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Vážení
čtenáři,
rád bych Vás
seznámil
s fungováním
neziskového
sektoru
v Šumperku
a spoluprací
těchto organizací
s městem. Přestože jsme menším
bývalým okresním městem, je rozsah působení neziskových organizací velice bohatý. Město
Šumperk se již dlouhodobě snaží
podporovat tento sektor a vypracovalo propracovaný systém podpory těchto organizací. V posledních osmi letech město Šumperk
vytvořilo systém grantové podpory organizací pracujících s mládeží
v oblasti sportu a kultury, ale
i v oblasti sociální, do které spadá
zejména sektor neziskových organizací. Zároveň město založilo
obecně prospěšnou společnost, která se již dlouhodobě řadí k významným neziskovým organizacím na
území města a plní nezanedbatelnou funkci. Jedná se o společnost Pontis, o.p.s., kterou bych
Vám rád představil.
Obecně prospěšná společnost Pontis Šumperk zajišťuje poskytování
sociálních služeb pro široký okruh
sociálních skupin obyvatel města
Šumperk a jeho okolí a co do počtu
poskytovaných sociálních služeb je
největším poskytovatelem soci-

álních služeb v Olomouckém kraji.
Společnost Pontis byla založena
městem Šumperk v roce 1999
a rozsahem své činnosti se zaměřuje na široké spektrum lidí, od
nejmenších dětí až po seniory. Od
začátku své existence organizace
spolupracuje se subjekty pracujícími ve stejné oblasti činnosti, jako
jsou například Charita Šumperk
a Armáda spásy Šumperk.
Od roku 2000 začala společnost
naplňovat poslání, ke kterému byla
založena a začala provozovat dům
pro matky s dětmi, ubytovnu pro
občany v nouzi, středisko osobní
hygieny, pečovatelskou službu,
klub důchodců a krizový byt pro
ženy. V tomto roce rovněž získala
pověření k výkonu sociálně –
právní ochrany dětí od MPSV ČR.
V roce 2001 pak byly stávající
služby rozšířeny o informační středisko pro seniory, půjčovnu kompenzačních pomůcek a kavárničku
pro seniory. V dalších letech se
společnost snažila i nadále reagovat na požadavky místní komunity v oblasti sociálních služeb.
V roce 2003 společnost uzavřela
s městem Šumperk smlouvu o vykonávání opatrovnictví u osob,
které mají soudně omezenou způsobilost k právním úkonům, začala provozovat sociální byt v majetku města, kontaktní centrum
zaměřené na osoby ohrožené
drogami, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a denní centrum
pro dospělé.

Mezikulturní
dialog a média
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V průběhu roku 2008 pak došlo ke
změně ve vedení společnosti
a v osobě nového ředitele společnosti pana Mgr. Miroslava Adámka
přinesla kvalitativní změny v or-
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ganizační struktuře společnosti
a vedla k zefektivnění poskytovaných služeb.
pokračování na str. 4
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Na Pálavě bylo zase krásně
Duha Velká Medvědice a olomoucký klub přátel přírody Malá
liška uspořádaly společný výjezd
za přírodou k moravsko-rakouské
hranici. Do kraje vinařů, sluníčka,
středověkých hradů a milých lidí
– na Pálavu.
Na olomouckém vlakovém nádraží
jsme se v pátek 3. června 2011 odpoledne sešli za krásného, až ubíjejícího
slunečného
počasí.
Odvážlivci s koly přišli jen tři, zbytek zvolil pěší túry. Čekala nás
dvouhodinová cesta do Mikulova.
Na tamní ubytovně Domu dětí
a mládeže už nás čekala skupina,
co jela autem. Dohromady nás tedy přijelo čtrnáct.
V pátek jsme ještě stihli obhlídku
centra Mikulova a nejbližšího okolí – Svatého kopečka tyčícího se
nad městem. Cesta byla suchá,
místy mokrá, ale i tak to byla fajn
večerní vycházka. Poté jsme při-

pravili malý raut z přivezených
lahůdek a zazpívali si u kytar.
Ráno se po vydatné snídani pěší
vydali po stezce vedoucí
z Mikulova přes Kozí hrádek kolem Kočičích skal, Stolové hory
a dvou dalších zřícenin postavených z bílého kamení do
Dolních Věstonic za Venuší. Cyklisté se projeli přes Milovice, dále
po hrázi nádrže Nové Mlýny do
Šakvic a Dolních Věstonic.
Cestou kolem jezer nás nenapadlo
nic lepšího, než začít žertovat o tom,
že bychom mohli píchnout, aby se
vyzkoušela ta nová duše, co vezeme.
A za chvíli se to stalo. Lukáš prodřel
plášť a rup, duše byla na ohrabky.
Abychom vůbec mohli dojet, museli jsme dát z vnitřní strany pláště
dvě polštářkové náplasti a pokračovali jsme pro jistotu už jen po silnici, aby nám ten vynález nezničil
nějaký kmen.

Z Dolních Věstonic pokračovaly naše cesty do Pavlova a zpět až do
Mikulova na základnu, kde nás čekal výborný guláš se šesti chleby.
Následoval volnější program spojený
s hraním stolních her. Poté jsme zase usedli ke kytarám a navázali na
páteční rozdělanou práci.
V neděli jsme se opět rozdělili.
Menší skupina šla do aquaparku
a ostatní se vydali objevovat
mikulovská zákoutí a staré židovské domy. Navštívili jsme
i místní zámek a výstavu vláčků,
kde se velcí i malí vrátili o pár let

zpět a žasli nad krásnými modely
železnice. Po cestě zpět nás uchvátila Zdravá kavárna, kde bylo příjemné posezení a připadlo nám to
jako v Itálii. Na základně jsme se
pak ocitli v Mexiku – může za to
výborné chilli con carne.
Před cestou domů – vlakem či autem do Olomouce či do Brna –
jsme se rozloučili a myslím, že
nám všem bylo trošku líto, že zase
skončila jedna z dobrých akcí.
Fotky z akce jsou na
www.velmed.duha.cz/gallery.htm
David Mikulka

Na vandru s liškou

Mistrovství ČR v Olomouci

Čtrnáct účastníků se dvěma čtyřnohými společníky vyrazilo v sobotu 21. května 2011 ráno z Olomouce vlakem do Hanušovic, aby se
zúčastnili tradičního turistického
pochodu Pivovarská čtvrtka. Pochod vedl okolními lesy z kopce do
kopce, vyhlídka do údolí s řekou
Moravou byla odměnou za propocená trička. Všichni jsme plnými
doušky lokali jarní vzdoušek s vůní lesa a pastvin a v závěru i připravené pivní speciály zdejšího pivovaru. Většina naší skupiny využila
možnosti přespat v Zábřehu a měli
ještě dostatek energie, aby si večer
prodloužili do ranních hodin společným posezením se třemi kytarami.

Freestyle skating klub, o. s., zve
všechny příznivce kolečkového
bruslení, děti i rodiče na 2. ročník
Mistrovství České republiky ve
freestyle bruslení, které se uskuteční v sobotu 27. srpna 2011 na
Letní scéně ve Smetanových sadech (Výstaviště Flora, Olomouc).
Celodenní akce začíná v 10 hodin
disciplínou Speed slalom. Po polední
pauze proběhne mistrovská soutěž
ve Freestyle slalomu. Program vyvrcholí vyhlášením vítězů obou disciplín a předáním pohárů mistrům
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V neděli většina skupiny pokračovala na 33. ročník turistické akce „Putování za třebovským
kohoutem“, ne nutně s dravčími
úmysly vůči východočeské drůbeži. Ze startu v České Třebové
jsme vystoupali do okolních lesů
stále ještě hýřících svěží jarní zelení. Po celodenním bloudění jsme
za sebou měli 22 kilometrů! Po sobotní Pivovarské čtvrtce jsme si
tak v neděli dali ještě trochu více
do těla a završili v přírodě a dobré společnosti strávený společný
liščí víkend.
Více: www.malaliska.cz/aktuality/
Zdeňci Šupina a Beil

republiky. Vyhlášením vítězů soutěžní den ale nekončí, následovat
bude diskotéka na kolečkových
bruslích – after party.
Celý den bude doprovázen sportovně – kulturním programem, na
Rudolfově aleji budou probíhat závody v rychlostním bruslení pro
děti i dospělé.
Přijďte se rozloučit s prázdninami
zhlédnutím krásy a elegance ukryté
ve freestyle bruslení, přijďte si užít
poslední prázdninovou sobotu.
Petr Coufal, jednatel FSK, o. s.
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Párty s Nedoklubkem

Kluby Olivka v červenci

Dříve narozené děti z celé republiky se sešly v Olomouci-Holici.
První civilní setkání předčasně narozených dětí z celé České republiky proběhlo 3. května 2011
v Olomouci-Holici, v Rodinném
centru (RC) Heřmánek. Na Párty
s Nedoklubkem dorazilo šest desítek dětí a jejich rodičů, zúčastnili
se i zdravotníci a zástupci organizací, kteří se o dříve narozené děti
starají. Akci pořádalo občanské
sdružení Nedoklubko ve spolupráci s olomouckým Rodinným centrem Heřmánek.
„Jsme rádi, že za námi přijeli primář
novorozeneckého oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc, pan doktor
Lumír Kantor a také pan doktor Jan
Hálek z olomoucké dětské kliniky.
Dorazily i sestřičky z novorozeneckého oddělení jednotky intenzivní a resuscitační péče a bývalá staniční
sestra, paní Jaroslava Tomášková,
která stála na konci padesátých let
u zrodu nového novorozeneckého
oddělení v olomoucké nemocnici, “
informuje Petra Tenglerová,
manažerka RC Heřmánek. „Rodiče
se jim pochlubili svými dětmi, předvedli pokroky, které jejich ratolesti
rok od roku dělají a samozřejmě s nimi probrali řadu zajímavých témat.
Chtěli bychom toto setkání pořádat
každoročně,“ dodává Petra Tenglerová.
Na párty přišla se svými o dva měsíce dříve narozenými dvojčátky
i Lenka Vykoukalová. „Je to
úžasné, že vidím našeho pana doktora Hálka takto v civilu a můžu si
s ním popovídat a poděkovat mu.
Chodíme k němu pravidelně už skoro dva roky, co jsou Kristýnka a Karolínka na světě. Je to jeden
z nejlepších doktorů, které znám –
po odborné i po lidské stránce,“
říká maminka, která se sama narodila před 27 lety předčasně, ve 33.
týdnu těhotenství a stala se tak
„nejstarším“ dříve narozeným
účastníkem Párty s Nedoklubkem.
„Holky si to tu náramně užily – dívaly se s úžasem na přichystaná

Kluby Olivka, každý pracovní
den od 7.30 do 12.30 a od 12.30
do 16.00 hodin budou v rodinném
centru probíhat Kluby Olivka. Náplní klubů je výchovně-vzdělávací
program, inspirovaný Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní věk, je určen pro děti od 3
do 6 let. Vzdělávací aktivity v prostředí s prvky Montessori a Celistvé
pedagogiky pro harmonický rozvoj dětí jsou zaměřené na rozumovou, výtvarnou, taneční a hudební výchovu. Rozvíjíme sociální
cítění, fantazii, tvořivost, paměť
a cit pro rytmus, osobnost dítěte.
Cena 120 Kč za dopoledne, 80 Kč
za odpoledne. Nabízíme možnost
nepravidelného jednorázového hlídání podle individuální domluvy
(40Kč/hod). Informace a přihlášky : Jana Glueck, tel. 605735304,
glueck.olivy@seznam.cz

kouzla, daly si pořádně do nosu
s dortem a na závěr si nechaly pomalovat obličeje a nechtěly se pak
vůbec umýt,“ usmívá se L.Vykoukalová.
„Před rokem jsme se v květnu sešli ve Fakultní nemocnici Olomouc, abychom zde slavnostně
spustili projekt Mámy pro mámy.
Dnešní akcí jsme mimo jiné chtěli
poděkovat nemocnici a těm, kteří
pomáhají. Vše běží tak, jak má,“ sděluje Klára Czirková z Nedoklubka.
„V Heřmánku se soustřeďují dárky
od mateřských center z celého
Olomouckého kraje, dále jsou předány sestřičkám v nemocnici a ty
je spolu s kontakty dají každé mamince, které se narodí děťátko
předčasně. Ta potom najde pomoc
a podporu nejen u odborníků, ale
i u maminek, které si mnohdy nečekaný předčasný zvrat těhotenství prožily na vlastní kůži,“
přibližuje projekt Czirková.
Akce se zúčastnila i Zuzana Staroštíková, manažerka Centra pro
rodiny s dvojčaty a vícerčaty, které působí v Olomouci-Holici. „Rádi jsme pomohli s organizací.
S Nedoklubkem dlouhodobě úzce
spolupracujeme, protože dvojčat
a vícerčat se problém předčasného
porodu týká velice často. Pro maminku je velmi bolestné, pokud si
třeba domů může odnést jenom
jedno z dvojčátek a druhé může vídat pouze v nemocnici v inkubátoru,“ vysvětluje manažerka. „Každá
matka prožívá intenzivně týdny po
porodu – a představte si mámu,
která má dětí víc a ještě musí věnovat zvýšenou péči těm dříve narozeným. Pomáháme, jak jenom to
jde – odbornými poradnami, půjčovnami speciálních pomůcek pro
vícerčata, umožňujeme rodičům
nejrůznější setkávání a vymýšlíme
zajímavé programy,“ dodává
Z.Staroštíková.
Krajská koordinátorka Lucie Opletalová, Síť MC v Olomouckém kraji
tel. 777 012 503
www.materska-centra.cz

Od září 2011 bude každé úterý od
16.00 hodin probíhat Výuka angličtiny pro opakující se začátečníky.
Cena za 90 min/100 Kč. Zájemci
hlaste se na mail: olivy.os@seznam.cz.
Dramaťáček pro nejmenší, kaž-

dé úterý od 16.30 do 17.30 hodin,
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
Zpívánky pro nejmenší, každou
středu od 16.00 do 16.45 hodin,
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 hodin,
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

Prázdninový program
v Heřmánku
Letní školička Anička, herna a hlídání dětí
Po celé prázdniny běží v Rodinném
centru Heřmánek vždy v úterý a ve
čtvrtek dopolední Letní školička
Anička. O děti se starají profesionálové v přívětivém prostředí herny
Heřmánku. Přichystáno je cvičení,
čtení, zpívání, říkanky, hry, výtvarná
dílna, procházky a mnoho dalšího.
V pondělí a ve středu k nám s dět-
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mi o prázdninách můžete přijít do
dopolední herny, která je otevřena až do 19. 8. Nově nabízíme
i hlídání dětí od 6 měsíců do 6 let.
Na hlídání a Letní školičku Aničku
je nutné se předem nahlásit. Těšíme se na vás!
Nahlaste se nebo si o více info napište na rc-hermanek@seznam.cz,
případně volejte paní Marii Veselé
na telefon 736 783 629.

Připravuje Liberix, o. p. s.
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V současné době společnost provozuje 15 středisek a zaměřuje se na
odborné sociální poradenství, pečovatelskou službu, denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, krizovou pomoc, azylové
domy, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, kontaktní centrum,
půjčovnu kompenzačních pomůcek, kavárničku pro seniory, klub
důchodců, sociální byty, společenské středisko „Sever“ a práci
s dětmi a rodinou.
Mimo poskytování sociálních služeb se společnost věnuje i preventivní činnosti. Mezi velké projekty
patří projekt multikulturní vý-

chovy „Znáš mě a znám já tebe?“,
projekty prevence kriminality
a přednášková činnost na základních školách v rámci projektu
Komplexně primárně preventivní
program pro základní školy.
Dominantním zdrojem financování
společnosti Pontis je veřejná finanční podpora poskytnuta Městským úřadem Šumperk. Tento
zdroj tvoří základní kámen pro financování celé společnosti, zejména v období, kdy neustále klesají
dotace ze státních zdrojů. Mezi státní zdroje patří zejména prostředky
MPSV, MŠMT a Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky.
Významným zdrojem jsou i prostředky Olomouckého kraje zís-

Jesenické sekce

kané z prostředků ESF – individuální projekty, které v současné
době významně financují služby
azylového domu a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Olomoucký kraj ovšem přispívá i ze
svého rozpočtu na projekty prevence
kriminality a protidrogové prevence. V neposlední řadě si společnost
dokáže podstatnou část finančních
prostředků zajistit vlastními zdroji. Mezi tyto zdroje patří příjmy
od uživatelů sociálních služeb, příjmy z fakultativních služeb a příjmy na základě živnostenského
oprávnění. V tomto směru je společnost velice aktivní a tyto vlastní
zdroje potom slouží k dofinancování
jednotlivých sociálních služeb.

Pravidelně již Městský úřad
Šumperk uzavírá rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb na území města se společností
Pontis, Charitou Šumperk a Armádou spásy v souladu se „Strategickým plánem rozvoje města
Šumperka do roku 2015“, jehož
součástí je „Komunitní plánování
sociálních služeb ve městě
Šumperk do roku 2015“.
Záměrem je zajistit odpovídající
sociální služby a služby ostatní
a tyto rozvíjet a rozšiřovat tak, aby
pokryly stanovené cílové skupiny
obyvatel.

mo v kanceláři starostky. Sekce
DOBROMYSL pozvala starostku
a místostarosty na místo, kde působí, aby představila sebe a také
prostory, které spravuje. Jednalo
se o velmi příjemné téměř dvouhodinové jednání.
Sekce se snažily svoji činnost
i činnost jednotlivých členů prezentovat při různých příležitostech
a v místních médiích. Akce byly
prezentovány na plakátovacích plochách a na tiskových konferencích
města Jeseník. Město Jeseník
umožnilo prezentaci sekcí v rámci
svého Informačního centra. Členové
sekcí se aktivně účastnili seminářů,
které UNO OK pro neziskové organizace na Jesenicku organizuje.
V budoucnu by sekce nadále s podporou UNO OK organizovaly uvedené akce a snažily se o to, aby se
vědomost, co je neziskový sektor,
dostávala více a více do podvědomí
nejen pracovníků místní samosprávy, ale také obyčejných lidí.
NOSSJ i DOBROMYSL si velmi váží a zároveň srdečně děkují UNO
OK za podporu jejich činnosti.
Mgr. Veronika Sokolová

v řemeslných dílnách (košíkářské,
tkalcovské, keramické). Na dílny
naváží cvičná pracovní místa, na
kterých budou účastníci pracovat
po dobu 6 měsíců v individuálně
nastaveném pracovním režimu.
Projekt je naplánován na 34 měsíců, realizace začala od 1.5.2011.
Díky dotaci bude moci Zahrada
2000 rozšířit tým svých zaměstnanců o tři pracovníky. Na realizaci projektu se bude podílet různou
měrou 11 osob. Kontaktní osobou
je Mgr. Stanislav Turek, tel.
584401195, info@zahrada2000.cz

Sekce „Neziskové organizace sociálních služeb Jesenicka“ (dále jen
NOSSJ) a sekce DOBROMYSL díky
podpoře UNO OK již třetím rokem
aktivně působí na Jesenicku. Sekce NOSSJ sdružuje neziskové organizace, které jsou registrovanými
poskytovateli sociálních služeb.
Členy jsou o. s. Darmoděj, o. s. Zahrada 2000, o. s. SKP Boétheia, o.
s. VIDA. Tyto NNO se sjednotily,
aby mohly lépe prosazovat svoje
požadavky vůči samosprávě a státní správě, s cílem řešit společné
problémy, pomáhat si a vystupovat jednotně.
Za období květen 2010 – duben 2011
se sešli celkem na šesti společných
schůzkách, jejichž hlavním tématem
byl a stále je boj proti stigmatizaci.
Výsledkem schůzek byly celkem
dvě velice podařené akce:
Na podzim: Vernisáž a poté putovní výstava „Svět očima klientů
sociálních služeb“ – jednalo se o fotografickou soutěž klientů sociálních služeb, která vyvrcholila
vernisáží se záštitou tehdejšího sta-

rosty Petra Procházky a poté putovní výstavou.
Na jaře: Jarní sekáčový bál.
Část finančního příspěvku UNO
OK bylo využito také na poradenskou a konzultační činnost poskytovanou Martinou Mařákovou,
která pro členy sekce připravovala pravidelný monitoring aktuálních a připravovaných výzev.
Sekce NOSSJ se prostřednictvím
pomocníka dozvěděla o fungování
a činnosti Sociální sekce. Člen sekce NOSSJ ředitel o. s. Zahrada
2000 se účastnil jednání s náměstkyní hejtmana OK Y. Kubjátovou.
Do budoucna by sekce chtěla
pokračovat v akcích v boji proti
stigmatizaci svých klientů a získat
prostory, ve kterých by mohl spojit síly celý neziskový sektor.
Členy sekce DOBROMYSL jsou o.
s. MC Krteček, o. s. Hnutí Brontosaurus Jeseníky, o. s. Sdružení pro
alternativní vzdělávání v Jeseníku. Hlavním smyslem založení
sekce bylo sdružit neziskové organizace, které spojuje zájem o dě-

ti a mládež, volný čas a ekologii.
Za období od května 2010 do dubna
2011 se sekce sešla celkem čtyřikrát.
Na pracovních jednáních sekce se
projednávala problematika neziskového sektoru na Jesenicku, také
stálé a nekonečné téma – budova,
ve které sídlí zakladatelé sekce.
Dalšími body schůzek bylo plánování a realizování akcí sekce:
Listopad 2010 – Lucerničková slavnost,
Leden 2011 – Pradědovy radovánky,
Březen 2011 – Vynášení Morany,
Duben 2011 – Krtečkovy 7. narozeniny, Velký pátek.
Finanční prostředky z UNO OK sekce využila zejména na realizaci
uvedených akcí a pravidelnou (týdenní) propagaci neziskového sektoru v Jesenickém týdeníku.
Téma Katovny (Chatovny) centra neziskových aktivit Jesenicka, jak bylo
informováno v minulé zprávě, kvůli podzimním komunálním volbám
utichlo. Sekce si i nadále kladou za
cíl o tuto budovu bojovat se stejným
záměrem jako doposud.
Po komunálních volbách si každá
ze sekcí sjednala setkání s novým
vedením města. Jedno a půlhodinové setkání NOSSJ proběhlo pří-

Zahrada 2000

pora sociální integrace a sociálních
služeb a na základě doporučení výběrové komise rozhodlo MPSV
o poskytnutí dotace 3 974 614,10 Kč
na realizaci tohoto projektu.
Projekt se zaměřuje na osoby
s chronickým duševním onemocněním. Těmto občanům se sdružení Zahrada 2000 věnuje v rámci
svých sociálních služeb – sociální
rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Hlavním cílem projektu je stabilizovat osoby s chronickým duševním onemocněním
na pracovním trhu.

Na počátku projektu projdou zájemci z klientů Zahrady 2000 i jiných sociálních služeb, které pomáhají sociálně vyloučeným, diagnostickým šetřením. Následovat
bude kurz „Jak žít a pracovat
s chronickým duševním onemocněním“. Kurz by měl pomoci účastníkům zvládat jejich duševní
onemocnění. Bude mít teoretickou
a praktickou část. Účastníci pod
vedením psychologa získají informace o duševních nemocech
a s podporou pracovního asistenta
obnoví a upevní pracovní návyky

Občanské sdružení Zahrada 2000,
www.zahrada2000.cz, které poskytuje sociální služby zdravotně
postiženým spoluobčanům, získalo
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu finance na
realizaci projektu „Jak žít a pracovat s chronickým duševním
onemocněním“.
V rámci oblasti podpory 3.1 Pod-

OKNO do neziskového sektoru

Ing. Marek Zapletal, místostarosta
města Šumperka

www.uno-ok.cz
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Ručně tkané koberce ze Zahrady 2000
NNO Zahrada 2000 o.s. je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb pro zdravotně
postižené občany, především pro
osoby s duševním onemocněním.
V rámci sociální rehabilitace pracují klienti sdružení v několika řemeslných dílnách. Jednou z dílen je
i Tkalcovská a šicí dílna, vybavená
pracovním stolem s kapacitou 10
osob, 2 šicími stroji AEG, malým
a velkým ručním tkalcovským
stavem a pletacím rámem. V dílně
se vyrábí patchworkové deky, textilní hračky,textilní dekorační
předměty a ručně tkané koberce.
Tyto výrobky se prodávají v tré-

ninkové prodejně a na různých řemeslných jarmarcích, kde se na
jejich prodeji podílejí také klienti.
Aby sdružení podpořilo prodej výrobků Tkalcovské a šicí dílny, požádalo v loňském roce o udělení
značky „Jeseníky originální produkt“ pro tkané koberce. Tato značka je součástí regionálního značení
turisticky významných regionů po
celém území České republiky. Její
udělení je spojeno s garancí, že
daný výrobek je od místního výrobce, je kvalitní, šetrný k životnímu prostředí a výjimečný ve
vztahu k Jeseníkům, což koberce
ze Zahrady 2000 s přehledem

splňují. Tkalcovská výroba je v Jeseníkách doložitelná již z počátků
16. století.
V listopadu 2010 byla značka
ručně tkaným kobercům ze Zahrady 2000 udělena a tím
se naše koberce staly
jedním z prvních výrobků, které se touto, teprve
nově zaváděnou značkou, mohou pochlubit.
K udělení značky se váže
i společná propagace výrobků, nositelů značky.
Díky tomu budeme mít
letos příležitost prodávat
koberce na výstavě Ze-

mě živitelka v Českých Budějovicích. Věříme, že toto ocenění našich výrobků, kterým udělení značky
„Jeseníky originální produkt“ jistě je,
pomůže i ke zviditelnění problematiky
duševně nemocných spoluobčanů.
Mgr. Stanislav Turek
info@zahrada2000.cz

OKNO do neziskového sektoru
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Projekt Babylon
NNO Darmoděj, o.s., získala, z blokového grantu pro NNO Nadace
Partnerství z Programu švýcarsko
– české spolupráce grant pro realizaci projektu 67-BG-089 „Zkvalitnění poskytované sociální služby
– terénní program Babylon“.
Celkové náklady projektu činí
1 362 065,- Kč, výše grantu získaného na projekt je 1 223 908,- Kč,
doba realizace květen 2011 – leden 2012.
Projekt umožňuje využitím dodávkového automobilu rozšířit spektrum cílových skupin terénního
programu Babylon a umožní jeho
lepší časovou a prostorovou dostupnost v regionu Jesenicka.

Takzvaná sociální ambulance bude ve spolupráci s městy a obcemi
regionu Jesenicka formou terénní
sociální práce nabízet široké spektrum služeb v přirozeném prostředí klientů a uživatelů služeb.
Poskytne odborné sociální poradenství a informační servis, bude
pomáhat řešit aktuální sociální
situaci klienta. Nabídne také základní protidluhové poradenství
v reakci na palčivé téma poslední
doby – předluženost . Projekt má
také umožnit lepší spolupráci
s městy a obcemi, aby působení
pracovníků Darmoděj, o. s., v přirozeném prostředí uživatelů a klientů služeb bylo co nejefektivnější.

V rámci prevence sociálně patologických jevů spojených se sociálním vyloučením je do projektu
zahrnut i edukační program pro
žáky druhého stupně základních
škol spojený s praktickou ukázkou
vybavení terénních pracovníků.
Představení programu a projektu
pro obce a školy proběhlo 7.6.2011
v prostorách restaurace Gemmer
od 13.00 hodin.
Projekt budeme realizovat ve spolupráci s městem Jeseník. Pro velkou
systémovou náročnost a záměr propojení subjektů napříč okresem Je-

seník bude organizace Darmoděj,
o.s., o projektu referovat na mimořádném jednání rady SMOJ.
Projekt je podpořen z Programu
švýcarsko – české spolupráce, viz
www.swiss-contribution.cz a je realizován ve spolupráci s Nadací
partnerství, viz
www.nadacepartnerstvi.cz.
Podrobné informace o projektu budou k dispozici na www.darmodej.cz.
Josef Vondra, ředitel a statutární
zástupce organizace
Zdroj: Tisková zpráva Darmoděj, o.s.

Jednání s primátorem města Olomoucká sekce
Olomoucká sekce sdružuje NNO ho sektoru. Publikum tvořili vždy
Olomouce
Dne 27. června 2011 se sešlo předsednictvo Olomoucké sekce UNO
na druhé pracovní schůzce s primátorem Martinem Novotným a zástupci Rady města Olomouce,
náměstkyní Evou Machovou a Zdislavem Dolečkem.
J. Rudolf představil nové členy
předsednictva Olomoucké sekce
UNO a náměstkyně E.Machová
otevřela první téma, a to připomínkování stávajícího systému grantových podpor Magistrátu města
Olomouce. Hlavními problémy pro
NNO je víceleté spolufinancování,
transparentnost zdůvodnění zamítnutí žádostí a kofinancování
projektů z evropských fondů. Součástí návrhů budou jistě i nové oblasti podpory. Všechny připomínky
je třeba sesbírat nejpozději do konce srpna a v říjnu 2011 se sejdeme
znovu ke koordinaci návrhů obou
stran.
Primátor Novotný informoval
o nutnosti sjednocení pravidel a výše pronájmů nebytových prostor
v majetku města, využívaných ne-

ziskovými organizacemi. „Nepůjde o žádné razantní navýšení,
spíše o mírný nárůst. Nastavení
pronájmu se ve většině nebude
měnit a prodej nemovitostí se může uskutečnit jen na základě předcházející dohody s nájemci a vyřešení jiných prostor pro jejich potřeby“, ubezpečil nás primátor.
E. Machová mluvila i o nabídce
krátkodobého využití některých
prostor, které chce Magistrát
umožnit neziskovému a podnikatelskému sektoru i veřejnosti.
Projednala se také možnost propagace aktivit NNO, například ve výloze Evidence obyvatel v domě
„U Zlatého jelena“ na rohu Dolního náměstí a také v Radničních listech, kde by mohlo být pravidelné
okénko neziskového sektoru.
J. Rudolf poděkoval za poskytnutý příspěvek na spolufinancování
pomocníka pro NNO na Olomoucku a dále zmínil trvalou potřebu
delegovat zástupce neziskového
sektoru do komisí Magistrátu
města Olomouce. I. Herzogová
hovořila
o trendu sociálního podnikání mezi
neziskovými
organizacemi
sociální sekce.
Milada
Šnajdrová
snajdrova
@uno-ok.cz
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z Olomoucka a okolí. Od volebního setkání sekce 2.3. 2010 pracovalo tříčlenné předsednictvo ve
složení Vlastimil Ott, Hynek Pečinka a Zdeněk Beil, jako předseda sekce. Předsednictvo se sešlo
v roce 2010 v termínech 2. 3., 16. 3.,
22. 6., 2. 7., 16. 9., 2.11. a 16.12.
a v roce 2011 v termínech 18.1 a 8.3.
Členské organizace sekce se několikrát setkaly formálně i neformálně v termínech 16.9. a 16.12.
2010, letos 17.3.2011. Byli přijati
noví členové a provedena revize
přihlášek těch stávajících. K 31.
12. 2010 měla Olomoucká sekce
UNO celkem 30 členů z různých
oblastí neziskového sektoru.
Členské organizace jsou ve vzájemném kontaktu prostřednictvím emailové konference a webu sekce,
který byl týdně aktualizován a obsahuje mj. kontakty na sekci a její
členy a kalendář akcí členů či takových, jež by je mohly zaujmout.
Podobně fungovala i stránka sekce na Facebooku a členové sekce
dostávali měsíční přehled o tom,
co se v rámci sekce událo a jaké
akce a aktivity se jejím jednotlivým členům povedly.
Přehled aktivit sekce:
• Z pověření předsednictva UNO
Olomoucká sekce v součinnosti
s pomocnicí pro olomoucké NNO
připravila konání dvou „Předvolebních kotlíků“, a to jak v rámci
parlamentních, tak i komunálních
voleb. Na obou akcích byli zastoupeni lídři nebo kandidáti rozhodujících politických stran, kteří se
vyjadřovali k otázkám neziskové-

nejen zástupci NNO, ale i občanská veřejnost a studenti.
• Na základě příslibů politiků zúčastněných na kotlíku byli do komisí a výborů města navrženi
zástupci NNO: do komise sociální
Ivana Herzogová z Internetporadny a Bc. Jana Vlčková z Nadace
Malý Noe, do komise pro výchovu
a vzdělávání a využití volného času Helena Dolénková z Waldorfské
iniciativy, o.s., do komise hospodářského rozvoje Ing. Jiří Rudolf
z NURS, o.p.s., do komise životního prostředí Mgr. Renata Placková
a Mgr. Hana Kovaříková, obě
z Hnutí Duha Olomouc, do komise majetkoprávní Mgr. Dominika
Kovaříková z Hnutí Duha Olomouc
a do komise pro architekturu
a územní plánování Ing. Vilém
Švec také z Hnutí Duha Olomouc.
Na základě našich návrhů byla Radou města do komise sociální
jmenovaná Ivana Herzogová z Internetporadny, ostatní naše návrhy nebyly zohledněny.
• Začátkem měsíce prosince 2010
absolvovali 4 zástupci Olomoucké
sekce UNO ve středočeském Berouně víkendové celostátní setkání
u příležitosti zahájení Evropského
roku dobrovolnictví 2011, kde
navázali zajímavé a v budoucnu jistě využitelné kontakty a prezentovali činnost svých organizací i sekce.
• 8.3.2011 proběhla pod naší gescí
koordinační schůzka zástupců sekcí UNO působících na území města
Olomouce (sekce Olomoucká, Sociální, Hasičská a Sekce pro rodinu).
pokračování na str. 7
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Na této schůzce byli dohodnuti zástupci jednotlivých sekcí k jednání
s politickým vedením města Olomouce, dále byla předjednána témata, která prioritně olomoucké
NNO potřebují řešit a která je momentálně pálí. Vlastní jednání se
zástupci Rady města proběhlo
15.3., byla k němu vydána městem
tisková zpráva a v čísle 4/2011
bulletinu OKNO byla na úvodní
straně publikována podrobná
zpráva z průběhu jednání. Mimo
jiné bylo dojednáno, že se zástupci NNO působící na Olomoucku
a vedení města budou scházet
a projednávat problematiku týkající se NNO pravidelně 1 až 2 krát
ročně.
• Předsednictvo sekce koordinovalo
kulturní, vzdělávací, diskusní
a přednáškové aktivity pro členy
sekce, které probíhaly v sále Nadačního fondu OKNO v Hauenschildově paláci na Dolním náměstí
v Olomouci. Tyto aktivity se rozběhly na podzim 2010 a patřily
k nim např. beseda s cestovatelem,
setkání s duchovní a historickou
tematikou i adventní koncert. Zástupci Olomoucké sekce se v roce
2010 dohodli na spolupráci při zajištění udělování dobrovolnické ceny Křesadlo a koncem roku se pak
spolupodíleli někteří členové na
přípravě Hanáckého farmářského
trhu, který začal fungovat od jara
2011. Počátkem roku 2011 byla také připravena a dojednána pre-
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zentace NNO v MHD Olomouc
formou letáků, na kterých od března NNO prezentují své aktivity
v tramvajích a autobusech DP. Toto se setkalo s velkým zájmem
NNO z Olomouce i širokého okolí.
• Zázemím sekce byly prostory
pronajímané od Nadačního fondu
Olomoucké koalice neziskových
organizací na Dolním náměstí 38
v Olomouci. Kromě kanceláře,
ve které je knihovna UNO a redakce bulletinu „Okno do neziskového sektoru“ s počítačem
a internetem, zde byl pro projekty
a akce všech NNO k dispozici zasedací sál pro cca 25 osob.
• Pomocníkem neziskovek byla
paní M. Šnajdrová.
• Pro navázání lepší spolupráce
proběhla řada návštěv u NNO, které jsou členy sekce
• Účetnictví sekce vedlo Občanské
sdružení krále Ječmínka.
• Byla navázána spolupráce s Moravskou vysokou školou v Olomouci ohledně zadávání témat studentům.
Tato zpráva za Olomouckou sekci
je přehledem činnosti za období
realizace Významného projektu
UNO „Pomáháme neziskovkám
2010“, za období do 9.5.2011.
Nově zvolenému předsednictvu
sekce přejeme úspěch ve vedení
sekce a mnoho dobrých nápadů.
Ing. Zdeněk Beil, Mgr. Hynek
Pečinka a Mgr. Vlastimil Ott
Web sekce: http://sites.google.com/
site/olomouckasekce/

Festival malých hasičů
O víkendu 27.–28.5.2011 se naši
nejmenší hasiči „Dráčci z Dubu“
z SDH Dub nad Moravou jako jediní z našeho Olomouckého kraje
zúčastnili celorepublikového Festivalu přípravek v Břehách u Pardubic. Díky skvělé organizaci
a zázemí jsme byli spokojeni s ubytováním, stravou, doplňujícím
programem pro děti atd.
Z časových důvodů jsme předvedli mezi 19 vystupujícími kolektivy
sice jen část naučených vystoupení, ale odjížděli jsme všichni
spokojeni.

Za SDH Dub nás reprezentovali:
Lucie a Pavel Čečmanovi, Valerie
Zapletalová, Kateřina Konečná,
Klára Vystrčilová, Roman Kopeček,
Radek Hrubý, Jiří Koudelka a Marie Sedláčková. Z vedoucích se akce zúčastnili a o děti se starali
Marcela, Miroslav a Lucie Vystrčilovi, Tomáš Jára, Petra Kopečková.
Všechny děti si zaslouženě odvezly domů zlaté medaile a vedoucí
obdrželi dárek na památku pro celý sbor.
Mgr. Marcela Vystrčilová
Hasičská sekce

Zadávání diplomových prací
Po projednání s Doc. Ing. Jaroslavou Kubátovou, Ph.D., vedoucí
katedry aplikované ekonomie FF
UP v Olomouci, zjišťuji zájem NNO
na zadání témat diplomových, bakalářských či seminárních prací,
souvisejících s problematikou neziskových nevládních organizací,
které bude možno nabídnout k výběru studentům z katedry aplikované ekonomie FF UP Olomouc.
Pokud by vaše NNO měla zájem řešit nějaký problém vyžadující zkoumání, rozbor či shrnutí s nadhledem, zašlete svůj návrh do
31.8.2011 na adresu beil@uno-ok.cz.

Váš návrh zašlete s těmito údaji:
• krátký popis problematiky (dvěma větami nebo několika odseky)
• služby, které vaše NNO poskytuje, kde má sídlo, případně další
pracoviště
• popis možností spolupráce se studentem, poskytnutí zázemí, konzultace s uvedením do problematiky,
průběžné konzultace k tématu
• kontaktní osoba
Konkrétní podmínky budou s vedoucí katedry projednány v měsíci září 2011.
Zdeněk Beil, místopředseda UNO,
mobil: 606 591 096
e-mail: beil@uno-ok.cz

VolnovOlomouci.cz
Informace o aktivitách pro volný
čas dětí a mládeže v Olomouci budou od září 2011 soustředěny do
jednoho místa. Zájemci o aktivní
náplň svého volna je najdou na adrese www.volnovolomouci.cz. Jde
o projekt Domu dětí a mládeže Olomouc, který realizovalo jeho Informační centrum pro mládež. Vytvoření webu VolnovOlomouci.cz
finančně podpořilo statutární
město Olomouc.
Pohyb na stránkách není vůbec
složitý a pomocí jednoduchých vyhledávacích nástrojů se každý
dostane k informaci, kterou chtěl
najít. Bude sem soustředěna nabídka činností, které probíhají
pravidelně během celého (školního) roku, ale taky jednorázové akce, třeba víkendové srazy anebo
letní tábory.
Organizace, které nabízejí své aktivity, zde mohou bezplatně zve-

řejňovat své pravidelné aktivity
i jednorázové akce. Mohou se bezplatně zaregistrovat již nyní – podmínky ke vstupu na web získají,
pokud napíšou na
icm@ddmolomouc.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před
spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. Web VolnovOlomouci.cz bude veřejnosti představen
koncem srpna, na kdy se chystá také informační kampaň.
Na webové adrese
http://icm.ddmolomouc.cz/
je
manuál pro zájemce o zveřejňování aktivit na tomto webu.
Hynek Pečinka
předsednictvo Olomoucké sekce
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Mezikulturní dialog a média
Žijeme v době, kdy média dostatečně
neplní svou roli ve vztahu k průnikům extremistických ideologií, ale
svým způsobem těmto ideologiím
a extremismu napomáhají šířením
informací o jejich činnosti, o jejich
existenci. Tento trend je o to nebezpečnější, že se to vše děje v kontextu
médii prohlašované snahy o svobodu
projevu.
Zdá se, že většina současných vydavatelů novin, majitelů televizních a rozhlasových stanic má jediný zájem,
a to zvýšit sledovanost u čtenářů,
diváků, respektive posluchačů. Populisticky se svým příjemcům (konzumentům) podbízejí vyzdvihováním
negativních jevů ve společnosti, v politice, v mezilidských vztazích. Neřídí
se ani profesní etikou, ani vlastními
etickými kodexy, které jim předepisují hlídat objektivitu a vyváženost,
a tím plnit přirozenou roli ve společnosti. Jako by ztratili odpovědnost,
která se váže k demokracii a svobodě projevu.
Jejich způsob výběru, zpracování a šíření informací je o to nebezpečnější,
že vede příjemce ke snaze hledat
jednoduchá řešení, ideologizovat.
Jednoduché recepty jsou pro konzumenty snáze srozumitelné, ale jsou
často zavádějící a vedou ve svých důsledcích k ideologickému dogmatismu a k demagogii. Kritickou oblastí
je v tomto směru populismus hraničící s rasismem a xenofóbií, kde se
média dostávají na hranu obyčejné
lidské slušnosti a nepřímo tím podporují, ať vědomě či nevědomě, krajně
pravicové tendence a jejich rasistické
a xenofóbní hlasatele.
Konference konaná 9.6.2011 se zabývala konkrétními projevy a chyba-
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mi, které se v mediálním procesu
v této oblasti odehrávají, a proto ji
vnímám jako velmi významný počin.
V rámci projektu „Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb“
v Olomouckém kraji se konala 9.
června 2011 v kongresovém sále
Krajského úřadu Olomouckého
kraje konference na téma „Mezikulturní dialog: Role médií v integraci cizinců a Romů“.
Konferenci uspořádal Krajský úřad
Olomouckého kraje ve spolupráci
s Katedrou sociologie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého,
Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách
a společností Člověk v tísni, o.p.s.
Koordinaci konference společně
zajišťovali Ing. Olga Janků, projektová manažerka z Odboru investic
a evropských programů, PhDr. Renáta Köttnerová, krajská koordinátorka romských poradců z Odboru
sociálních věcí, obě z Krajského
úřadu
Olomouckého
kraje,
a Mgr. Richard Kořínek, ředitel pobočky Olomouc Člověk v tísni,
o.p.s. Obsahově konferenci připravovali členové krajské pracovní
skupiny Cizinci a etnické menšiny
PhDr. Daniel Topinka, PhD.,
Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Tereza
Malochová, Ing. Karel Novák,
PhDr. Pavlína Nachtmannová a řada dalších.
Samotné konference se zúčastnili
novináři, pracovníci nestátních neziskových organizací, pracovníci
Krajské správy policie ČR, kteří
mají na starosti styk s menšinami,
výzkumníci, cizinci a Romové.
První část konference byla teo-

retická s příspěvky zaměřenými na
obraz cizinců i Romů v médiích
a na téma etika novináře v praxi
s praktickými zkušenostmi a dopady medializace na projekty v oblasti sociální integrace.
V zahajujícím příspěvku studentka
Bc. Lenka Kyčerková prezentovala
závěry analýzy médií ve vztahu
k mediálním reprezentacím a způsobům zobrazování Romů. Konstatovala, že ve většinovém tisku jsou
autory a editory upřednostňovány
především negativní zprávy, informace a životní příběhy o začleněných Romech. Naopak více chybí
pozitivní příklady. V médiích zaměřených na romskou problematiku je to pochopitelně naopak.
Zúžený a v podstatě neúplný obraz o životě Romů tak o nich vytváří nevyvážený mediální obraz
a podněcuje negativní vnímání této menšiny.
Mediální rutina zobrazování Romů
ve zpravodajství a nový rasismus
byly tématem příspěvku Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D. z Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. Skrytá rasistická sdělení,
která lze vyčíst tzv. mezi řádky,
jsou odborníky nazývána jako
nový či měkký rasismus. Média publikují skrytě xenofobní názory
většinové české populace, aby kopírovaly názory zjištěné z veřejných
průzkumů. Jejich záměrem je být
pro příjemce mediálních sdělení
zajímavé, ale aby jejich sdělení nebylo žalovatelné.
Dalším častým jevem je v mediálním vyjadřování generalizace,
zevšeobecňování některých jevů.
Jak se nám Čechům líbila generalizace používaná po otevření
hranic v roce 1989 zahraničními
obchodníky v západní Evropě, že
„Češi kradou“…
Jako podtext jsou při televizním
zpravodajství vysílány záběry
zdevastovaných bytů, nepořádku
v okolí či nedbale oblečených dětí. Dalším nešvarem zneužívaným
v našich médiích je citace, kdy
novinář pomocí slov někoho jiného
vsune do článku myšlenku, kterou
si sám nedovolí vyslovit.
Student oboru sociologie a andragogika na FF UP, Bc. Jaroslav Mátl, představil hlavní závěry analýz
některých médií ve vztahu k vytvářeným obrazům cizinců. Zjistil,
že převážnou částí jsou svým zaměřením články v negativním nebo mírně negativním smyslu a jen
malá část článků informuje o cizincích pozitivně. Časté je použití jazy-

kových prostředků s negativním
emočním zabarvením, které do
médií přináší sám novinář. Jen
15 % autorů z celkového počtu sledovaných článků použila osobní
informace, naopak většina negativních informací byla z anonymního zdroje. J. Mátl upozornil
na skutečnost, že také slovo
„cizinec“ je generalizující.
V dalším příspěvku PhDr. Daniel
Topinka, Ph.D., působící na katedře sociologie a andragogiky UP
v Olomouci, pohovořil o významu
médií pro integraci cizinců.
Proces integrace je vývoj po
určitých postupných krocích, které ovlivňují způsoby informování.
Vytvářením nesprávných stereotypů a zúžením přísunu informací k danému tématu dochází
k nesprávnému chápání jednotlivých etap integrace a k vytváření
„společného nepřítele“ pro většinovou populaci.
Jarmila Balážová, působící v Českém rozhlase a v internetové televizi Romea, hovořila na téma
„Obraz Romů v majoritních médiích, vliv romských novinářů a médií“. Upozornila na skutečnost, že
novinář, aby byl schopen napsat
dobrý článek, musí mít vhled do
tématu, musí znát souvislosti,
kontext události. Považuje za
nutné, aby se do novinářské práce
zapojovali Romové a aby byli jako
zdroj informací novinářů Romové
tázáni. Při porovnání kvality
úrovně regionálních a celostátních
médií považuje celostátní média za
objektivnější, regionální média
příliš často podléhají bulvárnímu
způsobu práce a negativním stereotypům.
Ve společném vystoupení zástupců Agentury pro sociální začleňování PhDr. Martina Navrátila
a PhD. Václava Zemana jsme měli
možnost poslechnout si sled událostí a jejich mediálního pokrytí
doprovázející kauzu projektu o. s.
Ester a Romů v obci Uhelná na
severu Moravy, neboli praktické
zkušenosti a dopady medializace
na projekty v oblasti sociální integrace. Média totiž výrazně
ovlivňují to, jak je daná událost interpretována. Z jejich zkušenosti
vyplynuly závěry, že je potřeba
s médii trpělivě komunikovat a vysvětlovat souvislosti, aby byla dodržena pravidla objektivity a událost byla popisována plasticky se
všemi souvislostmi.
Častým jevem v médiích je negativita ve vztahu k problematice
menšin a nevhodné použití expresivních, zveličujících či zevše-
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obecňujících výrazů, což vede k nesprávnému mediálnímu obrazu
skutečnosti a vyhrocování protimenšinových nálad.
Redaktorka Kateřina Čopjaková
z Respektu nastínila, jakým způsobem přistupuje k tématu „Etika
novináře v praxi“. V přípravě
nejdříve provede rešerše z různých
zdrojů a pak se teprve jede seznámit s místem a lidmi, kterých se
událost či příběh týká. Při získávání informací musí být často
neodbytná, hlavně co se týká dotazů politikům. Při citaci je potřeba uvést celé jméno zdroje a pokud
to např. u dětí není vhodné, tak vysvětlit, proč zdroj není uveden.
Uvedla, že je si vědoma, že má na
jednotlivý článek více času než redaktoři deníků, ale zase má nevýhodu, že pracuje v Praze a je tedy
bokem regionálních událostí.
V závěru paní redaktorka uvedla,
že je potřeba mít vždy na paměti,
že příslušnosti k určitému médiu
je ve vlivu historie tohoto média
a také vlivu stereotypizace svých
kolegů z redakce.
Redaktorky Deníků Petra Poláková-Uvírová v Přerově a Pavla Kubištová v Olomouci hovořily
k tématu „Etika novináře v praxi
lokální žurnalistiky“. Popsaly sled
události, které se staly předmětem
bouřlivých polemik v souvislosti
se střetem dvou Romů a Neromů
v nádražní restauraci v Přerově. Na
událost bylo policií uvrženo informační embargo a fámy, které se
v Přerově rychle rozšířily, vedly
k rozvíření rasové nesnášenlivosti.
Michaela Sedláčková, styčná důstojnice pro národnostní menšiny
z Krajské policie v Olomouci, vysvětlila, že informační embargo
bylo způsobeno z důvodu vývoje
zranění poškozeného, kdy byl případ z Přerova předán k vyšetřování Krajské policii v Olomouci.
V besedě přítomní došli k závěru,
že i obecná informace o případu,
která by nehatila vyšetřování, byla pro média i veřejnost velmi důležitá a mohlo se předejít řadě
dalších nedorozumění.
PhDr. Jaroslav Šotola, PhD. z FF
UP Olomouc upozornil ve svém příspěvku na skutečnost, že čtenáři
často nerozlišují rozdíl mezi mediální zprávou a diskusí. Pro posouzení konkrétního případu je
důležitá znalost kontextu události,
bez těchto sdělených souvislostí
vznikají fámy a je to živná půda
pro extrémismus.
V závěru přednáškové části vystoupil publicista Roman Krištof. Upozornil na důležitou roli editora
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média, který navazuje na práci
novinářů finalizací a je na jeho
rozhodnutí, jaké mají články nadpisy a podnadpisy, nakolik budou
příspěvky novinářů z terénu
pokráceny,
jaké
fotografie
k článkům budou přiřazeny. Ze své
zkušenosti konstatoval, že mediální kampaní nelze napravovat
osobní zkušenosti příjemců, neboť
osobní prožitek působí na člověka
na rozdíl od mediální zprávy ve
více vrstvách.
Druhá část konference byla zaměřena na setkání jednotlivých skupin účastníků. Proběhly dva workshopy – jeden s účastí cizinců
a druhý s účastí Romů. Na těchto
workshopech účastníci diskutovali o postřezích z dopolední části.
V romské části se diskutovalo
o tom, jakým způsobem s novináři komunikovat a jak jim předávat
informace. Nejvíce času se přítomní věnovali diskusi o nadcházejícím pochodu Dělnické strany
sociální spravedlnosti v Přerově
a o způsobech, jak o něm informovat.
V sekci cizinců se diskuse stočila
hlavně na téma stereotypy ve vnímání cizinců o odlišnostech ve
vnímání Romů a cizinců a na obtíže při navazování neformálních
kontaktů. Účastníci diskutovali
o přínosu cizojazyčných novin.
Hlavním cílem konference bylo vytvořit prostředí, kdy všichni aktéři
mohou komunikovat, navázat
kontakt a hledat společně adekvátní formy, jak při informování veřejnosti spolupracovat. Tento cíl se
podařilo splnit. Konference byla
hojně navštívená, příspěvky byly
zajímavé a jak v hlavní přednáškové části, tak později v průběhu workshopů probíhala intenzivní
a zajímavá diskuse.
Projekt „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb“ reg. č.
CZ.1.04/3.1.00/05.00037
je
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a Státním
rozpočtem České republiky. Konference se konala pod mediální
záštitou společnosti VLTAVALABE-PRESS. Fotografie dodal
pan Robert Sutorý z Městského
úřadu v Hranicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Organizátoři akce umístili prezentace ke stažení na webové stránce
www.mezikulturni-dialog-2011.cz/
prezentace a galerii fotografií na
adrese www.mezikulturni-dialog2011.cz/foto.
Zdeněk Beil

Ocenění projektu charity
Cenu statutárního města Olomouc
za počin roku 2011 dnes z rukou
náměstkyně primátora paní Evy
Machové převzala po svém návratu z Haiti pracovnice Arcidiecézní
charity Olomouc (ACHO) Irena
Klimková. V době slavnostního udílení cen byla na Haiti na pracovní
cestě. Během ní s ředitelem ACHO
zjišťovali aktuální stav projektů humanitární a rozvojové pomoci na
Haiti a pracovali na dalším pokračování dlouhodobých projektů.
„Vážím si toho, že Vám mohu předávat tuto cenu. Vážím si Vás také za odvahu, kterou jste měla a se
kterou jste na Haiti pracovala.“ řekla náměstkyně primátora Eva
Machová na tiskové konferenci,
kde proběhlo toto dodatečné předání Ceny statutárního města Olomouc za počin roku 2011. Irena
Klimková za ocenění poděkovala
s tím, že ji považuje také za ocenění všech, kteří se na humanitární
pomoci na Haiti podíleli.
„Dodržujeme slib, který dáváme
dárcům. Taktikou není utratit
prostředky za nic neřešící krátkodobou pomoc, i když i ta byla
po katastrofálním zemětřesení potřebná. Zaměřujeme se na dlouhodobé projekty, které dávají naději na trvalé zlepšování situace,“
řekl ředitel ACHO Václav Keprt
a dále komentoval své pocity z pracovní cesty takto: „Haiti je to nej-

obtížnější, do čeho jsme se kdy
pustili. Práce je to zdlouhavá a nemáme ambice na spasení Haiti. Je
povzbuzující, že naše pomoc aspoň
v některých rodinách či komunitách začíná přinášet své ovoce.“
Třítýdenní pobyt koordinátorky
projektu Adopce na dálku Haiti
a ředitele ACHO byl naplněn návštěvami projektů podpořených po
zemětřesení. Jsou to např. školy,
školky a školní kuchyně zbudované ACHO a CHČR, na řadu
z nich také přispělo Ministerstvo
zahraničních věcí ČR a Caritas
Italiana či Slovenská katolická
Charita. Potěšující je, že všechny
projekty fungují tak, jak bylo
plánováno.
V řadě z těchto škol probíhá další
projekt, kdy se živou a dramaticky
ztvárněnou formou haitští pracovníci Charity snaží dětem přiblížit problematiku cholery a zamezit
tak jejímu šíření. Prevence cholery je jeden z aktuálně probíhajících
projektů ACHO a CHČR. Cholera je
i nadále velmi vážným problémem,
obzvláště nyní v období dešťů.
Pracovníci vyjeli také na venkov,
kde už novým farmářům roste
první kukuřice a fazole. Těmto farmářům česká Charita v dubnu distribuovala osivo, zároveň je školila
a trvale dohlíží na jejich farmaření.
pokračování na str. 10
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Noví farmáři jsou lidé, které charitní pracovníci delší dobu znají
a kteří prokázali motivaci
a schopnosti k tomu, vzít osud svůj
a svých rodin do vlastních rukou
a nečekat jen na pomoc. Farmařením získávají potraviny, ale
přebytky mohou také prodávat
a zajišťovat si tak další prostředky
k živobytí.
Zástupci ACHO také navštívili
všechna místa, kde se nacházejí děti podporované v projektu Adopce
na dálku Haiti, a setkali se se všemi partnery. Byli to zejména zástupci škol a farností, kteří se
o studium dětí starají. Většina dětí je v pořádku a v tomto týdnu
ukončují další školní rok. Pro některé děti, které jsou na studiích
podporovány již delší dobu a dosáhly patřičného věku, je tento školní
rok posledním rokem školní docházky a jejich podpora tím končí.
Velmi potěšující je také to, že jeden z chlapců, který je již několik
let podporován Adopcí na dálku
Haiti, se natolik osvědčil, že převezme část místní koordinace tohoto
projektu. Zároveň bude pokračovat
v dalším studiu. Je to velmi důležité pro jeho rodiče, celou rodinu,
ale také motivační pro celou komunitu, kde žije.
Smutnou zprávou, která na pracovníky čekala, byly informace
o úmrtí několika dětí podporovaných v rámci Adopce na
dálku. Za většinou úmrtí nejen
z poslední doby je špatný zdravotní stav a nedostupnost zdravotní
péče na Haiti. Realita Haiti je velmi tvrdá a z pohledu Středoevropanů velmi těžko pochopitelná.
Podle plánů pracovní cesty došlo
k setkání s více než 80% dětí zařazených do projektu Adopce. Setkání je formou jisté kontroly, že
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vše probíhá tak, jak má, a že jak
děti, tak partneři dodržují závazky
nutné k zařazení do projektu
Adopce na dálku Haiti.
Pracovníci s sebou do Čech přivezli velkou spoustu dopisů, fotografií a pozdravů od haitských dětí
a jejich rodin. Kromě těchto materiálů dovezli také naději na novou
spolupráci, např. v podobě výstavby nové budovy školy pro děti
v Gonaives, kde je již nyní podporováno na 140 dětí a míra podpora by mohla i nadále růst.
Pracovníci ACHO navštívili také
farnost Baie de Henne, kde do
roku 2010 působil český misionář
p. Roman Musil, a jsou potěšeni,
že spolupráce fungující již od roku
2005 bude pokračovat ve stejném
duchu i s novým správcem farnosti
p. Rodolphem Baltazarem, který
by měl v srpnu tohoto roku zavítat
na krátkou návštěvu na Moravu.
Více informací o aktuální pomoci
Charity ČR a Arcidiecézní charity
Olomouc na Haiti vám podá Michaela Kupková, programová manažerka CHČR pro Haiti, e‑mail:
michaela.kupkova@charita.cz telefon: 734 435 455 nebo Martin Zamazal, vedoucí humanitárního
odd. ACHO e-mail:
martin.zamazal@acho.charita.cz,
telefon: 604 679 883
Více informací o projektu Adopce
na dálku Haiti vám podá Irena
Klimková, koordinátorka projektu
ACHO Adopce na dálku Haiti e‑mail:
irena.klimkova@acho.charita.cz,
telefon: 739 500 402
Zdroj:
Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc z 30. června 2011
Autor tiskové zprávy:
Marek Navrátil, tiskové odd. Arcidiecézní charity Olomouc,
marek.navratil@acho.charita.cz,
mobil: 739 52 62 78

Software v neziskových
organizacích
Software v neziskových organizacích
Kolik peněz stál software na vašem
počítači? A když už se takto ptáme
– používáte všechen software
v souladu s jeho licenční smlouvou? Pokud totiž porušujete licenční smlouvu, existuje riziko, že
také porušujete zákon. A četli jste
tu smlouvu vůbec?

totiž také není legální způsob
nabytí. Neplatí to ale pro všechen
software, poradíme vám.

Licenční smlouva je důležitá
Licenční smlouva u softwaru např.
určuje, jak software smíte a nesmíte používat, k jakým účelům (soukromým, podnikatelským), na
kolika počítačích nebo zda smíte
či nesmíte software kopírovat
dalším osobám. Každý majitel počítače by měl licenční smlouvy
znát a samozřejmě dodržovat. Software zakoupený pro domácí použití často nesmíte používat
v organizaci (ani neziskové), jeden
instalační disk s licenčním číslem
lze obvykle použít pouze pro jeden
počítač a podobně.

Ubuntu je bezpečné, nemá viry
Obrovskou konkurenční výhodou
Ubuntu je fakt, že v něm nejsou
žádné viry. Nepotřebujete antivirový program, nemusíte čekat, až
prozkoumá disk a pak zase
a znovu. Prostě můžete rovnou
pracovat, existující viry v Ubuntu
nefungují a jsou jen neškodnou
hromádkou jedniček a nul. To je
docela úleva.

Volně dostupný software Ubuntu
Existuje softwarové vybavení, které kupovat nemusíte, můžete si ho
stáhnout z internetu nebo od někoho získat, přesto bude vše legální.
Jmenuje se Ubuntu, je to operační
systém s desítkami programů.
Oživí váš počítač, takže budete
moci posílat maily, používat internet, telefonovat přes Skype, poslouchat hudbu, sledovat filmy
a provozovat spoustu dalších
činností, které od počítače očekáváte. Ubuntu je legální a ideální
do neziskovek, firem nebo organizací.

Používá se ve školách
Pokud jste na pochybách, protože
jste o Ubuntu dosud neslyšeli, pak
vás můžeme ujistit, že je to dobrá
volba. Ubuntu se používá ve škoZkrátka – licence softwaru jsou dů- lách, ve firmách nebo na úřadech.
ležitá věc, kterou se vyplatí ve Přečtěte si informace na stránce
vlastním zájmu sledovat. A když www.ubuntu.cz a pokud chcete
se vrátíme k otázce na začátku vědět víc, napište nám. Rádi vám
článku, měli bychom uvést, že poradíme.
velkou část běžně dostupného software je nutné zakoupit. Kopírování Vlastimil Ott, Liberix o.p.s.
od přátel nebo stahování z webo- info@liberix.cz
vých úložišť (uloz.to, rapishare)

www.uno-ok.cz

strana 11

Podpora lektorských dovedností a vzdělávání pracovníků
v sociálně právní oblasti
PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s. r. o., v letošním
roce nabídne lektorům, pedagogům se zájmem působit v dalším
vzdělávání, řídícím a organizačním
pracovníkům škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek
a pracovníkům poskytujícím sociálně právní činnost možnost bezplatného vzdělávání v jedenácti
tématických modulech v rámci
projektu „Vývoj, ověřování a realizace systému dalšího vzdělávání
v sociálně právní oblasti“ (reg. č.
CZ.1.07/3.2.05/02.0001). Fáze realizace projektu započala v lednu 2011.
Vlastní výukové moduly budou
spuštěny na podzim tohoto roku.
Budou nabídnuty dva moduly zaměřené na klíčové kompetence školitele, konkrétně modul „Lektorské
dovednosti“ v délce 20 hodin
a „Specifika výuky dospělých“ v 10
hodinách výuky, které bude lektorovat Zdeněk Kotulák, MBA – profesí projektový manažer, ale také
akreditovaný lektor a ředitel vzdělávací agentury. Druhý modul je
určen zejména pro pedagogy, kteří mají zájem rozšířit své působení
i v dalším vzdělávání. Je vhodný
např. pro realizaci kurzů, které připravují účastníky k získání dílčí
(profesní) kvalifikace.
Pro lektory, pedagogy, řídící a organizační pracovníky škol a dalších
vzdělávacích a poradenských středisek k rozšíření jejich odborných
dovedností je určen modul Nové
trendy a aktuální otázky v oblasti
sociálně právní, který povede Bc.
Jarmila Tomancová, lektorka a odborná konzultantka poskytovatelů
sociálních služeb a inspektorka kvality sociálních služeb s registrací
MPSV. Kurz je vhodný rovněž pro
pracovníky z praxe. Řešenými tématy budou např. změny legislativy, směřování a transformace
sociálních služeb, metody práce
s vybranými skupinami aj.
V dalších 8 modulech plánuje
projekt proškolit cca 120 účastníků dalšího vzdělávání – vzdělavatele i pracovníky z praxe.

Modul v oblasti psychologie povede Mgr. Lubomír Smékal, dřívější
ředitel Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje,
p.o. (Poradna pro rodinu), který
nyní vede soukromou praxi v oblasti psychologického poradenství,
individuální psychoterapie, rodinné terapie, skupinové psychoterapie a supervize.
Modul v oblasti sociologie povede
Mgr. Vladislava Závrská, metodička Laboratoře sociálně-vědních výzkumů Univerzity Palackého
v Olomouci.
Modul v oblasti sociální ekonomiky povede Ing. Pavel Němeček,
soukromý poradce a konzultant
projektů EU, fundraiser a školitel
fundraisingu.
Modul v oblasti právního minima
povede Mgr. Katrin Kotuláková,
koordinátorka vzdělávacího střediska bit cz training, také lektorka
rekvalifikací a poradkyně v projektech „Na svém základu můžete
stavět“ a „Neseďte doma!“.

ware a otevřené technologie.
Modul cizí jazyky povede Mgr. Bc.
Erika Konupčíková, dříve působila jako manažerka jazykových
kurzů v inSTEP na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nyní garantuje jazykovou
výuku na Vysoké škole logistiky,

Modul v oblasti sociálně právního
praktika povede Bc. Jarmila Tomancová uvedená již výše.
Modul v oblasti základy znakového jazyka povede Mgr. Svatava
Panská, která působí na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako
lektorka a tlumočnice Oblastní
unie neslyšících Olomouc.
Modul v oblasti počítačové technologie povede Mgr. Vlastimil Ott,
který propaguje volně šiřitelný soft-

o. p .s., kde působí rovněž jako tlumočnice při jednání se zahraniční
účastí.
Podrobnější popis jednotlivých modulů najdete na webových stránkách www.ppsinstitut.cz.
Na těchto webových stránkách bude také nejpozději během září
2011 vyvěšen termín přihlášek
do jednotlivých modulů.
Kurzy budou realizovány v Přerově, v budově č. 25 na Palackého

ulici, mapka i plánovač tras jsou
rovněž na uvedených webových
stránkách www.ppsinstitut.cz.
Cílem projektu je vytvořit a neustále vyvíjet ucelený systém
pravidelného a efektivního vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících
a organizačních pracovníků škol
a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a pracovníků
z praxe, kteří působí v sociálně
právní oblasti. Realizací projektu
bude vytvořena registrovaná skupina kvalifikovaných lektorů, kteří budou schopni vést kurzy
a semináře pro výše uvedené
účastníky dalšího vzdělávání, organizace a podnikatelské subjekty
v sociálně právní oblasti. Vytvoření databáze školitelů (z řad lektorů i pedagogů) bude garantovat
kvalitu těchto osob. Školitel bude
do této databáze zařazen na základě splnění stanovených kritérií.
U školitelů bude uvedena jejich
kvalifikace, resp. kurzy, které realizují.
V průběhu pilotního ověření bude
řešena akreditace nabízených modulů.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
3.2 (Podpora nabídky dalšího
vzdělávání), 2. výzva GG Olomouckého kraje.
PetraMartinková , manažer projektu, tel. 606 045 111, e-mail:
petra.martinkova@ppsinstitut.cz
Zdeněk Beil, garant odborných výstupů projektu, tel. 606 591 096,
e-mail: beil@seznam.cz.
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Pěšky i na kole krajem krále Ječmínka
Dávat si v létě pauzu v činnosti
není vůbec moderní. Klub přátel
přírody Malá liška z Olomouce proto vyrazil za podpory kolegů z Občanského sdružení krále Ječmínka
na výlet a navzdory dovoleným měla akce 20 účastníků. Půlku na kolech, půlku pěší. Cyklisté vyrazili
z Olomouce do Kojetína a dále přes
Tovačov opět do Olomouce (asi 80
km), pěší to měli jednodušší – šli
pouze z Kojetína do Tovačova
(12 km), na druhou stranu se zas
plahočili sluncem zalitou hanáckou
prérií. Obě skupiny se potkaly
v Tovačově, kde probraly zážitky
a dojmy a společně se občerstvily.
Tentokrát přišlo 5 lidí, co s námi
byli poprvé. Zvlášť o dovolených
se to cení. A jak to prožívali
členové obou skupin, si můžete přečíst dále.
„Desetičlenná skupinka pěších byla
posílena čtyřnohou strážkyní Bony,

maskotem až nápadně podobným malé lišce. V Kojetíně jsme cestou od vlakového nádraží navštívili kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Po malém
připomenutí historie města Kojetína
jsme prošli opravdu malebným Masarykovým náměstím. Zde nás zaujal
mariánský sloup a bývalý zájezdní
hostinec U Zlatého křížku, v němž
v únoru 1849 Josef Mánes maloval
hanácká děvčata. Pokračovali jsme
kolem Mlýnského náhonu k židovskému hřbitovu, který ale není přístupný
veřejnosti a čeká se, až budou peníze
na jeho opravu.
Z města jsme se vydali po zelené značce, která se zčásti ztrácela ve vysokých kopřivách. To a taky sálající
letní sluníčko, přimělo naše turisty
udělat odbočku do Uhřičic a uhasit
žízeň v tamější hospůdce u hřiště.
Přes lány zlatého ječmene jsme došli
k obci Lobodice, u níž je podzemní
zásobník zemního plynu. Je to jedi-

ný aquiferový zásobník v hrubozrnném pískovci a slepenci. Původně
byly vrstvy těchto hornin nasyceny
slabě mineralizovanou vodou. Následným odtláčením vody byl vytvořen tento zásobník.
V dálce už jsme viděli Tovačovský
zámek a kostel, když jsme míjeli známé rybníky. Koupání je však v této
vodě zakázáno, proto jsme zamířili
do restaurace u autobusového nádraží. Zde jsme se sešli s druhou, cyklistickou částí výpravy. Až se všichni
posílili, zavzpomínali jsme na dobu,
kdy se mezi lidem povídalo o králi
Ječmínkovi. Na závěr vydařeného výletu jsme navštívili expozici Tovačovského zámku a věž s nádherným
výhledem na všechny světové strany.“
„Pěšky nebo na kole? Toť otázka
nedělního rána. Těžké dilema nakonec rozhodly za mě České dráhy,
kvůli kterým se kolega Anděl
nemohl dostavit včas na sraz. A tak
jsem se stala vedoucí celé cyklovýpravy necelou půlhodinu před
vypuknutím akce. Naštěstí už na
místě srazu na olomoucké tržnici
jsme do čela pelotonu moudře zvolili Standu znalého všech zkratek
a cyklostezek v okolí. Po cestě jsme
nabrali pár známých i neznámých,
takže se naše výprava rozrostla na
konečných 10 členů (pokud počítáme i babičku s košíkem a dědu
v pantoflích, tak 12).
I při jízdě na kole je třeba dbát na
bezpečnost, a to především na dodržování pravidelných přestávek.

Jaká náhoda, že první z nich nám
vyšla u pole s hrachem, druhá
u pole s kukuřicí, třetí u keře s mirabelkami a poslední u točené jedenáctky v Kojetíně! Někteří
fajnšmekři navíc zařadili i místní specialitu – pád do kopřiv s telefonem.
Z kojetínské zahrádky jsme si to
namířili přímo do Tovačova.
Vpřed nás hnala vidina brzkého
jídla, které nakonec ale bylo
velkým zklamáním. Po setkání
s pěší skupinou a rychlém svlažením v jednom z rybníků jsme
vyrazili směrem k domovu. Do
cesty se nám ještě postavily
Charváty, a tak jsme vše zakončily kávou a sklenkou vína na houpačce u Janošíků na zahradě.
Odtamtud jsme se unavení, spálení
od sluníčka, ale naprosto spokojení a šťastní rozjeli do svých
domovů. A aby nám některým nebylo líto, že jsme ani toho Ječmínka nepotkali, vzali jsme to
zkratkou přes pole – byla to sice
o něco delší, zato horší (nebo spíš
žádná) cesta. Aneb nikdy nevěřte
Andělovým zkratkám!“
Pověst o králi Ječmínkovi si můžete
celou přečíst v podání Aloise Jiráska na adrese www.kral-jecminek.
wz.cz/4legenda.html
Fotky z akce najdete na adrese
www.malaliska.cz.
Autor zprávy za pěší je Zdeněk Beil,
za cyklisty Štěpánka Štrajtová
Malá liška je klub přátel přírody,
který organizuje turistické pochody, akce v přírodě doma i ve světě a amatérské umění. Více najdete
na www.malaliska.cz

Výroční farmářský trh
Jak jsme naše čtenáře informovali v dubnovém vydání bulletinu,
jsou občanům Olomoucka od 1. dubna 2011 k dispozici každý pátek na
Dolním náměstí v Olomouci stánky
s místními produkty v rámci projektu Hanácký farmářský trh.
Kromě obvyklých pátků jsou naplánovány v tomto roce tři mimořádné výroční trhy, první se konal
18. června a další se uskuteční o sobotách 10. září a 15. října.
Výroční farmářský trh oživil Dolní
náměstí v sobotu 18. června v rámci Svátků města. Sjelo se na něj na
čtyřicet prodejců z celé České
republiky, z nichž téměř polovina
vlastní certifikát bio, nebo jejich
výrobky získaly různá ocenění. Trh
se setkal s velkým úspěchem u Olo-
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moučanů. Pro návštěvníky byly
připraveny ochutnávky vegetariánské restaurace Govinda a mohli
také sledovat umění, jak se vykrajuje z ovoce a zeleniny.
Příjemnou atmosféru dotvářel kulturní program. U stojanů se starými fotografiemi, zpodobňujícími
Dolní náměstí v dobách minulých,
se tvořily hloučky a došlo i na
vzpomínky pamětníků. Portrétista
na požádání maloval zájemcům
jejich podobizny. Děti se mohly
podívat na představení loutkového divadla, jezdit na koni. U Mariánského sloupu hrála lidová
hudba.
Partnery Hanáckého farmářského
trhu jsou Statutární město Olomouc, Agrární komora Olomouc-

kého kraje, Olomoucký kraj, Hnutí
Duha Olomouc, Nadační fond
OKNO, O. s. Trojčlennost pro sociální organismus, O. s. krále Ječmínka a Dispečerky.

Průběžné informace o nabídce na
Hanáckém farmářském trhu najdete na webových stránkách
www.olomouckytrh.cz/home.
Mgr. M. Záleská a Zd. Beil
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HANÁ regionální produkt®
Dalších jedenáct řemeslníků může
používat regionální značku HANÁ
regionální produkt®. Rozhodla
o tom certifikační komise složená
ze zástupců místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti.
Mezi novými výrobci je například
i známá gemmoterapeutka Jarmila Podhorná. Od začátku března,
kdy je MAS Moravská cesta členem
Asociace regionálních značek, získalo značku „HANÁ regionální produkt®“ již 19 výrobců.
„Vážíme si všech výrobců, kteří
projevili o značku zájem. Obzvláště
nás ale těší, že se přihlásila také
Jarmila Podhorná, která v Brodku
u Konice založila před lety firmu
Naděje,“ řekla Julie Zendulková,
předsedkyně MAS Moravská cesta.
Podhorná vloni dokonce zvítězila
v pátém ročníku soutěže Živnostník roku 2010 Olomouckého kraje.
Jako první v republice začala lidem nabízet tinktury z pupenů rostlin jako potravinový doplněk
podporující léčbu, regeneraci organismu a očistu orgánů.
K novým řemeslníkům, kteří své
výrobky nyní mohou „ocejchovat“
značkou, patří Miloslava Vlková
z Příkaz s tkanými výrobky, Jiří
Tomanec z Měrotína, který vyrábí
bronzové šperky, Ludmila a Vladimír Studení z Majetína, kteří pečou perníky z forem, Miloslava
Zatloukalová z Brodku u Konice
s výrobky ze slámy a lýka, Alois
Slepánek z Brodku u Konice, který
vyrábí kartáče z přírodních žíní,
Věra Doležalová z Horky nad Mo-

Tomanec – Bronzové šperky
Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek
u Konice – Bylinné tinktury a tinktury z pupenů
Ludmila a Vladimír Studení,
Majetín – Tradiční perník z forem
Miloslava Zatloukalová, Brodek
u Konice – Výrobky ze slámy a lýka
Alois Slepánek, Brodek u Konice –
Kartáče z přírodních žíní
Doležalová Věra, Horka nad Moravou – Hanácké kraslice
Romana Hinerová, Pohořany – Zdobené svíce a přání
Mgr. Ivana Bělařová, Marianov –
Čechy u Přerova – Umělecká keramika
Zdeněk Grňa, Dřevohostice – Svatební koláčky
Certifikáty si převezmou tito vý- Jitka Helová – Atelier Malované
robci:
hodiny, Senice na Hané –
Miloslava Vlková, Příkazy – Tkané Malované hodiny
výrobky
Jiří Tomanec, Měrotín – Atelier Výrobci, řemeslníci a producenti
se mohou obracet s žádostmi o udělení značky na koordinátorku Julii Zendulkovou. MAS Moravská
cesta v současné době působí jako
rozvojová agentura, která vybírá
místní projekty ze svého regionu
v programu LEADER. V letech
2008–2011 podpořila 54 projektů
místních žadatelů za 35 milionů
korun.

V tvém nitru je pramen, který nikdy nevyschne.

Dokončení tajenky:

ravou s hanáckými kraslicemi, Romana Hinerová z Pohořan, která
vyrábí zdobené svíce a přání, dále
keramička Ivana Bělařová z Marianova, Zdeněk Grňa z Dřevohostic
se svatebními koláčky a Jitka Helová ze Senice na Hané s malovanými hodinami.
Regionální značka garantuje původ výrobku z Hané, originalitu
a vazbu na toto území, a zároveň
slouží ke zviditelnění místní produkce. Komise, která rozhoduje
o udělení značky, hodnotí u všech
výrobků základní kritéria, k nimž
patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.
Slavnostní předávání certifikátů se
uskutečnilo 3. července 2011
u příležitosti tradiční národopisné
slavnosti Jízda králů v Doloplazech u Olomouce. Součástí této akce byl také jarmark produktů, na
kterém nabídli své domácí výrobky právě držitelé regionální
značky „HANÁ regionální produkt®“.
Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční ve druhé
polovině měsíce listopadu 2011.
Přihlásit se mohou nejen výrobci
z Olomoucka, ale také zájemci
z ostatních regionů místních akčních skupin z Hané – Přerovska,
Prostějovska a Kroměřížska.

Společná cesta (Vyškovsko)
Výrobci: 5 (Kuželová, Giacintová,
Vitoslavská, Sýkora, Poštulka)
Sdružení a instituce: Asociace regionálních značek ČR,
Krajské sdružení Národní sítě MAS
ČR v Olomouckém kraji,
Olomoucký kraj,
Krajská agentura pro zemědělství
a venkov Olomouc
Julie Zendulková, předsedkyně
MAS Moravská cesta
Tel: 724 111 510; E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz;
Web: www.moravska-cesta.cz

Vysvětlivky pojmů a zkratek:
• MAS – místní akční skupina, tj.
sdružení obcí, spolků a podnikatelů z regionu (veřejné, neziskové
a podnikatelské sféry), která naplňuje rozvojovou strategii svého
území a koordinuje partnerství
členů
• MAS Moravská cesta, se sídlem
v Července, působí na území 19
obcí od Křelova – Břuchotína po
Bouzov, má 40 členů, realizuje
Strategický plán LEADER „Hanáci
se rozkévale… včel ovidite“ /
• LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“ řídí místní akční
skupiny, které podporují a vybíraÚčastníci Memoranda o spoluprá- jí nejlepší projekty místních žadaci „HANÁ regionální produkt®“:
telů.
MAS: MAS Moravská cesta (Litovel- • Program LEADER je součástí evsko, Olomoucko),
ropského Programu rozvoje venMAS Region Haná (Kosířsko, Ko- kova 2007–2013, který řídí
nicko, severní Prostějovsko),
Ministerstvo zemědělství ČR, fiMAS – Partnerství Moštěnka (jižní nancován je z Evropského zeměPřerovsko, Holešovsko),
dělského fondu pro rozvoj
MAS Na cestě k prosperitě (jižní venkova; v Olomouckém kraji půProstějovsko, Němčicko),
sobí 12 regionů MAS, které reaMAS Prostějov venkov,
lizují program LEADER.
další zájemce o spolupráci MAS
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Marcus Aurelius: „Zahleď se do sebe! … (viz tajenku křížovky), dokážeš-li ovšem hledat.“
Křížovku připravila paní Marie Švarcová. Řešení tajenky je na straně 13.

Křížovka
1

2

3
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6
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9
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13

14

15

16

17

18

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
VODOROVNĚ: A. Zelenošedá vyvřelá hornina; činitel; lososovitá ryba. – B. Začátek tajenky. – C. Obchodní akademie (zkr.); lihovina z rýže; menší
stůl; český kardiochirurg; dětský pozdrav. – D. Solmizační slabika; dodatečná úprava; trnovník; ženské jméno; osobní zájmeno. – E. Anglicky „konec“;
co; SPZ letadel Sýrie; způsoby uchopení při zápase; odtržený kus ledu. – F. Bodná zbraň; krajní mez; výkvět společnosti; český herec. – G. Mázdra; drobné
byliny s žlutými květy; účty. – H. Dovednost; stupeň velikosti tiskařského písma; po levé straně; set; setina hektaru. – I. Kříženec velblouda; smrt; ruská
vesnice; měď a cín; zvýšený tón. – J. Konec tajenky. – K. Řečníci; cizí mužské jméno; mořský pták..
SVISLE. 1. Menší dvůr; obranná pevnůstka. – 2. Druh palmy; organická sloučenina; jihoamerický nápoj. – 3. Vymřelý kočovník; spár; část úst. – 4. Část
nohy; dnešního dne; kód Rumunska. – 5. Trhavina; krytý výstupek s okny v průčelí budovy. – 6. Značka cínu; hromadit; v minulém roce. – 7. Zvýšený
tón; kouzelník; africká řeka. – 8. Rod tropických mravenců; kilogramy; lyže. – 9. Elementy chůze; ažurová výšivka. – 10. Vandrák; anglické ženské
jméno. – 11. Jízdou opotřebovat; hospodářská budova (obecně); anglicky „jeden“. – 12. Hrdina; patřící Evě; sloní zub. – 13. Česká pojišťovna (zkr.);
mzdy; noční pták. – 14. Drobná árie; stepní tráva. – 15. Místnosti podniku, kde se provádí vaření; vrhy; kód Slovenska. – 16. Křesťanské sdružení mladých
mužů (hovorově); dosna; ozvěna. – 17. Dřevěná zátka sudu; kazit; nejstarší obyvatelé Japonska. – 18. Tropické ovoce; chemický prvek (As).
Pomůcka: Ainu, diabas, enol, perl, YK, Ymka

Pozvánky PermaLotu
Od 23. do 27. srpna 2011 se bude
konat v Centru přírodního stavitelství PermaLot, Bouzov – Podolí
„European Straw Bale Gathering
2011 – ESBG 2011“. Přivítáme
účastníky z více než 20 zemí. Cena za seminář je 240 euro.
Z programu uvádíme:
• V úterý 23.8. nabízíme možnost
společného výletu autobusem po
slaměných domech v ČR a SR.
V 17,00 hodin se bude konat zahájení ESBG 2011.
• Ve středu to bude sdílení zkušeností formou workshopů.
• Ve čtvrtek – „Open Space“
a „World Café“, sdílení znalostí,
diskuze, práce ve skupinkách s příležitostmi k seznámení a kontaktování lidí. ESBG se tak bude
podílet na budoucí spolupráci mezi
národy.
Podrobný program je k dispozici

OKNO do neziskového sektoru

na webové adrese www.permalot.org/
esbg2011.
Evropská konference stavitelů
V pátek 26. 8. 2011 od 9.00 do
18.00 hodin se bude konat v Radničním sále v Bouzově Evropská
konference stavitelů ze slaměných
balíků, která je přístupná široké
veřejnosti.
Uvidět zde můžete 17 osmnáctiminutových prezentací formou
www.ted.com s tematikou „vzdělávání“, „výzkum“, „podnikání“.
O přestávkách bude k vidění e‑mixer
& DragOn a produkty firmy
Claygar v akci. Všechny příspěvky
i následná diskuze budou simultánně tlumočeny do češtiny. Podrobný program je k dispozici zde
a formulář k registraci je k dispozici na webových stránkách
www.permalot.org/esbg2011.
Večer si můžete poslechnout koncert skupiny Poitín oceněné Rádi-

em keltské hudby na hradě Bouzově.
ESBG bude zakončeno v sobotu
v 17 hodin. Ti , kteří ještě budou
chtít zůstat, mohou navštívit pojízdné ekokino a E-Kohabitat jarmark, přístupný široké veřejnosti.
Národní oslava přírodního stavitelství tak bude tentokrát propojena s bio zemědělským trhem
a ekojarmarkem, které nabídnou
workshopy, prezentace a filmy některých vedoucích evropských
slaměných stavitelů. Dále bude přítomna řada firem a společností zapojených do environmentálně
zdravého stavění, života a životního stylu, a to formou stánků, tabulí
a výstav s propagací udržitelné budoucnosti.
Tato rodinná akce je zdarma. Ve
stejném termínu se koná akce Balóny nad Hradem, takže ráno a večer
bude k vidění 20–30 horkovzdušných balónů. Důležitou částí programu je veselí, skvělé a chutné
jídlo, sdílení zkušeností o slámě,
hlíně a smyslu života.

Národní Den otevřených dveří
V neděli 28. 8. bude ve 20 z 24
českých rodinných domů postavených ze slaměných balíků den
otevřených dveří, které můžete
při cestě domů navštívit. Více na
www.slamenestavitelstvi.cz.
Stavění z velkých balíků slámy
V termínu od 1. do 10. září 2011
chystáme 10denní workshop, při
němž se můžete naučit mnohé
o stavění z velkých balíků slámy. Workshop je kompletně financován z prostředků EU a zúčastní
se ho 15 účastníků ze zahraničí.
Nabízíme 2 místa zdarma zájemcům z Česka.
Workshop povedou Noé Solsona,
Michal Kallesen a Max Vittrup
Jensen. V ideálním případě bude
tato akce hloubkovým sdílením
zkušeností mezi lidmi v oblasti
znalými a těmi, kteří mají opravdový zájem tento způsob stavění
praktikovat. Více informací vám
poskytne Max Vittrup Jensen na
e‑mailové adrese max@permalot.org.
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Středisko
rané péče
SPRP
Olomouc
Prvního února letošního roku Středisko rané péče Olomouc pod záštitou Společnosti pro ranou péči
založilo nové pracoviště rané péče
( podle § 6 zák.č.108/2006 Sb.
o sociálních službách). Pracoviště
bude sloužit pro rodiny, kterým se
narodí dítě s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením.
Péči poskytujeme taktéž rodinám
s dětmi předčasně narozenými či
těmi, které jsou z nejrůznějších příčin ohroženy na vývoji.
Službu poskytujeme rodinám bezplatně. V naší péči je rodina maximálně do 7 let věku dítěte. Služba
probíhá prostřednictvím konzultací v rodině 1 krát za 1–2 měsíce,
prostřednictvím ambulantních
konzultací ve středisku a telefonických konzultací či vzájemným
setkáváním rodin a vzděláváním
rodičů.
Hlavním pilířem námi poskytovaných služeb je podpora a provázení rodin s dítětem s postižením.
Naším cílem je, aby rodina náročné období zvládla a našla zdroje
nejen v rodině samotné, ale
i v regionu. Taktéž poskytujeme
rodičům poradenství v oblasti stimulace dítěte tak, aby byli schopni
vytvořit dítěti co nejvhodnější
prostředí a podpořili v co nejvyšší
míře jeho psychomotorický vývoj.
Rodičům poskytujeme co největší
spektrum informací, a to z oblasti
sociálně-právní, informace o tom,
jak a kde žádat o pomůcky a jak
tyto pomůcky zvolit a vybrat. Taktéž poskytujeme informace
o možnostech působení u dětí při
rozvoji jejich psychomotorického
vývoje, rozvoje smyslového vnímání a rozvoje komunikace.
Podrobné informace naleznete
v přilehlém letáku a také na našich V sobotu 4. června 2011 oslavili
webových stránkách:
skauti okresu Olomouc výročí 100
http://olomouc2.ranapece.cz/.
let od vzniku českého skautingu.
Oslava měla podobu koncertu
Mgr. Pavla Matyášová, předsed- věhlasného houslového virtuosa
kyně Společnosti pro ranou péči Pavla Šporcla, který se konal
a vedoucí Střediska rané péče v kostele na Jívové. Vystoupení
SPRP Olomouc Pracoviště pro ro- bylo i poctou skautům dobrovoldiny dětí s mentálním, tělesným níkům, kteří odpracovali za 17 let
a kombinovaným postižením, tisíce hodin při obnově poutního
Střední Novosadská 52, 779 00 místa ve Staré Vodě, kde se měl
Olomouc, tel. 774 734 035, e-mail: původně koncert konat. Pocta paolomouc2@ranapece.cz
třila také těm, kteří se podíleli na

jemci si kupovali houslistova CD.
Před kostelem byla instalována
rozsáhlá výstava fotografií a dokurekonstrukci objektu skautské zá- mentů k historii Staré Vody a základny v Domašově nad Bystřicí, kladny v Domašově nad Bystřicí.
která začíná sloužit i neskautské Jan Pečínka
veřejnosti.
Posluchačů se sešlo na 600 a vyslechli si skladby J. S. Bacha, N.
Paganiniho a dalších klasiků. Přijeli se podívat i skauti – harceři
z Polska. Diváci odměnili krásné
vystoupení dlouhým potleskem ve
stoje a Pavel Šporcl byl dekorován
skautským šátkem. Po skončení koncertu proběhla autogramiáda a zá-

Skauti oslavili 100 let
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