí. Klub studentů, rodičů
a přátel CMG v Prostějově, který
je zřizovatelem ICM Prostějov, získal v lednu 2011 akreditaci, která
ho po dobu tří let opravňuje k tomu, aby vysílal zájemce do akreditovaných hostitelských organizací v zahraničí.
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (CMG) je již od roku 2005
akreditovanou hostitelskou organizací v rámci programu Mládež
v akci – EDS. V praxi to znamená,
že přijímá až na dobu jednoho
roku dobrovolníky ze zahraničí,
kteří se podílejí na činnosti ICM
Prostějov a volnočasového klubu
Oáza a vytvářejí nové aktivity pro
veřejnost. Nejznámější aktivitou
našich dobrovolníků jsou tradiční
konverzace pro veřejnost.
Od ledna 2011 má Klub studentů,
rodičů a přátel CMG akreditaci jakožto hostitelská a nově i jako vysílající organizace. To mu umožňuje vysílat dobrovolníky do zahraničí, a to jak na krátkodobé, tak
dlouhodobé pobyty v délce až 12
měsíců.
„Dobrovolníci se v zahraničí zapojují do činnosti neziskových organizací. Projekty těchto organizací vychází
z jejich poslání a mohou být zaměřeny do různých oblastí – počínaje ekologií, přes kulturu a sport, po práci
s dětmi a mládeží, seniory nebo handicapovanými lidmi. Dobrovolníci se
mohou zapojit do projektů podle
svých zájmů. Služba dobrovolníka je
ale na plný úvazek a není placená.“

řekla Stanislava Rotterová, pracovnice ICM Prostějov a zároveň
regionální konzultantka pro program Mládež v akci v Olomouckém kraji. Hned však dodává: „Pobyt dobrovolníka je však zajištěn
z prostředků evropského programu
Mládež v akci, dobrovolník má
hrazenu cestu na projekt a zpět (do
výše 90% celkových nákladů), ubytování, stravu, pojištění, jazykový
kurz a také dostává kapesné. Jedinou podmínku pro účast na projektu
Evropské dobrovolné služby je věk 18
až 30 let.“
Zájemci z Prostějova a okolí, kteří
by se rádi zúčastnili EDS, mohou tedy nyní kontaktovat přímo pracovníky ICM, kteří jim pomohou
s celým procesem výběru projektu,
komunikace s hostitelskou organizací a se všemi potřebnými záležitostmi před odjezdem do zahraničí i po
příjezdu zpět do ČR. ICM Prostějov
také nabízí školám i neziskovým organizacím bezplatné besedy a semináře s tematikou EDS. Bližší
informace najdou zájemci na stránkách www.icmprostejov.cz.
„Akreditace naší organizace pro
hostitelské projekty i vysílání dobrovolníků do zahraničí je platná do
ledna 2014 a samozřejmě počítáme
s tím, že bychom usilovali o její
prodloužení i po tomto termínu.“ doplnila Kateřina Opatrná, vedoucí
ICM Prostějov.
Podrobnější informace k celému
procesu EDS najdete na webu
www.mladezvakci.cz nebo můžete
kontaktovat Stanislavu Rotterovou,
regionální konzultantku pro program
Mládež v akci, na emailové adrese
rk-olomoucky@mladezvakci.cz.
Stanislava Rotterová,
731 402 119,
rotterova@cmg.prostejov.cz
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Duha Velká Medvědice
Že je ve městě v zimě nuda? No tak
to vůbec!
Každý měsíc se Duha Velká Medvědice z Olomouce snaží uspořádat zajímavou
víkendovou
anebo
vícedenní akci pro mládež od 12 do
18 let. Poslední víkendová akce v roce 2010 proběhla ve velkém stylu
a právě v Olomouci. Přitom nelze
říct, že by ve městě byla v zimě
nuda. Když najdete ten správný
program, jde všechno samo. Neboli, když je člověk talent, je všechno
brnkačka.
Na akci s názvem Medvědí víkend
jsme lákali pod heslem „Rozjeď to
s námi v Olomouci“! Výzvy vyslyšelo „jen“ osm účastníků, ale ti stáli za
to. Po celou dobu bylo vidět, jak si
akci užívají a přispívají tak ke všeobecné pohodě.
V pátek akce vypukla hostinou, na
kterou každý z domu donesl to, čím
se chtěl blýsknout před ostatními.
Tak se nám sešly pochoutky ve šká-

le sladká, slaná, kyselá a byl to
slibný začátek. Následovala prohlídka večerního historického centra připraveného na vánoční svátky.
Ochutnali jsme (dětský) punč, který
nás trochu zahřál, ale teplo ubytovny hřálo pak více, zvlášť když jsme
si promítli první půlku vánočně laděného fantasy filmu Otec prasátek
(Hogfather). A to nebylo nic oproti
sobotě!
Na druhý den akce jsme měli připravenou předčasnou nadílku. Kromě
toho, že přes noc připadlo sněhu,
jsme servírovali dopolední paintball
v tereziánské pevnosti poblíž letiště
na konci města ve čtvrti Neředín.
Naši udatní borci a borky(ně?) s přehledem poráželi skupinu třicátníků,
která si přijela taky zahrát, a docela rychle jí spadl hřebínek. Po dvouhodinové hře jsme přešli jen
o kousek dál, do letištních hangárů,
kde vzniká Letecké muzeum. Veselý průvodce nám pověděl málem

Z valné hromady ANNO
Na valné hromadě Asociace neziskových organizací ČR dne 5. října 2010 v Praze přednesl Ing. Ivo
Kaplán referát k tématu „Demokratická politika v dnešním kontextu
alias Deklarace nezávislosti a dnešek“. Z tohoto referátu uvádíme zásadní teze:
Žijeme v době, kterou často slyšíme nazývat hektickou. Při hlubším
pohledu však zjistíme, že se čas
v naší západní latinské civilizaci
spíše zastavil nebo jde zpět.
Jsme dnes svědky vzestupu Číny do
pozice prvořadé světové mocnosti,
která začíná konkurovat mocnos-tem
světa. Západní mocnosti se dos-taly
do čela světového dění zrodem tzv.
Brettonwoodských institucí, to je
Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky v roce 1944. V tomto období se stal americký dolar pro
celý svět referenční měnou.
Rozdělení sfér vlivu mezi západními mocnostmi a SSSR a rozpad koloniálních říší v dalším období bylo
průvodním jevem důsledku Dohody z Bretton Wood. Současná krize,
její příčiny i průběh jsou viditelným průkazem, že toto období
definitivně skončilo, byť mnoho
lidí si to nechce připustit, a to
i navzdory tomu, že to dnes jasně
deklaruje i současná americká administrativa. Pokud v důsledku
finanční krize, jednání G20 i pří-

pravy Hospodářské unie uvnitř Evropské unie nedojde během pár let
k viditelné změně Světového finančního systému, je zde hrozba,
že otěže dirigování vývoje světa
přejde do rukou BRIC, tedy Brazílie, Ruska, Indie a hlavně Číny. Naší jedinou současnou nadějí udržet
postavení západní civilizace tam,
kde jsme zvyklí, je návrat k našim
kořenům.
Jedním z velikánů, který tyto kořeny uměl formulovat a využít pro
konkrétní politický záměr byl Thomas Jefferson, který v roce 1776
sepsal Deklaraci nezávislosti, základní dokument ústavního pořádku USA od jejich vzniku až do
současnosti. Thomas Jefferson byl
vicepresidentem druhého amerického presidenta Benjamina Franklina, v letech 1801–1809 byl sám
presidentem USA.
Thomas Jefferson, duchovní otec
americké ústavy, založil politický
systém na „checks and balances“,
což se do češtiny překládá jako systém vah a protivah. Podstatou systému je, že cokoliv politik nebo
státní instituce dělá, má být podrobeno možnosti prověření či zkoumání jiné instituce, a že komplexní
úlohou politického systému jako
celku je vyrovnávání nerovnováh,
které by ho mohly nevratně poškodit, či narušit.

i to, co nevěděl. Muzeum určitě stojí za zhlédnutí, není jen pro znalce.
Tramvaj nás zavezla opět na ubytovnu Domu dětí a mládeže, kde
jsme měli chvíli na relax, a za
hodinku jsme šli na krytou lezeckou
stěnu poblíž centra. Tady jsme si vyzkoušeli, že první pohled klame a že
lezení je pro netrénované celkem
těžké. Proto přišel vhod plavecký
bazén s tobogánem, vířivkou, parní
komorou a starostlivými plavčíky,
kteří nám nezpřístupnili skokanskou
věž. Kdo stihl z bazénu utéct včas,
dostal se k občerstvení v místním
bufetu. Přes vánočně naladěné centrum jsme pak odešli na
ubytovnu, kde jsme zvládli
pozdní večeři. Bylo kolem
deváté. Závěr dne jistil film,
druhá polovina Otce prasátek, kterou někteří ani neviděli do konce, jak je den
vysílil.
Neděle byla lehce relaxační.
Holky vyhrály sázku z předchozího dne a opravdu
vstaly před ostatními

a servírovaly snídani do postele. Poté jsme se pomalými pohyby sbalili, vyhodnotili akci a zčásti pěšky,
zčásti tramvají se přesunuli na bowling. Hodinová hra prověřila, kdo se
jen chvástal a kdo raději mlčel a nakonec to uměl lépe. Společné foto
u dráhy – a to je konec. Příští akce
bude až v následujícím roce. Do té
doby budeme vzpomínat na všechny aktivity, které letos proběhly.
A nebylo jich málo. Tahle ale byla
výjimečná, což potvrdili jak účastníci, tak spokojení organizátoři.
Hynek Pečinka,
Duha Velká Medvědice

V dnešní terminologii nazýváme
tento systém ústavní pořádek.
Aby vše bylo kontrolovatelné a udržitelné, stanovil Thomas Jefferson
i určité principy, které se mají
v demokratické společnosti dodržovat:
1. Víra v dobro, láska k tradicím,
k bližnímu, ke svým rodičům.
Být spravedlivý a pravdivý.
2. Štěstí má být životním cílem.
Ctnosti jsou základem štěstí. Zajímavé zaměstnání je esencí štěstí, neboť zaměstnaná mysl je
vždy šťastná.
3. Touhy se mají soustředit na dobré svědomí, zdraví, povolání
i prosté bytí.
4. Vždy zdravá mysl pramení
z dob-rého humoru, který nejlépe udržuje mír, klid a pokoj
v ní.
Nic nepomáhá člověku lépe než
umírněný temperament – pokoj
v duši.
5. Důležitá je kondice, získávaná
dlouhým chozením. Nic není
lepšího než pozorování krajiny
a svého okolí s plným zaujetím
a pozorností. Je to i nejlepší metoda odpočinku.
6. Vděčnost nikdy neopomínejme.
Buďme pevní a odvážní. Cokoli uděláme při plném přesvědčení, že je to dobré, nás posílí.
7. Nikdy neodkládejme na zítra,
co můžeme udělat dnes. Nedělejme špatné věci a žijme plně
přítomností.

8. Bohatství, tituly, úřady nedávají samy štěstí. Naopak hlad po
nich společnost degraduje.
Dalšími podstatnými ctnostmi jsou
kromě svobody ještě naděje, sebedávání, odpuštění, přijímání života, srdečnost, vlastenectví, hledání
pravdy, jednota a touha po míru.
Vzbouzet touhu po dosažení těchto ctností v sobě i společenství, obci je naším životním úkolem.
Co je Deklarace nezávislosti pro
svět? Je to signál postavení se
člověka proti řetězům moci a ignorance. Člověk díky ní získává požehnání k samosprávnému vládnutí. Může těžit z posilování Unie
a účastnit se konstituce změny
vládnutí na celém světě. Rovná
práva člověka, štěstí každé lidské
bytosti jsou na základě této Deklarace legitimním cílem vládnutí.
Teprve díky této Deklaraci jsou
práva ochraňována vládou, která
koná v rámci ústavního politického systému, a nikoli podle jednotlivé vůle. Rozhodují tedy volení
zástupci lidu a měli by být podporováni ti, kteří chtějí prospět své
zemi.
Ing. Ivo Kaplán,
místopředseda pro zahraniční vztahy
a vzdělávání, člen Rady Asociace
NNO v ČR
Zdroj: asociacenno.cz/storage/
admin/ruzne/demokracie.pdf
Proslov Ing. Ivo Kaplána byl redakčně upraven a zkrácen.

OKNO do neziskového sektoru

www.uno-ok.cz

strana 8

Hudba pro (d)uši

Autolékárničky pro Keňu

Od počátku roku 2011 rozjel své aktivity pro širokou
olomouckou veřejnost klub
přátel přírody Malá liška.
Ve čtvrtek 10. února proběhlo první veřejné kytarohraní a zpívání pro každého, které chce Malá
liška provozovat jednou za
měsíc. Tématem večera
byly písničky zpěváka, skladatele a textaře Jaromíra –
Jarka – Nohavici. Jeho židle bohužel
zůstala po celou dobu prázdná, ale
třicítka lidí se i tak dobře bavila.
Všichni zpívali a štěrchali ostošest
a pomáhali tak tříčlenné kapele ve
složení Květoš Richter, Hynek Pečinka a Přema Štrajt, aby dohromady vytvořili jedinečný zážitek.
Zazněly písničky starší a novější,
jen tak například Jacek, Až to se
mnu sekne, Zatanči nebo Přítel. Potkali se zde lidé, co se dlouho neviděli, stejně jako kamarádi, co
jsou spolu téměř pořád. Kromě

Dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA a z Církve adventistů sedmého dne v Prostějově se připojili
k celorepublikové sbírce vyřazených
autolékárniček, kterou uspořádala
humanitární organizace ADRA.
Město Prostějov podpořilo akci
zřízením dvou sběrných míst, nemalé množství bylo vybráno v kostele Povýšení sv. Kříže, některé kusy
do Prostějova doputovaly i z Olomouce. Do sbírky se aktivně zapojil také Městský úřad v Plumlově
s devadesáti kusy autolékárniček.
Dohromady bylo shromážděno
téměř 800 autolékárniček.
Sesbíráním autolékárniček však práce nekončila. Dobrovolníci z Církve
adventistů sedmého dne vybraný
materiál roztřídili a připravili k odeslání do zdravotnického zařízení Itibo v Keni. Především obvazový
materiál poslouží k léčbě popálenin,
malarických onemocnění i těžkých
zranění. Jediné zdravotnické zaří-

více než dvaceti odzpívaných písní
máme za sebou i úvod do Nohavicovy teorie alkoholického kopce
a dozvěděli jsme se i některé zajímavé infomace z jeho života.
Rozcházeli jsme se po více než
třech hodinách plní nádherné atmosféry, kterou jsme společnými
silami vytvořili. Setkali se tu totiž
lidé, kteří měli chuť se bavit, a nechali na sebe působit hudbu, která
pomáhá a léčí. Jarek, jehož židle
bohužel zůstala po celou dobu
prázdná, by z nás jistě měl radost.
Příště pokračujeme
10. března na téma „Tučný Matuška
plíhal na kytaru“,
přijďte si vyzkoušet,
jakou atmosféru umíme zařídit! Více
o nás a naší činnosti
mohou zájemci najít
nawww.malaliska.cz
Hynek Pečinka

Partnerské projekty
Vyšla dlouho očekávaná příručka
dobré praxe partnerských projektů neziskových organizací.
KONEP vydal publikaci Partnerské
projekty neziskových organizací – příručka dobré praxe, která staví na
získaném know-how ze zahraničních studijních cest, pořádaných
seminářů, ale i z vlastních zkušeností s realizací partnerských
projektů, které čerpal realizační
tým a zapojení účastníci mezinárodního projektu Communem
reddere. Cílem příručky je přiblížit čtenářům hlavní zásady pro přípravu a realizaci partnerských
projektů v neziskovém sektoru. Zejména zahraniční zkušenosti zpracované do krátkých případových
studií by měly přispět k minimalizaci rizik, konfliktů, selhání
a dlouhodobé udržitelnosti projektů i budovaných partnerství. Pří-
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ručka vyšla v nákladu 600 ks a je
zdarma k vyzvednutí v kanceláři
KONEP (Pernštýnská 15, Pardubice). V elektronické podobě si ji
můžete stáhnout na webu
www.konep.cz/aktuality
Tvorba příručky byla financována
v rámci projektu Communem reddere z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Bc. Jana Machová, DiS., ředitelka
kanceláře

zení v oblasti Nyamira v Keni slouží
asi pro 200 tisíc lidí z velmi širokého
okolí. S provozem tohoto zařízení
ve vesnici Itibo již několik let pomáhá humanitární organizace ADRA.
Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům za jejich pomoc a podporu
při realizaci rozvojových projektů.
Petra Kurfürstová, DC ADRA, tel.
734 390 914

Věrnost není slabost
Národní týden manželství má letos pátý ročník. Aktivity pořádané
v týdnu od 14. do 20. února 2011
mají podpořit rozvoj a hodnotu
manželství. Také rodinné centrum
Provázek se připojuje k této kampani, letos už po čtvrté.
V prostorách herny proběhla výstava Svatba očima dětí, obrázky
nakreslily děti ze ZŠ a MŠ na Rooseveltově ulici. Maminky měly
možnost vyrobit dárek pro svého
manžela, zavzpomínat na svou svatbu u svatebních alb a oznámení,
která přinesly. Nechyběl ani svatební dort a část dokumentu Exit
316, ve kterém Marek Eben poutavě mluví o svém osobním životě,

respektování partnera, o kompromisech a nezbytné pomoci „shora“.
Uskutečnila se také beseda O svatbě s Afričanem, Africe a věrnosti.
Diskutovali jsme o setkání dvou
kultur, o poutu mezi manželi, které stvrzuje Bůh, a o tom, že věrnost
skutečně není slabost. Maminky se
mohly vzít letáček Klíč ke šťastnému manželství, vydaný BTM.
Podpořit hodnotu manželství a rodiny je součástí poslání našeho rodinného centra Provázek. Jsme
rádi, že jsme se připojili k této aktivitě, která má v ČR stále větší
rozsah.
Magda Mečkovská
RC Provázek

