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Slovo úvodem… Šumperský Soptík ve znamení rekordů
Při příležitosti krajských voleb jsme
oslovili dosavadního hejtmana Martina Tesaříka, aby zhodnotil uplynulé
čtyři roky svého působení v čele Krajského úřadu v Olomouci.
Vážení čtenáři,
nestátní
neziskové
organizace
jsou v Olomouckém
kraji nezastupitelnou
součástí
občanské
společnosti
– jak v sociálních službách, tak
i v ochraně životního prostředí
a kulturních památek a ve volnočasových aktivitách. Krajské příjmy se snižují, a proto se Rada
Olomouckého kraje snaží zajistit
zdroje na jejich financování. Slouží k tomu dotační tituly jako např.
„Významné projekty Olomouckého kraje“ či „Neinvestiční finanční
příspěvky“. Jedním z jejich pravidelných příjemců je právě Unie
nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje.
Nejviditelnější a hmatatelnou
ukázkou naší dobré spolupráce je
významný projekt „Pomáháme
neziskovkám“, který funguje již od
roku 2007.
Pokračování na str. 2 vlevo
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Dne 6. října proběhl opět na Tyršově
stadionu v Šumperku již 14. ročník
populárního Šumperského Soptíka –
soutěže v běhu na 60 m překážek.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 448 závodníků ze všech
koutů naší republiky. Své síly změřili v kategoriích přípravka do 8 let,
mladší dívky, mladší chlapci, starší
dívky a starší chlapci.

Vzhledem k velkému počtu závodníků postupovalo do druhého
kola 30 nejlepších z kola prvního
v každé kategorii. Nejlepší časy
4 závodníků z jednoho pětičlenného družstva se z prvního kola sčítají a započítávají se do hodnocení
družstev. Družstvům okresu Šumperk se tato soutěž započítávala do
hodnocení Ligy mladých hasičů.

V nejpočetnější kategorii přípravka, ve které změřilo síly
105 závodníků od 4 do 8 let, vybojoval prvenství Patrik Bohačík
z Ostravy-Heřmanic v rekordním
čase 17,98 s, druhý skončil se
ztrátou 1,5 vteřiny Martin Gerža
z Oznice a třetí místo patřilo Adéle
Hujarové z Ostravy-Heřmanic.
Pokračování na str. 5

Unie nestátních neziskových organizací (UNO) pro vás na nadcházející podzimní a zimní měsíce
opět připravila několik zajímavých
seminářů, jejichž přehled s pozvánkami a přihláškami budeme průběžně zveřejňovat na www.uno-ok.cz
nebo si můžete kliknout na banner
„semináře UNO“. Na uvedené se-

mináře se můžete přihlašovat přímo z těchto stránek. Bude se konat
několik seminářů zaměřených na
čerpání dotací z krajského rozpočtu, semináře zaměřené na legislativní novinky pro neziskové organizace (NO), dále máme v plánu
oblíbené semináře s tématem úprava a zpracování digitální fotografie
nebo semináře věnující se správnému vyplnění daňového přiznání.
Semináře budou probíhat dle záj-

mu NO v jednotlivých okresech.
Pokud ale budete mít zájem uspořádat nějaký seminář ve vašem
okolí nebo byste chtěli seminář
s pro vás důležitým tématem uspořádat sami, ale nemáte dostatečné
finanční prostředky, rádi vás podpoříme. Kontaktujte v této záležitosti pí Vystrčilovou
(sekretariat@uno-ok.cz).
Pokračování na str. 2 vpravo

Stejně jako před čtyřmi lety i po
těchto krajských volbách předsednictvo UNO předpokládá, že bude vyzváno novým politickým vedením
Olomouckého kraje k nominacím zástupců neziskových nestátních organizací do komisí a výborů.
V minulém volebním období
zřídila Rada Olomouckého kraje

následující komise Rady Olomouckého kraje a předpokládáme, že
i po těchto volbách budou komise
obdobné:
1. komise pro legislativu,
2. komise pro informatiku,
3. komise pro kulturu a památkovou péči,
4. komise pro životní prostředí,

5. komise pro rodinu a sociální
záležitosti,
6. komise pro majetkoprávní záležitosti,
7. komise pro dopravu,
8. komise pro rozvoj venkova
a zemědělství,
9. komise pro mládež a sport,
Pokračování na str. 8

Semináře UNO

Navrhněte nominace do komisí a výborů
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Posiluje schopnost nestátních
neziskových organizací na území
našeho kraje využívat grantové
podpory – například dovybavením
výpočetní technikou nebo pořádáním specializovaných seminářů.
Pomáhá navíc udržet stávající pracovní pozice v neziskových organizacích, zajistit propagaci činnosti neziskového sektoru Olomouckého kraje a poradenské služby
v oblasti daní, dotací a účetnictví.
Má zásadní význam pro získávání
grantových podpor a dotací ze
zdrojů mimo krajský rozpočet.
Dopad ekonomické krize patrně nejvíce pociťují poskytovatelé sociálních služeb. Reagovali
jsme na to vyhlášením grantového
programu na podporu oblastí se
sociálním zaměřením „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování“. Program se soustřeďuje
na prevenci kriminality, integraci

romských komunit a podporu aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podporu prorodinných aktivit. V letošním roce
přinesl nestátním neziskovým organizacím v našem kraji téměř
8 milionů korun.
Těší mě, že přes stálý nedostatek financí na sociální služby se
nám v uplynulém volebním období podařilo zajistit nestátním neziskovým organizacím v kraji celkem více než 27 milionů korun,
které usnadnily život potřebným.
Ve vaší často nelehké, ale o to smysluplnější práci vám přeji nadále co
nejvíce úspěchů a naplnění.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (dále jen SOZE) realizuje workshopy „Kritickým přijímáním informací
proti předsudkům a xenofobii“.

bude realizováno celkem 35 interaktivních workshopů na základních školách v Olomouckém a Jihomoravském kraji tematicky zaměřených na přijímání informací
z médií masových i sociálních. Žáci tak mají možnost naučit se rozpoznávat kvalitu přijímaných
informací, kriticky přemýšlet nad
jejich obsahem a důvěryhodností.
Zároveň si uvědomí možná rizika,
která s sebou přináší komunikace
prostřednictvím internetu, objeví
ale také způsoby, jak je možno využít sociálních médií pro pozitivní
změnu. Součástí workshopů je také úvodní metodické zaškolení pedagogů. Výstupem projektu bude
vytvoření metodiky, která bude
bezplatně distribuována na základní školy pro další využití pedagogům.
Vzhledem k tomu, že čeština je
základní bariérou při integraci do
české společnosti a dětem cizinců
může ztěžovat studium, je součástí
projektu i poskytování bezplat-ného doučování. Rodinám cizinců tak
nabízíme individuální či skupinové
doučování češtiny pro je-jich děti
dle individuálních potřeb.
Máte-li zájem o bližší informace o projektu, případně přímo
o realizaci bezplatného workshopu
na vaší škole či doučování žáků
cizinců, kontaktujte koordinátorku
projektu:
Mgr. Tereza Malochová
malochova@soze.cz
585 242 535, 608 915 159

Češtinou proti xenofobii
V dnešní společnosti hrají média zásadní roli při získávání informací,
vytváření názorů a hodnot. Díky
velkému množství podnětů přicházejících z masových a sociálních
médií nemusí být vždy jednoduché
se v nich orientovat. Jak poznáme,
které informace jsou pravdivé?
Zvláště pro mladé lidi může být obtížné rozeznat reálné informace od
informací zkreslených nebo zachycujících polopravdy. Informace z internetových i tištěných médií přinášejí často zažité stereotypní zprávy
o cizincích žijících v České republice. Tyto zprávy jsou často negativní,
a posilují tak xenofobní nálady
a stereotypní představy o imigrantech, které se dále projevují nejen v internetové komunikaci, ale
i v realitě.
SOZE, působící na poli integrace cizinců od roku 1992, ve snaze
předcházet nesnášenlivosti a xenofobním projevům ve společnosti
realizuje projekt „Češtinou proti
xenofobii“. Cílem projektu je zvýšit informovanost mladých lidí,
a tím podporovat tolerantní otevřenou společnost. V rámci projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nabízí služby základním školám i jednotlivcům z řad
dětí cizinců. Do konce roku 2012
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Téma celokrajského významu

Na uvedeném webu rovněž
naleznete v banneru „semináře NNO“
pozvánky na různé semináře, které pořádají jiné NO či společnosti,
které vám mohou pomoci při vaší
činnosti v neziskovém sektoru.
Pokud i vy nějaký takový seminář
či školení pořádáte a domníváte
se, že účast na něm by mohla oslovit i jiné NO, a chcete jej na našem
webu zveřejnit, zašlete nám jej na
adresu redakce@uno-ok.cz (dopo-

ručujeme zasílat materiály kromě
formátu pdf nebo jpg i ve Wordu
kvůli dalšímu zpracování na web
a bez úprav, popř. i s nějakou fotografií).
Semináře UNO jsou realizovány za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci významného projektu „Pomáháme neziskovkám“.
M. Vystrčilová

MAS – Partnerství Moštěnka získala letos nejvíce bodů v hodnocení
MAS a byla označena jako nejlepší
mezi místními akčními skupinami
(dále jen MAS) v České republice.
Vyplývá to z výsledků, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství
ČR dne 27. září 2012. Na dalších
místech ji následují MAS Moravský kras, MAS Horní Pomoraví
a Region Haná, které se také nacházejí nebo mají část svého území v Olomouckém kraji.
„Výsledku hodnocení si velmi
vážíme a vnímáme ho jako ocenění všech, kdo se na rozvoji regionu prostřednictvím MAS podílejí.
To, že jsme se již potřetí umístili
mezi nejlepšími, je odrazem toho,
že region a jeho obyvatelé jsou aktivní a vzájemně spolupracují,“
uvedl předseda MAS – Partnerství
Moštěnka Tomáš Šulák.
Svou činnost začala MAS –
Partnerství Moštěnka na jižním
Přerovsku v roce 2005. Díky jejímu působení a spolupráci s partnery z veřejné, neziskové a podnikatelské sféry se do venkovského regionu dnes již 52 obcí na
Moštěnsku, Holešovsku a části
Zlínska podařilo přivést desítky
milionů korun z Programu rozvoje
venkova. Ty pomohly upravit veřejná prostranství, opravit místní
památky, rekonstruovat školy,
sportovní zařízení nebo hasičské
zbrojnice a vybudovat informační
centrum, naučnou stezku či hipotrasy. „Celkem jsme v letech
2009–2012 podpořili 73 projektů

za 39 milionů korun, další budou
následovat koncem tohoto roku
a v roce 2013. Poté nastoupí nové
programovací období Evropské
unie 2014–2020, ve kterém by
činnost MAS měla pokračovat,“
řekl Tomáš Šulák.
Hodnocení probíhalo na přelomu července a srpna formou veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství ČR. Komise složená ze zástupců ministerstva a Státního zemědělského
intervenčního fondu se zaměřila
na šest oblastí – základní parametry a strategické dokumenty MAS,
personální zajištění, administraci
výzev a výběr projektů v rámci
Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, monitoring, evaluaci a propagaci MAS. Místní
akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin
A, B, C a D, přičemž téměř 90 %
místních akčních skupin se
umístilo v nejlepších skupinách
A a B. Potvrdil se tak trend zvyšující se kvality leaderovských regionů a jejich regionálních kanceláří
v tříleté řadě hodnocení.
Marie Tesařová, koordinátor
informování a propagace SPL
a MAS, tel. 734 435 217, marie.tesarova@smarv.cz
MAS – Partnerství Moštěnka,
www.mas-mostenka.cz
Více informací na: http://eagri.cz/
public/web/mze/venkov/mistniakcni-skupiny/aktuality/hodnocenimistnich-akcnich-skupin-2012.html

Moštěnka je nejlepší v ČR
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Šternberští dobrovolníci
mezinárodně
Vesnice Bystřec (Orlické hory) zažila v září invazi skupiny z People
to People International Šternberk
(PTPI). Kestřánkovi, zakládající
členové PTPI Šternberk, otevřeli
své obydlí dalším členům a dobrovolníkům Evropské dobrovolné
služby. Jedna z dobrovolnic – Megan Cooper z Velké Británie/Austrálie – zde od 24. do 30. září
pořádala projekt s názvem „Building on Culture“ (Budování na
kultuře). Malá organizace PTPI
Šternberk a její dobrovolníci si vybrali pro tento projekt českou
vesničku nejen kvůli tomu, aby se
sami něco naučili o organizaci
projektů, ale aby umožnili místním
potkat se s cizími kulturami. Na
programu byla fyzická práce v domě a na zahradě, kterou se účastníci odměnili majitelům za ubytování, ale hlavně mezinárodní

večery s ochutnávkou jídel z jiných zemí, poslechem hudby
a další kulturní program.
Během týdne byla připravena
návštěva Letohradského soukromého gymnázia, kde pro studenty
od 15 do 18 let proběhla přednáška o PTPI, Evropské dobrovolné
službě a programu Mládež v akci.
Studenti měli možnost potkat se
s dobrovolníky z Velké Británie/
Austrálie, Ukrajiny, s českou dobrovolnicí, která vycestovala do
Norska, prezidentkou PTPI Šternberk a pracovnicí České národní
agentury Mládež. Mnozí z nich
nikdy neslyšeli o možnostech, které pro ně program Mládež v akci
nabízí. Na přednášce se studenti
dozvěděli jak praktické informace
o tomto programu, tak i osobní
zkušenosti dobrovolníků.
Pokračování na str. 4

Vyšlápněte si s námi pro zdraví
6. 10. 2012 byla sobota jako každá jiná. Podzim barvil listí ve
všech odstínech přírody a nesmělé sluníčko vykukovalo nad Olomoucí. Ve Smetanových sadech
bylo od rána na hlavní aleji rušno.
Děvčata z Mamma HELP center v Olomouci a Přerově chystala
již 2. ročník pochodu Vyšlápněte
si s námi pro zdraví. Všude samá
růžová stužka, což signalizovalo,
že se akce koná v rámci kampaně
Říjen v růžové, která je spjata
s podporou pacientek s nádorovým
onemocněním prsu a hlavně s prevencí – aby těchto pacientek bylo
v budoucnu co nejméně.
Hlavními aktéry byly i tentokrát nordic walking hole, které
jsou jednou ze skvělých možností
pro opětovné získání kondice po
absolvování léčby.

www.uno-ok.cz

Na startu stáli všichni. Zdraví
i nemocní, lékaři, sestry, zdravotnický personál, rodinní příslušníci, přátelé i známí. Každý přišel
podpořit dobrou věc, udělat pár
kroků pro své zdraví a nadýchat se
čerstvého vzduchu.
Pro mne jako pro jednu
z účastnic pochodu měl pochod
ještě jeden úžasný efekt. Přesvědčila jsem se na vlastní kůži, že pacientky s nádorovým onemocněním prsu opět nezůstaly samy,
a všechny společně jsme tak prožily pár hezkých chvil, které byly
pro nás pohlazením na duši.
Děkuji za to, že jste přišly. Boj
s rakovinou je těžká a složitá cesta. Společnými sílami dokážeme
rozhodně mnohem víc.
Olga Fišarová, Olomouc
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Hedviko, můžu k vám přijít?
Pod tajemným názvem se skrývá
výstava pacientského sdružením
Mamma HELP, které pomáhá ženám s rakovinou prsu. Od 15. října 2012 ji můžete spatřit ve dvoraně zámku v Hranicích.
Spolu s terapeutkou Hedvikou
vás provedeme Mamma HELP
centry, v nichž se již vyléčené pacientky snaží nejrůznějšími způsoby dodat naději, odvahu a sílu
ženám, které se potýkají s touto
obávanou a bohužel poměrně
rozšířenou chorobou. Každoročně
onemocní nádorem prsu v České
republice přes šest tisíc dalších
osob, stále častěji jde i o ženy
mladšího věku. Nejen ony, ale
i jejich rodiny se musí vypořádat
s psychickou zátěží, kterou s sebou
onkologické onemocnění přináší,

a často také s nepříjemnými důsledky dlouhodobé léčby – fyzickými i psychickými.
Poradny sdružení Mamma
HELP, které existují dnes už v sedmi městech, nabízejí nejen obšírné
informace, ale především dostatek
času, bezpečné zázemí, pochopení
a podporu každému, kdo vejde do
dveří. Navíc bezplatně, s laskavostí, empatií a úsměvem.
Přijďte se podívat, co u nás
naše klientky čeká…
Pořadatelem výstavy Hedviko,
můžu k vám přijít je občanské sdružení Mamma HELP. Záštitu nad výstavou převzala Ing. Radka Ondriášová, starostka města Hranice.
Jana Čaganová, koordinátorka
Mamma HELP centra Přerov,
e-mail caganovajana@seznam.cz

V prázdninových měsících připravila Olomoucká sekce Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje ve spolupráci
s Europe Directem projekt k Evropskému roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity Senioři
bez hranic.
Jak jsme čtenáře v minulém
bulletinu informovali, během července a srpna proběhlo celkem
41 akcí, kterých se zúčastnilo celkem asi 650 seniorů.
Své aktivity nabídly seniorům
zdarma tyto nestátní neziskové organizace: In-line klub, o. s., Klub
sportovního tance QUICK, o. s.,
Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s.,
o. s. InternetPoradna.cz, o. s. Centrum Pohybu, o. s. INspiro, Občanské sdružení Senior-activity,
Pampaedie – škola zájmového

vzdělávání, o. s., Rodinné centrum
Olivka, o. s., Studio Experiment,
o. s., a ZDRAVÍ HANÁCI, dále také Městská policie Olomouc a Fakulta tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci. Zahajovacího dne 11. července 2012 se se
svou propagací zúčastnil i OK4EU
a odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.
Senioři vyslovili požadavek,
abychom v tomto projektu pokračovali i v příštích letech, což velice rádi splníme.
Propagaci a zahajovací den financoval ze svého projektu Europe
Direct, nad akcí převzala záštitu
Mgr. Eva Machová, náměstkyně
primátora města Olomouce, a Mgr.
Yvona Kubjátová, náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje.
Za organizátory Milada Šnajdrová

Ještě k projektu
Senioři bez hranic
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Vrcholem celého projektu byl
koncert folkové skupiny Žamboši
ve vesnici Bystřec 29. září 2012.
Všichni účastníci si užili tuto zaslouženou odměnu po pracovním
týdnu. Doufáme, že na příštím
koncertě bude ale méně pršet.
Celý projekt by nevznikl bez
podpory People to People Europe
a programu Mládež v akci a jejich
Evropské dobrovolné služby. Tyto

organizace podporují zejména
mládež a umožňují jí organizovat
projekty pro sebe a komunitu. Pro
více informací navštivte
www.mladezvakci.cz, www.ptpe.org.
Informace o PTPI Šternberk, články a fotky z akcí najdete na
www.ptpisternberk.org,
www.facebook.com/PTPIsternberk.
Megan Cooper, překlad Eliška
Vránová

Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

Setkání k výročí Trilobitu
Chráněné bydlení Trilobit, o. p. s.,
bylo otevřeno v roce 2007 a během tohoto roku poskytlo bydlení
prvním klientům. Obecně prospěšná společnost Trilobit byla založena obcí Čelechovice na Hané za
účelem poskytování chráněného
bydlení a služeb s ním spojených.
Při příležitosti pětiletého výročí se vedení společnosti rozhodlo
uspořádat dne 7. listopadu 2012
od 9.30 hodin v prostorách sokolovny v Čelechovicích na Hané setkání neziskových organizací.

Na tomto setkání se bude prezentovat nejen chráněné bydlení Trilobit,
o. p. s., ale i Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje a další organizace dle zájmu.
Pozváni jsou také zástupci domovů pro seniory, seniorkluby, zástupci obcí a široká veřejnost.
Přijďte se s námi poznat a strávit příjemné dopoledne.
Na shledanou se těší zástupci
společnosti Trilobit, o. p. s.
Marcela Halová, Trilobit, o. p. s.,
Čelechovice na Hané

Společné zážitky s jihoněmeckými
Přáteli přírody.

navštívili netradiční „muzeum“ sadařství, dozvěděli se, jaké tradiční
odrůdy ovoce se v oblasti Švábského Albu pěstují a pěstovaly,
a ochutnali zdejší výborný mošt.
Švábsky se mošt řekne taky „mošt“,
ale na rozdíl od našeho má zhruba
5 procent alkoholu. Kolem poledne
jsme na chvíli zapadli do zajímavého lokálu u Hirsche v obci
Neuhausen, který provozuje i své
internetové rádio. Na trase čekala
ještě rodinná moštárna Reusch,
kde byla příležitost vidět celý proces výroby ovocné šťávy. Opět nechyběla ochutnávka.
Pátek byl docela hektický. Poté, co unavení Češi sotva stihli na
Falkenbergu vypít kávu, hned
program pokračoval. V plánu byl
workshop, díky kterému mohli nahlédnout do tajů švábské kuchyně.
Uvařit místní speciality spätzle,
maultaschen a apfelkuchen se Čechům podařilo za pomoci kuchařské směny Doris a Hanse, hosté
Němcům zase předvedli valašskou
kyselici. Tu ocenil i primátor města Metzingen Ulrich Fiedler, který
nejenže vážil cestu na Falkenberg,
aby přivítal české Přátele přírody
ve svém městě, ale zapojil se i do
vaření „primátorských spätzlí“.
Společně uvařené pokrmy doplněné o krajové speciality z Moravy
a Švábska byly snědeny a zapity
na společné slavnosti plné veselého povídání a zpívání.
Předposledním dnem společné
akce byla sobota strávená v přírodě. S klobásami na opékání v batůžcích vyrazili účastníci z obou
skupin vlakem do Bad Urach a odtud přes skály a vodopády na
z loňska známý cíl, Rohrauerovu
chatu.
Pokračování na str. 6

Malá liška byla v Metzingenu
Hanácký farmářský trh
v Olomouci
Hanácký farmářský trh se stal po
dvou letech existence nedílnou
součástí podpory místních zemědělců, podnikatelů i neziskových
organizací, kteří mají možnost nabízet své produkty občanům od jara do podzimu. Koupí místních
produktů zákazníci nejen podporují zaměstnanost v regionu, ale
kupují produkty, které jsou čerstvé
a mají mnohem vyšší nutriční
hodnotu než zboží v hypermarketech. Třetím rokem organizuje
O. s. krále Ječmínka ve spolupráci s Nadačním fondem OKNO dýňobraní. Letos se konalo v pátek
12. 10. 2012 a bylo tradičně spojeno s ochutnávkou produktů z dýně Hokkaidó, z hlediska léčebných
účinků královnou zeleniny. Zájemci měli možnost ochutnat dýňovou
polévku či pomazánku s kvásko-
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vým chlebem z obchodu „Moje
domácí dobrůtky“, koupit si dýni,
získat recepty pro úpravu dýně
Hokkaidó či si vyslechnout přednášku o zdravém životním stylu.

Recept na dýňovou polévku:
Nejprve uděláme vývar ze zeleniny či mořské řasy. Do něj dáme
vařit nakrájenou dýni (můžeme ji
předem lehce orestovat na cibulce). Vaříme doměkka, pak přidáme pokrájený pórek (nebo mrkev)
a jen lehce necháme polévku přejít varem. Dochutíme sójovou
omáčkou nebo miso pastou. Jako
obměnu můžeme do této polévky
použít jakoukoli zeleninu, případně ji zahustit celozrnnými obilovinami nebo vločkami.
Zdeněk Beil

Už od loňských Velikonoc se dvakrát ročně setkávají Přátelé přírody z Olomouce a z města Metzingen v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Na jaře
jezdí Němci do okolí Olomouce, na
podzim jim Moraváci oplácejí návštěvu u nich doma. Cílem je poznávat místní krajinu a příběhy
v ní zakleté, dostat se pod kůži
místním lidem, rozvíjet to, co oba
národy spojuje, a překonávat, co
je dělí. Přátelé přírody z Metzingenu svým českým kolegům ve
dnech 26.–30. září nachystali pestrý program. Hned po půldenní
cestě vlakem a ubytování v Domě
Přátel přírody (Naturfreundehaus)
Falkenberg se přes vinice vydali do
vesničky Kappishäusern a tady
navštívili typickou selskou sednici, kde každý dostal kopec zabíjačkových specialit domácí výroby
a k tomu korbel vína.
K nedávné historii druhé světové války přičichli ve čtvrtek dopoledne v Eckerwaldu, v místě,
kde se v roce 1944 za použití
stovek válečných zajatců budovala továrna na břidlicový olej. Zážitky o poznání pozitivnější na ně
čekaly ve staroslavném městě Tübingen, jehož velkolepost všechny
nadchla. Po příjezdu k nádraží
v Metzingenu se hosté z Olomouce rozdělili do tří německých rodin (Epplerovi, Fischer-Lewakovi,
Wilhelmovi) a strávili s nimi společný večer při jídle, pití a povídání.
To byla ale teprve půlka akce.
Páteční ráno zastihlo účastníky ve
vinicích nad Metzingenem, kterými prošli do vesničky Glems. Tady

www.uno-ok.cz

Informace z oborových sekcí UNO
Pokračování ze str. 1
Až na čtvrtém místě se umístil
přeborník okresu Šumperk Ondřej
Golda z Dolních Studének a nadvládu družstva Ostravy-Heřmanic
potvrdil pátým místem Ondřej
Svačina.
Nejméně obsazenou kategorii
mladších dívek, kde soutěžilo 58
závodnic, jasně vyhrála Vendula
Nováková z Kamence v rekordním
čase 15,06 s. Na druhém místě se
umístila Tereza Geryková z Jarcové, na bronzový stupínek vystoupala Kateřina Borovičková
z Morkovic. Přebornice šumperského okresu Gabriela Krobotová
z Nového Malína si doběhla pro
čtvrté místo, na pátém místě se
umístila reprezentantka Starého
Lískovce Sára Sahtciu.
Ve vyrovnané kategorii mladších chlapců, v níž soutěžilo 82 závodníků, vyhrál časem 15,68 s Jiří Červinka z Moravského Berouna. Druhého Štěpána Šmída z Lulče porazil o pouhých 5 setin
sekundy, o další setinku horší čas
měl třetí Petr Kroužel z Choltic. Na
čtvrtém místě skončil Jaroslav
Drápela z Výčep, pro páté místo si
doběhl přeborník okresu Šumperk
Michal Prokop z Nového Malína.
Celkově pak v součtu družstev
kategorie mladších zvítězilo druž-

stvo Nového Malína A, druhé skončilo družstvo z Výčap a třetí Trusovice. V hodnocení okresních
družstev vyhrálo družstvo Nového
Malína A před druhým Bludovem
A a třetími Dolními Studénkami A.
V kategorii starších chlapců,
kde se na start postavilo 101 závodníků, byly k vidění opravdu vyrovnané souboje okořeněné rekordem
trati 12,70 s, kterého dosáhl celkově samozřejmě první Marek Peterek z Michálkovic. Druhý Daniel
Klvaňa z Oznice na vítěze ztratil
3 desetiny a třetí Petr Laštůvka
z Třeštiny se stal s časem 13,88 s
přeborníkem okresu Šumperk. Do
první pětky se probojovali ještě
Michal Brodacký z Trusovic a Jakub Vondra z Ivanovic na Hané.
V kategorie starších děvčat
startovalo 102 závodnic. S nástrahami trati si nejlépe poradila Adéla
Jarošová z Morkovic, která dráhu
proletěla za 13,69 s. Na stupně vítězů ji doprovodily Michaela Doležalová z Kamence a Kamila Krejčí z Morkovic. Do první pětice se
ještě probojovaly Dominika Klvaňová z Oznice a Karolína Dombrovská z Ostravy-Heřmanic. Přebornice okresu Sabina Nezvalová
z Lesnice skončila až na 14. místě.
O nadvládě přespolních dívek
hovoří i to, že do první třicítky se

Již třetím rokem se naše tříčlenné
družstvo složené z řad dobrovolných hasičů Olomouckého kraje
zúčastňuje střeleckých soutěží
pořádaných Okresním kolegiem
AVZO TSČ ČR Cheb. Ve dnech
19.–20. 10. 2012 jsme se jako jediní zástupci z řad hasičů zúčastnili 21. ročníku Mezinárodní střelecké soutěže „Zlatý lev“, kde jsme
hlavně díky finanční podpoře Olomouckého kraje mohli ve složení
Mgr. Marcela Vystrčilová a Jiří
Vodička z SDH Dub nad Moravou
a Evžen Mikeš z SDH Kladníky
úspěšně reprezentovat náš kraj.

V kategorii G (organizace a firmy)
jsme v celkovém pořadí skončili na
14. místě. Jako nejlepší žena ve
střelbě ze samopalu vz. 58 byla
vyhodnocena naše střelkyně
Mgr. Marcela Vystrčilová, která
vybojovala 1. místo s nástřelem 92
bodů. Celkové výsledky a umístění
všech cca 320 střelců naleznete na
www.avzo-cheb.cz. Tak snad se
nám i na jaře 2013 na „Free Contest“ podaří obhájit tyto dobré výsledky a opět úspěšně reprezentovat hasiče z našeho kraje na
druhém konci republiky.
Marcela Vystrčilová

I hasiči umí střílet!
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v této kategorii probojovaly pouze 3 zástupkyně našeho okresu.
Soutěž družstev v této kategorii vyhrálo družstvo z Oznice
A před družstvem Morkovic A, třetí místo vybojovalo družstvo Ivanovic na Hané. Z okresu Šumperk
bylo nejlepší družstvo Temenice
A před Troubelicemi A, třetí místo
obsadilo družstvo z Kolšova.
Další ročník Šumperského Soptíka je nyní už minulostí, nezbývá
než opět poděkovat šumperské odborné radě mládeže za zorganizování nádherné soutěže, všem
sponzorům za hodnotné ceny, ve-

doucím a závodníkům za předvedené výkony, neboť jak je vidět,
úroveň soutěže neustále stoupá.
O propagaci soutěže se i letos postarala hasičská internetová televize www.hasici150.tv, která ze
soutěže vysílala on-line přímý
přenos. Na uvedené adrese je možno zhlédnout záznam této akce.
Nezbývá tedy než se těšit na další
ročník této soutěže. Za rok na
15. ročníku Šumperského Soptíka
ahoj.
Více najdete na stránkách
http://zpravodajstvi.sumpersko.net.
J. Hýbl
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Připravuje Liberix, o. p. s.
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Pozvánky NNO

Pozvánka Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Putovní konference „Transparentnární centrum Akademie, Hrunost a veřejná prospěšnost – inspišovská 2654/16, Ostrava-Přírujte se švýcarskou precizností“,
voz),
realizovaná v rámci projektu „Sta- • 13. 11. 2012 v Brně (City Apart
tus veřejné prospěšnosti jako náHotel, Komárovské nábřeží 2,
stroj posilování transparentnosti
Brno),
neziskového sektoru ČR na zákla- • 14. 11. 2012 v Praze (Autoklub
dě švýcarského know-how“, se buČeské republiky, Opletalova 29,
de konat:
Praha 1).
• 12. 11. 2012 v Ostravě (Semi- Konference za účasti švýcarského

Pozvánka RC Heřmánek
Centrum pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty v Olomouci-Holici organizuje ve dnech 13. 11. až 4. 12.
2012 předporodní kurz pro nastávající rodiče dvojčat, a to vždy
v úterý od 16 do 18 hodin. Cena
za celý kurz je 800 Kč (doprovod
zdarma).
Kurz zahrnuje celkem čtyři setkání s těmito tématy:
• Těhotenství s dvojčaty a porod
(MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
– gynekolog/porodník),
• Příprava k porodu a porod
dvojčat (Bc. Ivana Pavlíková –

experta je zaměřena na psaní žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Jeseník a Šumperk).
Díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce
a z prostředků The Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe je vstup na konferenci zdarma. Jen v případě neomluvené

účasti bude na úhradu vzniklých
nákladů účtován poplatek 500 Kč.
Uzávěrka přihlášek na konferenci je 5. 11. 2012.
Více informací na
www.uno-ok.cz a www.avpo.cz.
Ing. Marek Šedivý, prezident,
mobil: +420 603 154 999, tel.:
+420 224 239 876, e-mail:
sedivy@avpo.cz

porodní asistentka),
Kojení dvojčat (Mgr. Zuzana
Staroštíková – psycholožka/
laktační poradkyně),
• Rodičovství s dvojčaty (Mgr. Zuzana Staroštíková – psycholožka).
•

Více najdete na www.rc-hermanek.cz.
Přihlášky a dotazy vyřizujeme
na tel. 739 428 048 nebo e-mailové adrese dvojcata@dvojcata.net.
Přihlášky zašlete nejpozději do
9. 11. 2012.
Zuzana Staroštíková

Pozvánky Malé lišky – klubu přátel přírody
Pátek 9. listopadu 17.00 hod.:
Deskohraní – společenské hry
pro každého
Místo konání: Klub pro seniory,
Javoříčská 2 (naproti vazební věznice, tramvaj 1, 4, 6, 7, zastávka
„Okresní soud“).
Zveme vás na setkání a posezení nad společenskými, deskovými i stolními hrami. Žádné hry
neznáte a bojíte se, že to nebudete umět? Chcete si přijít jen tak zahrát nějakou hru, kterou znáte,
s dalšími zkušenými hráči? Chcete přinést a zahrát si nějakou hru,
kterou máte doma? Přijďte si to
vyzkoušet. Akci vede Michal Štrajt.
Příspěvek na akci: členové klubu zdarma, hosté 20 Kč.
čtvrtek 15. listopadu, 18 hod.:
Čecho-moravské lidové

Místo konání: Klub pro seniory,
Javoříčská 2.
Lidové písničky z Moravy,
Slezska i Čech si zazpíváme a poslechneme při kytaře v tradičních
i moderních úpravách. Pojďte
strávit podušičkový čas v dobré
společnosti, v dobré náladě a s trochou dobrého vína. Hrají a zpívají Hynek Pečinka, Kryštof Richter
a jiní. Příspěvek na akci: členové
klubu zdarma, hosté 20 Kč.
sobota 17. listopadu: Z pohádky
do pohádky
Místo konání: ZOO Olomouc-Sv.
Kopeček.
Sraz: 10.30 hod. u vchodu do
ZOO Olomouc-Sv. Kopeček.
Vydejte se společně s Malou
liškou na putování z pohádky do

riál zajistí Malá liška. Akci vede
Kryštof Richter.
Příspěvek na akci: členové
pohádky a navštivte přitom napo- klubu 100 Kč, hosté 120 Kč.
sledy před zimním spánkem zvířátka v ZOO Olomouc. V ZOO pro úterý 27. listopadu, 18.30 hod.:
vás bude nachystána řada pohád- Setkání s knihou
kových úkolů, za jejichž splnění Místo konání: Klub pro seniory,
vás čeká nejen sladká odměna. Po- Javoříčská 2.
chod je určen pro rodiče s dětmi,
Všichni, kdo máte rádi knihy
samostatné děti a mládež, ale a literaturu vůbec, přijďte na naše
i dospělé. Přijít může prostě každý. obvyklé Setkání s knihou. Přečtené
Startovné: 40 Kč děti, 80 Kč knihy prezentujeme, debatujeme
dospělí.
o nich, a tím poznáváme, jaká duše
v nás vlastně dřímá. Jsme každý jiný
čtvrtek 22. listopadu, 18 hod.: věkem i zaměřením, a to je nejzajíVýtvarka – keramika
mavější. Někteří z nás už překonali
Místo konání: YMCA Olomouc, ostych a přečetli nám vlastní auŠafaříkova.
torské povídky či úvahy. Akci vede
Malá liška myslí už na Vánoce. Eva Sommerová a Kryštof Richter.
Že je ještě brzy? Není... Budeme
Více se o aktivitách pro všechvyrábět figurky do keramického ny generace dozvíte na
betléma. Vezměte si s sebou pra- www.malaliska.cz.
covní oblečení a přezůvky. MateHynek Pečinka

Pokračování ze str. 4
Podzimní příroda Švábského
Albu opravdu vzala za srdce, vyhlídka ze skal Rutschenfelsen to
jen doplnila. Den končil společnou
večeří a posezením.
Jedlo se vůbec nějak moc, asi to
k oběma národům patří. Snad pro-

to jsme zvolili na závěr, na nedělní
ráno, společný „brunch“ (snídani +
oběd v jednom). Při plném talíři
dostal každý možnost zhodnotit akci a navrhnout změny a zlepšení pro
příště. To bude o Velikonocích, na
konci března v Olomouci. Snad to
bez sebe toho půl roku vydržíme,

i když z reakcí spousty ze zúčastněných to vypadá, že by spolu byli
nejraději pořád. Bez ohledu na jazykové a zeměpisné a kulturní hranice, což je moc fajn. Závěrečná
společná procházka uličkami Metzingenu to jen potvrdila.
Na závěr se sluší poděkovat ne-
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jen všem, co společně vytvořili úžasnou atmosféru, tak moc úžasnou, že
to snad nikdo nečekal. Děkujeme
rovněž Česko-německému fondu
budoucnosti za významnou finanční
podporu, která umožnila nabídnout
účastníkům akci za příjemnou cenu.
Hynek Pečinka

www.uno-ok.cz
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Jak naložit s dluhy
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minimálně dva (pozor, nelze
počítat dva závazky, pokud jde
o dluh u jednoho věřitele).
V roce 2006 se díky přijetí insol- 2) Dlužník své závazky nesplácí
venčního zákona otevřela českým
déle jak 30 dnů.
dlužníkům cesta k řešení jejich fi- 3) Dlužník své závazky není schonanční situace. Oddlužení, insolpen plnit, je v tzv. platební nevence nebo tzv. osobní bankrot
schopnosti.
může podat pouze dlužník, který
není podnikatelem. Návrh na od- Pokud bychom měli definovat pladlužení předá insolvenčnímu sou- tební neschopnost, popsali bychom
du a navrhne, aby jeho úpadek ji ve třech bodech, kdy dlužníkovi
nebo hrozící úpadek řešil oddlu- stačí splnit alespoň jeden z nich:
žením.
• dlužník zastavil platby podstatCo znamená být v úpadku nené části svých závazků nebo
bo hrozícím úpadku? Tento pojem • neplní své závazky po dobu
představuje důležitý fakt pro to,
delší než 3 měsíce po lhůtě
aby dlužník mohl využít institutu
splatnosti nebo
oddlužení. Úpadek nebo hrozící • není možné dosáhnout uspokoúpadek je vymezen třemi podmínjení některé z pohledávek vůči
kami:
dlužníkovi výkonem rozhodnutí
1) Dlužník musí mít více věřitelů,
nebo exekucí.

Dalšími nutnými podmínkami pro
dlužníka, který uvažuje o podání
Návrhu na oddlužení, je mít stálý
příjem (plat, mzda, starobní/invalidní důchod,…) a z tohoto příjmu
být schopen zaplatit minimálně
30 % svých dluhů (započítávají se
všechny dluhy, i ty, co dlužník
splácí) za 5 let.
Výhody oddlužení spočívají
především v tom, že dlužník, pokud dodržuje veškeré stanovené
povinnosti po dobu max. 5 let,
může být oddlužen – zbývající
dluhy jsou mu prominuty.
Dlužník musí zaplatit minimálně 30 % svého dluhu (kolik
uhradí, záleží na jeho příjmu, tedy
může zaplatit například i 90 %).
Nemusí se bát věřitelů a exekutorů, protože veškeré vymáhání
dluhů je zastaveno. V neposlední
řadě je výhodou časově dohledné
řešení dluhové situace, a to již
zmíněných 5 let.

Pokud jste po přečtení těchto
informací začali uvažovat o uvedeném způsobu řešení svých
dluhů, je nutné vědět, že příprava
Návrhu na oddlužení představuje
poměrně složitou a časově náročnou záležitost. Nedoporučujeme nechat si tento návrh vypracovat za nehorázně vysoké poplatky, které firmy na oddlužení
požadují, ale obrátit se na bezplatné poradny.
Návrh na oddlužení jsme
schopni zdarma vypracovat i v organizaci Člověk v tísni, o. p. s.,
pobočka Olomouc, Litovelská 14,
Olomouc, tel. 581 010 131.
Monika Vinklárková,
monika.vinklarkova@gmail.com

Nový občanský zákoník (zákon č.
89/2012 Sb., dále jen „nový OZ“)
neobsahuje právní úpravu zájmových sdružení právnických osob
(to je např. právní formu UNO).
S účinností toho zákona již nebude možné další nové sdružení založit, nastane tedy tzv. „stop stav“
v počtu zájmových sdružení právnických osob, který se bude již
pouze snižovat.
Právní úprava zájmových
sdružení právnických osob po
účinnosti nového OZ je řešena
v přechodných ustanoveních
§ 3051, případně § 3041 a § 3042.
Podle § 3051 nového OZ zá-

to přeměna právnické osoby bude
řídit ustanovením § 174–184 nového OZ.
Ustanovení § 3041 pak upravuje situaci, když došlo před účinností nového OZ k zahájeno řízení
o zápisu sdružení do rejstříku. Pak
se řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů; odporujeli však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí
účinnosti nového OZ dosavadním
právním předpisům, považuje se
za platné, jen vyhovuje-li ustanovením nového OZ.
Pokud název existující právnické osoby odporuje znění nové-

ho OZ, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům nového
OZ do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak
učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li
právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo
klamavost nelze rozumně předpokládat.
Více najdete na webu
www.epravo.cz/top/clanky/zajmovasdruzeni-pravnickych-osob-ve-svetlenoveho-obcanskeho-zakoniku-85632.html.
Dle článku Mgr. Barbory Slovákové
připravil Zdeněk Beil

rý je financován z prostředků
Regionálního operačního programu Střední Morava. Spolu s OloV úterý 18. září se v Olomouci něž na priority kraje v novém pro- mouckým krajem setkání připrauskutečnilo pracovní setkání na té- gramovacím období 2014–2020.
vilo zájmové sdružení právnických
ma „Budoucnost Olomouckého
Akce se konala jako výstup osob OK4EU, které zastupuje zákraje v rámci kohezní politiky EU projektu „Podpora rozvoje Olo- jmy kraje při EU.
2014+“. Debata se zaměřila rov- mouckého kraje 2012–2015“, kteSdružení OK4EU si klade za cíl
hájit zájmy regionu při přípravě
nového programovacího období,
sleduje vývoj evropské legislativy,
zprostředkovává informace o aktuálních výzvách komunitárních
programů, informuje o partnerských nabídkách těchto programů.
OK4EU pořádá odborné a prezentační akce v Bruselu i v regionu, účastní se seminářů a konferencí a zajišťuje servis zástupcům

z regionu v Bruselu.
Pracovního setkání se zúčastnilo přibližně 40 účastníků z řad
starostů měst a obcí s rozšířenou
působností Olomouckého kraje,
zástupci Unie neziskových organizací Olomouckého kraje, zástupci hospodářských komor, vysokých
škol a dalších organizací působících v regionu.
Více najdete na www.ok4eu.cz/
index.php/cs/.
Michaela Vráželová
tel.: +420 737 331 647
e-mail: vrazelova@ok4eu.cz

Insolvence může pomoci vyřešit
dlouholeté finanční problémy.

Zájmové sdružení právnických osob a nový občanský zákoník

Informace z OK4EU

jmová sdružení právnických osob
vzniklá podle dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob
má právo změnit svoji právní formu na spolek podle nového OZ;
ustanovení nového OZ o přeměně
právní formy právnických osob se
použijí obdobně.
Zákon tedy i nadále počítá
s existencí sdružení, avšak neumožňuje vznik nové právnické
osoby v této formě. Jestliže by
existující zájmová sdružení právnických osob chtěla změnit svou
právní formu na spolek, pak se ta-
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Předvolební kotlík UNO
V minulém vydání Bulletinu UNO
jsme čtenáře informovali o odpovědích na otázky z řad NNO, které byly položeny lídrům kandidátek stran předem a mohli se tedy na ně připravit.
V následující volné diskuzi se
pan Kropáč za dobrovolné hasiče
zeptal lídrů stran na jejich představu o podpoře v následujícím
období. Pan Rozbořil ocenil nejen
nezastupitelnou roli hasičů nejen
při požárech a povodních, ale
i jejich společenskou a kulturní roli na obcích. Dle pana Černého
jsou jádrem integrovaného záchranného systému profesionální
hasiči, ale na obcích je potřebná
rozumná podpora dobrovolnických
sborů. Paní Záleská poukázala na
potřebu rozlišovat typ NNO a přičlenit jednotlivým náměstkům příslušnost dle odbornosti. Dle pana
Jurečky jsou prioritou sociální
služby, práce s mládeží, hasiči
a péče o životní prostředí.
Podle pana starosty Šuláka
z obce Veselíčko byl Program
obnovy vesnice (dále jen POV)
špatně nastaven. a zeptal se lídrů
na financování v dalších čtyřech
letech. Pan Jurečka uvedl, že v návrhu rozpočtu na rok 2013 je 30
milionů a že je proti zadlužování
kraje, zvláště když v současné době nikdo neví, jak bude vypadat
společná zemědělská politika EU
v období 2013–20. Paní Záleská
podporuje navýšení POV na 70
mlionů, neboť Olomoucký kraj nepředstavují jen města, ale i venkov.

Od o. s. ZDRAVÍ HANÁCI vzešel dotaz ohledně proplácení dotací z POV a ZIF (Zemědělského
intervenčního fondu), zda by
mohly přijít peníze dříve než
v srpnu. Pan Augustin považuje za
řešení víceleté financování. Dle
pana Jurečky je ZIF záležitostí ministerstva zemědělství, což kraj
neovlivní a dotační tituly kraje by
dle jeho názoru bylo možno
schvalovat v předchozím roce, aby
peníze dostali žadatelé dříve.
Na závěr slíbený přehled hodnocení práce vedení Olomouckého
kraje v uplynulém období:
Kladné hodnocení dostalo
končící vedení za umožnění účasti
zástupců NNO v komisích Rady
a ve výborech krajského zastupitelstva, komunikaci s předsednictvem UNO, podporu formou významného projektu a navýšení
prostředků poskytnutých na podporu aktivit pro sociální začleňování 2012 z přebytku rozpočtu
kraje v roce 2011 o 5 milionů Kč,
ochotu přijímat záštitu nad akcemi NNO, včetně osobní účasti
hejtmana či radních.
Naopak negativně je hodnocena finanční podpora fotbalu na
úkor méně známých sportů, nedostatečná podpora financování sociálních služeb z rozpočtu kraje,
ne příliš dobrá úroveň komunikace a budování vztahů vrcholného
vedení kraje s poskytovateli sociálních služeb v jejich regionu, kteří nejsou jeho příspěvkovými orga- Kopírujeme levně, digitalizujeme
nizacemi.
kvalitně, telefonické služby včetně
Zdeněk Beil telemarketingu zajišťujeme dle
sjednaných podmínek, a to vše
s možností odpočtu náhradního
plnění za (ne)zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Více
informací včetně ceníku najdete na
www.trendvozickaru.cz.
Mgr. Milan Langer, předseda
Spolku Trend vozíčkářů Olomouc,
Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel.:

Pokračování ze str. 1
4. výbor pro regionální rozvoj,
10. komise pro prevenci krimina- 5. výbor pro zdravotnictví
lity a drogových závislostí.
6. výbor pro rozvoj cestovního ruchu.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje Skutečně zřízené komise a výbory
zřídilo v roce 2008 následující vý- budou e-mailovou rozesílkou UNO
bory zastupitelstva a také zde sděleny členům UNO až po rozpředpokládáme obdobné zamě- hodnutí krajského politického veření:
dení. Je však potřeba, abyste byli
1. finanční výbor,
na nominaci připraveni reagovat
2. kontrolní výbor,
poměrně rychle, proto vás upozor3. výbor pro výchovu, vzdělávání ňujeme již v tomto bulletinu.
a zaměstnanost,
Do vaší přihlášky bude potře-
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Nabídka sociální firmy
Trendu vozíčkářů

ba uvést jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt, krátkou
informace o vašem vzdělání a praxi v souvislosti s vybranou komisí
či výborem, zaměstnání, okres, datum narození. Po zkušenostech
z minulých období se předsednictvo UNO dohodlo, že bude po nominovaných zástupcích chtít písemný závazek, že v případě
jmenování za NNO, respektive
UNO budou alespoň jedenkrát
ročně osobně informovat před-

585 431 984,, fax: 585 431 986,
mobil: +420 731 501 386, e-mail:
langer@trendvozickaru.cz

Zasláním DMS podpoříte celostátní
veřejnou sbírku „Zasukované tkaničky“ určenou pro pomoc lidem
na invalidních vozících. Pošlete
dárcovskou SMS na číslo 87777
s textem: DMS TKANICKA (cena
jedné DMS je 30 Kč), informace na
www.tkanicka.cz.
sednictvo UNO o činnosti orgánu
ve vztahu k neziskovému sektoru
a průběžně budou o tomto informovat e-mailem, v příspěvcích na
web UNO nebo do bulletinu UNO.
E-mailová informace nebude probíhat formou poslání všech materiálů z příslušného orgánu, ale
měla by být výtahem problematiky
týkající se neziskového sektoru.
Z pověření předsednictva UNO
Zdeněk Beil

www.uno-ok.cz

