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Vážení čtenáři,
jsem rád, že
Vás mohu po
delší době opět
pozdravit ze
stránek bulletinu OKNO. Volební klání je za
námi, karty jsou rozdány a předvolební sliby by se měly proměnit
v každodenní mravenčí práci, která zajistí základní fungování našeho města a bude udávat hlavní
směry rozvoje. Neziskovky hrají

dnes již nezastupitelnou roli v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a jejich role do budoucna bude
určitě nabývat na důležitosti a významu. Jak ukázal předvolební
kotlík UNO, žádný z politiků si již
netroufne tuto skutečnost přehlížet nebo ignorovat. Rozdíl je jen
v šikovnosti, jak kdo dokáže hezké
myšlenky realizovat. Čas ukáže.
Přeji Vám hezké podzimní dny se
vším, co k nim patří.
RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora

1. Olomoucké dýňobraní
Občanské sdružení krále Ječmínka
a Olomoucká sekce UNO uspořádaly pro příznivce zdravého
stravování 12. října 2010 v prostorách NF OKNO v Olomouci 1. Olomoucké dýňobraní. Přes třicet
zájemců tak mělo možnost si po-

chutnat na makrobiotických dobrotách z léčivých dýní hokkaido.
Velmi chutná byla polévka z dýně,
jáhly zapečené s dýní, slaný závin
a také sladké zákusky bez použití
cukru.
Zajímavé bylo povídání certifikované poradkyně zdravého životního stylu Ing. Dagmar Lužné (viz
foto). Účastníci se dozvěděli zásady stravování, vaření a úpravy potravin v jednotlivých ročních
obdobích. Všichni přítomní obdrželi recepty na kulinářské speciality z dýní.
Na místě též bylo možno si zakoupit knihy autorky D. Lužné s recepty a návody na zdravou výživu.
Více informací najdete na stránkách www.kral-jecminek.wz.cz.
Zdeněk Beil
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Konference komunitního
plánování v Olomouci
Akce, která se konala 9. září 2010
ve velkém zasedacím sále MMOl
na ul. Hynaisova 10 v Olomouci,
byla zaměřena na komunitní
plánování sociálních služeb. Konferenci zahájil RNDr. Ladislav
Šnevajs, náměstek primátora Statutárního
města
Olomouce.
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., vedoucí odboru sociálních služeb
a zdravotnictví, představil 2. Komunitní plán sociálních služeb
města Olomouce na období
2010–2012. Zástupkyně Katolické
univerzity v Ružomberku provedla
srovnání KPSS na Slovensku a v ČR.
Hlavní program konference byl
převážně zaměřen na prezentaci

organizací a jejich nových služeb.
Účastníkům se představili následující poskytovatelé sociálních služeb se svýni příspěvky:
• Kolumbus – Pohled uživatele na
komunitní plánování sociálních
služeb
• Sdružení Podané ruce – Ambulance adiktologie, problematika
hráčství ve městě Olomouc
• Asociace center pro rodinu –
Family Point
• Spolek Trend vozíčkářů Olomouc – Od sociální rehabilitace ke smysluplnému zaměstnání
• Parkinson klub Olomouc – Aktivity Parkinson klubu Olomouc
Pokračování na straně 2
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P-centrum – Projekt „Dokážu
to“ P-centra Olomouc a zapojení do něj dalších poskytovatelů v rámci pracovní skupiny
Osoby ohrožené návykovým
chováním
Jitro – sdružení rodičů a přátel
postižených dětí: Denní stacionáře JITRO
Společenství Romů na Moravě
Olomouc – Zkušenosti z kurzu
vaření určeného mladým romským matkám
Středisko sekundární prevence
a léčby závislostí v AČR ve
Vojenské nemocnici Olomouc –
Praxe sociální asistence na oddělení pro iniciální léčbu závislostí
Charita Olomouc – Rozvoj služeb střediska Samaritán v návaznosti na komunitní plán
města Olomouce

•

Amelie – Rakovinou to nekončí, ale strachem začíná, služby
Amelie v Olomouci
• Spolu Olomouc – Sociální služby SPOLU Olomouc
• InternetPoradna.cz – „Restart“
nový rozměr služeb InternetPoradny
• Tyfloservis – Služby Tyfloservisu
• Mana - Psychosociální centrum,
široké spektrum služeb pro duševně nemocné v Olomouckém
kraji
• Klíč – centrum sociálních služeb, Podpora samostatného
bydlení Šance
• Maltézská pomoc – Představení
služeb Maltézské pomoci
Konference byla zakončena v odpoledních hodinách diskuzí účastníků.
Zdeněk Beil

Společný výlet MC
Dne 23. srpna 2010 se uskutečnil
společný výlet mateřských center
(MC) určený pro rodiče s dětmi na
poníky do obce Pňovice. Děti zde
měly možnost povozit se na poníčcích, přijít s nimi tak do blízkého
kontaktu a pohladit si je. Velkým
zážitkem byla pro mnohé děti i rodiče také jízda na koňském povozu. Zároveň děti mohly poníky
i samy nakrmit potravou, kterou si

pro ně donesly (sušené rohlíky či
jablíčka) a tím se zbavit strachu
z nich.
Pro děti byl připraven také program v podobě her a sportování, na
travnatém výběhu mohly dovádět s míčem a zabavit se při
společných hrách.
V závěru návštěvy stájí jsme si
společně opekli na otevřeném ohni
špekáčky, což pro mnohé byl také
neopakovatelný zážitek.
Výlet jsme zakončili na
místním dětském hřišti
a děti se radovaly na
houpačkách i herní pirátské sestavě se skluzavkou.
Společný výlet připravilo vedení MC Pohádka,
MC Heřmánek, MC Provázek a sdružení OliVy.
Iveta Botková

Pozvánka o. s. Krále Ječmínka
Občanské sdružení Krále Ječmínka
ve spolupráci s Olomouckou sekcí
UNO vás zve na přednášku RNDr.
Josefa Tillicha na téma „Duševní
hygiena“. Lektor vyučuje tento
předmět na Univerzitě Palackého
a bude hovořit o metodách práce s tělem a myslí vycházejících
z jógy a také o tom, jak zlepšit
svou tělesnou kondici, jak správně
dýchat a jak relaxovat. Přednáška
se uskuteční v úterý 7. 12. 2010 od
18.00 hod. v sále NF OKNO na
Dolním nám. 38 v Olomouci. Za

OKNO do neziskového sektoru

Olomouckou sekci UNO a o. s. Krále Ječmínka, Zdeněk Beil, předseda,
tel. 606 591 096.

Putovní výstava MC

Nad výstavou převzala záštitu paní
Yvona Kubjátová, náměstkyně
Občanské sdružení OLiVy ve spo- šestnácti mateřských a rodinných hejtmana, která vernisáž zahájila
lupráci se Sítí mateřských cen- center z celého Olomouckého kraje slovy: „Přeji mateřským centrům,
ter, o. s., otevřelo 21. června 2010 na šestnácti barevných bannerech, aby se jim dařilo v jejich práci
ve vestibulu budovy Regionálního na kterých dominují fotografie z ak- a aby nacházela dost podpory ze
centra Olomouc (RCO) putovní vý- cí center, filozofie mateřských strany obcí i měst“. Dále dodala,
stavu „Jak se žije v mateřských center i informace o programové že dopad činnosti mateřských cencentrech“. Výstava odráží činnost nabídce.
ter je ještě mnohde nedoceněný.
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„Výstavu jsme připravovali od února tohoto roku. Mateřská centra
přivítala příležitost prezentovat
svou činnost na krajské úrovni a zároveň využít banner po skončení
výstavy k propagaci centra ve své
lokalitě,“ řekla organizátorka výstavy Hana Saitzová.
Mateřská a rodinná centra vystavovala v RCO do neděle 27. červ-
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na 2010. Postupně se výstava přesouvala během léta a podzimu do
všech koutů Olomouckého kraje od
Prostějova až po Jeseník.
Mgr. Hana Saitzová, zástupkyně
občanského sdružení OLiVy a krajská koordinátorka Sítě mateřských
center, o. s., tel: 725 725 933,
e‑mail: olivy.os@seznam.cz

Projekt Oblastní charity
Olomouc dokončen
Charita Olomouc získala v rámci
výzvy 03/2008 dotaci na projekt
Rozvoj a kvalita sociálních služeb
pro lidi bez domova, a to z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Celková výše poskytnuté dotace
je 35 155 972,16 Kč; celkové
způsobilé výdaje projektu činí
41 359 967,25 Kč. Hlavními cíli
předkládaného a posuzovaného
projektu je zkvalitnit, rozšířit a modernizovat stávající prostory střediska Samaritán pro lidi bez
domova, které jsou v souladu s cíli oblasti podpory 2.2.2. Rozvoj
měst a podoblastí podpory 2.2.2.2.
Infrastruktura pro rozvoj sociálních
služeb.

Z pohledu zvolené strategie pro
dosažení cíle oblasti podpory bude mít realizovaný projekt v řešené
oblasti přínos v těchto segmentech:
• vzniklý komplex služeb vytvoří
pro lidi bez domova účinnou
sociální síť, která je schopná
reagovat na všechny potřeby cílové skupiny,
• v Olomouci, která je mnohdy
centrem lidí bez domova z celého regionu, žije na ulici
mnoho osob a bezdomovectví
zde představuje
závažný
problém, navíc počet bezdomovců spíše pomalu narůstá,
než aby se snižoval (zvláště přibývají mladí lidé),
Pokračovánína straně 4
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služby Střediska snižují dopad
bezdomovectví na společnost
a napomáhají prevenci kriminality (např. azylový dům přijímá
přednostně klienty, kteří přicházejí z výkonu trestu, Středisko pracuje s lidmi vykonávajícími
si trest obecně prospěšných prací, DC poskytuje klientům
uspokojení základních životních
potřeb, takže nejsou nuceni si
je uspokojovat prostřednictvím
drobné kriminality atd.
• ordinace působí proti šíření
infekčních a parazitárních
onemocnění,
• služby Střediska působí také preventivně proti vzniku bezdomovectví, a to jak přímo

v práci s jedinci ohroženými
bezdomovectvím, tak skrze
umožňování praxí studentům,
exkurzí, pořádáním přednášek
ve školách atd.
Kontaktní osoba: Petr Macek,
tel. 737 784 094
Zdroj: www.olomouc.charita.cz/
dalsi-aktivity/rop-evropskeprojekty-116
10. srpna 2010 byly rekonstruované prostory slavnostně požehnány olomouckým arcibiskupem
Mons.Janem Graubnerem za účasti
zástupců Olomouckého kraje,
Magistrátu města Olomouce, Nadace Timken a dalších hostů.
Zdeněk Beil

Občanské sdružení Pro Vás
Pro Vás, o. s., působí v Olomouci,
část Nové Sady, od roku 2001. Toto občanské sdružení založili
členové Bratrské jednoty Baptistů
Olomouc s cílem zaměřit se na
volnočasové aktivity pro děti a mládež a přednáškovou činnost na
různá témata. Zároveň svou aktivitu směřují také na využití volného
času maminek, které jsou na mateřské dovolené. V roce 2007
došlo k zaregistrování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a vzniklo tak
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež klub Zóna (dále NZDM
klub Zóna). Zároveň se rozvíjí
činnost
Mateřského
centra
Provázek.
V tomto článku se však zaměříme
pouze na činnost NZDM klub Zóna.
Hlavním cílem NZDM klub Zóna je
vytvářet nabídku volnočasových
a doprovodných aktivit pro neorganizované děti a mládež, jež vyhledávají alternativní způsob
trávení volného času. Umožnit jim
využívat bezpečné a dostupné
prostředí, navazovat kontakty
s vrstevníky, poskytnout podporu
a motivaci za účelem zlepšení kvality životního stylu, informační
servis a také podporovat vhodnými metodami získání a rozšíření
sociálních dovedností. Uživatelům
poskytujeme základní a navazující sociální služby zaměřené na
informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou mládeží. Cílovou
skupinou NZDM klub Zóna jsou děti a mládež ve věku od 7–26 let.
A to bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení či
náboženského vyznání.
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Hlavní činnosti NZDM klub Zóna
jsou:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.
Tyto hlavní činnosti realizujeme
v našem zařízení různými formami, např. přednáškami, besedami,
výtvarnou dílnou, sociálním poradenstvím, doprovody uživatelů na
úřady, doučováním, krizovou intervencí, volnočasovými aktivitami atd.
NZDM klub Zóna naleznete na ulici Střední novosadská 48, Olomouc. Služba je otevřena každý
pracovní den od 14.00 do 19.00
hodin. Mnohdy jsou programy také přes víkendy a státní svátky,
popř. přes noc. Více informací
o programu a NZDM klub Zóna lze
získat na internetu (www.zonaklub.cz,
www.provas-os.cz) nebo na tel. čísle 773 980 992.
Další aktivity spojené s Pro Vás, o.s.
Rád bych se zde také zmínil o další
zajímavé činnosti, které naše občanské sdružení zastřešuje. Jedná
se o Probační a mediační programy, jejichž cílem je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem a chtějí se zařadit
do společnosti. Absolvování probačního programu přispívá ke
snížení rizikového chování a recidivy. Program pomáhá mladým lidem pochopit souvislosti a dopady
jejich jednání, jak na jejich další
uplatnění ve společnosti, tak i na

jejich osobní a profesní rozvoj.
NZDM klub Zóna dále spolupracuje
se studenty VOŠ a VŠ, kteří studují sociální nebo charitativní obor,
popř. speciální pedagogiku. V našem zařízení mohou tito studenti
absolvovat odbornou praxi a tímto si doplnit své teoretické znalosti.

bychom měli finance pouze
z MPSV ČR, které primárně finančně podporuje neziskové organizace mající registrovanou
sociální službu, nebyli bychom
schopni udržet NZDM klub Zóna
v odpovídající kvalitě. Naše organizace má samozřejmě i další
sponzory, kterým bych chtěl touto
Dále skupina dobrovolníků pomá- cestou velmi poděkovat za jejich fihá našim uživatelům službami nanční štědrost. Jedná se především
zpravidla ve formě doučování, ne- o Bratrskou jednotu Baptistů a fa
bo jsou jim kamarády.
Lorika. Doufáme, že se způsob fiFinancování naší činnosti je vázané nancování sociálních služeb změní
na různé dotační tituly převážně do budoucna k lepšímu.
z Ministerstva práce a sociálních David Kadeřábek, project manager
věcí ČR. V roce 2009 (tento Pro Vás, o. s., tel.: 773 980 992,
projekt pokračuje do konce roku www.provas-os.cz
2010) se nám podařilo uspět ve vý- Holická 31/2 Olomouc 772 00
běrovém řízení
Olomouckého
kraje na veřejnou
zakázku. Tento
dotační
titul
v rámci operačního programu
Lidské zdroje
a zaměstnanost
podporuje Evropská unie formou Evropských
sociálních fondů.
Díky tomuto projektu se nám podařilo zkvalitnit
materiální vybavení a rozšířit
okruh činností.
Tímto se dostáváme k otázce
dalšího financování naši služby. Domnívám
se, že pokud
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610 000 eur. Cena pro vítězný
projekt je 40 000 eur. Organizace,
jejichž projekty uspějí v prvním kole, se stanou členy skupiny Social
Do projektu Cena Nadace ERSTE za Integration Network a iniciativy
přínos sociální integraci 2011 se mů- ACCESS, která propaguje neziskové
žete přihlásit do 30. listopadu 2010. aktivity v prostředí podnikatelského sektoru. Navíc jim budou poKdo se může přihlásit?
skytnuty PR služby a další
Organizace, které se snaží o pokrok podpora, která napomůže jejich
v oblasti sociální integrace, a kte- uznání v regionu a rozvoji a finanré přišly s inovativní službou, pří- cování jejich aktivit.
stupem nebo produktem jako
odpovědí na určitý problém v této Informační setkání
oblasti. Nominovány mohou být Nadace ERSTE pořádá ve větších
projekty už proběhlé nebo právě městech ČR informační setkání pro
probíhající.
potenciální uchazeče o Cenu za přínos sociální integraci. Setkání pro
Co můžete získat?
zájemce z Olomouckého kraje se
Mezi 30 vítězných projektů a or- uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu
ganizací bude rozděleno celkem 2010 v 15.00 v Olomouci, v bu-

Cena Nadace ERSTE
Letos poprvé byla v České republice vyhlášena Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci. Má
za cíl zviditelnit a odměnit organizace, které přispívají ke společenské integraci znevýhodněných
lidí. Nadace ERSTE, která je činná
v celé střední a východní Evropě,
letos vyhlašuje tuto cenu už v deseti zemích regionu.
Cena je jednou za dva roky udělována projektům, které přinesly
viditelnou změnu do života příjemců pomoci. Je otevřena zájemcům
z veřejného i neziskového sektoru,
soukromým iniciativám, náboženským společenstvím a médiím.

dově CARITAS – Vyšší odborné
školy sociální Olomouc, na adrese
Křížkovského 6, v Zelené učebně.
Na setkání zevrubně představíme
cenu a poskytneme informace potřebné pro přihlášení se, a také
informace o procesu výběru
a hodnocení. Srdečně zveme
všechny zástupce organizací, které se zabývají sociální integrací,
a chtěly by se o cenu ucházet.
Nadace ERSTE děkuje za podporu
Krajskému úřadu Olomouckého
kraje a CARITAS – Vyšší odborné
škole sociální Olomouc.
Více informací najdete na
www.integrationaward.org nebo
u koordinátora ceny v ČR Štěpána
Moravce, e-mail: stepan.moravec@
socialintegration.org,
tel:
777 787 921

Projekt Darmoděj, o. s.

Veřejné konzultace EU

Nadace Open Society Fund Praha
vyhlásila grant pro rozvoj hodnot
otevřené společnosti a podporu
demokracie, na podporu a realizaci využití veřejně prospěšných prací (dále VPP).
Darmoděj, o. s., společně spolu
s podpůrným stanoviskem úřadu
práce Jeseník tento grant na vytvoření několika pracovních míst formou VPP získal.
Na základě rozhodnutí úřadu práce bylo od měsíce června 2010
vytvořeno 10 pracovních míst v neziskových a veřejně prospěšných
organizacích .

Do veřejných konzultací se lze zapojit prostřednictvím stránek Váš
hlas Evropě, jež zájemcům pomohou aktivně se podílet na utváření
politik EU, viz http://ec.europa.eu/
yourvoice/index_cs.htm.
Váš hlas v Evropě umožňuje jednotný
přístup k široké škále konzultací,
debat a jiných nástrojů.Tyto internetové stránky obsahují tři sekce:
• Konzultace: zde můžete vyjádřit svůj názor na politiky EU
a ovlivnit jejich směr.
• Diskuze: zde můžete diskutovat
o aktuálních otázkách a chatovat
s vedoucími představiteli Unie.

Pracovníci jsou zařazeni jako „nekvalifikovaný pracovník jinde neuvedený“. Pracovníci vykonávají
drobné údržbářské práce, zahradnické práce, pomocné síly
a podobně v těchto NNO:
Středisko volného času DUHA
Jeseník, Hnutí Brontosaurus
Jeseníky, Darmoděj, o. s., Zahrada2000, o. s., Ústav sociální péče
pro mládež Jeseník.
Poděkování patří zejména řediteli
úřadu práce Ing. Martinu Viternovi
a Nadaci OSF Praha.
Josef Vondra, Darmoděj, o. s,
tel. 731 840 189

• Další nástroje: zde se dozvíte, jakými jinými způsoby se můžete s námi podělit o své názory.
Proč byly tyto stránky vytvořeny?
Internetové stránky Váš hlas v Evropě byly vytvořeny v souvislosti
s iniciativou „interaktivní tvorba
politiky“, viz http://ec.europa.eu/
yourvoice/ipm/index_cs.htm, která vychází z minimálních norem
pro konzultace a zaměřuje se na
zlepšování správy věcí veřejných
v EU, viz http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/en/com/2001/
com2001_0428en01.pdf, a na zlepšování právní úpravy.
Priority Evropské komise na rok
2011
Rok 2010 prokázal připravenost
a schopnost orgánů EU reagovat
energicky, rozhodně a solidárně na
nepříznivé události a vypořádat
se s náročnými úkoly plynoucími
z finanční a hospodářské krize, které
dosud neměly obdoby. Nyní je třeba
zajistit, aby byla obnova udržitelná.
Evropská komise (dále EK) přijala
svůj pracovní program na rok 2011,
který těmto cílům dává podobu
konkrétních kroků. Pracovní program odráží odhodlání EK vyvést
Evropu z krize a směrovat ji k budoucnosti ve znamení prosperity,
bezpečnosti a sociální spravedlnosti.
Některé vybrané aktivity EK:
• Komise formálně vyzvala Českou
republiku a Švédsko, aby změnily diskriminační ustanovení týkající se zdanění penzí. Uvedené
diskriminační režimy se týkají
výhodnějšího zdanění domácích
systémů penzijního připojištění.
Pokračování na straně 6
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• Podle nové studie Komise mají
jak zaměstnavatelé, tak pracovníci prospěch z pružné organizace pracovní doby, stejně
jako zřízení různých zařízení péče o děti a další závislé rodinné
příslušníky nebo nároky na
dovolenou.
• Lepší, rychlejší a efektivnější reakce EU na katastrofy jsou cílem
nového sdělení Komise. Unie musí zlepšit schopnost poskytovat
během katastrof humanitární pomoc i civilní ochranu a lépe kombinovat materiálové zdroje
z členských států.
• Komise zaslala České republice
formální žádost o plné provedení pravidel EU proti diskriminaci na základě pohlaví v zaměstnání (směrnice 2002/73/EC).
Žádost v podobě odůvodněného stanoviska reaguje na nedostatky při provádění směrnice.
• Komise požádala Spojené království, aby zrušilo diskriminační podmínky pro pracovníky

z České republiky, Maďarska,
Slovenska, Slovinska, Lotyšska,
Litvy, Estonska, Polska, kteří
nemohou pobírat určité sociální
dávky.
• Lepší přístup ke spravedlnosti
v zahraničí. Tři ze čtyř Evropanů (73 %) požadují, aby byla přijata opatření, která jim
usnadní řešit právní spory
a domáhat se svých práv v jiných členských státech Evropské unie. Vyplývá to z nového
průzkumu veřejného mínění Eurobarometr.
• Sladění větrné energetiky a biologické rozmanitosti. I když
z obecného hlediska nepředstavuje větrná energie hrozbu
pro planě rostoucí rostliny ani
volně žijící živočichy, mohou
nevhodně situované nebo konstruované větrné elektrárny
negativně ovlivnit zranitelné
druhy a stanoviště.
Právo spotřebitele vrátit vadné
zboží. Komise zaslala České repub-

lice formální výzvu, aby byla česká legislativa plně v souladu se
směrnicí EU o prodeji spotřebního
zboží. Prostřednictvím tzv. „odůvodněného stanoviska“ vyzvala
Českou republiku k odstranění překážek omezujících spotřebitele.
Povzbuzení hospodářského růstu.
Jednotný trh EU představuje zásadní prvek více než šedesátiletého
vývoje evropské integrace. Překážky, jež kdysi bránily volnému
pohybu zboží a služeb, byly odstraněny a společného trhu se
účastní 500 milionů spotřebitelů.
Některé vybrané aktivity Rady:
Žádost Srbska o členství bude posouzena. Rada pro obecné záležitosti vyzvala Komisi, aby předložila
stanovisko k žádosti Srbska o členství v EU. Postup země na cestě do
EU však i nadále závisí na plné spolupráci s Mezinárodním tribunálem
pro bývalou Jugoslávii. Podle Rady
je budoucnost západního Balkánu
v EU a vyzvali ke konstruktivnímu
přístupu k regionální spolupráci.

Některé vybrané aktivity Evropského parlamentu:
Řízení ekonomiky EU by se nemělo zaměřovat jen na deficity. S rozpočtovými škrty, které se
v současné době rozbíhají v celé
EU, se snadno pustí ze zřetele důvody růstu deficitů a prudké expanze veřejného dluhu. Často
nejsou výsledkem rozhazovačnosti
vlád, ale odrážejí náklady na záchranu finančního sektoru a dopady hospodářské krize vyvolané
jeho nadměrně rizikovým počínáním.
Pozvánka
26. listopadu 2010 se bude v Praze
na Ministerstvu zahraničních věcí
v Černínském paláci, Loretánské
náměstí 5, konat konference k prvnímu roku platnosti Lisabonské
smlouvy, jejímž cílem je zhodnocení zkušeností za toto období.
Beil Zdeněk
Zdroj: Týden v Evropě (25.–31. října
2010)

Evropský rok dobrovolnictví
2011
Rok 2011 byl vyhlášen „Evropským
rokem dobrovolných činností na
podporu aktivního občanství“. V Evropské unii se na dobrovolné
činnosti podílí miliony občanů. Lidé všech věkových skupin přispívají k životu společenství tím, že
investují část svého volného času
do práce v organizacích občanské
společnosti, klubech mládeže,
v nemocnicích, ve školách, sportovních klubech atd. Pro Evropskou komisi je dobrovolná činnost
aktivním výrazem občanské angažovanosti, která posiluje společné
evropské hodnoty, jako jsou solidarita a sociální soudržnost.
Dobrovolná činnost rovněž nabízí
významné příležitosti učit se, protože zapojení do dobrovolných
činností může lidem pomoci osvojit si nové dovednosti a rozvíjet
schopnosti, a dokonce zlepšit své
šance na získání zaměstnání. To je

důležité zejména v době ekonomické krize. Dobrovolná činnost
hraje důležitou roli v tak odlišných
sférách, jako jsou vzdělávání, mládež, kultura, sport, životní prostředí, zdravotnictví, sociální péče,
ochrana spotřebitelů, humanitární
pomoc, rozvojová politika, vý- • umožnit organizátorům dobroEU a členských států zajistit
zkum, rovné příležitosti a vnější
volných činností, aby zlepšili
uznávání dobrovolnictví ze stravztahy. Dobrovolná činnost má
jejich kvalitu, s cílem usnadny tvůrců politik, organizací obvelký a dosud nedostatečně využíňovat dobrovolné činnosti a počanské společnosti, veřejných
vaný potenciál, pokud jde o socimáhat organizátorům zavádět
institucí a odvětví formálního
ální a ekonomický rozvoj Evropy.
nové druhy dobrovolných čina neformálního vzdělávání, jaCíle Evropského roku dobroností a podněcovat navazování
kož i zaměstnavatelů, pokud
volnictví 2011:
kontaktů (networking), mobilijde o dovednosti a kompetence
• usilovat o to, aby bylo v EU vytu, spolupráci a součinnost
rozvíjené prostřednictvím dotvořeno prostředí příznivé pro
v rámci občanské společnosti
brovolnictví;
dobrovolnictví s cílem zakotvit
a mezi občanskou společností • zlepšit povědomí o hodnotě
dobrovolnictví jakožto součást
a dalšími oblastmi v rámci EU;
a významu dobrovolnictví s cípodpory občanské účasti a čin- • oceňovat a uznávat dobrovolné
lem zlepšit obecné povědomí
ností lidí pro lidi v kontextu EU
činnosti s cílem podporovat
o důležitosti dobrovolnictví jaa ve vhodných a nezbytných přívhodné pobídky pro jednotlivkožto projevu účasti občanů,
padech řešit stávající překážky
ce, společnosti a organizace pro
která přispívá k řešení otázek
bránící dobrovolným činnostem;
rozvoj dobrovolníků a na úrovni
společného zájmu všech
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členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.
Komise očekává, že Evropský rok
dobrovolné činnosti povede k rozšíření dobrovolné činnosti a větší
informovanosti o její přidané hodnotě a že vyzdvihne spojitost mezi
dobrovolnou angažovaností na
místní úrovni a jejím významem
v širším evropském kontextu.
Evropský rok dobrovolné činnosti
by měl pomoci dobrovolným pracovníkům a dobrovolným organizacím ze všech koutů Evropy
setkávat se a učit se tomu, co se
v jiných zemích dělá nejlépe.
Veřejné úřady budou moci se dovědět více o dobrovolných pracovnících a usnadnit dobrovolnou
činnost. Občané, kteří toho o dobrovolné činnosti moc nevědí, by se
měli o ní dovědět více, a možná se
jednoho dne sami stanou dobrovolníky. Evropský rok by rovněž
měl přinést uznání dobrovolným
pracovníkům.
Příprava Evropského roku
dobrovolnictví 2011
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Komise navrhuje vyčlenit pro Evropský rok dobrovolné činnosti rozpočet ve výši šesti milionů eur na
přípravné akce, které by začaly
v roce 2010. Navrhované činnosti
by se měly zaměřit na komunikaci a zvyšování povědomí na základě konferencí, seminářů, výměny
zkušeností a publikací.
Podobné činnosti by se měly
v členských státech uskutečňovat
prostřednictvím národních koordinačních struktur. Důraz by měl být
kladen na financování projektů,
které mají rozměr dobrovolné
činnosti v akčních programech EU,
jako je program Mládež v akci. Cílem je zapojit všechny úrovně:
evropskou, státní, regionální a místní. Odpovědnost za Evropský rok
by měli mít dobrovolní pracovníci
a dobrovolné organizace; mnoho
činností a oslav bude organizováno
zespodu.
Hlavní plánované aktivity k ERD
V České republice je národním
koordinátorem Evropského roku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kontaktní osoba:

Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka
odboru pro mládež,
e-mail: jana.hermanova@msmt.cz.
Web Evropského roku najdete nyní
na www.eyvolunteering.eu, má
se změnit na oficiální adresu
www.europa.eu/volunteering
Z aktivit Ministerstva školství:
• komunikační kampaň na evropské a národní úrovni (jednotné
logo, motto české kampaně: „I ty
můžeš být dobrovolník!“, …),
• vytvoření nového zákona
o dobrovolnictví (v gesci Ministerstva vnitra, předpokládá se
uznání člena organizace jako
dobrovolníka),
• vytvoření národního akčního
plánu na podporu rozvoje
dobrovolnictví (v gesci MŠMT)
• předpokládá se úvodní národní
konference v lednu 2011
(možná i síťovací setkání na
podzim 2010) a závěrečná
v prosinci 2011 nebo lednu
2012 a další akce,
• MŠMT na podzim vyhlásí 2. kolo
mimořádného dotačního programu na podporu dobrovolnictví.

První kolo viz webové stránky
http://www.msmt.cz/mladez/
vyhlaseni-mimoradneho-dotacnihoprogramuevropsky-rok
European volunteering tour
Součástí kampaně k Evropskému
roku dobrovolnictví je řetěz akcí
probíhajících postupně ve všech
hlavních městech 27 členských
států Unie. Cílem je přiblížit poslání Evropského roku místním komunitám. V každém z hlavních
měst potrvá „tour“ mezi týdnem
a 15 dny. Česká část evropské
„tour“ proběhla ve dnech 1.–7. listopadu 2011 v Praze a organizace
pracující s dobrovolníky měli možnost se zapojit a představit svoji
činnost, vzájemně se setkat, prezentovat se veřejnosti a ukázat
svoji energii a entuziasmus,
diskutovat o klíčových tématech
dotýkajících se budoucnosti dobrovolnictví, seznámit se s aspekty
dobrovolnictví v ostatních členských státech Unie a s evropskou
dimenzí dobrovolnictví.
Ze zdrojů volně dostupných na Internetu zpracoval Hynek Pečinka

10. výročí Rosky
Unie Roska ČR vznikla v r. 1992
s cílem pomáhat lidem postiženým
roztroušenou sklerózou (dále RS)
žít kvalitní a důstojný život. Jednotlivé regiony se k pražskému centru připojovaly postupně během 90.
let, dnes je jich 38. Regionální organizace Roska Olomouc si tak
k datu 21. září 2010 letos připomněla 10. výročí svého založení.
Stalo se to oddělením od Svazu postižených civilizačními chorobami
a připojením k Unii Roska ČR.
Olomoucká Roska byla ve dnech
10.–17. září 2010 na rekondičním
pobytu v penzionu Sola Gratia
v Bystřici pod Hostýnem. Pobyt byl
naplněn cvičením, sportovními
turnaji, odbornými přednáškami.
Bylo dost času i na přátelská setkávání a popovídání.
K významnému výročí založení naší regionální organizace Roska
uspořádala předsedkyně Jana Nakládalová anketu. V odlehčené zábavné atmosféře jsme odpovídali
na vážné otázky. Rozdělili jsme se
na tři skupiny a v nich jsme přemýšleli nad odpověďmi. První otázka zněla: „Co nám Roska dává, co
pro nás znamená?“. Znamená pro
nás lepší přístup k informacím
o léčbě RS, o jejich novinkách, přístup k informacím o rehabilitač-

ních a kompenzačních pomůckách,
pomáhá nám získávat potřebné
kontakty. Naše publikace a časopis
Unie Roska obsahují mnoho
nových poznatků. V Rosce jsme našli kamarády, navázali nová přátelství, lépe se zapojujeme do
společenského života. V kolektivu
máme dobrou náladu, poskytujeme si vzájemnou psychickou podporu, vyměňujeme si zkušenosti
i praktické rady, odreagujeme se
od tvrdé reality. Cvičení, která
Roska organizuje, přispívají ke
zlepšení kondice a zvýšení sebevědomí. Cvičení v kolektivu je
účinnější, než doma. Cviky pod vedením zkušené cvičitelky si pak
přenášíme do domácího prostředí.
Máme snahu překonat ostatní.
Všechny tyto klady umocňují rekondiční pobyty, které nám navíc
přinášejí kulturní a sportovní vyžití, pěkné dárky z tomboly. Ve výtvarném vyjádření našich představ
o Rosce se objevilo slunce, spojená
srdce, podané ruce, posezení se
spřízněným člověkem, květiny, koně, kuželky a pingpongová raketa s míčkem jako symboly našich
sportovních aktivit.
Druhá otázka zkoumala, co
bychom potřebovali, chtěli a očekávali od Rosky. Některé odpově-

di se objevily ve všech třech kondice, akce a pomůcky. Další
skupinách: vlastní bezbariérové odpovědi žádaly více zdravotprostory, kde bychom se scházeli nických přednášek, více informací
a mohli cvičit, více peněz na rePokračování na straně 8
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ze sociální sféry, více akcí směřujících k lepší informovanosti veřejnosti o RS.
V odpovědích na třetí otázku „Co
my sami jsme ochotni a schopni
udělat pro organizaci“ se objevil
nábor nových členů, snaha o získávání sponzorů, pomoc s účetnic-

tvím a administrativou, práce přes
počítač, služba v eventuálním poradenském centru, propagace organizace v tisku, provádění masáží
a rehabilitačních cvičení, pomoc
při servisu vozíků.
Anketa ukázala, že setkávání v Rosce je pro nás z mnoha důvodů

prospěšné, že se na ně těšíme. Kdyby organizace zanikla, přišli
bychom o spoustu přátel, kamarádů a spřízněných duší. Jsme
otevřeni všem, rádi mezi sebou přivítáme nové tváře.
Více informací o naší organizaci
naleznete na www.roska-olomouc.cz.

Vaše dotazy můžete posílat na
roska.olomouc@seznam.cz, kde je
co v nejkratším termínu zodpovíme.

Duha Velká Medvědice – sdružení
dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Schweitzerova 70,
779 00 Olomouc, tel. 602 431 149,
581 063 750
Proběhl také mezinárodní večer, e-mail: velka@medvedice.net,
na kterém mohli účastníci z obou www.medvedice.net
zemí poznat zvyky a tradiční jídla Kdo je Duha Velká Medvědice? Orisvých nových kamarádů, a pro aktéry byl připraven další pestrý
program.
Mezinárodní tým organizátorů zvládl uspořádat akci se spoustou nevšedních zážitků. Ta se vymykala
klasickým exkurzím do Prahy, které děti a mládež absolvují se školou nebo s rodiči. Účastníkům, ale
i organizátorům se „City Bound
Prague“ líbil a uvažují o zopakování, třeba v nějakém jiném
městě. Duha Velká Medvědice se
mezinárodním aktivitám pro děti
a mládež věnuje už třetím rokem
a po příjemných zkušenostech
v nich rozhodně bude pokračovat.
Fotky z akce: http://akis.rajce.
idnes.cz/1._-_7._8._2010_City_Bound_Prague/
Mgr. Hynek Pečinka, předseda

ginální 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.

Prahou pěšky, metrem,
vodou i vzduchem
Olomoucké sdružení pro volný čas
dětí a mládeže Duha Velká Medvědice a jeho němečtí partneři Fahrten-Ferne-Abenteuer uspořádali
v prvním srpnovém týdnu zážitkovou akci pro více než dvacítku
českých a německých teenagerů.
Cílem mezinárodní akce s názvem
„City Bound Prague“ bylo poznat
obě tváře Prahy – v menší míře
místa celoročně přeplněná turisty,
hlavně pak neobyčejná místa a neobvyklé možnosti, které česká metropole nabízí.
„Během šesti dní účastníci, z nichž
nejmladším bylo 12 a nejstarším 17
let, zvládli neztratit se při prohlídce
pražských památek – Petřína, Hradu a Královské cesty s nezbytnými
nákupy, poznat přírodu na výletě na
lomy kolem hradu Karlštejna, vyzkoušet si svou zdatnost v lanovém
centru či při plavbě na kanoích
v Libni,“ přiblížil hlavní organizátor
Hynek Pečinka.

Bavorská řeka prověřila
české teenagery
Druhá společná akce sdružení pro
volný čas dětí a mládeže Duha
Velká Medvědice z Olomouce a německých Fahrten-Ferne-Abenteuer
proběhla v posledním srpnovém
týdnu. Poté, co spolu na začátku
srpna netradičním způsobem objevovali Prahu, zamířila skupina
30 českých a německých teenagerů a jejich vedoucích na bavorskou
řeku Altmühl. Akce s názvem „All
Aboard!“ (Všichni na palubu!) je
přilákala právě proto, že strávit závěr prázdnin na vodáckém táboře
není zrovna obvyklé.
„I v nepříznivém deštivém počasí
jsme dokázali během pěti dnů na
vodě urazit více než 60 kilometrů.
Velmi dobrým nápadem se ukázalo
v polovině tábora udělat pauzu a ve
volném dni navštívit historické

OKNO do neziskového sektoru

doplulo o kousek dál. Pro všechny
účastníky i vedoucí to byla ve
všech směrech akce, kterou ještě
nezažili a na níž budou jistě vzpomínat. Duha Velká Medvědice se
město Eichstätt a slepencový lom mezinárodním aktivitám pro děti
se zkamenělinami, které si mohl a mládež věnuje už třetím rokem
každý při troše štěstí vykutat z ka- a po příjemných zkušenostech
mene a odnést jako suvenýr.“ uvedl vedoucí české skupiny Hynek
Pečinka. A jak hodnotí akci samotní účastníci? „Dokázala jsem se
strašně dlouho smát, trochu se dorozumět a najít další německé kamarády, vydržet dva dny bez
mobilu,“ uvedla 17letá Veronika
Mládková ze Sudoměřic u Bechyně.
Účastníci z Česka i Německa měli
dost příležitostí se během akce více
poznat. Byli rozdělení do smíšených kuchyňských týmů, kdy připravovali snídaně a večeře pro
všechny, smíšené byly i posádky
lodí a rozdělení do stanů na spaní,
které bylo třeba každé odpoledne
znovu postavit, protože se po řece

Těšíme se na Vás.
Marie Nádvorníková

v nich určitě bude pokračovat.
Fotografie z akce najdete na
webové adrese: http://akis.rajce.
idnes.cz/22._-_28._8._2010_All_
Aboard_Altmuhl_river,_Germany/
Mgr. Hynek Pečinka, předseda
Duha Velká Medvědice

