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Slovo úvodem… Druhý ročník ceny Křesadlo
Milí čtenáři,
milí zástupci
neziskových
organizací,
jsem ráda,
že se mi dostalo příležitosti přispět několika řádky
do tohoto bulletinu, který napomáhá k rozvoji a spolupráci neziskové sféry Olomouckého kraje.
Činnost neziskových organizací
na Jesenicku je stejně jako všude
jinde nenahraditelnou součástí společnosti. A možná díky své poloze
v rámci kraje a specifické sociální
problematice je jejich činnost na
Jesenicku ještě potřebnější. Svými
aktivitami a obětavou prací pomáhají v sociálních službách, přispívají k prevenci negativních společenských jevů, motivují občany města
k organizování a rozvíjení smysluplných volnočasových aktivit.
Od roku 2004 na Jesenicku periodicky probíhá komunitní plánování
sociálních služeb, na němž se aktivně
podílejí v rámci pracovních skupin
všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří své služby na Jesenicku
provozují. Město Jeseník komunitní
plán, demografické analýzy okresu
a informace ke komunitnímu plánování společně s katalogem poskytovatelů sociálních služeb zveřejňuje na webových stránkách města.
Pokračování na str. 2

prostředí, 5. humanitární pomoc,
rozvojové projekty, 6. dobrovolní
hasiči.
Nominace dobrovolníků za rok 2012 budou odměněni Křesadlem, se
V sobotu 22. prosince 2012
můžete podílet i vy – organizace proběhne v Chrámu sv. Mořice
Dobrovolnická sekce Unie nestát- i jednotlivci.
v Olomouci slavnostní předání cen
ních neziskových organizací OloDo 12. prosince 2012 můžete osmi dobrovolníkům, kteří nejvíce
mouckého kraje připravuje, stejně nominovat své kandidáty v šesti zaujmou odbornou porotu.
jako v loni, pro náš kraj udílení oblastech dobrovolnictví:
www.kresadlo-ok.cz
ocenění pro obyčejné lidi, kteří dě1. sociální služby, 2. děti, mláZa organizátory ocenění Křesadlo
lají neobyčejné věci.
dež, volnočasové aktivity, 3. zdrav Olomouckém kraji Michal
Na výběru dobrovolníků, kteří votnictví, 4. ochrana životního
Umlauf a Zdeněk Beil

Senioři v Evropském parlamentu ve Štrasburku
Ve dnech 20. až 23. října jsem se
společně se šedesáti účastníky Olomouckého a Zlínského kraje zúčastnil návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poznávací
zájezd se uskutečnil na pozvání
paní europoslankyně MUDr. Olgy

Sehnalové, MBA, v souvislosti s letošním Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Účastníci tohoto tematického zájezdu byli vybráni na základě výzvy sociálních odborů KÚ
obou krajů.

Během třídenní „Cesty do Evropy“, jak se projekt jmenoval,
jsme měli možnost poznat region
Alsaska, město Štrasburk i samotné sídlo Evropského parlamentu.

Usnesením Vlády České republiky ze
dne 29. srpna 2012 byl s účinností
od 30. srpna 2012 do Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace do
svého prvního funkčního období
jmenován zástupce z našeho kraje
Ing. Jiří Rudolf (místopředseda Unie
nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje) a do druhého
funkčního období Ing. Roman Haken
(ředitel Centra pro komunitní práci
střední Morava).

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací.
Úkolem této rady je mimo jiné
iniciovat a posuzovat koncepční
a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory
NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek

jejich činnosti, sledovat, iniciovat
a vyjadřovat se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO. Dále rada iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými
správními úřady a orgány územní
samosprávy v oblasti podpory
NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů.
Více najdete na www.vlada.cz/cz/
ppov/rnno/zakladni-informace-767/.
Zdeněk Beil

UNO má zastoupení v Radě vlády

Pokračování na str. 8
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Pokračování článku Slovo úvodem...
ze str. 1
V sociální oblasti bych nechtěla opomenout projekt samotného
města „Sociální integrace na Jesenicku“, který je zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, nebo projekt Zahrady 2000, o. s., „Centrum pro podporu zaměstnávání zdravotně
postižených osob v Jeseníku“,
umožňující vytváření poradny pro
zaměstnání osob se zdravotním
postižením. Poskytovatelé sociálních služeb na Jesenicku sdružení pod „Neziskové organizace
sociálních služeb na Jesenicku“ a
organizace podporující prorodinné
aktivity, děti a mládež, volný čas
a ekologii sdružené v Dobromyslu
se aktivně účastní seminářů, které
na Jesenicku organizuje UNO OK.
Město Jeseník si roli neziskových organizací ve společnosti
plně uvědomuje a je důležitým
partnerem, který činnost neziskových organizací podporuje každoročním poskytováním veřejné finanční podpory. V letošním roce
bylo rozděleno mezi neziskové organizace více jak 3 miliony Kč.
Částka přesahující 1 600 000 Kč
byla poskytnuta do oblasti kultury
a sportu, více než 1 200 000 bylo

přerozděleno do sociální oblasti.
Neopomíjíme ani oblast životního
prostředí, kam jsme přispěli částkou 200 000 Kč.
Bohužel i na obecní rozpočty
nemilosrdně dopadá současná restriktivní politika a ekonomická
destrukce a nutí obce radikálně
omezovat své výdaje. Přesto se
právě pro výše uvedenou nezastupitelnou roli neziskových organizací především v sociální oblasti
budeme snažit tuto činnost dále co
nejvíce podporovat. Proto také vítám úspěšnou spolupráci s UNO
OK, která činnosti neziskových organizací na Jesenicku intenzivně
posiluje, neboť spatřuji její roli také v určité koordinaci a systemizaci neziskové sociální infrastruktury
tak, aby byly zdroje rozloženy co
nejefektivněji a nejracionálněji.
Tímto bych chtěla všem neziskovým organizacím, jejich zaměstnancům, dobrovolníkům, UNO OK
a Mgr. Veronice Prokopové, pomocnici pro neziskové organizace
na Jesenicku, poděkovat za jejich
bohulibou a často nelehkou práci.
A nejen jim, ale i vám, vážení čtenáři, popřát mnoho sil, pevné zdraví
a spokojenost v osobním životě.
Ing. Marie Fomiczewová
starostka města Jeseník

Dne 22. listopadu proběhlo na Wurmově ul. 7 v Olomouci za účasti
představitelů města, kraje a spřátelených NNO a s požehnáním otce
arcibiskupa Jana Graubnera slavnostní otevření nového působiště
Poradny pro ženy a dívky, o. s.,
a Maltézské pomoci.
Prostory, které dříve využívala
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, poskytla NNO
za vstřícné nájemné Metropolitní
kapitula u svatého Václava.

Dle sdělení Jindřicha Suchánka, hospodáře kapituly, zde nyní
sídlí ještě Dalet, o. s., poskytující
koučování, terapii, supervizi a vzdělávání, Bajkazyl – komunitní půjčovna a servis kol, psychosociální
centrum ManaFotos, Buddhistické
centrum Most centrum Gotama,
o. s., Internetporadna.cz, Divadlo
Konvikt, Junák – svaz skautů
a skautek ČR, 9. středisko Jana
Boska Olomouc, 15. roj světlušek
Pampelišky a 8. středisko Vládi
Tylšara. Nabídka pronájmu
prostor platí
ještě do konce
roku 2012. Pokud máte zájem o tyto prostory, obraťte se
na pana Jindřicha Suchánka, tel.: 587
405 407, e-mail:
suchanek@
arcibol.cz.
Zdeněk Beil

Wurmova 7 opět ožila
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Konto bariéry

Téma celokrajského významu

Dobrý den,
jsme rodiče dvanáctiletého syna Peti. Náš příběh začal 10. 11.
2000, kdy se Peťa narodil, a to
v 38. týdnu těhotenství. Během
komplikovaného porodu došlo
k jeho dušení z nedostatku kyslíku
a z této příčiny byla diagnostikována dětská mozková obrna.
Medicínsky řečeno se jedná o DMO
– spastická kvadruparéza (postižení všech čtyř končetin), kdy
svaly jsou v postižených partiích
ztuhlé a trvale zasažené.
Od narození jsme se synem
pravidelně cvičili Vojtovu metodu,
jezdili na pobyty do lázní a léčeben, navštívili jsme lékařské odborníky. Podařilo se nám také
aplikovat domácí magnetoterapii,
zajistit přístroj Motomed, který nám
slouží k posilování horních a dolních končetin. To vše a mnoho dalších rehabilitací, kompenzačních
pomůcek a léčebných metod má
smysl pro zlepšení Peťova zdraví.
K pohybu Peťa používá mechanický invalidní vozíček, na který je
plně odkázán po celý den. Peťa má
DMO zasažené obě dolní končetiny,
kdy pouze za pomoci a neustálé
opory druhé osoby je schopný se
postavit a udělat pár krůčků. Levou
ruku plně využívá k manipulaci,
pravou ruku, která je více zasažená,
spíše k přidržení věcí.
Před rokem se nám podařilo
Peťu integrovat do běžné základní
školy v místě bydliště, kde má
k dispozici osobní asistentku a je
vzděláván podle individuálního
vzdělávacího plánu. Ve škole se mu
daří, má ji rád a je v ní spokojený.
Peťa i přes svůj handicap při
menší pomoci druhé osoby a s využitím kompenzačních pomůcek velmi rád sportuje. Jezdí na kole, rybaří,
společně s jeho mladší sestrou Adélkou jezdíme na rodinné výlety, rádi

plaveme, v zimě jezdíme na lyže,
které si Peťa moc oblíbil.
Náš syn prodělal několik ortopedických operací dolních končetin. Poslední operace proběhla
v lednu roku 2012 a umožnila udělat další velmi důležitý krok v našem životě, a to zahájit pro nás
nadějnou léčbu v Lázních Klimkovice u Ostravy. Lázně Klimkovice nabízejí specializovaný léčebný program pohybové terapie KLIM-THERAPY. Metoda slaví velké úspěchy
při léčbě dětí postižených dětskou
mozkovou obrnou. Odborníky sestavený terapeutický plán přispívá
ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke
zlepšení soběstačnosti, ke změně
schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů,
obnovení správných pohybových
návyků a posílení svalové síly.
Léčba je pro nás, co se týká financí, bohužel nedostupná. Kompletní léčebný program na 4 týdny
pro našeho syna stojí 47 200 Kč.
Abychom Peťovi umožnili lepší
pohyb v jeho přirozeném domácím
prostředí, koupili jsme starší dům,
který budujeme na bezbariérový.
Tato přestavba je pro nás finančně
náročná a v současné době je pro
nás nemožné léčebný program pro
našeho syna finančně zajistit. Proto bychom vás rádi požádali o finanční pomoc.
Pokud budete tak laskaví
a přispějete Peťovi, umožníte mu
absolvovat rehabilitační léčbu
a možná udělat ten vysněný samostatný první krůček.
Mockrát děkujeme za vaši
podporu a příspěvky.
Maminka a tatínek Peti
www.kontobariery.cz/Komupomahame/Komu-muzete-pomoci/
Petr.aspx
Pomoci lze platebním příkazem na číslo účtu: 777 777
222/0800, variabilní symbol:
001110, specifický symbol: 001110

Organizace Neziskovky.cz, o. p. s.,
pořádá v Olomouci ve dnech 3. a 4.
prosince 2012 od 10 do 17 hodin
seminář „Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku“.
Naučíte se, jak si vhodným
účtováním zjednodušit práci při
vyúčtování dotací a grantů, při
účetní uzávěrce a závěrce a při vyplňování daňového přiznání. Více
informací o kurzu naleznete na našich webových stránkách, kde se

rovněž můžete na kurz přihlásit:
www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=341.
Seminář pořádáme ve spolupráci s UNO Olomouckého kraje.
Bc. Barbora Kopencová, koordinátorka vzdělávání, Neziskovky.cz,
o. p. s., Malé nám. 12, 110 00
Praha 1, tel.: 224 239 876,
mobil: 605 276 326, e-mail:
kopencova@neziskovky.cz

Pozvánka na seminář

www.uno-ok.cz

Zprávy z regionů a místních sekcí UNO

Na svatého Martina bývá
dobrá peřina
A co ještě? Rohlíky, světélka, lampiony a čokoládové podkovy. Nevěříte? Měli jste být 12. listopadu
na Martinské slavnosti.
Když se do jesenických ulic

vplížila tma, před vodní tvrzí se
roztančila záhadná světélka. Nejprve zablikala nesměle, ale pak
jich bylo více a více.
Pokračování na str. 4

Setkání neziskových organizací k pátému výročí otevření Domu chráněného bydlení TRILOBIT v Čelechovicích
na Hané.

senci, a to jak prezentací činnosti,
tak výrobky svých obyvatel. Dále
pak Domov důchodců v Kostelci,
zastoupený ředitelem Mgr. Davidem Ševčíkem, Klub seniorů
v Brodku u Přerova, jenž prezentovala paní Mojková. Přítomni byli i obyvatelé a zástupci domovů
např. z Víceměřic, Prostějova –
Nerudovy ul. a Soběsuk.
Všichni zúčastnění i zájemci
z řad místních a okolních obyvatel
měli možnost si prohlédnout Dům
chráněného bydlení TRILOBIT, nahlédnout do bytů, společenské
místnosti a projít se v nově vybudovaném areálu za domem.
Poděkování patří i Mgr. Miladě Dosedělové, předsedkyni správní rady TRILOBIT, o. p. s., za zajištění pohoštění a pomoc při
organizaci.
Setkání přispělo ke vzájemnému poznání a předání si zkušeností z práce v zařízeních pro seniory.
Věříme, že pro všechny zúčastněné to bylo příjemně strávené dopoledne, stejně jako pro nás
organizátory.
Marcela Halová
halova.marcela@seznam.cz
TRILOBIT, o. p. s.
Čelechovice na Hané

Setkání v Domě chráněného
bydlení TRILOBIT, o. p. s.
Ve středu 7. listopadu 2012 se konalo v Čelechovicích na Hané setkání neziskových organizací
a příspěvkových organizací, jejichž
náplní činnosti je poskytování služeb seniorům.
Na úvod promluvila starostka
obce Čelechovic na Hané paní Jarmila Stawaritschová, která přiblížila historii chráněného bydlení
TRILOBIT, o. p. s. Následovalo vystoupení pěveckého sboru z Čelechovic na Hané. Obecně prospěšnou společnost TRILOBIT, její
činnost a působení představila ředitelka společnosti Marcela Halová.
Celá akce se konala za podpory Okrašlovacího spolku v Prostějově, její předsedkyně
Ing. Milady Sokolové a za podpory Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje,
kterou na setkání prezentovala její místopředsedkyně Mgr. Marcela
Vystrčilová.
Prostor k prezentaci dostali
i přítomní zástupci okolních zařízení pro důchodce. Přítomným se
představil Domov důchodců v Je-

www.uno-ok.cz

Přikrmujte ptáky
Správným přikrmováním pomáháme
ptákům přežít zimu

Zima dorazila i do nížin a přátelé
ptáků instalují na okna a balkony
krmítka. Začíná období přikrmování ptáků, a tak je nejvyšší čas
si připomenout, co mají naši ptáci
nejraději a co do krmítek nepatří.
Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků, podle odborníků
z Moravského ornitologického
spolku, jsou semínka slunečnice
a drcené vlašské ořechy. V menší
míře, jako doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa,
loupaného ovsa a pšenice. Pokud
některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí a ptáci je nežerou, je lepší je do krmítka již
nedávat. Tam, kde krmítko navštěvují výhradně vrabci domácí nebo
polní, je vhodné jim přilepšit
strouhankou ze suchého bílého pečiva. V obchodech můžete koupit
i různé směsi pro zimní přikrmování ptáků, nejlepší jsou však
ty, ve kterých jsou převážně semena slunečnice.
Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí a polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí
objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík
lesní, pěnkava jikavec, pěnkava
obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka a strakapoud velký.
Za nejvzácnější a nejkrásnější
skvost krmítek je ochránci ptáků
považován brkoslav severní.
Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly
a brkoslavy jsou největší pochoutkou jablka a plody jeřabin. Můžete je zavěsit na větve před okno
nebo kolem krmítka. Sýkorky,
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brhlíky a strakapoudy spolehlivě
přiláká zavěšený hovězí lůj. Někteří ptáci, jako například pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději sbírají semena na zemi pod
krmítkem, a tak není na škodu,
když nějaká semena vypadnou.
Do krmítek naopak v žádném
případě nepatří zbytky jídel z kuchyně, chleba a slané pečivo. Ptáci by mohli po jejich pozření
uhynout.
Čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete a čím je přírodě
bližší okolí vašeho krmítka, tím
více druhů na něm a v jeho okolí
můžete pozorovat. Ptáci sice zatím
nejsou na krmítkách životně závislí, ale rádi si přilepší potravou ze
snadno dostupného zdroje. Až
později nastanou kruté mrazy, potrava z krmítek jim může zachránit
i život.
Pokud si nejste jisti, jaký ptačí
druh se objevuje na vašem krmítku, pak návštěvníky vyfoťte, nakreslete nebo dobře popište
a zašlete dotaz do Moravského
ornitologického spolku v Přerově
na e-mail: mosprerov@seznam.cz.
Ornitologové vám rádi pomohou
s určením.
Jiří Šafránek
Kos černý

foto: Adolf Goebel

Pozvánky Malé lišky
Malá liška – klub přátel přírody
organizuje mimo jiné ve čtvrtek
13. prosince „Výukový kurz různých technik domácí výroby svíček“, který se bude konat v YMCA,
Šafaříkova 7, Olomouc-Hodolany
od 18 hodin.
Budeme vyrábět vlastní gelové
či stáčené medové svíčky. Příspěvek na akci je pro členy 140 Kč
a pro hosty 160 Kč. V ceně je nájem
prostor, materiál (gel, vosk, knot,
skleněné kalíšky, zdobicí materiá-

ly apod.). Akci vede Monika Tichá
Dále Malá liška zve na úterý
18. prosince v 18 hodin na akci
„Hej hola koleda“, kde budeme
zpívat písně vánoční, méně známe
koledy, nezprofanované reklamou.
V předvánočním shonu nabízíme
chvíle k zastavení, zklidnění a naladění se na sváteční notu, setkání
s přáteli v příjemném prostředí
v Klubu pro seniory, Javoříčská 2,
Olomouc.
Zdeněk Beil
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Vzdělávací kurzy (nejen) pro Nabídka softwaru pro NNO
Jakým způsobem ukládáte infor- ganizování informací, ukládání
neziskové organizace
Liberix je neziskovka, která působí v Olomouci a Opavě a zaměřuje se na vzdělávání v oblasti
softwaru a internetu. Rádi bychom
svoje nabyté zkušenosti šířili dále,
proto vás zveme na některý vzdělávací kurz. Místo konání kurzu:
Opava, Olomouc nebo podle dohody (u vás).
Více informací a kompletní nabídku kurzů najdete na webu
www.libit.cz.
Cena kurzu za jednu osobu je
500 Kč, více osob z jedné organizace získá slevu. Celková délka kurzu je 240 minut. Vaše dotazy a objednávky vyřešíme na
e‑mailu skoleni@liberix.cz nebo tel.
čísle 595 175 184. Na setkání se
těší Vlastimil Ott, Liberix, o. p. s.
Jak se propagovat na internetu
Na kurzu se budeme zabývat praktickými zkušenostmi. Dozvíte se, jak
využívat sociální sítě, proč rozvíjet
svůj web a že skvělým nástrojem je
obyčejný e‑mail. Školení je určeno
lidem, kteří se v neziskovkách věnují fundraisingu, marketingu, ale
nejenom jim – rady využije každý
aktivní uživatel internetu, který si
buduje své portfolio.

Jak ušetřit na softwaru v neziskové organizaci
Existuje množství kvalitního a legálního softwaru, se kterým dokážou šikovné ruce zázraky. Možná
programy jako Scribus, LibreOffice, Inkscape, WordPress nebo
Thunderbird neznáte, možná ano.

Rozšíříme vám obzory, protože ho
používáme již mnoho let a považujeme se v této oblasti za zkušené
uživatele. Pomůžeme vám s výběrem softwaru pro vaši organizaci
tak, aby byl legální a bezplatný.

Jak vytvořit a budovat svoje
webové stránky
Budovat obsah webu vaší organizace je sice pracné a časově náročné, ale vyplatí se to. Nepotřebujete žádné speciální dovednosti ani placeného odborníka.
Poradíme vám, co byste měli dělat
a čemu se vyhnout. Web není jen
vaše vizitka, může to být váš výkonný spolupracovník. Vše ukážeme na redakčním systému
V pondělí 5. 11. se již pátým
WordPress.
rokem na Hotelové škole VincenVytvářejte newslettery, časopi- ce Priessnitze v Jeseníku konal sesy a další tiskoviny v OpenOffi- minář, který byl zaměřen na
získání neinvestičního příspěvku
ce.org (LibreOffice)
Kancelářský balík LibreOffice/ až 30 000 Kč z rozpočtu OloOpenOffice.org disponuje mnoha mouckého kraje a na výklad prafunkcemi (kromě toho je zcela videl poskytování příspěvků z rozzdarma). Na konkrétních úkolech počtu města Jeseník. Z patnácti
si ukážeme, jak program využít přihlášených zájemců dorazilo
v běžné práci. Připravíme si jed- celkem dvanáct zástupců z nenoduchý magazín, newsletter v PDF ziskového sektoru. Lektorkou byla
formátu nebo si ukážeme chytrou charismatická žena, paní Marcela
Vystrčilová, která svižným a záprezenční listinu.
Vlastimil Ott, Liberix, o. p. s.
Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc
tel. +420 595 175 184
Pokračování článku Na svatého Marwww.liberix.cz
tina bývá dobrá peřina ze str. 3
Desítky. To přicházeli rodiče
Školíme a instalujeme open sour- s dětmi na tradiční Martinskou
ce: Linux, OpenOffice.org/Libre- slavnost pořádanou Sdružením pro
Office, WordPress.
alternativní vzdělávání a Mateřským centrem Krteček v Jeseníku.
A jak začít nejlépe? No přece
příjezdem svatého Martina. Už to
všichni slyší, podkovy cvakají na
dláždění a je tu jezdec na bílém
V současné době probíhá na radni- koni. Ano, je to svatý Martin. Náhci výběrové řízení na firmu, která le však zastavuje a sklání se u žebrealizaci Holického lesa provede.
ráka, který se choulí u hradního
Cesta ke startu prací na Ho- mostu. Vytahuje meč a svůj vyšílickém lese však byla dlouhá vaný plášť roztíná na dvě části.
a trnitá. Petici za Holický les jsme Jednu podává nebohému žebrákovi,
podepisovali již v létě 2008, druhou si přehazuje přes ramena
v dubnu 2010 radní Holický les a mizí v houst-noucí tmě. Z dáli je
schválili, ale přesto bylo před ná- slyšet jen klapot podkov. Dětem se
mi ještě mnoho překážek. Proto tají dech. Byl to opravdu Martin?
máme obrovskou radost, že s reaPo úvodní scénce v podání malizací Holického lesa se začne již lých herců se všichni svorně pustili
na jaře 2013. Znamená to pro nás do martinských rohlíků. Ty byly. Ale
všechny naději, že tu nebude další pozor, takový rohlík chutná jenom
šeď průmyslové zóny, ale že se tomu, kdo se o něj podělí. Martin se
nám každé jaro bude les zelenat přece také dokázal rozdělit.
více a více.
Po vydatném posilnění vyrazil
Ivana Kalodová průvod s lucerničkami a lampiony

Holický les má dotaci
Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa podepsal dne 22. 10. 2012
projekt statutárního města Olomouc „Založení krajinného prvku
Holický les“, a to na základě doporučení z 26. zasedání řídícího výboru konaného dne 20. 9. 2012.
Tímto se otevírá cesta k realizaci první etapy Holického lesa.
Jedná se o zalesnění pole o výměře asi 33 ha mezi železnicí na Přerov a ulicí Šlechtitelů. V tomto
prostoru bude vysázeno více než
72 000 stromů. Byly vybrány dřeviny, kterým nevadí vysoká hladina
spodní vody a občasné záplavy,
protože Holický les poslouží rovněž
jako protipovodňová ochrana.
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mace o svých klientech nebo dárcích?
Na trhu se právě objevila
novinka – aplikace EviKon, která
je určena speciálně neziskovkám
a slouží k ukládání:
• informací o firmách a společnostech,
• kontaktních osobách,
• darech,
• aktivitách (odchozí pošta,
schůzka, účast na kulturní akci,
platba příspěvků atp.).
Aplikace se neinstaluje, funguje na
internetu. Slouží jako nástroj k or-

historie činností a sdílení informací mezi lidmi v jedné organizaci.
Vše si můžete vyzkoušet zde:
http://demo.evikon.cz/ (jméno: demo,
heslo: demo)
Další informace na adrese
http://evikon.cz.
Vlastimil Ott, Liberix, o. p. s.
Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc
tel. +420 595 175 184
www.liberix.cz

Dotace na Jesenicku už popáté

roveň zajímavým výstupem zodpovídala všechny dotazy zvídavých
seminaristů. Na semináři panovala pohodová atmosféra. Jesenické
neziskové organizace děkují Unii
neziskových organizací a paní Vystrčilové za možnost uspořádat
tento seminář právě v odlehlém
Jeseníku. Těšíme se na další!
Mgr. Veronika Prokopová
pomocník pro neziskové
organizace na Jesenicku
e-mail: sokolova@uno-ok.cz
mobil: +420 776 734 516
kolem kostela směrem k novému
sídlu mateřského centra na Zámeckém náměstí. Zde Martin zanechal
pro každého malé překvapení. Kdo
se ale chtěl vydat k tajemnému
stromu, musel nejprve vyrobit jednoduché krmítko pro ptáčky. Malí
i velcí natírali papírové roličky,
a často nejen je, medem, aby je
mohli obalit v nachystaném zrní.
Cestu k tajemnému stromu
ozařovaly svíčky a zahrada vypadala kouzelně a tajuplně. Výměnou za krmítko si děti odnášely
čokoládové podkovy. Ani rodiče
nepřišli zkrátka. Tradiční jablečný
punč opět slavil úspěch.
Svatomartinskou slavnost navštívilo sedm desítek dětí a přibližně osmdesát rodičů. Na bezpečnost dohlédla Městská policie
Jeseník, koláče věnovala Selská
pekárna a finančně akci podpořila
Unie neziskových organizací. Všechno bylo, jak má být. Jen ten sníh
některým chyběl. Však on ho Martin pošle včas. Nebojte.
J. Š. Truneček

www.uno-ok.cz
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Zahraniční dobrovolníci ve Šternberku

V březnu 2012 přivítalo město
Šternberk 2 nové dobrovolníky –
mě, Annu Chub z Ukrajiny, a Megan Cooper z Velké Británie/Austrálie. Jsme zapojeny do programu EU
Evropská dobrovolná služba (EDS)
a náš projekt se jmenuje Growing up
in Europe! (Vyrůstání v Evropě!)
a je podpořen z programu Mládež
v akci. Naší hostící organizací je
People to People International
Chapter Šternberk, která se o nás po
9 měsíců stará a pomáháme v ní
s organizací všech jejích akcí pro
děti a dospělé. Během projektu jsme
si vyzkoušely spoustu nových věcí,
např. sjíždění řek, pěší turistiku, organizování dětského dne Cylindr
a mnoho dalších. S dalšími členy
PTPI jsme uspořádaly několik akcí

pro obyvatele Šternberku a také například pomáhaly na festivalu Hanácké Benátky v Litovli.
Mezi naše další aktivity patří
práce v Charitě Šternberk, kde pracujeme v denním pobytu Rozkvět
pro postižené. Pomáháme jim s klienty, hrajeme si s nimi nebo asistujeme při uměleckých workshopech.
Dále se podílíme na aktivitách pionýrské skupiny Plejády Šternberk,
chodíme na pravidelné schůzky
a učíme děti první pomoc, rozdělávání ohně, šifry nebo si jen hrajeme. Jely jsme s dětmi i na zimní
a letní tábor, což byl pro mě jeden
z nejlepších zážitků celého projektu.
EDS ve Šternberku nám dala
příležitost naučit se mnoho o České
republice, její kultuře a životním

Soutěž o vánočního kapra

Sbor dobrovolných hasičů v Lesnici vás co nejsrdečněji zve na již III.
ročník zimní pohárové soutěže
,,O lesnického vánočního kapra“
v požárním útoku hasičských družstev, která se koná 15. 12. 2012
v 11.00 hodin v areálu u kulturního domu.
Prezentace: 10.30–11.00 hodin.
Směrnice: provedení PÚ dle
pravidel vlastních s výjimkami,
které si stanovil pořadatel (útok
2B, půjčení dvou členů do družstva atd.).
Ústroj jednotná dle pravidel
PS, požárnický opasek, přilba.

Kategorie: muži, ženy, veteráni.
Členové družstev nemusejí být
členy jednoho SDH, ale mohou
startovat maximálně dvakrát.
Nářadí: savice 2×2,5 m nebo
1,60 m (4 ks), 2 hadice B, 4 hadice C, 2 proudnice, sací koš s klapkou, rozdělovač, kategorie veteráni PS 8.
Družstva na prvních třech
místech obdrží poháry SDH, družstva, která skončí v pořadí do
10. místa, věcné ceny.
A pozor! Vítězná družstva si
vlastnoručně vyloví kapra z kádě.
Během soutěže se k občer-

stylu. Měly jsme možnost cestovat,
navštívit na hudební festivaly,
zkrátka zapojit se do českého života. Devět měsíců v České republice
nás navždy změnilo a doufáme, že
i pozitivně ovlivní naši budoucnost.
Anna Chub, přeložila Eliška Vránová,
e-mail: Gee-Gee@seznam.cz

stvení bude nabízet zabíjačková
polévka, domácí uzené, výpečky,
vánoční cukroví, svařák, punč.
Možnost převlečení do suchého
oblečení ve vyhřáté místnosti a v KD,
teplota z vodovodního řádu.
Přihlášení do soutěže je možné
do 12. 12. 2012 na e-mail: sdhlesnice@
seznam.cz nebo trendlzdena@
seznam.cz.
Na netradiční soutěž, zkoušku
vašeho týmu a materiálu v netradičním podnebí v tradičním předvánočním shonu, na chvilku zábavy a odpočinku vás co nejsrdečněji zvou lesničtí hasiči.
Velitel SDH a vedoucí soutěže
Zdeněk Trendl, starosta SDH Jiří
Smrček

Hasičský týdeník v elektronické podobě
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Divácké násilí

Občanské sdružení Bezpečný Šumperk, o. s., si dovoluje pozvat vás
na akci – seminář pod názvem
„Divácké násilí“.
Na základě osobních kontaktů se
podařilo oslovit a získat pro exkluzivní vystoupení na semináři experty
z řad Policie ČR, kteří tuto problematiku v rámci České republiky i v rámci mezinárodních spoluprací řeší.
Uvedení odborníci mají velké zkušenosti z uvedené oblasti nejen z „národních úrovní“, ale také z akcí
„okresního“ nebo „místního“ charakteru, kam se v poslední době problematika diváckého násilí přesouvá.
Projevy diváckého násilí v České republice nejsou k vidění pouze u nejrozšířenějších sportů, jako
je např. fotbal nebo hokej, ale objevují se již i u méně masových
sportů a společenských akcí.
Seminář bude samozřejmě doplněn zkušenostmi od představitelů složek Integrovaného záchranného systému okresu Šumperk.
Cílovými skupinami pro tento
seminář jsou zejména: státní správa, samospráva, základní a střední
školy, organizátoři sportovních akcí, organizátoři veřejných akcí, organizátoři společenských akcí,
policie a záchranáři.
Účast na semináři je zdarma
a pouze pro omezenou kapacitu
účastníků!
Více informací naleznete na
www.bezpecnysumperk.cz.
Ing. Martin Žaitlik
předseda sdružení
tel.: 602 794 666

cování sboru, problémy v jednotce či kraji). Velmi rádi uveřejníme
vaše fotografie. Máme zájem,
V listopadu 2012 začal vycházet chybět ani vaše názory, nějaký ten lou Českou republiku, rádi uvítá- abyste se s námi spolupodíleli na
Hasičský týdeník v elektronické recept na polední pochoutku či me příspěvky z vašich místních or- přípravě každého nového čísla
podobě a je vyvěšen na webu vtip. Chceme, abyste za každý tý- ganizací napříč Českem, Moravou Hasičského týdeníku.
http://hasicskytydenik.cz/. V týde- den dostali vždy ucelené informace. a Slezskem. Nebojte se pochlubit
Hasičský týdeník, Bořivojova
níku se dozvíte aktuální zprávy
Přivítáme i vaši výraznou spo- se svými úspěchy (nominace na 878/35, Praha 3 Žižkov, 130 00
z činnosti hasičských sborů v celé lupráci, rádi se necháme inspirovat různé závody, úspěchy a dobré Kontaktní e-mail: redakceht@4eg.cz
ČR. V našich pravidelných rubri- čtenářskými připomínkami.
umístění na závodech), ale třeba
www.hasicskytydenik.cz
kách kromě zpravodajství nebudou
Naším cílem je zasáhnout ce- i starostmi (nedostatečné finanBulletin UNO – měsíčník Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vydává Nadační ústav
regionální spolupráce, o. p. s. (Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ: 26844389). Uzávěrka tohoto vydání
byla 10. 11. 2012, uzávěrka příštího vydání bude 10. 12. 2012. Náklad 300 kusů. Redakční rada: Ing. Jiří Rudolf,
Mgr. Marcela Vystrčilová, Mgr. Hana Kroupová, JUDr. Hynek Pečinka, Luboš Langer. Jazyková korektura:
Mgr. Lucie Loutocká. Odpovědný redaktor: Ing. Zdeněk Beil, tel.: 587 206 308, 606 591 096, e-mail:
beil@uno-ok.cz. Povoleno MK ČR, registrováno pod E 20198 potvrzením ze dne 11. 5. 2011. V elektronické podobě jsou bulletiny archivovány na adrese www.uno‑ok.cz. Bulletin vychází s podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc. Informace uvedené v tomto bulletinu neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor
příspěvku. Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí korespondovat s postoji vydavatele.

www.uno-ok.cz

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Heřmánek v roce 2012 oslavil Předvánoční ladění
v Rodinném centrum Provázek
šesté narozeniny
Rok 2012 vnesl do naší společnost
především zhoršující se ekonomickou situaci, což se dotýká i nevládního neziskového sektoru.
Dotační programy jsou omezené,
možnosti finanční podpory z podnikatelského sektoru se snižují.
V Heřmánku se nám díky úspěšnosti v žádostech o granty a pokračující profesionalizaci podařilo
udržet pravidelný denní provoz herny. K tomu jsme realizovali mnoho
vzdělávacích a poradenských aktivit, především pro rodiče malých
dětí. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Holice postupně rekonstruujeme školicí
místnost se zázemím v suterénu MŠ.
Cestu do herny si našli i prarodiče
a starší sourozenci.
Na závěr roku 2012 bych ráda
poděkovala všem spolupracovnicím, kolegům a dobrovolníkům,
kteří pomáhají zajistit chod centra, pracují s obrovským osobním
nasazením, často s dětmi u prsu,

v náručí nebo na noze, a jejich rodinám za podporu, trpělivost a pomocnou ruku. Dále všem partnerům, se kterými se při své práci
potkáváme, všem našim dárcům
(finanční a věcná pomoc), jejichž
pomoci si vážíme, a hlavně našim
návštěvnicím a návštěvníkům, kteří společně vytvářejí inspirativní
a vstřícné prostředí.
PhDr. Petra Tenglerová, předsedkyně O. s. Heřmánci, které provozuje Rodinné a komunitní centrum Heřmánek, e-mail:
rc-hermanek@seznam.cz
www.rc-hermanek.cz

Pozvánky RC
Heřmánek:

6. prosince, 16.30–18.00 hod.
Mikulášská besídka
7. prosince, 10.00–11.30 hod.
Tvoření z včelího vosku, prodej
medu přímo od včelaře
Výroba vánočních ozdob, přáníček a PF
7. prosince 11.45–12.00 hod.
Tradiční zdobení stromečku na návsi před ZŠ v Holici
10. prosince 10.00–11.00 hod.
Čaje krále Ječmínka – prezentace
s ochutnávkou a prodej čajů
14. prosince, 10.00–11.30 hod.
Zdravotní gramotnost – téma
Zdravý pohyb
17. prosince 9.00–12.00 hod.
Vánoční besídka s pohoštěním
a nadílkou pro Heřmánek
18. prosince 16.30–18.00 hod.
Tvoření – smaltové šperky (přihlášky na rc-hermanek@seznam.cz)
19. prosince 10.00 hod. v Divadle
hudby Vánoční pohádka – Setkání
před betlémem
19. prosince 16.30–17.30 hod.
Vánoční cvičení s Méďou Béďou
21. prosince 9.30 hod. u vchodu
Vánoční výprava do ZOO
Od 20. 12. 2012 do 2. 1. 2013 je
herna uzavřena.
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Prosinec je měsíc, ve kterém pravděpodobně většinu lidí napadne
slovo Vánoce, s nímž je spojena
představa pohody, klidu a dárků.
I v rodinném centru Provázek se
chceme na tuto událost připravit.
Během minulého období probíhalo
u nás mnoho vzdělávacích aktivit
z různých oblastí života rodiny.
Uskutečnily se dva kurzy Efektivního rodičovství, dva semináře
Ven z kruhu dluhů, beseda O nejčastějších dětských onemocněních,
seminář Konflikty v manželství
a jak na ně, seminář s promítáním
v rámci Dnů pro rodinu – Izrael
očima Evropana.
A teď je tedy čas na nabídku
voňavých vánočních čajů, na ukázky a prodej výrobků z naší Tvořivé
dílny, na povídání o dětských knihách, čas na společná setkání celých rodin.
Na začátku měsíce – v úterý
4. prosince – bude od 16 hodin

probíhat akce Mikulášova cestička. Děti s rodiči mohou projít pohádkovým příběhem, kde společně
zdolají všechny nelehké překážky
a dají se cestou, na jejímž konci
čeká velké překvapení. Připraveny
budou i Mikulášské zpívánky a nadílka. Tato akce se uskuteční v Rodinném centru Provázek, Štítného
10. Na stejné adrese ve středu
5. prosince od 15 hodin je v rámci programu rodinné klubíčko připravena ve spolupráci s Městskou
knihovnou beseda O čtení pro děti.
Nedělní odpoledne 9. prosince
prožijeme společně vánoční čas
s příběhem maňáskového křesťanského divadla, se zpíváním koled, výrobou dárků. Nebude chybět ani tombola a drobné dárečky
pro každé dítě a ochutnávka vánočního cukroví. Akce se uskuteční v Evangelickém kostele na
Blahoslavově ulici v 16 hodin.
Zuzana Kundelová, RC Provázek

Měníme věci kolem nás
V olomouckém S-Cube se koná
8. a 9. prosince od 10 hodin první
ročník kreativního vánočního jarmarku. Organizuje ho občanské
sdružení OliVy v rámci projektu
Měníme věci kolem nás. Na jarmarku se představí lidé, kteří rádi
tvoří nebo zpívají a hrají divadlo,
a několik neziskových organizací
z celého kraje. „Chceme do Olo-

kých souborů nebo si poslechnout
vánoční písně v podání Bystrovanského šramlu nebo pěveckého
mouce přinést v předvánoční době uskupení Bodo,“ prozradila Marněco nového a zajímavého. Své kéta Zborníková ze sdružení OliVy.
originálně ručně vyrobené před- K prodejním stánkům přibudou taměty budou prodávat umělci jako ké stánky neziskových organizací,
například Andy Allen a Woody především rodinných a mateřských
Warhol, Jenis, Andy Bori a mnoho center, která svými workshopy podalších. Také bude možné zhléd- těší i nejmenší návštěvníky.
nout módní přehlídku studentek
Martina Vysloužilová
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
e-mail:konvik@klikni.cz
divadelní představení olomouc-
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Osobní bankrot zbaví dluhů do 5 let
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cení a nic nedluží, i když ještě
nesplatil dluhy v plné výši. Nedoporučujeme nechat si návrh vypracovat za nehorázně vysoké
poplat- ky, 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

Již pár let mohou lidé, kteří mají velké
exekuci uspokojeny přednostní
dluhy a nejsou je schopni splácet, vypohledávky.
hlásit na sebe osobní bankrot a během Pro orientační vypočítání výše
5 let se tak svých dluhů zbavit na stá- splátek z vašeho příjmu slouží
lo. Jak takový osobní bankrot probíhá? kalkulačky na internetových portálech (např.: http://insolvencniInsolvenční zákon upravuje dva zakon.justice.cz). Na začátku je nutmožné způsoby oddlužení:
né vyplnit předepsaný formulář
1) Zpeněžení majetkové podstaty návrhu na insolvenci, kde popíše– jde o prodej majetku dluž- te svoji situaci, doložíte své příníka, například nemovitosti, jmy, majetek a své dluhy.
který nabyl před vyhlášením
Jakmile návrh vyplníte a doloosobního bankrotu.
žíte potřebné přílohy, předáte ho
2) Plnění splátkového kalendáře – příslušnému soudu a ten vydá vydlužník je povinen měsíčně (po hlášku o zahájení insolvenčního
dobu 5 let) splácet věřitelům ze řízení. Pokud bude neúplný, soud
svých příjmů částku ve stejné vás vyzve k jeho doplnění nebo
výši, v jaké z nich mohou být opravě, a to zpravidla ve lhůtě
při výkonu rozhodnutí nebo při 7 dnů. Pokud ho schválí, určí oso-

bu insolvenčního správce a svolá
schůzi věřitelů. Dlužník je povinen
se schůze zúčastnit. Po schůzi věřitelů a rozhodnutí o způsobu oddlužení vydá soud rozhodnutí
o insolvenci a začíná běžet lhůta
pro splnění podmínek oddlužení.
Po jejich dodržení vydá soud usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek.
Soud může návrh také odmítnout nebo zamítnout a může rozhodnout o konkurzu – v tuto chvíli je lepší návrh vzít zpět.
Po skončení insolvence prodejem majetku nebo po 5 letech
splácení dluhů je dlužník osvobozen od jakéhokoliv dalšího splá-

Ve dnech 12.–14. listopadu 2012
se v Ostravě, Brně a Praze konala
putovní konference „Transparentnost a veřejná prospěšnost – inspirujte se švýcarskou precizností“
a workshop „Transparentnost očima neziskových organizací“, s cílem seznámit účastníky se švýcarskou praxí v oblasti veřejné prospěšnosti a transparentnosti organizací.
Přednášející Martina Ziegerer
je výkonnou ředitelkou švýcarské
Nadace Zewo, nezávislé agentury
podporující transparentnost a integritu charitativních organizací
vůči veřejnosti. Švýcarská občanská společnost je poněkud odlišná od naší, obě společnosti však
mají některé společné znaky. Pro
potřebu monitoringu a zvyšování
důvěry organizací byla v roce
1934 založena Nadace Zewo, která přiděluje certifikáty důvěryhodným a transparentním organizacím. Certifikát získá organizace na 5 let a jedná se o placenou
službu, při které Zewo monitoruje

mi. Na rozdíl od zemí, kde charitativní činnosti mají dlouholetou
nepřetržitou tradici a neziskový
sektor má vysoký morální kredit.
Odpoledne pokračovala konference třemi workshopy: „Jak vidí
transparentnost neziskových organizací business sféra?“, který
společně se Šedivým vedla Simona Kaňoková, specialista public relations – senior ČEZ, a. s. Druhý
workshop na téma „Etika jako
předpoklad stability a rozvoje neziskové organizace“ probíhal pod
vedením Aleše Mrázka, zástupce
ředitele Neziskovky.cz, o. p. s.
Náplní třetího workshopu
s názvem „Transparentnost očima
neziskových organizací“, který
jsem vedla já, byl neformální průzkum ochoty zástupců NNO zveřejňovat některé údaje o organizaci a následná diskuze o kladech a záporech transparentnosti
neziskových organizací. Průběh
diskuzí se do určité míry podobal,
ale jednotlivé skupiny měly určitá
specifika.
Skupina, která pracovala na
workshopu v Ostravě, jako dominantní téma probírala tzv. stigma-

tizaci dárce. Zástupci NNO se
přikláněli k volbě dárce nezveřejňovat, aby je nevystavili zvýšenému
zájmu o dary od dalších organizací.
Zástupci se shodli na tom, že i malá
občanská sdružení vypracovávají
výroční zprávy a používají je jako
propagační materiál. Workshopu
v Brně se zúčastnil odpůrce navrhovaného zákona, který si myslí, že
není dobré nechat zasahovat stát do
fungování neziskového sektoru. Pro
mne osobně byl zajímavý názor, že
statusový zákon v sobě obsahuje tři
oblasti, a to oblast morálky, ekonomiky a legislativy. I workshopu
v Praze se účastnil zásadní odpůrce
navrhovaného zákona, jenž by
i přesto navrhoval i další informace
ke zveřejnění v rámci transparentnosti neziskových organizací.
Diskutovali jsme také o míře objektivity při rozdělování dotací z veřejných rozpočtů a očekávanému
přínosu zákona o statusu veřejné
prospěšnosti, který nelze vidět
v okamžitém zamezení negativních
jevů, ale v možnosti v budoucnu
pozvednout morální kredit transparentních neziskových organizací.
Milada Šnajdrová

borný seminář na téma „Přeshraniční trh práce – výzva, která přináší změnu“. Tematicky byl seminář orientován na informovanost
obyvatel o možnostech pracovní
mobility v přeshraničních regionech, dále se věnoval příkladům
dobré praxe těchto regionů v oblasti trhu práce či rozvoje turistického ruchu. Olomoucký kraj
představil mezinárodní projekt

Cestování časem, který je financován z Operačního programu
Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007–2013. Prezentaci připravila projektová manažerka
Mgr. Radka Pluskalová z Odboru
investic a evropských programů
Krajského úřadu Olomouckého
kraje.

Putovní konference

Informace z OK4EU

zejména veřejnou prospěšnost
činnosti, vedení organizace včetně
nákladů na řízení, etiku fundraisingu a využití získaných financí.
Pro organizaci je udělený certifikát
značkou, která potvrzuje její efektivitu, transparentnost a důvěryhodnost.
V dalším vstupu informoval
Marek Šedivý o aktuálním stavu
příprav návrhu zákona o statusu
veřejné prospěšnosti. Návrh stále
ještě prochází mnoha změnami,
základní rámec je však hotov
a pravděpodobně v prosinci 2012
nebo v lednu 2013 projde připomínkovým řízením. Připomínkovým místem bude mimo jiné
i AVPO, doporučujeme tedy sledovat aktuální informace na webu
www.avpo.cz.
Aleš Mrázek ve svém příspěvku
seznámil s veřejnou prospěšností
v Polsku, Německu, Slovensku
a Maďarsku. V zemích, kde veřejná
prospěšnost ztratila kontinuitu,
prochází nejen ona, ale celý neziskový sektor neustálými změna-

Úspěšně na Open Days
Ve dnech 8.–11. října se v Bruselu
již podesáté konal Evropský týden
regionů a měst neboli Open Days
2012, který je zaměřen na regionální rozvoj.
V rámci Evropského týdne měst
a regionů proběhlo v Bruselu přes
100 seminářů a debat s účastníky

www.uno-ok.cz

z celé Evropy. Semináře byly zaměřeny na témata „Chytrý a zelený
růst pro všechny“, „Územní spolupráce“ a „Dosahování výsledků“.
Olomoucký kraj se do letošního ročníku Open Days aktivně zapojil. Společně s dalšími devíti
evropskými regiony připravil od-

Pokračování na str. 8
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Pokračování článku Úspěšně na
Open Days ze str. 7
„Účast na Open Days byla jedinečnou příležitostí představit úspěšný projekt Olomouckého kraje,
který připravil s pěti českými
a polskými partnery, mezinárodnímu publiku. Seminář byl také možností ke sdílení zkušeností i problémů, které se při přípravě a realizaci
projektů vyskytují. Osobně hodno-

Pokračování článku Senioři v Evropském parlamentu ve Štrasburku
ze str. 1
Zde si účastníci-senioři poslechli výklad PhDr. Pavla Černocha z oddělení návštěv a vyslechli
zkušenosti paní europoslankyně
Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu. Pro mnohé z přítomných
seniorů to bylo první bližší seznámení s činností evropských institucí. Dozvěděli jsme se více o rozdělení kompetencí tří hlavních pilířů fungování EU, to je Evropské
rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. Paní Sehnalová
zdůraznila rovnoprávné postavení
všech členských zemí EU při vyjednávání nové unijní legislativy,
která je po přijetí platná pro všechny členy. Záleží jen na diplomatické
šikovnosti našich zástupců, zda se
daří a podaří obhájit oprávněné zájmy České republiky. Velmi ji mrzí,
že česká média nedostatečně a polovičatě informují o práci parlamentu a komise. Domácí politici si kritikou práce EU snaží získat body
u českých voličů a poškozují dobré
jméno naší republiky. Také kvalita
práce jednotlivých europoslanců je
velmi rozdílná a záleží jen na jejich
svědomí, zda dokážou být pro ČR
prospěšní.
Po přednášce následovala návštěva plenárního zasedání Evrop-
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tím prezentaci projektu v Bruselu
velmi pozitivně,“ doplňuje Mgr. Radka Pluskalová.
Cílem Open Days 2012 je
umožnit setkání zástupců z regionů, univerzit, podnikatelské sféry
či médií spolu s politickými představiteli a společně diskutovat
o výzvách evropských regionů
a hledání společných řešení. Semináře se věcně dotýkají příprav na

ského parlamentu. Zajímavé bylo,
že jednací řád parlamentu přesně
vymezoval dobu vystoupení jednotlivých poslanců a bylo tím
znemožněno zdržování jednání,
jak se to děje často v českém parlamentu.
V Evropském parlamentu právě probíhala rozprava o rozpočtu
EU na rok 2013 a jedním z návrhů
na šetření byl návrh zrušit střídavá
jednání a stěhování Evropského
parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem.
Na závěrečném setkání u slavnostní večeře si paní Sehnalová po
skupinkách osobně promluvila se
všemi účastníky. S jejími názory
a aktivitami v EU i v Česku se zájemci mohou seznámit na webu
www.sehnalova.cz. Za účastníky zájezdu za členy vybrané z Unie neziskových organizací Olomouckého kraje osobně poděkovala za
pozvání paní europoslankyni Sehnalové členka předsednictva UNO
paní Iva Sibrová.
Cesta seniorů z Olomouckého
a Zlínského kraje však nebyla jen
o politice. Důležitou náplní bylo
i seznámení s historií, s památkami a alsaskou kulturou a krajinou.
Během cesty dlouhé 900 kilometrů jsme na německém území
navštívili technické muzeum v Sinsheimu, kde jsou vystavena obří

budoucí programovací období politiky soudržnosti 2014–2020.
Účast Olomouckého kraje na
Open Days organizačně zajistilo
sdružení OK4EU, které zastupuje
kraj při Evropské unii. Seminář
navštívilo více jak 120 mezinárodních účastníků. Na závěr programu byla připravena ochutnávku regionálních specialit, která se
setkala s velkým úspěchem, a umoždopravní letadla a další dopravní
technika. Příjemnou zastávkou byla také večerní návštěva v Caracallových termálních lázní v Baden
Badenu.
Druhý den jsme projížděli alsaskou krajinou, údolím řeky Rýn
s typickými vinicemi.
Prohlédli jsme si architektonicky vyhlášené městečko Colmar,
kde je vystavena původní socha
svobody Augusta Bartholdyho, jejíž zvětšenou kopií věnovala Francie Spojeným státům. Dále jsme
navštívili Kaysersberg, rodiště Alberta Schweitzera a vesničku
Riquewihr s typickou architekturou hrázděných domů.
Následovala procházka s prohlídkou historických památek a projížďka lodí Štrasburkem. Nejznámější stavbou je katedrála NotreDame de Strasbourg z 12.–15. století, postavená z červeného pískovce. Také ve Štrasburku jsou
k vidění městské domy ze 17. století s hrázděnou vnější fasádou.
Gotické centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Alsasko v průběhu novodobé
historie střídavě patřilo Německu
a Francii. V současné době je
Štrasburk symbolem sjednocující
se Evropy, sídlí zde řada institucí,
jež svou činností ovlivňují dějiny
Evropského kontinentu. Kromě Evropského parlamentu zde v Palais
de l'Europe sídlí Rada Evropy.
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nila tak zakončení semináře neformální debatou mezi účastníky
z evropských regionů. Semináře se
zúčastnily i zástupkyně Krajského
úřadu Olomouckého kraje.
Michaela Vrábelová, OK4EU,
Brusel, tel.: +420 737 331 647,
e-mail: vrazelova@ok4eu.cz

Pod vedením odborného průvodce Mgr. Petra Hambálka jsme
se v pořádku a spokojeni vrátili
domů na Moravu.
Zdeněk Beil, účastník zájezdu
seniorů, redaktor Bulletinu UNO
Poděkování sociálnímu odboru
OK a UNO OK
Chci Vám ještě jednou poděkovat
za zprostředkování krásného a poučného zájezdu do Evropského
parlamentu ve Štrasburku ve
dnech 20.–23. 10. 2012. Poděkování patří především europoslankyni MUDr. Sehnalové, která
umožnila tento zájezd uskutečnit.
Nemalou měrou přispěl znalý a příjemný pan průvodce Mgr. Petr
Hambálek, který neúnavně a znale
informoval o všem dění i historii.
Byl to velice pěkný zážitek, za který ještě jednou děkuji všem.
Marie Vesecká, účastnice zájezdu,
Svaz tělesně postižených, Zlaté Hory

Pour féliciter 2013
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