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Vážení zástupci
neziskových organizací, jedním z úkolů Olomouckého kraje
je péče o vyvážený rozvoj území kraje. Otázky
typu „Jak nejlépe pokračovat? Dělá se to, co chci? Posouvám se dopředu? Funguje to, co dělám?“ si
někdy položil snad každý z nás.
Právě s těmito otázkami má zastupitelům a vedení Krajského úřadu
Olomouckého kraje pomoci Program
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (dále jen PRÚOOK).
Hlavním posláním dokumentu je
formulace základních rozvojových
priorit kraje. Tyto rozvojové priority slouží subjektům v kraji i mimo něj k přehledu o tom, co v kraji
má být podporováno.
Nově se utváří kohezní politika EU
na programovací období 2014 až
2020. To je jeden z nejdůležitějších
důvodů, proč Olomoucký kraj přistoupil k aktualizaci svého základního samosprávného dokumentu
v oblasti strategie rozvoje regionu.
K realizaci PRÚOOK budou využívány roční akční plány. V akčních

plánech budou shrnuty aktivity
Olomouckého kraje sloužící k rozvoji území kraje. Akční plány budou pravidelně vyhodnocovány
a umožní tak sledovat naplňování
stanovených rozvojových priorit.
Návrh aktualizované verze PRÚOOK
můžete nalézt na internetových
stránkách Olomouckého kraje v sekci Olomoucký kraj > Regionální
rozvoj > Program rozvoje územního obvodu OK.
Protože jsem přesvědčen, že význam každého takového dokumentu se zvyšuje s mírou jeho všeobecné přijatelnosti ve společnosti,
uvítáme jakýkoliv váš příspěvek
a podnět k PRÚOK.
Jsem rád, že jsem mohl využít příležitosti vás takto oslovit s výše
uvedenou informací, a také vám
poděkovat a popřát hodně zdaru
při naplňování poslání vašich spolků, jednot a občanských sdružení
obecně.
Příjemné jarní dny vám přeje
Ing. Pavel Horák,
náměstek hejtmana
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Výstava na
krajském úřadě
zahájena
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Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – Národní
dobrovolnické centrum
Vás zvou na mezinárodní konferenci u příležitosti
Evropského roku dobrovolných činností na podporu
aktivního občanství vyhlášeného Radou EU

Dobrovolnictví – opora občanské společnosti
Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme…
Kroměříž – město památek UNESCO – 9. a 10. května 2011
Místo konání: Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Na přípravě konference spolupracují:
Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž, Město
Kroměříž, Asociace NNO ZK, Úřad práce v Kroměříži

O záštitu nad konferencí byli požádáni:
PhDr. Daniela Hebnarová, starostka města Kroměříž
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký
Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Václav Havel, spisovatel a dramatik

Námětem konference v roce 2011 jsou tato témata:
• formy komunitního dobrovolnictví v ČR i v zahraničí,
• motivace občanů, organizací i obcí k podpoře dobrovolnictví,
• pestrost a mnohostranná užitečnost dobrovolnictví, sdílení
zkušeností, zhodnocení legislativy, včetně podnětů pro
další rozvoj dobrovolnictví;
Přihlášku na konferenci najdete na
www.unesco-kromeriz.cz, www.hest.cz a www.dobrovolnik.cz.
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RC OLIVKA květen 2011
Arteterapie pro maminky, čtvrtek 5.5.2011 v 18.00 h., v RC Olivka, podvečer s ukázkou výtvarných technik a sdílením životních zkušeností žen. Průvodkyní je Zdenka
Štefanidesová, cena 50 Kč, přihlášky zasílejte na e-mail: olivy.os@seznam.cz
Květinová keramická dílna, dne 19.5.2011 v 17.00 h. v RC Olivka
Přijďte se dotknout hlíny a vtisknout poselství jara s keramikem Tomášem
Kubíčkem, cena 120 Kč, přihlášky zasílejte na e-mail : olivy.os@seznam.cz
Dramaťáček pro nejmenší, každé úterý od 16.30 do 17.30 h., pro děti od 1,5
roku, rozvoj fantazie, tvořivosti, vstupování do „rolí“, výtvarné ztvárňování podporovaných představ, kolektivní hry, cena: 40 Kč/lekce, 1. lekce zdarma, pouze
pro předem přihlášené, kontakt: zbornikova.olivy@seznam.cz, tel. 776420174
Cvičení pro nejmenší, každé úterý od 10.00 do 11.00 h., cvičení pro maminky s dětmi od 6 měsíců do 2 let, pomocí básniček budeme provádět lehké cviky, u kterých
se procvičí děti i maminka, cena: 40 Kč/lekce, kontakt: navarovaklara@seznam.cz,
tel. 776039028
Zpívánky pro nejmenší, každou středu od 16.00 do 16.45 h., pro děti od 2 let,
úvodní blok písniček a pohybové hry podle ročních období, práce s poslechem,
rytmická cvičení, písničky zaměřené na hru rodiče s dítětem. Lektorka vychází
z české lidové slovesnosti. Cena: 40 Kč/lekce, kontakt: olivy.os@seznam.cz,
tel. 725725933
Výtvarka pro nejmenší, každou středu od 17.00 do 18.00 h., pro děti od 1,5 roku, výtvarné
tvoření, práce s netradičními materiály, klasické a alternativní techniky a činnosti, hry,
pohádky, říkanky, cena 50 Kč/lekce, kontakt: zbornikova.olivy@seznam.cz, tel. 776420174
Klub s výtvarkou, každou středu od 9.00 do 12.00 h., pro všechny děti s maminkami, program: koně-podkovičky, vlaky-vagonky, koťátka, zajíci-zaječí stopy,
cena 50Kč/lekce, sleva při předplacení 10 lekcí, pouze pro předem přihlášené
ŠKOLIČKA OLIVKA, každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 14.00 h., výchovně – vzdělávací program pro děti předškolního věku od 2,5 do 6 let, inspirováno rámcově vzdělávacím programem pro předškolní věk, s dětmi pracují odborní
pedagogové, realizujeme aktivity výtvarné, pracovní, taneční, hudebně-rytmické, rozumové, hrajeme si, učíme se – písničky, básničky apod., rozvíjíme
sociální cítění, emoce, fantazii a tvořivost, osobnost dítěte, paměť a cit pro
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rytmus, připravené prostředí s prvky montessori pro celistvý rozvoj dětí

Nejmenší děti i předškoláci se vyřádí při cvičení v holické tělocvičně.Každou středu si mohou
rodiče s dětmi přijít odpoledne zacvičit do tělocvičny Základní školy
v Olomouci-Holici. Cvičení s Méďou Béďou, které pořádá již několik let rodinné centrum Heřmánek,
je určené pro děti od jednoho roku
až do předškolního věku.
Nejmenší děti do 3 let cvičí od 16.15
do 17 hodin, starší a předškoláci přijdou na řadu od 17.05 do 17.50. „V tělocvičně zpíváme písničky, učíme se
říkadla, soutěžíme, hrajeme pohybové
hry, ale hlavně cvičíme s nejrůznějšími pomůckami a na nářadí,“ říká Petra Tenglerová, manažerka Rodinného
centra Heřmánek a lektorka cvičení.
„Děti si vyzkouší například skákání na

Měsíc v nás, večer s filmem a následnou diskusí. Čtvrtek 26.5.2011 v 17 h , Sluňá-

trampolínách, houpání na kruzích,
sklouznou se na nejrůznějších skluzavkách, prolézají tunely, domečky
a překážkami, dokonce se mohou
i pohoupat v barevném padáku,“ vysvětluje Tenglerová. Na cvičení si stačí obléct pohodlné sportovní oblečení,
donést čistou obuv na přezutí a něco
k pití. K dispozici je šatna a toaleta.
Cvičební pomůcky, podložky
a drobné věcné odměny jsou zajištěny. Na cvičení přispívají vybrané
zdravotní pojišťovny.
Lucie Opletalová
Rodinné centrum Heřmánek
Olomouc-Holice
Centrum pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty
mob: 777 012 503
www.rc-hermanek.cz

OLiVy:
kov, tř.17. listopadu 50. V rámci putovního projektu Měsíc v nás si Vás dovolujeme pozvat na promítání stejnojmenného dokumentárního filmu "The Moon
Inside Us", který je osobním putováním režisérky Diany Fabiánové skrze téma
menstruace. Objevuje, jakým způsobem se ženy a muži dívají na měsíční krvácení a co to může vypovídat o naší západní společnosti. Po filmu proběhne
diskuse k tématu menstruace a otázce ženství obecně. Cena: 100 Kč, studenti sleva: 70 Kč, hlídání pro nahlášené děti, cena: 20 Kč. Přihlášky zasílejte:
olivy.os@seznam.cz
Dar rodičů dítěti, přednáška PhDr. Jana Svobody, pondělí 30.5.2011 v 17.00 h.,
v učebně Přírodovědecké fakulty, tř.17. listopadu. Cena: 70 Kč, hlídání pro nahlášené děti, cena: 40 Kč, přihlášky zasílejte: olivy.os@seznam.cz.
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Nové předsednictvo UNO
V minulých dvou bulletinech jsme
již představili celkem šest členů
nového předsednictva UNO. Stejné
otázky jsme položili dalším třem
zástupcům NNO:
1) Prosíme o vaše krátké představení, u jaké NNO 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?
Mgr. Marek Podlaha, znovuzvolený předseda UNO:
1. V neziskovém sektoru
se pohybuji
od roku 2006,
kdy jsem začal pracovat
pro lidi postižené sociální
exkluzí. Od
roku 2009 spolupracuji s občanským sdružením, jež má v náplni činnosti volnočasové aktivity,
prezentace a propagace našeho
kraje a města v zahraničí. Od roku
2007 jsem pravidelně odborným
garantem bakalářských a diplomových prací, které se zabývají neziskovým sektorem. Do předsednictva UNO jsem byl poprvé zvolen v roce 2007 a od roku 2008
mám tu čest být předsedou předsednictva UNO.
2. Jak v podnikání, tak i v neziskovém sektoru je velmi důležité mít informace. Mít informace
nejen o tom, co potřebujeme, ale
také poskytovat informace o nás
těm lidem, organizacím, jež nám
mohou pomoci. Byl jsem velmi nemile překvapen, když jsem na setkání s primátorem zjistil, že na
radnici o nás nikdo neví. Tedy skoro nikdo neví. Nadstandardní
vztahy, které máme s Olomouckým
krajem, bych velmi rád přenesl na
Magistrát města Olomouce i na
radnici mého domovského Prostějova. Kromě Jeseníku bych takto
mohl vyjmenovat všechna okresní
města. Vyplývá mi z toho, že sekce, které vznikly v těchto městech,
nefungují, jak bych si představoval. A to se musí zlepšit.
Další věc, kterou je třeba dle mého názoru zlepšit, je povědomí některých organizací a jednotlivců,
že předsednictvo UNO bude samo
aktivně vyhledávat organizace, které si neví s něčím rady a potřebu-
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jí pomoci. Je třeba si uvědomit, že
veškerou práci vykonáváme ve
svém osobním volnu. Proto je velmi důležité, aby požadavky směřovaly od našich členů na nás. My,
jako předsednictvo UNO, nemůžeme nikomu nic nařizovat, jsme
dobrovolné sdružení. Jsme ochotni
a schopni poradit a pomoci, ale
musíme vědět komu a s čím. Takže druhá věc, kterou bych chtěl
zlepšit, je aktivnější zapojení našich členů v komunikaci s předsednictvem UNO.
3. Tato otázka je skoro stejná jako
předchozí. Takže mohu již jen
shrnout, co již bylo řečeno:
• Zlepšit komunikaci mezi UNO
a zástupci bývalých okresních
měst. Jeseník je výjimkou, tam
vše funguje již několik let
k oboustranné spokojenosti
a pro město Jeseník pak není
problém kofinancovat společně
s námi náklady na pomocníka
neziskovek.
• Zlepšit ochotu našich členů komunikovat s námi, spolupodílet
se na tvorbě činnosti, být aktivní.
Mgr. Marcela Vystrčilová, znovuzvolená místopředsedkyně
UNO:
1. Ve sboru
dobrovolných
hasičů jsem
od svých 7
let. Soutěžila
jsem za děti,
dorostenky
a nyní za
ženské družstvo. Od svých 18 let se věnuji
práci s mládeží, snažím se vychovávat mladé hasiče. Posledních
8 let se zaměřujeme na výchovu
tzv. přípravky, to jsou děti od 3 do
6 let, přičemž úzce spolupracujeme
s místní školkou. S dětmi vystupujeme jak v našem regionu, tak
v celé republice. Letos již desátým
rokem pořádám týdenní tábor. Během roku ve sboru pořádáme dvě
hasičské soutěže, ve spolupráci
s obcí se podílím na organizačních
zajištěních akcí v obci, např. letos
již na IV. ročníku Hanácké hasičské
pouti. Posledních sedm let se zaměřuji na pomoc při zajišťování
dostatku financí jak pro činnost
s mládeží (od 3 do 18 let), tak i pro
výjezdovou jednotku JPOII naší obce. V letech 2005–2008 jsem jako
náměstkyně Okresního sdružení
hasičů okresu Olomouc měla
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možnost díky této pozici podporovat činnost mládeže a podařilo
se mi zajistit finance na akci pořádanou v Olomouci pro mladé hasiče od 3 do 15 let (letos 3.9.2011
ve Smetanových sadech) pod názvem „Olomoucký drak“. Jako zakladatelka a vedoucí hasičské
sekce UNO se podílím na rozdělování finančních prostředků určených pro činnost sekce všem
okresům našeho kraje a na organizaci seminářů.
2. Od r. 2006 pracuji na plný
úvazek jako administrativní pracovník UNO. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje jsme
schopni zabezpečit servis neziskovým organizacím z našeho
kraje. Jsem ráda, že máme oborové
a územní sekce (více ve statutu
UNO na www.uno-ok.cz). Nebylo
by totiž možné, abych já sama komunikovala se všemi neziskovými
organizacemi z našeho kraje, ale
díky sekcím, které mají svého zástupce, jsme schopni si vzájemně
předávat svoje podněty, připomínky,
návrhy na činnost pro UNO do dalšího období. To lze lépe i díky pomocníkům, které máme na Jesenicku, v Šumperku i v Olomouci.
3. Určitě budu ráda, když se
o UNO bude více mluvit, číst a slyšet, když s nápady na činnost nebo i s kritickými poznámkami
budete přicházet i vy, zástupci neziskových organizací. Mým cílem
je, abyste měli přehled, na koho se
kde obrátit o pomoc, abyste věděli,
jaký seminář UNO nebo některá
nezisková organizace zrovna ve vašem
okolí pořádá, jaké granty díky podpoře Olomouckého kraje na další
období UNO vypisuje. Chtěla bych,
aby náš web www.uno-ok.cz byl
propojen s vašimi webovými stránkami, abyste i vy měli přístup na
naši stále aktuální databázi členů
UNO. Dalším mým cílem je rozšíření členské základny UNO. Kdo
dosud nejste členem UNO, stačí vyplnit přístupovou listinu a poslat
poštou na adresu sekretariátu
UNO, Vystrčilová M., Bezejmená
140, Dub nad Moravou 78375.
Členství máte všichni zdarma! Výhodami pro členy UNO je, že informace o dotacích z OK, o pořádaných seminářích UNO, o grantových programech, o důležitých
setkáních s politiky či se sekcemi,
o krajském sněmu UNO a jiné důležité informace obdržíte přímo na
váš mail. Více aktivit bych také
chtěla částečně přenést na naše pomocníky v okrese Jeseník, Olo-
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mouc a Šumperk, do budoucna i na
Prostějov a Přerov.

Pozvánky Permalotu

David Pokorný, znovuzvolený
člen předsednictva UNO:
1. Pracuji jako šéf vlastní,
malé softwarové firmy.
Neziskový
sektor
byl
a je hlavní
náplní mého
volného času
od doby, kdy jsem prošel skautským oddílem „Poutníci“ rolí člena až po vůdce oddílu. Při studiu
jsem se mimo vedení oddílu aktivně podílel na sdružení SPOT,
což bylo sdružení vedoucích oddílů různých organizací (např. Duha,
TOM, Skaut), s cílem pořádat akce pro organizovanou i neorganizovanou mládež.
V posledních letech se již díky pracovnímu vytížení nemůžu věnovat
vedení oddílu, takže se snažím
skautům pomáhat při pořádání
různých akcí pro okres Olomouc
coby registrovaný člen 7. střediska Junáka „Žlutý kvítek“.
Posledních 5 let se angažuji
v předsednictvu UNO, kde se
snažím pomáhat s tím, co znám
nejlépe. Tím je oblast IT a volnočasové aktivity.

Občanské sdružení Permalot nabízí zájemcům možnost účastnit se několika
zajímavých kurzů:
Design rostlinných společenstev pro potravinovou zahradu – od 6. do 8. května
2011 v 19.30 h., Marek Kvapil www.potravinovezahrady.cz, Radka Jensen Vaculová.
V přírodě rostliny nerostou jako izolovaní jedinci, ale vytvářejí společenstva –
shluky rostlin, mezi nimiž vznikají sociální vztahy. Osamoceně se vyskytující
rostliny jsou spíš výjimkou než pravidlem. Tento sklon rostlin ke sdružování do
skupin můžeme využít při navrhování potravinových zahrad. Design rostlinných
společenstev je novou perspektivní disciplínou, s jejíž pomocí lze vytvořit produktivní a rozmanitou zahradu fungující po vzoru přirozených ekosystémů.
Chcete se naučit navrhovat rostlinná společenstva – shluky rostlin, které si
navzájem pomáhají?
Chcete si vyzkoušet takové společenstvo vysázet? Potom si nenechte ujít tento kurz.
http://permalot.org/en/design-rostlinnych-spolecenstev
Stavba raketových kamen – od 20. do 22. května 2011 v 19.30 h.
Max Vittrup Jensen www.jen-sen.cz, Lea Balažiová
Během kurzu budete mít možnost naučit se, jak se dělají raketová akumulační
kamna, která mají vestavěnou vyhřívanou lavečku/postel. Tento druh kamen
je mimořádně účinný – spálením minima dřeva získáme maximum tepla. Výroba takových kamen je velmi tvůrčí a nenákladná. Část je již postavená a během workshopu se kamna budou dokončovat a vylepšovat.
http://permalot.org/en/stavba-raketovych-kamen
Tvůrčí víkend pro rodiče a děti – od 3. do 5. června 2011 v 18.00 h. (dřívější příjezd možný), Hana Kotálová www.vytvarnekurzy.eu, Radka Jensen Vaculová
Pro rodiče s dětmi od 3 let.
My, maminky a tatínkové s malými dětmi, jsme málokdy vítanými účastníky
kurzů, přestože se také chceme vzdělávat, setkávat se zajímavými lidmi
a zkoušet nové věci a mít možnost být kreativní. Tento kurz je určen maminkám a tatínkům, které chtějí být aktivní a přitom zůstat se svými dětmi.
Vyzkoušíte si práci s opravdovým smaltem páleným v peci na 800°C. Dostanete příležitost vyrobit si svůj vlastní originální šperk, brož, náušnice nebo také
cedulku na dveře apod. Zatímco pracujete, pro děti od tří let je připravený různorodý program: výtvarné aktivity, pohybové hry, jízda na ponících, říkanky,
písničky atd. Programu se mohou zúčastnit i děti trošinku mladší, ale pouze

2. UNO, jako sdružení neziskových
organizací, znám vlastně teprve
pár let, ale za tu dobu mám pocit,
že se jeho činnost posouvá tím
správným směrem. Daří se nám
posilovat pozice při spolupráci
s veřejnou správou a věřím, že
díky vzrůstající členské základně
jsme také stále silnějším partnerem
pro Olomoucký kraj. Důkazem je
pravidelně schvalovaný významný
projekt, který mezi Vás různou formou rozdělujeme, ale také vzrůstající podíl místních samospráv na
financování pomocníků pro neziskový sektor. Co je stále možno
zlepšovat, je naše efektivita a dopad naší činnosti na Vás, „neziskový sektor“.

pokud jsou samostatné. Část aktivit bude probíhat společně – rodiče s dětmi.
http://permalot.org/en/tvurci-vikend-pro-rodice
Vyrobte si svou vlastní hliněnou pec – od 17. do 19. června a od 24. do 26.
června 2011. Vyrobíte si ji tady a odvezete ji domů na paletě! Libor Pokorný
a Max Vittrup Jensen www.jen-sen.cz

3. Moje doména je IT, takže bych
rád dále vylepšoval úroveň komunikačních kanálů, které Uno má.
Jedním z nich je web a druhým
jsou tzv. mailing listy, které jsou
funkčně spojeny s databází neziskových organizací. Pokud se
nám bude dařit dále zpřesňovat
databázi a její obsahovou úroveň,
dokážeme do Vašich mailových
schránek doručit jen obsah, který
Vás opravdu zajímá.
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Jubilejní Radslavská přilba
V sobotu 26. března 2011 se uskutečnil již 10. ročník noční soutěže
hasičské všestrannosti Radslavská
přilba. Svou záštitu nad soutěží
převzal hejtman Olomouckého
kraje Ing. Martin Tesařík a Olomoucký kraj na uspořádání akce
poskytl finanční příspěvek.
Své znalosti, zkušenosti a připravenost k plnění náročných úkolů
přijelo do Radslavic prověřit osmadvacet soutěžních družstev. Již
několik let je Radslavská přilba soutěží mezinárodní. Tradičně se jí zúčastňují soutěžní družstva z okresu
Bardějov – letos zastoupeny týmy
z Raslavic, Sveržova a Zlatého, které je po vzoru Radslavské přilby
pořadatelem obdobné soutěže. Od
roku 2008 v soutěži startují i polští strážáci z Opolského vojvodství,
letos reprezentováni týmy z Chrzelic, Rzymkovic a Zieliny.
Pro účastníky akce pořadatelský
sbor hasičů z Radslavic připravil
za účinné pomoci HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov,
ČČK a okolních sborů z Pavlovic
u Přerova, Šišmy, Tučína, Buku,
Lazník, Veselíčka, Oseku nad Bečvou, Sušic a Skoků celkem osmnáct
disciplín, které představovaly či
imitovaly činnosti, s nimiž se hasičské jednotky setkávají při své zásahové činnosti. V nepravidelném
pořadí se střídaly úkoly fyzicky náročné, technicky orientované s prověrkou profesních znalostí. U všech
však byly nutné patřičné vědomosti, souhra všech členů týmu,
rychlost rozhodování a schopnost
převést všechny získané dovednosti do praxe s případnou dávkou
improvizace.

OKNO do neziskového sektoru

První tři disciplíny proběhly již během odpoledne a jelikož je Radslavská přilba především soutěží
noční, dalších patnáct pak prověřilo připravenost všech účastníků
ve zkrácené sobotní noci.
Tradičně se začínalo teorií – řidiči
si za dohledu provozovatele autoškoly Ing. Dana Ležáka ověřili své
vědomosti z pravidel silničního
provozu. Pro členy jednotek byl
připraven test z otázek pro zkoušku odbornosti Hasič I.– III.stupně.
Vzhledem k mezinárodní účasti
byly připraveny testové otázky
i slovensky a polsky.
Po slavnostním nástupu poděkoval
všem ředitel ÚO HZS plk. Ing. Miroslav Čoček za odhodlání soutěžní formou realizovat část stanovené odborné přípravy. Nejdříve startovala odpolední štafeta
šestičlenných družstev s kombinovanými prvky pětiboje a požárního sportu. Na zhruba 90 metrovém okruhu jim tak v cestě stály
1,5 m vysoká bariéra, trubní tunel,
kladina, hasící přístroj, bariéra
s oknem, překážky přeskoč – podlez – přeskoč, přesun závaží úderem palicí po kolejnici, přesun
figuríny, sestava pneumatik, ale
zejména lešeňová věž, z níž skluzem dolů svůj úkol začínali a výstupem na ni po provazovém
žebříku končili. Další disciplínou
odpolední části byl noční „Požární
poplach“ a nástupem družstev přímo z postele do plné zbroje. K navození úplné tmy postačily deky
na oknech garáží hasičské zbrojnice. Noční část startovala v 19.45
hod. v hvězdicovém uspořádání na
všech 15 stanovištích současně.

Nočními disciplínami byly vyklizení sklepa, požární útok do kopce z podzemního zdroje i s úklidem
všeho vybavení, průchod zemědělským objektem s 20 kilovým břemenem, zásah džberovou stříkačkou ve svahu a s dopravou vody
přes 2m překážku a překonávání
překážek s nastavovacím žebříkem.
Tradičně zařazována disciplína „Povodeň“ souvisí s reálnou hrozbou
v našem životě. I když zde je pytlování písku do povodňových pytlů a stavba hráze upravena na
soutěžní podmínky, prověří jak fyzickou zdatnost, tak i znalosti a logické uvažování při předpokládaném působení tlaku proudícího
vodního živlu. Soutěžní disciplína
„Příteli, chvátej, SOS“ je předurčena na zásahy u dopravních nehod.
Účastnici si při této disciplíně procvičili základní technické a taktické postupy při zabezpečení
havarovaného vozidla a poskytnutí
první předlékařské pomoci zraněné osobě včetně její resuscitace.
V následující disciplíně prováděli
tři členové šestičlenného družstva
sebezáchranu slaněním z druhého
patra cvičné věže a další tři 17 metrový vodorovný traverz. Při práci
na vodě vyrazila čtyřčlenná skupina na okružní jízdu na člunu, zatímco dva jejich kolegové přesouvali po vodní hladině 100 litrový sud s pomocí připravené
lanovky. Tradičně nechyběl zrychlený přesun.
Odborné znalosti prověřila záchrana osoby zasažené spadlým drátem
el.vedení či určování věcných
prostředků PO podle grafických
značek.
Jednou z tří tradičně zařazovaných
předem utajených disciplín byla

naslepo prováděná výměna uzavíracího ventilu trubního vedení. Po
několika letech byl opět do soutěže zařazen „Nekonečný útok“.
Na základě spolupráce s dodavateli hasičské výstroje a výzbroje měli soutěžící možnost v přímém
použití vyzkoušet některé nové
technické prostředky, např. turbínové čerpadlo, plovoucí koš či
automatický externí defibrilátor.
V letošním velmi vyrovnaném
ročníku se s nástrahami trasy nejlépe vyrovnalo soutěžní družstvo
domácího sboru, následované loňským a předloňským vítězem SDH
Osek nad Bečvou. Třetí příčku pak
jako svůj nejlepší zápis vybojoval
Tučín. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, který se dokázal vypořádat s nástrahami trati a dorazit do cíle.
Poděkování pořadatelů patří všem
spoluorganizátorům, kteří pomohli
zabezpečit kontrolní stanoviště,
poskytli materiálovou či osobní
rozhodcovskou pomoc. Dále firmám BELFOR Czechia, s.r.o., Bison Sportswear, DEVA F-M, s.r.o.,
Drager Safety, s.r.o., EuroFire,
s.r.o., Holík International, s.r.o.,
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Prabos plus, a.s., Red Bull ČR,
s.r.o., SHOPARAMEDIK, Velebný & Fam, s.r.o., VÍTEX, a.s.,
ZAHAS, s.r.o., ZHT, s.r.o, které finančně či věcně konání soutěže
podpořily.
Vzdálený pozdrav pořadatelů putuje k hasičům do Dolínku a Tlučné, od nichž pochází inspirace
k pořádání této soutěže. Kompletní
informace najdete na
www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík,
starosta sboru
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Mladí hasiči v Těšeticích
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Těšetice se rozhodl oslovit žáky
místní Základní školy v Těšeticích.
V dnešní době, plné počítačů, mobilů a různých dříve nepředstavitelných zábav, jsme se pokusili
zaujmout děti pro hasičský sport.
Na druhém stupni ZŠ jsme nabyli
dojmu, jako by žáci byli jen rádi, že
se na chvíli „ulili“ ze školních povinností. Při otázce „Co je tvým koníčkem?!“ se na mnoha obličejích
objevil usměv, nejspíše z nepochopení, kam touto otázkou míříme.
Naopak žáci prvního stupně byli
z naší návštěvy nadšeni. Se zájmem si prohlíželi a vyzkoušeli pro
ně dosud neznámé džberové stříkačky formou hry a soutěžili, kdo
nejrychleji sestřelí cíl. Zodpovídali jejich otázky, např. jak velikou
má cisterna nádrž (míněno na naftu), kolik má motor auta pístů a jiné nečekané otázky. Nakonec jsme
dětem ukázali, jak se hasí pomocí vodního děla a pozvali jsme žáčky do naší zbrojnice na ukázku

hasičského tréninku. To jsme ještě
netušili, že naše pozvání a návštěva dětí se nakonec změní v první
veřejný trénink našich mladých
nadějí! Sešlo se nás 25 a všichni
chtěli hned vše vědět, dělat a co
hlavně, cvičit.
A jaké to bylo? Pro nás, jako pro
vedoucí tréninku?! Obrovské nadšení! Všem jsme ale také hned na
začátku objasnili, že „hasičina“, to
není jen dobrá fyzická kondice,
ale také rozmanité znalosti. Takže
na konci tréninku všichni odcházeli s prvním úkolem – naučit
se několik základních topografických značek.
Po dalších třech setkáních se
osazenstvo Mladých hasičů Těšetice ustálilo a já se ujala vedení tréninků. Jako vedoucí jsem si uvědomila, že vést družstvo mladých
hasičů s sebou přináší také řadu
povinností. Jednou z nich je absolvování potřebných školení zakončených řádnými zkouškami.
Po jejich úspěšném absolvování

jsme zahájili činnost.
Na začátku jsem si dala předsevzetí, že se budu snažit, abych
ve všech dětech zanechala ten
úžasný pocit, který se dá díky
„hasičině“ získat. Pro mě to byla
vždy srdeční záležitost i přesto, že
jsme zrovna nestáli na stupínkách
vítězů. Ale celé období aktivních
tréninků a soutěží bylo hlavně
o přátelství, zážitcích, odvaze, týmové spolupráci a také o zodpovědnosti i touze do všeho jít
naplno a nepromarnit ani chvilku
(třeba zbytečnou chutí na cigaretu).
Mojí snahou je vychovat novou
generaci hasičů, která nám bude
nablízku, když ji budeme potřebovat nejvíce. To všechno a daleko víc bych chtěla vašim dětem
ukázat a předat do života.
Na začátku je však třeba si uvědomit i finanční náročnost práce
s mládeží. Výzbroj a výstroj mladých hasičů se liší od těch „dospěláckých“ a je tu spousta dalších
výdajů, včetně povinného pojištění
všech účastníků oficiálních tréninků a soutěží.
Našim cílem je aktivní účast na

požárním sportu „Plamen“. Jelikož se chceme už od 8.5.2011
účastnit soutěží, je zapotřebí koupit stejnokroje, abychom na startovní čáře vypadali jako jeden tým.
Proto jsme vyhlásili brigádu veřejného sběru železa na podporu
našich mladých hasičů. Nejen že
jsme si chtěli vydělat, ale chtěli
jsme také našim dětem ukázat, že
nic není zadarmo.
Sběr se uskutečnil 11.3.2011 ve
vesnicích Vojnice aTěšetice. Byla
jsem mile překvapená, kolik existuje vstřícných a hodných lidi,
kteří chtějí pomoci ostatním. Sesbírali jsme více jak 3 tuny železného šrotu a dalších kovů a získali
jsme tím zajímavou částku.
Na závěr svého příspěvku do bulletinu OKNO bych chtěla poděkovat
paní starostce, kolegům z SDH
a také svému manželovi za jejich
podporu a pomoc. Snad vás nezklameme! Takže nám všem a hlavně
dětem přeji hodně štěstí, i když vše
kolikrát nebude na 100% podle našich představ. Těším se na každou
naši společnou chvíli.
Hanka Doleželová

Školení hasičů

Týden o Francii v Prostějově

V sobotu 9. dubna 2011 proběhl
další seminář pořádaný UNO ve
spolupráci s hasičskou sekcí UNO
a Okresním sdružením hasičů okresu Olomouc. Jiřím Kropáčem bylo
proškoleno celkem 22 členů v oblasti stanov SH ČMS, účastníci získali bližší informace o udělování
vyznamenání, o stejnokrojovém
předpisu, skartačním a spisovém
řádu.
O ekonomice sdružení jsme měli
možnost diskutovat s Janem Konárem, předsedou kontrolní revizní
rady. Závěrem jsem všechny příto-

„Frankofonní týden“ – to je název
akce, kterou pro prostějovskou veřejnost připravila Pauline Renouf,
dobrovolnice z Francie, která působí v Informačním centru pro mládež v Prostějově. Ve dnech 21. –
24. března 2011 tak mohli zájemci ochutnat „špetku Francie“ přímo uprostřed Prostějova.
Co je to vlastně frankofonie? „Frankofonie – to jsou všechny země, ve
kterých se mluví francouzsky a které sdílejí společnou kulturu a historii. Francouzština je mateřským
jazykem například ve Francii, Belgii,
Švýcarsku, Lucembursku a francouzské Kanadě nebo v jiných zemích
(bývalých francouzských koloniích)
jako Guyana, Réunion, Alžírsko aj.
Oslavy frankofonie jsou příležitostí
pro šíření a sdílení francouzské kultury pro všechny, kteří mají zájem
objevovat novou kulturu a nový
jazyk. Den frankofonie je oficiálně
stanoven na 20. března a slaví se
současně ve Francii a v jiných
hlavních městech francouzsky mluvících zemí. V tento den si můžeme
připomenout část francouzské kultury,“ vysvětluje Pauline Renouf,
která pochází z města Pontorson
v Normandii.
Zájemci měli možnost zúčastnit se
připraveného programu v prosto-

mné seznámila nejen s aktivitami
hasičské sekce, ale blíže jsem
informovala o možnosti jak se stát
členy UNO, o možnosti účastnit
se seminářů, podávat si žádosti
o grantové podpory z UNO, obracet se na pomocníky ohledně podávaní žádostí o dotace na kraj
apod. Věřím, že všichni účastníci
semináře budou dále získané poznatky přenášet do svých okrsků
a sborů a uplatňovat je v dlouholeté praxi hasičských sborů.
Mgr. Marcela Vystrčilová,
sekretariát a místopředsedkyně UNO

rách ICM Prostějov a Střediska
volného času Oáza v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ
v Prostějově. V pondělí proběhla
ochutnávka francouzských palačinek s kaštanovým krémem a soleným karamelovým máslem,
v úterý byl na programu francouzský film o Paříži, který diváci zhlédli v původním znění s českými
titulky. Ve středu si mohli zájemci
zahrát francouzské hry pétanque
a „béret“. „Ve čtvrtek jsme celý
program uzavřeli kreativní dílnou
s možností vyrobit si originální náušnice s francouzskou tematikou
nebo vytvořit koláž na téma »Co si
představím, když se řekne Francie«.
Pokračování na str. 8
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Nejlepší koláž jsme na závěr
workshopu ocenili,“ doplňuje výčet akcí Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov.
Pozvánku na Frankofonní týden našli zájemci také na Facebooku, kde
mohli každý den najít novou otázku
týkající se některé zajímavé
osobnosti spjaté s Francií. První, kdo
správně odpověděl na otázku „Kdo
jsem?“, mohl vyhrát drobnou cenu.
„Největší ohlas měla pondělní
ochutnávka palačinek, ale zaznamenali jsme také zájem veřejnosti
o uspořádání cestopisné přednášky či fotografické prezentace Francie. Rádi bychom podobnou akci
uspořádali ještě do konce školního

roku, pravděpodobně v průběhu
května nebo června, dokud tu Pauline je,“ shrnula Kateřina Opatrná.
Pauline Renouf pracuje jako
dobrovolník v ICM Prostějov od září 2010 a její „služba“ bude končit
začátkem července 2011. Celý její
pobyt je financován přes evropský
program Mládež v akci – Evropská
dobrovolná služba.
Informační centrum pro mládež
Prostějov působí v Prostějově už
od roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ
v Prostějově. Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým lidem (ale
i široké veřejnosti) z oblastí, jako

jsou vzdělávání, práce, cestování,
volný čas, sociálně patologické
jevy, občan a společnost, mládež
a EU. Doplňkovými službami, které mohou návštěvníci ICM Prostějov využít, je přístup na internet,

Kateřina Opatrná,
vedoucíICMProstějov
www.icmprostejov.cz
www.facebook.com/
icmprostejov

Besedy se členy olomoucké Rosky
Regionální organizace Roska Olomouc je jednou z organizací Unie
Roska ČR. Jejímu 10. výročí založení se věnovalo loňské listopadové číslo bulletinu OKNO na
straně 7. Na pravidelné schůzi
9. března 2011 přišel mezi členy
Rosky jeden ze tří redaktorů olomouckého studia Radim radia
Proglas Marek Chvátal. Natáčel
s námi besedu, měl pečlivě připravené otázky , se kterými se postupně obrátil na osm členů.
Výsledkem byl 25 minutový
pořad, který se vysílal 29. 3. ve
22.00 h. a 4. 4. 2011 v 9.30 h.
Upoutávka na vysílání byla nejen
na www.roska-olomouc.cz, ale i na
webu www.uno-ok.cz.
Redaktor Chvátal dal pořadu vlastní zasvěcený úvod o závažné chorobě roztroušené skleróze, která
postihuje centrální nervový systém
a způsobuje postiženým nejrůznější potíže – ztrátu mobility,
problémy se stabilitou, urologické
potíže, zrakové problémy, vznik
neuróz. Navázala předsedkyně
Rosky Jana Nakládalová, která referovala o současné léčbě této choroby, která se nedá vyléčit, jen

zkorigovat, zpomalit. Řada pacientů je zařazena do studií, v nichž se
testují nové léky. Je potěšitelné, že
postižení už nejsou odkázáni jen
na betaferony, které se v různých
intervalech aplikují injekčně, ale
testují se i léky podávané v tabletách. Narušování nervových spojů
způsobené napadáním myelinových obalů, způsobuje nevratné
změny. Při narušené imunitě postižených jim škodí veškeré virózy
a chřipky, jakýkoli infekt. Poté
promluvila bývalá předsedkyně
Rosky Broňa Bičanová, která byla
u zakládání organizace, kdy roskaři ještě patřili pod SPCCH (Svaz
postižených civilizačními chorobami). Až v roce 2000 se Roska
osamostatnila. Marie Nádvorníková
seznámila přítomné s vytvářením
kroniky a s propagací organizace
v tisku.
Vozíčkářka Jana Tichá bojuje
s chorobou už skoro 30 let. Popisovala běžný den na rekondici, rozdělení cvičících na vozíčkáře a na
lehčí pacienty, obě skupiny vždy
cvičí samostatně. Dny jsou vyplněny i přednáškami lékařů a dalších
zdravotníků. Evě Řezníkové sděli-

li lékaři diagnózu již v 18 letech,
tedy před 23 roky. Tehdy se jako
„infantilní pubescent“ tomu sdělení smála, o nemoci nevěděla nic.
Teď chorobě nejvíc zazlívá, že přináší nepříjemné změny, že se nedá chodit a člověk si nemůže
poručit. Ale Eva si naplnění života našla, chce se výtvarně vyjádřit.
Od úmyslu být sochařkou upustila, „materiálově se snížila“, maluje
obrazy, kreslí jednoduché obrázky, na schůzi rozdávala své poslední péefky. Blance Oberreignerové
choroba začala před 23 lety, kdy
ochrnula na levou stranu. Její dcery byly tehdy malé, manžel a rodiče jí pomáhali. Z tohoto stavu se
dostala, dnes přetrvávají zrakové
problémy a snížená citlivost pokožky.
A co pro ni znamená Roska?
„Všichni jsme na tom stejně, máme si co říct“. Podobnou sounáležitost se stejně postiženými cítí
i Zdeňka Hniličková. Nemoc si
nejdříve nechtěla přiznat. Řekla,
že s chorobou, se kterou bojuje 12
let, se žije těžko, ale přišla na to,
co dělat a nedělat, pár věcí si musela odpustit, ale zvládá.
Manželé Šiřičtí byli na schůzi oba.

Seminář o Řízení neziskové organizace
OLiVy, o.s., ve spolupráci s UNO
realizovaly 17. března 2011 seminář o řízení neziskové organizace,
který byl určen manažerkám mateřských a rodinných center.
Seminář vedla zkušená lektorka
z Prahy Mgr. Jolana Turnerová.
V první části semináře prezentovala aktuální situaci a změny, které
se chystají v legislativě nezisko-

OKNO do neziskového sektoru

vých organizací, jak by měla fungovat občanská sdružení a obecně
prospěšné společnosti (definice, povinnosti, rozdíly, výhody a nevýhody obou typů právních forem).
V druhé části semináře se zaměřila na strukturu o.p.s., úlohu a odpovědnost jejich orgánů, a očekávané nové formy neziskových organizací. Dotkla se i témat fundrai-

černobílý i barevný tisk a kopírování, vazba dokumentů aj.
ICM Prostějov je členem Asociace
pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice a od roku 2010 je držitelem
certifikátu kvality
poskytovaných služeb, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

singu, PR a strategického plánování. Účastníci semináře ocenili
nové a aktuální informace, které
byly předany srozumitelně a přehledně. Díky zájmu účastníků
plánujeme další seminář na podzim, tentokrát na téma Strategické
plánování v NNO.
Mgr. Hana Saitzová

Jarmila s ochotou při schůzích vaří a roznáší kávu. Postižený Narcis
trpí roztroušenou sklerózou přes
40 let. Dlouho se dobře držel, každý rok jezdil do Piešťan. Ale přišla
operace srdce a roska udeřila.
Jestli se s nemocí dá smířit? Ne,
smířit se nedá. A manželka dodává, že čím více informací o chorobě získávají, tím na ně tragika
situace víc doléhá. Společenství
stejně postižených v Rosce by však
neopustili.
Emotivní, pohnutý závěr patřil
opět předsedkyni Janě Nakládalové. Pro ty „človíčky, ovečky“
je třeba něco dělat, pomáhat jim
nést osud a bojovat. Působivost
nahrávky besedy pozvedla píseň
Radůzy Větře můj z alba Při mně
stůj. Úryvky z písně o naději
a touze po ní prokládaly jednotlivé výpovědi. Celkový dojem byl
opravdu silný.
Roska žije bohatým životem.
Svědčí o tom web www.roska-olomouc.cz. Na příští schůzi 13. 4.
2011 přijde psycholog Mgr. Petr
Hroch, který roskařům poradí, jak
se bránit stresům a hlavně depresím, které jsou s roztroušenou
sklerózou často spojeny.
Marie Nádvorníková
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EU a dobrovolnictví

Program:
1. Fórum se soustředilo na regionální aspekty dobrovolnických
prací a jejich relevance v kontextu místním, regionálním i evropském.
2. Obecná diskuse nad tématem
dobrovolnictví, jež byla zahájena předsedkyní Výboru regionů
Mercedes Bresso a Janem Truszczynskim – DG vzdělání a kultura, byla následována dvěma
paralelními workshopy, kde zazněly prezentace odborníků.
První workshop byl zaměřen na
téma dobrovolnictví a téma
sportu na úrovni místní a evropské. Druhý seminář se soustředil na vztah mezi místními
sociálními službami a dobrovolnickými organizacemi.
3. Na druhém semináři vystoupila se svým příspěvkem poslankyně Evropského parlamentu,
paní Zuzana Brzobohatá.
4. Na závěr byly viceprezidentem
zájmové skupiny dobrovolníků
v rámci Evropského parlamentu, panem Marianem Harkinem,
shrnuty hlavní body, které zazněly na fóru k tématu dobrovolnictví a jeho dopadu jak na
úroveň lokální a regionální, tak
i na úroveň teritoriální.
Cílem obou paralelně probíhajících seminářů bylo poskytnout tzv.
„best practice“ z regionů těchto
zemí: Francie, Velká Británie, Dánsko, Itálie, Španělsko, Česká republika a Polsko.
• Úlohou fóra bylo akcentovat významný vliv dobrovolnictví na způsob, jakým místní a regionální
úřady státní správy utváří nejrůznější služby a jak velký potenciál
má dobrovolnictví pro sociální,
ekonomickou a teritoriální kohezi
v Evropě.
• Na evropské úrovni každý pátý
dospělý člověk participuje v dobrovolnické práci nejrůznějších druhů.
Ekonomická hodnota dobrovolnictví tak dosahuje přibližně až 3 %
HDP v některých členských zemích. Klíčovými oblastmi dobrovolnictví pro politiku EU jsou vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika, mládež, sport, vnější vztahy
a mezinárodní vývoj.
• Obecným účelem fóra bylo diskutovat cíle vytyčené v rámci Evrop-

ského roku dobrovolnictví a zodpovědět následující otázky:
• Jak lze vytvořit prostředí
a usnadnit cestu pro dobrovolnické akce v rámci EU?
• Jak lze posílit dobrovolnické organizace a zlepšit kvalitu dobrovolnictví?
• Co mohou orgány místních správ
dělat, aby zvýšily povědomí o dobrovolnictví, jeho hodnotě pro
společnost a jeho důležitosti?
Klíčová sdělení druhého semináře
zaměřeného na diskusi nad možností posílení spolupráce sociálních služeb a dobrovolnických organizací na místní a evropské
úrovni:
• Výbor regionů hodnotí dobrovolnictví jako stěžejní prvek v aktivním občanství, a to na úrovni
místní, regionální, národní i evropské.
• Vedle dimenze osobního rozvoje,
který dobrovolnictví přináší, jsou
dobrovolnické akce faktorem důležitým pro místní, regionální, národní i evropské ekonomiky
a tvorbu nových pracovních míst.
• Evropský rok 2011 přináší
možnost reflektovat podrobněji podíl a význam dobrovolnictví v kontextu strategie Evropa 2020.
• Členské státy EU by měly podporovat přijetí pravidel k financování
dobrovolnických organizací, které
jsou ve velké míře neziskové. Státy by měly přijmout takové nástroje, které by pomohly vytvořit
prostředí pro snadnou účast
dobrovolnických organizací v soutěžích o veřejné zakázky. Rovněž
by se měly podílet na tom, aby statistiky uvádějící výsledky dobrovolnických prací byly více zviditelňovány. Na druhou stranu,
dobrovolnictví by nemělo být náhradou za profesionální pracovní
sílu.
• V otázce tvorby rozpočtu EU Výbor regionů navrhuje, aby evropské zdroje vyhrazené pro aktivity
dobrovolnictví, zejména ty, které
jsou financovány z fondů ESF, ERDF, EAFRD a EFF, byly revidovány a zjednodušeny. To však vyžaduje rozsáhlou informační kampaň.
Dále byly panelisty prezentovány
projekty zaměřené na dobrovolnictví v jednotlivých regionech několika členských států EU.
• Např. Sagrario Loza Sierra, ministryně pro sociální služby regionu La Rioja, vystoupila s projektem „Clusters of Humanity“, který
je jedním z dobrovolnických programů uvedených do praxe ve zmí-

Tajenka: Dokončení citátu Lorda Byrona:

„musí se o ni podělit, štěstí se narodilo jako dvojče.“

26. 1. 2011 zorganizoval Výbor
regionů konferenci, resp. fórum,
na téma dobrovolnictví, jež je evropským tématem pro rok 2011.

něném regionu. Region La Rioja se
podílí na rozvoji dobrovolnictví
dlouhá léta. Konkrétní projekty
jsou zaměřeny na běžné občany,
přičemž místní samospráva spolupracuje s nevládními organizacemi. Je zde uplatňována myšlenka,
že právě místní samospráva je nejblíže občanům a zná proto nejlépe
jejich potřeby. Nově zahájený
projekt „Clusters of Humanity“ se
zaměřuje na sféru vzdělávání. Cílem předešlých projektů bylo
zvýšit komunikaci a posílit mezigenerační zapojení v dobrovolnictví.
• Zuzana Brzobohatá, členka Evropského parlamentu, reprezentovala Jihomoravský region,
přičemž zdůraznila specifický způsob podpory a subvencování nestátních a nevládních organizací,
zejména v oblasti sociálních služeb. Ve své prezentaci uvedla, že
v roce 2011 je registrováno 81 organizací. Dále zhodnotila projekt
„víceleté podpory“ a zdůraznila pozitivní efekt tohoto programu. Doporučila jej jako plynulou, kontinuální a dlouhodobou finanční
podporu pro dobrovolnické nevládní organizace. Závěrem p.
Brzobohatá dodala, že nevládní organizace zapojené do projektu
byly financovány ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF).
• Další panelista, Krzysztof Lechowicz, ředitel Odboru sociálních
služeb města Lódž (Polsko), podal
zhodnocení projektu „Centerko“,
který se zaměřuje na předcházení
sociálního vyloučení, přičemž využívá dobrovolnictví jako formu
aktivizování a asistence lidem
v tísni. K. Lechowicz také zmínil
nadaci Gajusz, která poskytuje dlouhodobou péči pacientům v dětském hospici. V roce 2010 se na
práci v nadaci podílelo 112 dobrovolníků. Služby byly poskytovány
60 dětským pacientům a zahrnovaly domácí asistenci, stejně jako
psychologickou, pedagogickou,
zdravotní a sociální péči ze strany
dobrovolníků.

Závěrem bylo shrnuto, že dobrovolnictví v Evropě se neomezuje
pouze na působení v evropských
dobrovolnických organizacích, nýbrž dobrovolníci jsou často zahrnuti také do projektů ve Třetím
světě.
Bylo doporučeno, aby Evropský
parlament hrál viditelnější roli
v hledání podpory pro konkrétní
dobrovolnické projekty.
Dobrovolnictví by mělo získat jasnou podporu na politické úrovni,
aby motivovalo další lidi k účasti
na dobrovolnických akcích.
V roce 2010 Evropská komise nechala provést studii o mobilitě
mladých dobrovolníků napříč Evropou. Průzkum byl dále zaměřen
na přeshraniční dobrovolnictví.
Výsledky:
• Typickým evropským dobrovolníkem je člověk s vysokoškolským
vzděláním, z vyšší sociální třídy.
• Nejčastějším důvodem pro účast
v zahraničních dobrovolnických
organizacích je přání dobrovolníků poznat novou zemi, zdokonalit
se v jazyku, získat praktické zkušenosti v určité oblasti. Pokud je
v dobrovolnickém programu zahrnuto pokrytí životních nákladů,
je práce v dobrovolnické oblasti
dočasným řešením pro mladé nezaměstnané lidi.
• Úkolem EU je lépe koordinovat
přístupy k dobrovolnictví jednotlivých členských států EU. V současné době totiž dobrovolnické
organizace narážejí na množství
administrativních, organizačních,
socioekonomických, finančních,
sociálních a kulturních překážek.
• Orgány regionálních a místních
samospráv mají klíčovou roli.
Mohou usnadnit přeshraniční
dobrovolnictví, a to podporou
nových organizací a místní propagací mezinárodního dobrovolnictví mezi mladými lidmi.
Zdroj: http://europa.eu/volunteering
Zdeněk Beil
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Křížovka
1

2

Křížovku s tajenkou připravila paní Marie Švarcová z kroužku křížovkářů a hádankářů Ječmínek. Tajenka
obsahuje dokončení citátu Lorda Byrona: „Kdo chce radost vychutnat, ……

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
VODOROVNĚ: A. Postranní prkno postele; uvést v soulad. – B. 1. díl tajenky. – C. Něco smotaného; lahodný pokrm; keř s bílými květy. –
D. Tamta; záhada; rámus (zast.); vystouplá část kartotéčního lístku; slovensky „jestliže“. – E. Trumf v bridži; červené barvivo; osévání; řeky. –
F. Nádech; 3. díl tajenky; vraník. – G. Kód Ománu; slavnostní síň; druh koně; satyr; značka mililitru. – H. Zkoušky; odborník ve statice; dřevěná
stavení. – I. Ženské jméno; přístroj k omezování el. proudu; první člověk. – J. 2. díl tajenky. – K. Dovoz; nádobka na vzorky z optického skla.
SVISLE: 1. Odveta; uhličitan draselný. – 2. Americká kočkovitá šelma; oficiální popření zprávy. – 3. Vysoká karta; město v Rusku; parlament.
– 4. Poletovat; textilní surovina; Světový pohár (zkr.). – 5. Literární útvar; dvorany; mužské jméno. – 6. Sečná rána; mohutný jihoasijský strom;
smíření. – 7. Domácky
Tomáš; souhlas; osvědčení. –
8. Japonské město; nákladně.
– 9. Anglicky „do“; výplň
divadelního kostýmu. – 10.
Belgické lázně; zkratka
našich bývalých obchodních
domů; nocleh pod širým
nebem.
–
11.
Hlt;
bezpečnostní
schránka
k
ukládání
cenností;
pohřební hostiny. – 12.
Islámské rodové tradice;
v pravou chvíli; Český
olympijský výbor (zkr.). –
13. Konat; evropské měnové
jednotky; francouzsky „z“. –
14. Rusky „nebo“; český
malíř a ilustrátor (Adolf);
konzervovat kouřem. – 15.
Planetka; plochá mořská
ryba. – 16. Rovněž;
přikrývka na dětský kočárek.
Pomůcka: adat, de, into,
Nara, Tina, Tula
Řešení tajenky: strana 9
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Holický les
Výstava pod názvem Příměstské
rekreační lesy byla na Krajském
úřadě v Olomouci 14. dubna 2011
zahájena předsedkyní Ivanou
Kalodovou a místopředsedou
RNDr. Jindřichem Smičkou za
Sdružení Holický les (viz foto). Přítomné pozdravili také náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Pavel Horák, náměstek primá-

Neziskovky jezdí v MHD
Olomoucká sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje (UNO) zorganizovala zajímavou možnost pro neziskové organizace z města Olomouce. Pomocí
reklamy v olomouckých tramvajích
a autobusech mohou neziskovku lépe dostat do povědomí veřejnosti.
„Z dodaných materiálů jsme vybrali ty nejvhodnější a z nich pak vytvořili barevný leták formátu A3.
Cestující veřejnost se bude moci
dozvědět více o akcích a aktivitách
neziskového sektoru, neziskovky
se zase zdarma zviditelní,“ uvedl
Hynek Pečinka, který se na přípravě letáku za Olomouckou sekci UNO podílí.
Olomoucká sekce UNO přitom nechce zůstat jen u jednorázové akce
– letáky by se měly objevovat každý měsíc. Zároveň je třeba si uvědomit omezené možnosti, protože
nelze otisknout opravdu všechno.
Jednak nás limituje plocha A3,
jednak také kvalita příspěvků, které od jednotlivých organizací přijdou. Na každý leták se vejdou 4
rámečky s podklady ve formátu PDF, vaše příspěvky musejí být
dostatečně čitelné i při zmenšení na
velikost A6 (srovnejte čitelnost po-

zvánek v dubnovém letáku).
Hlavní význam ale klademe na
propagaci jednotlivých akcí, které
pořádáte pro veřejnost. Ty zabírají zhruba polovinu letáku, a pokud
chcete, aby se mezi ně dostala

i vaše akce, je třeba poslat anotaci ve formátu DOC („ve wordu“)
s uvedením termínu a místa konání,
maximálně tří vět popisu akce
a kontakt na pořádající organizaci.
Své příspěvky mohou neziskovky
zasílat vždy do posledního dne v měsíci (tento měsíc do 6.5.2011) na
mail pecinka@uno-ok.cz. Přednost

tora města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs a Lucie Opletalová
z MC Heřmánek v Olomouci-Holici.
Na výstavě můžete zhlédnout cyklus fotografií Vladimíra Janka „Zima v Holickém lese“ a výtvarné
práce žáků Základní školy Rožňavská v Olomouci na téma příroda.
Expozice je umístěna v předsálí
v prvním patře a potrvá do 30.
května 2011(viz pozvánka).
Zdeněk Beil

dostanou členové UNO a dále příspěvky splňující výše uvedená kriteria.
Vyhrazujeme si právo vybrat ty
nejvhodnější a děkujeme tímto za
pochopení.
Akci podporuje Statutární město
Olomouc a finančně se podílí Olomoucký kraj.
Zdeněk Beil

OKNO do neziskového sektoru

