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Holický les žije už dnes

strana 4
Vážení čtenáři
z neziskových
organizací, těší
mne, že jsem po
čase dostala možnost vás oslovit
prostřednictvím
bulletinu, který
je pro mne kromě zajímavého čtení
i dobrou inspirací pro mou práci.
Témat mne napadá víc než
dost, ale vzhledem k tomu, že se
blíží konec mandátu stávající krajské samosprávy, dovolím si malou
bilanci.
Olomoucký kraj považuje nestátní neziskové organizace za důležitou součást občanské společnosti, o čemž svědčí pravidelná
a cílená finanční podpora. Činnost
nestátních neziskových organizací
je v některých případech pro oblast sociálních služeb, ale i ochranu životního prostředí, kulturních památek či volnočasových aktivit nezastupitelná.

Senioři bez hranic
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Bohužel, tak jako ekonomická
krize postihla v různých směrech
náš soukromý život, tak vážně zasáhla i do činnosti nestátních neziskových organizací v našem
regionu. Olomoucký kraj je v situaci, kdy neustále dochází ke snižování jeho příjmů v důsledku snižování daňové výtěžnosti. Přesto
se Rada Olomouckého kraje snaží
zajistit peníze na financování činnosti nestátních neziskových organizací. Dotační tituly, jako jsou
Významné projekty Olomouckého
kraje, Neinvestiční finanční příspěvky (dříve do 25 tis. Kč, nyní
do výše 30 tis. Kč), jsou přímými
nástroji Olomouckého kraje, jak
pomoci nestátním neziskovým organizacím. Je na místě podotknout, že jedním z pravidelných
příjemců finanční podpory Významného projektu Olomouckého
kraje je vaše „střešní“ organizace
– Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Pro-

jekt „Pomáháme neziskovkám“ je
viditelnou ukázkou naší dobré
spolupráce. Plně podporujeme cíl
projektu, kterým je podpořit
schopnost nestátních neziskových
organizací na území našeho regionu využívat grantové podpory.
Vzhledem k tomu, že dopad
ekonomické krize patrně nejvíce
pocítili poskytovatelé sociálních
služeb, Olomoucký kraj na tuto
skutečnost reagoval vyhlášením
grantového programu speciálně
orientovaného na podporu oblastí
se sociálním zaměřením „Podpora
aktivit zaměřených na sociální začleňování“. Program se zaměřuje
na prevenci kriminality, integraci
romských komunit a podporu aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podporu prorodinných aktivit. V letošním roce
bylo v rámci tohoto programu
schváleno nestátním neziskovým
organizacím v našem kraji téměř
8 milionů korun.

Z této částky bylo nejvíce finančních prostředků směrováno
k podpoře sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi.
Je zřejmé, že peněz na sociální
služby není a nebude nikdy dost,
ale Olomoucký kraj i přes nepříznivé okolnosti poskytl nestátním
neziskovým organizacím regionu
za uplynulého 3,5 roku více než
27 milionů Kč.
Vážení čtenáři z neziskových
organizací, závěrem svého příspěvku bych vám všem chtěla poděkovat za obětavou práci, kterou
vykonáváte, a zároveň vám popřát
pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje

ky týkající se neziskového sektoru,
občanské společnosti a problematiky Olomouckého kraje.
Z kandidátů na příštího hejtmana Olomouckého kraje přijali
pozvání Markéta Záleská za ODS,
Jiří Rozbořil za ČSSD, Marian Jurečka za KDU-ČSL, Bořivoj Šarapatka za TOP 09, Vilém Bruk za
Národní socialisty – levice 21. sto-

letí, Radek Augustin za SPO Zemanovci, Jan Rytíř za Suverenitu
– Blok Jany Bobošíkové a Alexander Černý za KSČM, které v úvodu
přivítal předseda UNO Ing. Marek
Podlaha.
Moderátor doc. Šaradín nejprve seznámil přítomné s průzkumem UP v Olomouci, který se pokusil zmapovat dění na politické
scéně a ohlasy občanů na toto dění.
V prvním kole byla kandidátům
položena otázka: „Jak hodláte do-

sáhnout transparentnosti při přidělování dotací neziskovým organizacím?“. Prakticky všichni se
shodli, že pokud budou zvoleni, tak
jsou připraveni sdělovat žadatelům
o dotaci zdůvodnění, proč nebyla
dotace schválena. Ve zdůvodnění
bude citováno vyjádření příslušného odboru krajského úřadu a zda je
aktivita v souladu či nesouladu
s dlouhodobou koncepcí či strategií,
komunitním plánem v dané oblasti.
Pokračování na str. 8

Předvolební kotlík UNO
V pondělí 17. září 2012 se konal
v Kongresovém sálu v budově
Krajského úřadu Olomouckého
kraje ku příležitosti letošních voleb do krajských zastupitelstvech
předvolební kotlík. Jeho cílem
bylo umožnit zástupcům neziskových organizací a olomoucké
veřejnosti oslovit kandidáty do
krajských voleb a položit jim otáz-
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Vzdělávání v sociálně právní oblasti a NNO
Jak už jsme čtenáře Bulletinu UNO
informovali, bylo v lednu letošního roku zahájeno pilotní ověřování
projektu „Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání
v sociálně právní oblasti“. Manažerce projektu Ing. Petře Martinové ze společnosti PPŠ – institut
celoživotního vzdělávání Přerov,
s. r. o., jsme položili několik otázek k průběhu projektu.

Téma celokrajského významu

otevřenou databázi lektorů, která
je veřejně dostupná. Do budoucna
bude portál kromě pilotních kurzů
nabízet kurzy dle poptávky pracovníků v pomáhajících profesích
z neziskových organizací, firem
i úřadů.

zů, s vyučovacími prostorami?
Na závěr každého kurzu necháme
absolventy vyplnit hodnotící dotazník. Z dosavadních odpovědí
vyplývá, že účastníci jsou s lektory nadprůměrně spokojeni, úroveň
kurzů je vysoká a v učebních
prostorách PPŠ se jim líbí.

akreditovaný kurz uzávěrku pro
příjem přihlášek 30. listopadu
2012. V září byly zahájeny kurzy
právní minimum, sociálně právní
praktikum a angličtina.

Byli účastníci spokojeni s lektory, úrovní výuky, organizací kur-

Jak bude fungovat portál
profesnirozvoj.cz?
Portál Centra profesního rozvoje,
Co připravujete pro další obdo- který vznikl při naší organizaci, je
bí, budou kurzy akreditovány?
informačně-vzdělávací. Nabízí nePrávě jsme dokončili akreditaci jen informace ke kurzům, ankety,
kurzu Sociologie pro pracovníky novinky, testy, ale také vytváří
v pomáhajících profesích u MPSV
a průběžně připravujeme další
akreditace, a to jak u ministerstva
práce a sociálních věcí, tak i u ministerstva vnitra a ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Zájemcům o kurzy určitě doporučujeme sledovat informace na našich webech www.ppsinstitut.cz
a www.profesnirozvoj.cz, kde jsou
všechny kurzy uvedeny. Zájemci
se mohou těšit např. na znakový
jazyk, práci s počítačem či již zmíněnou sociologii, která má jako

Vážení čtenáři,
vzpomeňme společně touto
formou na našeho kolegu, bývalého člena předsednictva UNO Jakuba Kulíška, který tragicky zahynul 26. 8. 2012 při sjíždění
rakouské řeky Enže ve Štýrsku ve
věku 31 let. Tuto zprávu většina
z nás zaznamenala v minulých
dnech z nejrůznějších médií, protože v posledním roce Jakub vykonával práci na pozici 1. náměstka
ministra životního prostředí. My
jsme jej ale znali nejen jako anonymního vysokého státního úředníka, ale především jako energického spolupracovníka, kterého jeho práce baví, ať už se jednalo
o neziskový sektor, podnikatelské
aktivity nebo práci politika. Svou
aktivitou, entuziazmem a pracovitostí inspiroval všechny okolo a ti,

kteří jej znali osobně, vždy tvrdili,
že má před sebou velkou budoucnost.
Pro neziskový sektor pracoval
nejprve v rodném Přerově, kde byl
aktivní ve sportovních klubech,
zasloužil se o vznik Asociace přerovských neziskových organizací,
následně pak v Olomouci pro Unii
nestátních organizací Olomouckého kraje či rozvojovou agenturu
RARSM. Nejvíce působil ale na Jesenicku a Šumpersku, především
jako předseda Sdružení cestovního
ruchu Jeseníky. Zdejší kraj mu
učaroval natolik, že se sem odstěhoval a byl jeho neúnavným zastáncem a propagátorem. Každému, kdo jej požádal o spolupráci
v neziskovém sektoru, rád pomohl
a vždy udělal vše, co bylo v jeho
silách. Jakub pracoval naplno a se
vší vážností i tam, kde většina lidí

bere neziskové aktivity jen jako
zpestření či vlastní zábavu.
Jakub Kulíšek měl velmi blízko ke sportu, miloval hory, byl lyžařským instruktorem a kromě
lyžování aktivně provozoval basketbal, tenis, cyklistiku, golf, ale
také méně tradiční sporty jako
jachting nebo létání. Proto se výraznou měrou vždy zasazoval
o přísun peněz do sportu, ale
i volnočasových aktivit a turistického ruchu v celé řadě měst
a obcí, poslední dobou však nejvíce právě v oblasti Jeseníků.
Svou energií, bystrostí a smyslem pro humor dokázal vždy nadchnout všechny své spolupracovníky. Lze předpokládat, že
právě tyto vlastnosti, pro které jej
jeho okolí obdivovalo, mu byly
odmalička vštípeny právě při spor-

tu, který se mu stal osudným.
S nečekaným odchodem Jakuba
Kulíška ztrácí neziskový sektor celého Olomouckého kraje velkého
zastánce a spojence.
Redakce Bulletinu UNO

Vážení čtenáři,
předsednictvo UNO (Unie neziskových organizací, dále jen
Unie) provedlo průzkum spokojenosti členů Unie s obsahem
a provedením bulletinu. Pověřilo
redakční radu učinit několik zásadních změn v redakci našeho
měsíčníku „Bulletin UNO“, se kterými vás chci seznámit.

Tisk v barvě bude omezen jen
na vnější obálku. Pozvánky ve formátu pdf nebo jpg budou v dalších
vydáních pouze černobíle, v omezeném počtu a budou zpoplatněny.
Pro člena Unie bude poplatek za
inzerci na celou stranu A4 ve výši
500 Kč, A5 za 300 Kč a A6 za
200 Kč, pro nečleny Unie pak dvojnásobek. Komerční inzerce na jednu
stranu A4 bude zpoplatněna částkou
2000 Kč, polovina strany 1000 Kč,
formát A5 bude stát 500 Kč.

Byl odsouhlasen obsah jednotlivých stran bulletinu. Titulní strana
bude věnována úvodníku významné osobnosti a článku na významné
téma. Druhá strana bude zaměřena
na téma celokrajského významu. Na
třetí a čtvrté stránce čtenáři najdou
zprávy z regionů či místních sekcí
Unie. Pátá strana bude věnována
informacím z odborných sekcí Unie.
Na šesté straně budeme představovat NNO. Sedmá strana bude
čtenáře informovat o legislativě

a nabízet informace z platformy
OK4EU. Na poslední straně se pravidelně budou objevovat informace
o činnosti UNO. Pozvánky a inzerce
budou vloženy na stránky s volným
místem.
Redakční rada je rozšířena
o Hynka Pečinku, Hanu Kroupovou, Luboše Langera a Lucii Loutockou jako novou korektorku.
Na další spolupráci a vaše příspěvky se těší Zdeněk Beil, odpovědný redaktor.

Kolik kurzů je již pilotně ověřeno a s jakým zájmem?
V první polovině roku 2012 proběhlo v rámci projektu 5 kurzů z 11
plánovaných. Velký zájem byl o kurz
Psychologie a pomáhající profese,
kdy jsme navýšili kapacitu kurzu
i pro další zájemce. Z jarních kurzů
evidujeme na osm desítek účastníků
vícedenních kurzů, což je v oblasti
dalšího vzdělávání u dospělé populace se zaměstnáním dobrý výsledek.

Editorial
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Budou kurzy v další fázi projektu zpoplatněny?
Po proběhnutí pilotního ověřování
budou kurzy placené a jejich cena
se bude pohybovat na hranici reálných nákladů.
Za rozhovor poděkoval Zdeněk Beil

www.uno-ok.cz

Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

Expedice Bosko
Účastníci Expedice Bosko objevili
kus jižní Moravy i sami sebe.
Předposlední týden prázdnin
jsme s klukama a holkama z Duhy
Velké Medvědice vyrazili na expedici do Boskovic. Kromě her a zábavy bylo hlavním cílem poznat
okolí tohoto malého jihomoravského městečka. Proto jsme hned
druhý den vyrazili na výlet do Moravského krasu. Jen jsme mrkli na
dno propasti Macochy a už jsme
„po červené“ spěchali objevovat
historii Sloupsko-šošůvských jeskyní. Cestou jsme si samozřejmě
neodpustili prohledat všechny jeskyně, na které jsme narazili. A že
jich bylo.
Taky jsme se podívali do
westernového městečka, které je
jen pár set metrů od Boskovic. Viděli jsme kovboje, kteří po sobě
stříleli přímo na náměstí, a taky
dva indiány. Malý Pivo a Malý
péro (který měl dlouhé nohy) nám
ukázali, jak se hází sekerou, jak se
střílí z luku nebo jak se rozdělává
oheň křesadlem.
Kromě těchto výletů jsme si
prošli zříceninu hradu, zámeckou
zahradu a židovskou čtvrť. Tímhle
vším se totiž můžou v Boskovicích
pochlubit. Aby nám to objevování
nelezlo krkem, měli jsme připravenou i spoustu jiné zábavy. Jeden
den jsme strávili na olympiádě.
V různých sportovních disciplínách jsme se snažili překonat sebe
navzájem. Proti sobě stojící družstva se jen velmi těsně vyhnula
celkové remíze, takže to byl napínavý souboj. Bonboniéra za odměnu potom chutnala o moc víc.
Jiný den jsme strávili zachra-
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ňováním postapokalyptického světa před centrálním počítačem.
Zvědové nám nechávali zašifrované zprávy, se kterými jsme si
hravě poradili, a pak jsme se vydali na výpravu, na jejímž konci
jsme centrální počítač nechali vybouchnout. Za odměnu jsme navštívili místní aquapark, kde nás
trochu zklamali místní domorodci, kteří nám za záchranu světa
vůbec nepoděkovali. Jako by jim
nedocházelo, že nebýt nás, tak
jsou zalezlí někde v bunkrech
a o plácání se v bazénu si můžou
nechat zdát.
No a abychom přičichli i ke
kultuře, tak jsme si jednoho dne
vyrobili loutky a zahráli divadlo.
Celý týden jsme završili grilováním špízů a závěrečným plesem upírů. Domů se nám nechtělo,
ale co se dá dělat, za týden jdeme
do školy, tak se na to musíme připravit.
Pavla Dosedělová
Duha Velká Medvědice, Olomouc

Dýňobraní již
potřetí
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se může zapojit široká veřejnost.
Upečené vzorky mohou zájemci
nosit na trh do 10 hodin. Tři nejlepší koláče budou vyhodnoceny
na odborné přednášce Ing. Dagmar
V pátek 12. října 2012 se od 8 do Lužné „Nejen o léčivých dýních
13 hodin na Horním náměstí Hokkaidó“, která se koná v 16
v Olomouci v rámci Hanáckého hodin v sídle Nadačního fondu
farmářského trhu koná Dýňobraní Okno (Dolní náměstí 38). Akce se
s ochutnávkami výrobků a makro- koná ve spolupráci s Občanským
biotických zákusků. V rámci Dý- sdružením krále Ječmínka a Naňobraní bude vyhlášena soutěž dačním fondem OKNO.
o nejlepší dýňový koláč, do které
Zdeněk Beil

Představujeme spolek Duha
Velká Medvědice
Duha Velká Medvědice je olomoucký originální spolek fajn lidí,
který připravuje duhově barevné
programy pro aktivní volný čas
dětí a mládeže – jednodenní či
víkendové akce v přírodě, doma
i ve světě zaměřené na turistiku,
sporty a hry, amatérskou kulturu
a mezinárodní výměny mládeže.
Získáte s námi netradiční a silné
zážitky.
Více informací najdete na
www.medvedice.net.
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Roska uspořádala rekondiční pobyt
Roska Olomouc organizovala ve
dnech 3.–10. září v Bystřici pod
Hostýnem rekondiční pobyt. 22
členů, z toho 11 vozíčkářů, 7 doprovodných osob a jedna cvičitelka odjeli už popáté do penzionu
Sola Gratia. Jeho kapacitu jsme
zcela zaplnili, oceňovali jsme ubytování, bezbariérové přístupy,
chutnou stravu a milý a ochotný
personál. Na úvod rekondice proběhla valná hromada, na které
jsme si zvolili staronovou předsedkyni Janu Nakládalovou a výbor
jsme doplnili na 5 členů. Bohatá
diskuse se nesla v kritickém duchu
– používání Skaret, získávání a využívání euroklíčů, nedostatek bezbariérových autobusů, obtížná
dostupnost veřejných záchodů pro
postižené, nedostatečná kapacita
Domů s pečovatelskou službou
v Olomouci. Zároveň jsme dodávali podněty naší zástupkyni Stáni
Přasličkové pro jednání komunitního plánování.
Účinnost rekondice – to je především cvičení. Počasí mám dovolilo ranní půlhodinové rozcvičky
konat venku. Protažení před sní-

daní nás vždycky dobře naladilo.
Na další cvičení jsme už byli rozděleni. Hodinu dopoledne a hodinu odpoledne cvičili vozíčkáři
s předsedkyní Janou Nakládalovou, často používali i pomůcky –
overbally a gymnastické stuhy.
Ostatní cvičili na karimatkách
s naší stálou zkušenou cvičitelkou
Evou Jandovou. Cvičení s prvky
jógy probíhalo za zvuků tiché hudby, která stimulovala harmonizaci
těla i relaxaci mysli, a zvyšovala
tak účinnost cvičení. Dbali jsme na
správné dýchání, rozhýbávali každý kloub a posílili postupně všechny svaly. Cviky byly prokládány
krátkými relaxacemi a celé cvičení
vždy ukončila závěrečná intenzivní relaxace.
Setkání s MUDr. Vladimírou
Sládkovou z Neurologické kliniky
FN Olomouc se vyvinulo v přátelskou besedu. Většina účastníků ji
znala, byli jejími pacienty. První
blok dotazů se týkal nových léků
na roztroušenou sklerózu a jejich
účinnosti. Dověděli jsme se o novém léku Gilenia na atakovou formu RS. Probíhají studie na zkou-

Holický les žije už dnes
V sobotu 8. září 2012 proběhla
drakiáda na území budoucího Holického lesa pod taktovkou Sdružení pro Holický les a Rodinného
centra Heřmánek. Sluníčko se už
od rána na nás usmívalo a odpolední větřík postupně přivál přes
60 účastníků. Draci velice rychle
vylétli do oblak a mávali na nás
svými pestrobarevnými ocasy. Asi
po hodinové přehlídce létajících
draků nás svolal zvuk trubky do
stanu, kde na všechny účastníky
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čekalo překvapení – dort jako Holický les. Při sladkém pohoštění
jsme si připomněli jarní úklid Holického lesa. Sesbíráním 46 tun
odpadků jsme vytvořili rekord
v České republice v rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Potom jsme opékali
špekáčky. Na závěr děti dostaly
diplom jako památku na tento nezapomenutelný den.
Ivana Kalodová

Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

šení léku Tysabri s účinnou látkou
natalizumab. Preparát se nasazuje
při sekundární progresi choroby.
Enzymy jsou vhodné po atace jako podpůrný prostředek ke stabilizaci choroby. Další dotazy se
týkaly lázeňské léčby a pobytů
v rehabilitačních ústavech. Dále se
pacienti svěřovali MUDr. Sládkové
a konzultovali své konkrétní problémy a účinnost léků, které berou. Příjemná neformální atmosféra vládla až do konce besedy.
Dagmar Mertová, která působí
jako poradce zelených potravin,
přijela představit dva produkty
společnosti GW International
(www.gw-int.net). Komentovala zkušenosti s nimi za 11 let. Mohli
jsme ochutnat pilulky chlorelly –
širokozáběrového očistného prostředku. Tato řasa pečuje o střeva,
ze stěn střev odstraňuje balast.
Mladý ječmen se prodává jako sušená šťáva, slabý roztok jsme také
ochutnali. Ječmen obsahuje vysoké dávky antioxidantů, vytváří
v těle zásadité prostředí. Je prokázán jeho příznivý vliv při léčení
RS. Chrání nervové buňky před
volnými radikály, dodává látky,
které se účastní výstavby nervů
a zmírňují zánětlivé procesy. Mladý ječmen je vhodné užívat trvale.
Účastníci prezentace si brali na
paní Mertovou kontakty.
Středeční odpoledne bylo
krásně prosluněné. Jako překvapení přijely mezi nás mladé chovatelky koní z Hlinska pod Hostýnem
se svými kobylkami Samantou
a Carmen. Majitelka Samanty Michaela Žurková na koních i závodila. Počáteční strach a obavy se
brzy rozptýlily a až na nepatrné
výjimky jsme si projížďku na koni
vyzkoušeli. Troufli si i vozíčkáři,
protože ochotných pomocníků při

nasedání a sesedání z koně bylo
dost. Foťáky byly v akci. Bylo to
odpoledne plné nezapomenutelných zážitků, dojmy budou ještě
dlouho doznívat.
Tři večery jsme strávili při
turnaji v kuželkách, které vždy
doprovázely smích a dobrá nálada. Nejlepší hráči dostávali za odměnu sladkosti, absolutní vítězové
i diplomy. V programu nesměla
chybět tradiční tombola, ve které
každý vyhrál několik pěkných dárků – hrníčky, obrázky, ozdoby,
kosmetiku, zavařeniny, čaje, sladkosti… Vrcholem zábavy se stal
I. slet ohrožených druhů strašidel.
Byli jsme udiveni, jak mnoho se
sešlo nápaditých masek, paruk,
klobouků, hábitů, košťat a dalších
rekvizit. Vítěze mezi nimi nebylo
možné vybrat. Nakonec dostali od
vrchní čarodějky diplom úplně
všichni – čarodějnice, plivníci,
bludičky, šamanky a cácorky. Přátelské denní i večerní schůzky
s kávou i poháry byly samý smích
a pohodová nálada.
Ještě jsme poslali pozdravy
s poděkováním všem našim sponzorům, bez jejichž podpory by se
rekondice nemohla konat – městu
Olomouc, obcím Příkazy, Troubelice, Brodek u Prostějova a Jestřebí, nadačnímu fondu Veolia, příspěvek na rekondici poskytuje
dokonce i soukromá osoba. Supermarketům Globus a Makro jsme
vděčni za sladkosti do tomboly
a na odměny vítězům sportovních
turnajů. A přišel závěrečný večer
s bohatým pohoštěním a vínem.
Děkujeme předsedkyni Janě Nakládalové za výborně zorganizovaný rekondiční pobyt a postupně
se auty a bezbariérovým autobusem rozjíždíme domů. Vzpomínky
nás budou dlouho provázet.
Marie Nádvorníková
www.roska-olomouc.cz
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Malí hasiči zápolili ze všech sil
V sobotu 1. září 2012 se před Krajským úřadem Olomouckého kraje
konal již VI. ročník tradiční hasičské soutěže „Olomoucký drak“.
Téměř 300 dětí – mladých hasičů
nejen z Olomouckého kraje, ale
i například ze Vsetínska, Ostravska, Brna nebo východních Čech –
mohlo poměřit síly v závodě
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami a hasičským nářadím. I za
pošmurného počasí děti zápolily
ze všech sil a přihlížející diváci se
nestačili divit, jak si hlavně ti nej-

menší dovedou poradit s jednotlivými překážkami. Díky organizátorům, finanční a technické
podpoře Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, UNO
OK, Městské policie Olomouc,
HZS, jednotlivých SDH a vedení
OSH Olomouc včetně odborné rady mládeže a všech rozhodčích
soutěž proběhla dle platných regulí a výsledky v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout na
http://oshol.hasici-ol.cz/?page_id=1077.
Mgr. Marcela Vystrčilová

fotografie: Jan Konár

Hasiči chystají Šumperského Soptíka
Odborná rada mládeže OSH Šumperk vás zve na XIV. ročník soutěže „Šumperský Soptík“
v bězích na 60 m překážek
jednotlivců a družstev mladých
hasičů v kategoriích starší, mladší
a přípravka, která se bude konat 6.
října 2012 v Šumperku na Tyršově
stadionu (atletická dráha – tartan
– tři běžecké dráhy).
Zahájení soutěže je v 9 hodin.
Jmenovité přihlášky je nutné zaslat
do 27. září 2012 do 12 hodin na
OSH (možno i e-mailem). Případné
změny ve startovní listině se mohou
provést před závodem od 7.30 do
8.30 hodin (max. dva závodníci).
Družstva a jednotlivci nepřihlášení
do daného termínu nebudou při-

puštěni k soutěži a na pozdější změny nebude brán zřetel.
Soutěžit se bude v běhu na
60 m překážek podle směrnic hry
„Plamen“ a OORM Šumperk přípravka v následujících kategoriích:
družstva – mladší (nar. od 2. 9.
2001 do 1. 9. 2004), starší (nar. do
1. 9. 2001), jednotlivci – chlapci
mladší, starší, jednotlivci – dívky
mladší, starší a jednotlivci – smíšená družstva od 4 do 8 let – přípravka.
Výjimka: kategorie přípravka
bude mít hadice v kotouči libovolně umístěné na úrovni rozdělovače, spojky uložené libovolně,
pokud bude člen v přípravce zařazen do družstva kategorie mlad-

ších, bude jeho čas do hodnocení
družstva započítáván. Závodník
v den konání soutěže nesmí mít 8
let a musí mít 4 roky (týká se přípravky).
Každé družstvo si s sebou přiveze nejméně dvě soutěžní sady
vlastního nářadí.
Družstvo má pět členů a do
hodnocení se započítávají časy
nejlepších čtyř závodníků z prvního pokusu. Do druhého kola postupuje prvních 30 závodníků
z každé kategorie, kteří pak startují v opačném pořadí. Do kategorie jednotlivců se započítává nejlepší čas z obou pokusů. Nejlepší
jednotlivci budou oceněni věcnými cenami. Účastí na soutěži je

možno získat výkonnostní třídy.
Výsledky družstev z okresu Šumperk budou započítány do Ligy
MH okresu Šumperk. Z důvodu
zajištění hladkého průběhu soutěže žádáme o včasný příjezd a dodržování pokynů organizátorů
akce. Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů,
proto dbejte na ustrojení a chování
odpovídající významu akce.
Štáb soutěže: náčelník štábu
Alois Rotter. Velitel soutěže a hlavní rozhodčí je delegován OORM.
Organizační pracovníci: Milena
Sobotková a Karel Paciorek, tel.:
724 045 314, 583 212 048, e-mail:
osh.sumperk@cbox.cz
Těšíme se na vaši účast. S pozdravem Alois Rotter, vedoucí ORM,
a Ing. Josef Ošťádal, starosta OSH
Šumperk
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Představujeme sdružení Mamma HELP
Pacientská organizace sdružuje ženy s rakovinou prsu, jejich blízké,
zdravotníky i sympatizanty. Sdružení má celostátní charakter a provozuje síť denně dostupných
center otevřených pro veřejnost.
Tyto poradny poskytují informace
související s onemocněním, léčbou
a rekonvalescencí, ale také psychosociální podporu pacientkám
a jejich rodinám.
V Mamma HELP centrech
pracují výhradně vyléčené pacientky, které mohou klientkám
nabídnout hlavně osobní zkušenost
s nemocí a vhodně je motivovat.
Každé centrum má svého odborného garanta – v Olomouci je to
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., zástupce přednosty onkologické kliniky FN Olomouc, v Přerově privátní onkolog MUDr. Lubomír
Skopal.
Karla Otavová, MH CENTRUM
Olomouc, tel. 734 500 637
olomouc@mammahelp.cz

Pozvánka
V sobotu 6. října 2012 pořádá
sdružení Mamma HELP ve Smetanových sadech v Olomouci už
druhý ročník pochodu s názvem
„Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami a růžovou stužkou“.
Svou účastí můžete symbolicky vyjádřit podporu ženám, které se
s nemocí nebo jejími následky potýkají.

Představujeme NNO

helpkami“ a růžovou stužkou také
v Praze, ve Zlíně a v Hradci Králové.
Chceme tak zviditelnit probleKromě Olomouce se v uveJana Čaganová, MH CENTRUM
matiku zhoubného onemocnění denou sobotu koná pochod VyPřerov, tel. 733 126 958,
prsu prostřednictvím symbolu, kte- šlápněte si pro zdraví s „mammaprerov@mammahelp.cz
rý již čtvrt století dobře znají lidé
v celém světě – růžové barvy, respektive růžové stužky. Chceme
také poukázat na fakt, že v České
republice žije v současné době víc
jak 60 000 žen, které mají s tímto
onemocněním osobní zkušenost,
a každoročně je diagnostikováno
přes 6000 dalších.
Před startem pochodu trenéři
naučí správnému stylu chůze s hůlkami, které vám bezplatně zapůjčíme. Pacientky dostanou dokonce pár holí zdarma. Tento sport je
vhodný opravdu pro každého, pochodu se mohou zúčastnit celé rodiny, trasa nebude dlouhá ani
náročná. Každý účastník navíc
dostane hned na startu malý dárek.
V místě startu i cíle u restaurace Fontána se příchozí také nudit
nebudou, kromě tréninku severské
chůze je už od 10 hodin připravený doprovodný program i možnost občerstvení.
Na startu pochodu v 11.30
hodin spolu s „mammahelpkami“
budou i jejich lékaři a sestry
z onkologické kliniky FN Olomouc
a z diagnostického MAMMA centra na Lazcích.
Pochodu pro Mamma HELP
poskytl záštitu primátor statutárního města Olomouc pan Martin Novotný.

Olomouc opět tančí
Letošní podzim bude v olomouckém regionu v tanečních rytmech.
Po celý říjen bude zdarma probíhat výuka společenských tanců
v rámci projektu zaměřeného na
seniory a dále širokou veřejnost
Olomouckého kraje. Projekt s názvem „Tanec – koření života“ vznikl za podpory Nadace Telefónica
O2 – Think Big a Klubu sportovního tance QUICK Olomouc.
Každé říjnové pondělí (tj. 1. 10.,
8. 10., 15. 10. a 22. 10.) bude probíhat výuka standardních a latinskoamerických tanců v době od 19
do 20 hodin v sokolovně Nový
Svět, ul. Sudova 21. Účastníci lekcí si své nově získané dovednosti
budou moci vyzkoušet a zopakovat
v tzv. Tančírnách, které pro ně budou připraveny na společenském
sále St. Joseph, 1. Máje 12 v Olomouci, a to každou říjnovou sobo-
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tu (tj. 6. 10., 13. 10., 20. 10. a 27. 10.)
vždy od 18.30 hod.
Celý projekt Tanec – koření
života“ bude zakončen 28. října
2012 v Regionálním centru Olomouc velkolepou „Taneční Galashow aneb olomoucké hvězdy
tančí…“. Zde se divákům představí
špičkoví tanečníci různých tanečních stylů (standardní a latinskoamerické tance, balet, hip hop, flamenco, swing a další). Neváhejte
a zapojte se do celého projektu nebo se alespoň přijďte podívat na
skvělou „Taneční GalaShow aneb
olomoucké hvězdy tančí…“, která
se koná 28. října 2012 od 19
hodin v RCO.
Foto Josef Hudák, modnifoto.cz.
Kontakt: J. Kopp, 606 754 293,
info@kstquick.cz
http://tanec-koreni-zivota.webnode.cz
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Informace o legislativě

Neziskovky čeká nová legislativa
Od 1. 1. 2014 by měly v ČR platit
dvě nové legislativní normy zásadním způsobem ovlivňující fungování neziskového sektoru, a to nový
občanský zákoník a zákon o statusu
veřejné prospěšnosti (dále jen SVP).
Úkolem Asociace veřejně prospěšných organizací (dále jen AVPO)
bylo během dvou prázdninových
měsíců aktivizovat pracovní skupiny. Zasedání tří pracovních skupin,
do kterých se přihlásilo přes 40 zástupců NNO, se účastnili také zástupci ministerstva spravedlnosti.
Ministerstvo spravedlnosti má zpracovat do konce září 2012 para-

grafové znění zákona SVP. Norma
má být využitelná co nejširším
okruhem organizací bez závislosti
na jejich velikosti. V době úspor
a rozpočtových škrtů bude důležité
si ze strany neziskových organizací
v připomínkovém řízení pohlídat
nastavení dotačních titulů neziskovým organizacím. Aby mohlo ministerstvo financí odhadnout či spočítat dopad dotací – benefitů – na
státní rozpočet, potřebuje věrohodná data. Doufejme, že se při nastavování systému podpory pro NNO
bude ministerstvo financí inspirovat
zkušenostmi a praxí v západoevrop-

ských státech.
Úkolem první pracovní skupiny je definovat SVP s tím, že zákon
by měl sloužit ministerstvu financí
při tvorbě daňových předpisů se
zvýhodněním organizací se SVP.
V návrhu pracovní skupiny je SVP
charakterizován tak, že posláním je
přispívat vlastní činností organizace k dosahování osobního blaha
společnosti, nikoliv vlastního zisku.
Neměly by však být omezeny
možnosti investovat do sociálního
podnikání a do činností, které v budoucnu přinesou další zisk, z něhož
pak bude financována veřejně pros-

álně znevýhodněným nebo neziskovým organizacím. Laická
i odborná veřejnost může své nominace zasílat organizátorům soutěže až do 31. října 2012. K nominacím slouží internetový for-

mulář dostupný na stránkách
www.pravnikroku.cz/nominace.html.
Ceny sv. Yva budou předány na
slavnostním galavečeru se společenským programem dne 25. 1.
2013 v Praze. Hlavními organizátory soutěže Právník roku jsou
Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ.

PRO BONO právník roku 2012
Také letos udělí porota v rámci
prestižní soutěže Právník roku
ocenění PRO BONO. Tato cena je
určena zejména pro advokáty, kteří dobrovolně poskytují bezplatně
právní služby lidem v nouzi, soci-

Informace z OK4EU

Senioři bez hranic ve Smetanových sadech
V letních měsících se v Olomouci
konal projekt „Senioři bez hranic“,
který nabídl seniorům volnočasové
aktivity zdarma. Mohli si vyzkoušet kurzy tance, jógu, in-line bruslení, vycházky po městě i přírodou, výtvarné kurzy nebo keramickou dílnu. Všechny aktivity pro
ně připravily neziskové organizace, které ve středu 11. 7. 2012
představily své kurzy během celodenního programu ve Smetanových sadech na Flóře. Projekt

společně organizovalo Europe Direct Olomouc a olomoucká sekce
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a koná se v roce, který Evropská komise vyhlásila rokem aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity.
Nad celým projektem převzala záštitu náměstkyně hejtmana za
sociální věci Mgr. Yvona Kubjátová a náměstkyně primátora Olomouce Mgr. Eva Machová. Slavnostního zahájení se zúčastnil ta-

Evropa všude, kam se podívám
Zájmové sdružení právnických
osob OK4EU vyhlašuje fotografickou soutěž pro studenty středních škol s názvem „Evropa všude,
kam se podívám“. Své fotografie
můžete zasílat od 1. 10. do 19. 11.

www.uno-ok.cz

ké 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michael
Fischer.
Zájmové sdružení právnických
osob OK4EU je jedním z partnerů
celé akce, na slavnostním zahájení
prezentovalo sdružení svou dosavadní činnost. OK4EU připravilo pro návštěvníky akce vědomostní kvíz orientovaný na Olomoucký kraj a prezentovalo se
svými propagačními předměty.
K potěšení organizátorů se celá akce setkala se zájmem veřejnosti.
Štěpán Krajča, OK4EU
Poznámka redakce: Během července a srpna nabídlo 11 neziskových organizací, Fakulta tělesné
kultury UP a Městská policie
Olomouc své aktivity seniorům
zdarma. Proběhlo celkem 41 akcí,
například různé výtvarné aktivity,
zážitkové semináře komunikačních

v mém regionu (Jak ovlivnilo
členství v EU tvoji vesnici, měs2012 na adresu soutez@ok4eu.cz.
to či region?);
Soutěž probíhá v následujících ka- 3. Moje škola a Evropská unie (Je
tegoriích:
tvoje škola vidět v Evropské unii?).
1. Já a Evropská unie (Jaký vliv Výherci jednotlivých kategorií bumá EU na tvůj život?);
dou oceněni zájezdem do Bruselu
2. Jak je Evropská unie vidět spojeným s návštěvou evropských
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pěšná činnost subjektu.
Druhá pracovní skupina má za
úkol posoudit, jaké typy dotací – benefitů – by měly být spojeny s plněním závazků plynoucích ze SVP.
Třetí pracovní skupina se zaměřením na transparentnost projednává povinnost organizace
s uděleným SVP zpracovávat výroční zprávu s minimálním povinným obsahem relevantních informací o činnosti subjektu s příznakem veřejné prospěšnosti.
K závěrům a návrhům jednotlivých skupin se budeme vracet
v následujících vydáních Bulletinu
UNO. Více najdete na www.avpo.cz.
Dle zpravodaje Svět neziskovek
připravil Zdeněk Beil
Bližší informace podá Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail: vdohnal
@probonoaliance.cz.
Více informací o projektu Pro
bono centrum najdete na
www.probonocentrum.cz, o činnosti
Pro bono aliance najdete na
www.probonoaliance.cz.

dovedností, netradiční pohybové
aktivity – nordic walking, cvičení
s moderním náčiním, ale také výuka společenského tance. Senioři
si mohli pod vedením zkušených
lektorů vyzkoušet i jízdu na in-line bruslích, zúčastnit se přírodovědné a vlastivědné vycházky
po Olomouci a okolí, prohlédnout
si Korunní pevnůstku i kamerový
systém policie, vyzkoušet si pétanque nebo aranžování květin.
Všech těchto akcí se zúčastnilo celkem asi 650 seniorů, kteří
vyjádřili velkou spokojenost a radost z toho, že vznikly kurzy, semináře i cvičení přímo pro ně
a mohli se jich zúčastnit zdarma.
Mnozí z nich také našli nové aktivity, které budou navštěvovat
i v průběhu školního roku. (zdroj:
www.kr-olomoucky.cz)

institucí. Na další oceněné čekají
hodnotné ceny v podobě fotoaparátu či USB disků.
Více informací naleznete v průběhu září na stránkách http://ok4eu.cz.
Kontaktní osobou je Blanka Poštulková (postulkova@ok4eu.cz).
Štěpán Krajča, OK4EU
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Pokračování ze str. 1
Naopak velmi nejednotné stanovisko vyjádřili přítomní k případnému zveřejnění jmen členů
hodnotících komisí, kteří se podílejí na hodnocení podaných projektů do evropských fondů, i když
ve většině převládlo stanovisko, že
jména zveřejňovat kvůli anonymitě hodnocení nelze, zdůvodnění
vlastního hodnocení ano.
Dále byly položeny otázky
související se sociálními službami:
„Považujete za dostatečné prostředky, které Olomoucký kraj ze
svého rozpočtu poskytuje na podporu sociálních služeb poskytovaných jinými organizacemi než
příspěvkovkami kraje?“; „Jak se
stavíte k navýšení dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na sociální oblast, konkrétně na poskytování sociálních služeb?“. Pan Šarapatka přítomným sdělil, že počítá s provedením revize všech
projektů a koncepcí Olomouckého
kraje. Paní Záleská považuje za
nutné provést restrukturalizaci sociálních služeb, podpořit vícezdrojové financování a dofinancovat realitní a ambulantní služby,
aby senioři či postižení mohli
pokud možno zůstat v rodinném
kruhu. Pan Bruk se rovněž přiklonil k restrukturalizaci sociálních
služeb a plánuje podpořit donátorství, např. formou zvýšené medializace projektů. Pro pana Černého
jsou milodary nepřijatelné, nelíbí
se mu, že sociální služby poskytuje
mnoho různých organizací, dle jeho názoru by všechny služby měl
zajistit stát. Dle pana Jurečky je
potřeba, aby MPSV definovalo systém financování sociálních služeb,
dotace rozdělovat dle jasně stanovených kritérií a zavést víceleté financování, jako je tomu např.
v Jihomoravském kraji. Panu Rozbořilovi se jeví financování soci-
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álních služeb jako velmi komplikovaný úkol a obvinil ze současné
nedobré situace vládu a MPSV.
Další položená otázka byla:
„Považujete UNO za partnera
k jednání o problematice neziskového sektoru v Olomouckém
kraji?“. Pro pana Rozbořila je UNO
partner, ale na druhé straně uvedl, že je potřeba brát v úvahu, že
v kraji je cca 5000 NNO. Proto považuje za nutné provést analýzu
funkčnosti NNO v Olomouckém
kraji. Paní Záleská uvedla, že je
potřeba činnost UNO a realizaci
významného projektu průběžně
vyhodnocovat. Považuje za potřebné jednat s NNO formou kulatých stolů, které by se měly svolávat pravidelně 1–2× ročně. Pan
Šarapatka bere UNO jako významného partnera, ale uvedl, že je potřeba jednat i s ostatními NNO.
Co se týče sociálního podnikání, pánové Rozbořil a Jurečka
vyjádřili podporu těmto aktivitám,
ale považují současný legislativní
rámec za nedostatečný. Paní Záleská považuje sociální podnikání
za moderní a potřebný trend, který umožňuje NNO získat nevázané
zdroje na dofinancování jiných potřebných aktivit. Z pozice kraje je
potřeba sociální podnikání podporovat, a to jak spolufinancováním
rozběhu projektů pomocí půjčky
na překlenutí kritického období,
tak i metodickou pomocí a rovněž
propagací v krajských médiích.
Podle charakteru poskytované
služby lze také NNO sociálně
podnikající podpořit odběrem služeb, které v rámci sociálního
podnikání nabízejí. Dle pana Rytíře je nutné podporovat sociální
podnikání v oblastech zbytných
pracovních míst, nikoliv tam, kde
funguje konkurenční prostředí.
Na otázku, zda by měl Olomoucký kraj podporovat finančně
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regionální vysílání TV a zavést
titulkování a tlumočení znakovým
jazykem, prakticky všichni přítomní odpověděli, že je potřeba bourat bariéry. Pan Augustin však
dává do úvahy, zda by nevycházelo finančně lépe koupit si vysílací
čas u jiného média. V současnosti
mu vadí, že regionální vysílání je

především prezentací současného
politického vedení kraje.
K dalšímu průběhu diskuze
a k hodnocení práce vedení Olomouckého kraje ve volebním období
2008 až 2012 ze strany neziskových
nevládních organizací se vrátíme
v příštím vydání Bulletinu UNO.
Zdeněk Beil

www.uno-ok.cz

