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Jednání zástupců neziskovek s radními města Olomouce
Olomoučtí zástupci Unie nestátních neziskových organizací se
v úterý 15. března 2011 pracovně
setkali s vedením města Olomouce v čele s primátorem Martinem
Novotným.
Setkání se zúčastnilo osm zástupců
NNO. Marek Podlaha, předseda
UNO OK, Zdeněk Beil (vedoucí delegace), Hynek Pečinka (oba Olomoucká sekce), Marcela Vystrčilová
a Jiří Kropáč (oba Hasičská sekce),
Hana Saitzová (Sekce pro rodinu),
Ivana Herzogová (Sociální sekce
a Sociální komise RMO) a Milada
Šnajdrová (pomocník NNO).
Na počátku jednání předseda UNO
Marek Podlaha seznámil členy RMO
s fungováním UNO, s jejími sekcemi
a s realizací Významného projektu
Olomouckého kraje. Dále pak uvedl
jednotlivé členy delegace UNO.

Zdeněk Beil představil projekt propagace NNO v MHD formou
letáku, jehož součástí bude logo
města Olomouce. Dále seznámil
radní se záměrem obnovit oceňování dobrovolníků formou
Křesadla v souvislosti s Evropským
rokem dobrovolnictví. Zmínil se
také o zapojení členů Olomoucké
sekce do přípravy Hanáckých farmářských trhů.
Jiří Kropáč, starosta SDH v Černovíře, vysvětlil specifikum SDH v Olomouci a požádal o rozšíření dotačních titulů o jejich problematiku. Vyslovil přání o podporu akce pro děti – Olomouckého draka.
Pan primátor se zmínil, že změny
v dotačních pravidlech se právě připravují a rozpracovaný materiál bude poskytnut NNO k připomínkování.
Uvedl také možnost vzniku da-

tabanky projektů
NNO, které by při
svých pracovních
jednáních mohl nabídnout
místním
podnikatelům k podpoře.
Ohledně záměrů
města s nebytovými
prostorami, které
NNO využívají, byli
přítomní ubezpečeni, že se v současné době nepřipravuje prodej
Hauenschildova paláce, ani objektu Jalty. Zástupci UNO byla vyslovena žádost, aby s případnými
záměry byly dotčené NNO předem
seznámeny a přizvány k projednávání. Zdeněk Beil také poděkoval radním za částečné přijetí
nominací do komisí, s přáním, aby
v budoucnu bylo přijato více návrhů. Zástupci nominovaní přes
UNO mají větší zodpovědnost vůči kolegům z NNO, neboť průběžně informují ostatní NNO
a spolupracují s nimi.
Ivana Herzogová vznesla dotaz
ohledně podpory sociálního podnikání a vysvětlila radním, v čem
by tato podpora měla spočívat.
Předseda UNO Marek Podlaha
požádal, aby město podpořilo
pokračování pracovního místa pomocníka NNO. Pan primátor přislíbil, že se pokusí pomoci.

Přítomní se na závěr shodli, že je
přínosné setkávat se pravidelně,
a zvolili proto půlroční frekvenci
setkání zástupců politické reprezentace a neziskového sektoru,
reprezentovaného UNO. Další
podobné setkání s největší pravděpodobností proběhne na podzim
tohoto roku.
Reportáž regionální televize R1
z jednání, které proběhlo 15. března 2011, je ke stažení na webové
adrese
www.r1morava.cz/
videos2.php?play[forcename]
=2011_11.wmv. V reportáži je
mj. rozhovor o neziskovém sektoru v Olomouci s místopředsedou
UNO Zdeňkem Beilem natočeným před jednáním, záběry
z vlastního jednání a následně
rozhovor s primátorem Martinem Novotným a náměstkyní
primátora Evou Machovou.
Hynek Pečinka
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Rozvojové projekty
v Srbsku a na Mali
Na duben a květen připravila
Agentura rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.,
(ARPOK) pro širokou veřejnost dva
rozvojové večery, které představí
projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Srbsku a v africkém Mali.
V úterý 26. dubna 2011 se bude
v Divadle hudby konat od 19 hodin
rozvojový večer s názvem „České
stopy ve Vojvodině“. Po stopách
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českých komunit ve Vojvodině
a Srbském Banátu pátral čerstvý
absolvent UP (obor geografie
a historie) Jan Odehnal. Besedu
doplní zástupce Olomouckého
kraje, který představí projekty rozvojové spolupráce, jež Olomoucký
kraj na území autonomní oblasti
Vojvodina, partnerského regionu,
realizuje.
Pokračování na str. 3
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V úterý 11. května 2011 se v Divadle hudby od 19 hodin uskuteční
beseda „Mali: mikropůjčky v praxi“
s Janou Škubalovou, která působí
jako dobrovolnice France Volontaires
v malijském Mopti. „Pracuji coby
technická asistentka na projektu
partnerství krajů mezi Region Centre (středofrancouzský kraj) a Region Mopti (středomalijský kraj).
Mým hlavním úkolem je doprovázet francouzské a malijské subjekty v jejich společných projektech, ať už se jedná o družby
studentů středních škol, projekty
neziskových organizací pro konkrétní skupinu obyvatel na venkově, nebo kulturní výměnu umělců,“ říká Škubalová.
Druhá část její práce, o které bude
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na rozvojovém večeru řeč především, spočívá ve vedení fondu
mikropůjček pro podporu místních
komunit. Fond podporuje především projekty, jejichž cílem je
obstarat lidem obživu a nastartovat jejich podnikatelskou činnost: poskytuje drobné půjčky na
zemědělskou činnost, chov dobytka, obchod či nákup materiálu.
Vstupné na besedy je dobrovolné.
Na rozvojových večerech si můžete koupit výrobky Fair Trade
a Heartfelt Project. Akce se koná
pod záštitou poslankyně Jitky
Chalánkové a za podpory nakladatelství ANAG, spol. s. r. o.
Fotografie z Mali je od Jany Škubalové.
Kateřina Štěpničková

Olomoucký taneční festival
Olomouc a Hlubočky hostily taneční
páry z celé ČR a ze zahraničí.
3. ročník Olomouckého tanečního
festivalu se konal ve dnech 26. 2. ve
Slovanském domě v Olomouci a 27.
2. 2011 v Kulturním domě Na Letním v Mariánském Údolí, který byl
pro tuto soutěž vybrán díky velkému a krásnému tanečnímu sálu s veškerým zázemím pro soutěžící
i diváky. Pořadatelé z Klubu sportovního tance QUICK Olomouc měli plné ruce práce, protože během
dvou dnů startovalo celkem 480 párů – z toho 258 v Olomouci a 222
v Mariánském Údolí. Soutěž byla
mezinárodní, a tak se vedle českých tanečníků zúčastnily i páry ze
Slovenska, Polska a Maďarska.
V porotě mohli diváci vidět známé
tváře z populárního televizního pořadu StarDance aneb když hvězdy tančí, jako např. Eva Bartuňková
a Petra Kostovčíková.
Co se týká výsledků domácích párů
z Klubu sportovního tance QUICK
Olomouc, nejlépe si vedly dva páry.
Jiřímu Burdovi s Milenou Vargovou
se v sobotní části podařilo probojovat do finále a jsou čerstvými
držiteli nejvyšší národní třídy ve
standardních tancích. Druhý pár, Miroslav Sokol a Veronika Kosíková,
uspěl v nedělní části soutěže v Mariánském Údolí, kde svoji kategorii
vyhráli a postoupili do kategorie nej-
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vyšší národní třídy „A“ v latinskoamerických tancích.
Výborným úspěchem bylo v Mariánském Údolí vítězství domácího
tanečního páru Vališe Stojčeva
a Elišky Spurné v kategorii C – latina, a dále pak bronzové umístění
Tomáše Smékala a Sandry Juračkové v kategorii D – standard.
Nutno zmínit i skvělé výsledky současného nejlepšího tanečního páru
v Olomouckém kraji, Tomáše Přidala a Gabriely Hořínkové, držitelů
mezinárodní třídy v tancích standardních a latinskoamerických, kterým se v sobotní části ve
Slovanském domě podařilo probojovat do finále v obou disciplínách pohárové soutěže a byla jim
udělena cena za nejlepší výkon
v tzv. kombinaci deseti tanců.
O významu této akce svědčí kromě
velkého počtu soutěžících i počet
diváků, kteří se přišli podívat, v sobotu pět set a v neděli čtyři sta.
Záštitu nad festivalem převzal primátor města Olomouce Martin
Novotný. Spolupořadatelem byla
Taneční škola Coufalovi a Český
svaz tanečního sportu – Olomoucká
divize. Již nyní se těšíme na další
ročník Olomouckého tanečního
festivalu 2012.
Petr Plíska
Odkazy: www.kstquick.cz,
olomoucdancefestival.webnode.cz

Připravuje Liberix, o. p. s.
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Ekologická výchova v RC
Heřmánek
Tak jako v každém měsíci i v březnu pořádalo rodinné centrum (RC)
Heřmánek v Olomouci-Holici programy s ekologickou tematikou, určené především rodičům malých
dětí. Na besedě s názvem „Alergie
a výživa“, seznámila odborná lektorka maminky s problematikou
zdravého stravování již od nejútlejšího věku dětí. „Druhou přednášku, týkající se ekologické domácnosti a třídění odpadu, u nás vedla přednášející z Hnutí duha, se
kterým dlouhodobě spolupracujeme,“ říká Petra Tenglerová, manažerka RC Heřmánek.
„Co se dále týká ekologické výchovy, v Heřmánku třídíme papír,
plast, sklo a kartony již řadu let a učíme tomu i děti a jejich rodiče. V nejbližší době rozšíříme řady
našich barevně rozlišených a popsaných odpadkových košů o koš
na bio odpad,“ informuje Tenglerová. Loni zahájil Heřmánek i sběr
zavařovacích sklenic se šroubovacím uzávěrem, které jsou ještě
vhodné k dalšímu použití.
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Součástí knihovny v herně Heřmánku je literatura s ekologickou
tematikou, nejrůznější encyklopedie o přírodě a také letáky s tematikou ochrany životního prostředí.
„Již v předporodních kurzech učíme nastávající rodiče používat
ekologické pleny pro přebalování
dětí. Velký důraz klademe na podporu kojení, které je nejen nejzdravější, ale také nejekologičtější
formou výživy dítěte v útlém
věku,“ vysvětluje manažerka rodinného centra, která pracuje také
jako laktační poradkyně.
Mimo to Heřmánek na jaře a na
podzim pořádá výlety do Sluňákova – Střediska ekologické výchovy. Odborný program je vždy
spojen s vycházkou po krajině Pomoraví. „Na 20. dubna plánujeme
ke Dni Země zajímavý program
pro děti i dospělé a všechny tímto
srdečně zveme,“ uzavírá Petra
Tenglerová.
Lucie Opletalová, Rodinné centrum
Heřmánek Olomouc, Centrum pro
rodiny s dvojčaty a vícerčaty, mob:
777 012 503, www.mc-hermanek.cz

Nové předsednictvo UNO
V minulém bulletinu jsme na
straně 4 a 5 představili tři členy
nového předsednictva UNO. Stejné
otázky jsme položili dalším třem
zástupcům NNO:
1. Prosíme o vaše krátké představení, u jaké NNO a co děláte
v neziskovém sektoru?
2. Co by se mělo v práci UNO
změnit, zlepšit?
3. Co vy byste chtěl za rok 2011
svého fungování v předsednictvu UNO udělat, realizovat?
PhDr. Jan Závěšický, nový člen
předsednictva UNO:
1. Vystudoval jsem
mezinárodní
vztahy
a evropská
studia na
Katedře
mezinárodních
vztahů a evropských studií a politologii na Katedře politologie, Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity. Ve své akademické
profesi se věnuji zejména bezpečnostní a obranné politice, evropské integraci a prosazování
organizovaných zájmů v politickém systému.
V nevládním neziskovém sektoru
působím aktivně od roku 1997.
Nejprve jsem byl činný v oblasti
nevládních neziskových organizací zabývajících se volnočasovými
aktivitami mládeže (Duha Klub
Dlažka, Přerov), kde dosud spoluorganizuji akce pro mládež. Od roku
2002 se aktivně zapojuji do
činnosti NNO zabývajících se evropskými záležitostmi (Klub mladých Evropanů, Evropské hnutí,
EUTIS, Europeum, atd.). Podílel
jsem se na kampaních ohledně vstupu ČR do EU pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Od
července 2009 zastávám funkci ředitele sekretariátu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR),
zájmového sdružení právnických
osob, které má za cíl trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách a je součástí formálního
systému organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje v Jeseníkách. Spolupráce s neziskovým
sektorem mě tedy intenzivně
provází od počátku mé kariéry.
2. + 3. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem za podporu, kterou mi

na posledním sněmu vyjádřili.
V rámci UNO bych se jako člen
předsednictva chtěl přičinit o to,
aby nevládní neziskový sektor hrál
rostoucí úlohu partnera veřejné
správy i soukromého sektoru. Bydlím v Šumperku a pracuji v Jeseníkách, kde probíhá řada celospolečensky prospěšných činností,
které by se neobešly bez osobního
nasazení mnoha zástupců neziskových organizací. Jedná se
o akce především kulturního, sportovního nebo všeobecně volnočasového charakteru. Jejich dalšímu
rozvoji a zejména efektivnímu využití pro růst hospodářské a sociální úrovně obyvatel Olomouckého
kraje dosud často chybí významnější podpora. Nemluvím jen
o penězích, které jsou samozřejmě
podstatné, ale o vytváření skutečných partnerství, které zajistí
konkrétní přínosy všem zúčastněným stranám. Vždyť nejen v hospodářsky chudších oblastech
Olomouckého kraje bývá neziskový sektor nositelem principů,
jakými jsou spolupráce, solidarita
a soběstačnost. UNO se může velmi zasloužit o to, aby uvedené pojmy měly konkrétní obsah zřejmý
nejen neziskovým organizacím.
Hlavní podmínkou je schopnost
UNO vnímat a reagovat na požadavky svých členů a současně naslouchat požadavkům veřejné
správy a podnikatelského sektoru.
UNO již v tomto vykonala mnoho
dobré práce a proto je mi potěšením, když v letošním roce jako
člen předsednictva budu moci v této činnosti navazovat na předchozí úsilí. V odvětví cestovní ruchu,
kde působím, je shora uvedená
součinnost nezbytná.
Iva Sibrová, znovuzvolená
členka předsednictva:
1. Dlouhodobě
pracuji
jako ředitelka občanského
sdružení
Centrum
pro
zdravotně
postižené
Olomouckého kraje. Náplní naší
činnosti je odborné sociální poradenství osob se zdravotním postižením a služby osobní asistence.
Pokračování na str. 5
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Jako dobrovolníka mě plně naplňuje práce v organizaci Alfa handicap , která sdružuje osoby se
zdravotním postižením přerovského regionu, hlavně v organizaci vozíčkářů. Připravuji a organizuji
edukační pobyty vozíčkářů, v průběhu roku pořádáme zájezdy za poznáním krás naší republiky ( tam,
kam se na invalidních vozících
dostaneme). Pravidelně se zúčastňujeme orientačních závodů handicapovaných, pořádáme tématické
vycházky v okolí Přerova a měsíčně se scházíme na klubovém setkání. Společně jsme také již
několikrát pobývali u moře v krásném Řecku, navštívili jsme Vídeň
i Schönbrunn. Ve spolupráci s organizacemi, zabývajícími se problematikou osob se zdravotním
postižením v přerovském regionu,
připravujeme každoročně společenské večery, tradiční Den
zdravotně postižených a jiné
společné akce v rámci integrace do
zdravé populace. Pracuji také jako
odborný konzultant pro posuzování staveb dle vyhlášky
398/2009 Sb., aby byl zajištěn přístup a užívání staveb osobám
s omezenou schopností pohybu.
V městě Přerově v rámci komunitního plánování vedu skupinu
zdravotně postižených, kde současně připravujeme pokračování
komunitního plánu na příští období. V pracovní skupině pro projekt
Mobilita pro všechny připravujeme navazující projekt od roku
2012.
2. + 3. V předsednictvu UNO působím již řadu let. Byla jsem iniciátorkou založení sociální sekce,
kterou vedu od poloviny roku
2010. V současné době již pokračujeme v započaté strategii prohloubené a užší spolupráce
ohledně problematiky financování
neziskových organizací poskytujících sociální služby ze strany Olomouckého kraje, jak vyplývá
z programového prohlášení Rady
Olomouckého kraje na roky
2008–2012 .Tato problematika byla prezentována i na XII. sněmu
UNO z úst hostů. V současné době
aktuálně připravujeme akce na protest proti návrhu zákonů, které
MPSV ČR předalo do vnějšího připomínkového řízení v rámci tzv.
sociální reformy. Z návrhů reformy vyplývá, že navrhované změny budou mít pro osoby se
zdravotním postižením v řadě oblastí až katastrofální důsledky. To
se týká především zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, pé-
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če rodin o osoby s těžkým zdravotním postižením, svobodné volby
v rámci sociálních služeb a ponižujících podmínek při žádostech
o jakoukoli podporu ze sociálního
systému. V sociální sekci máme tedy co řešit v tomto i v dalším volebním období.
Ing. Jiří Rudolf, znovuzvolený
člen předsednictva:
1.
Zaměstnán
jsem jako asistent
poslance
Evropského
parlamentu
Ing. Jana
Březiny. Aktivně pracuji ve dvou
neziskových organizacích, pokud
nepočítám UNO. První je Nadační
ústav regionální spolupráce, o.p.s.,
která úzce spolupracuje právě
s kanceláří poslance Březiny a má
za cíl propagovat a zprostředkovávat informace a spolupráci
mezi regiony EU. Mimo to se občas pouštíme i do „jiných vod“, například jsme realizovali akce jako
byla výstava Dalimilovy kroniky
v Olomouci, makety Codexu gigas
či výstava Portolánového atlasu
v Olomouci a jeho makety. Druhou
organizací, ve které působím, je
Československý ústav zahraniční.
Je to občanské sdružení s úctyhodnou 80-ti letou tradicí. Jedním ze
zakladatelů byl Jan Masaryk. Cílem činnosti je péče a pomoc
krajanům v zahraničí. V současné
době se zaměřujeme především na
děti krajanů, na jejich vzdělání,
zejména na výuku českého jazyka.
Takto spolupracujeme s krajany po
celém světě od USA, Mexika přes
Sýrii, Chorvatsko, Rakousko až po
Ukrajinu a Rusko.
2. V UNO působím již řadu let
včetně dvou období, kdy jsem měl
tu čest být předsedou, a myslím si,
že stále máme co měnit a zlepšovat. V současné době mne velmi
těší rozvíjející se práce sekcí, která, jak věřím, bude pokračovat.
3. Již tradičně se věnuji práci na
významném projektu OK „Pomáháme neziskovkám“, a to obsahově
i organizačně. Právě jsem byl
informován, že nám byl schválen
nový projekt pro rok 2011/12,
takže o práci je postaráno. Budu
také pracovat na dalším rozvoji
a činnosti sekcí.

Debatování napříč osnovami
Akademické debatování v České
republice pod vedením Asociace
debatních klubů, o. s. , slaví letos již
16. výročí a je realizováno prostřednictvím mnoha debatních programů, jejichž společným jmenovatelem
jsou ideály etiky a humanismu Karla Poppera. Devizou je propracovaná
strategie dlouhodobé a cílevědomé
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
neboť cílovou skupinou jsou žáci 2.
stupně ZŠ, studenti SŠ, ale i vysokoškoláci. Z mnoha aktivit stojí za
zmínku celostátní soutěž Debatní liga
v české i anglické mutaci a unikátní
soutěž Romská debatní liga, určená
výhradně menšinám v ČR. V letošním
školním roce se díky podpoře ESF
rozběhl projekt Debatování napříč
osnovami (Projekt OPVK CZ.1.07/
1.1.00/14.0104), který běží i v Olomouckém kraji v režii Asociace debatních klubů Olomouckého kraje, který
se snaží v rámci Debatního dne představit akademické debatování (debatování podle předem stanovených
pravidel) jako jednu z efektivních alternativních metod vzdělávání.
Debatní den, školení studentů a pedagogů, probíhá v rámci jednoho

školního dne. Účastníkům je v úvodním interaktivním semináři i za pomoci originální animace vysvětlena
metodika, pojmy i pravidla. Pak je
studentům oznámena aktuální
kontroverzní teze, tedy věta obsahující spor, která se jich přímo dotýká
(školné na VŠ, monitoring na školách, legalizace lehkých drog, snížení
věku trestní odpovědnosti, školní
uniformy, volební právo pro mládež…), nebo je spjatá s výukou kteréhokoliv předmětu - proto napříč
osnovami. Studenti jsou rozděleni do
týmů po pěti členech a za pomoci
lektorů si připraví týmovou strategii
buďto afirmativní (souhlasnou), nebo negativní (nesouhlasnou). Teď je
třeba s pomocí internetu, encyklopedie či vlastních zkušeností vyhledat
důkazy na podporu argumentů, tedy
informací ve formě citací, statistik,
výzkumů, tvrzení a analogií. Není
jednoduché rozlišit jejich váhu a důvěryhodnost. Zatímco se studenti
samovzdělávají, pedagogové jsou seznamováni s metodou debatování
v různých formách, až sluch
z přednášky a oči z videa přecházejí.
Pokračování na str. 6

Příjemné posezení
s Michalem, Waldou a Karlem
S probouzejícím se jarem se probouzejí i lidé, kteří po dlouhé zimě hledají nějaké duševní
osvěžení. Jedno z nich uspořádal
ve čtvrtek 10. března olomoucký
klub přátel přírody Malá liška. Byl
to další amatérský koncert, tentokrát s názvem„Tučný Matuška
plíhal na kytaru“. Po únorovém setkání nad písničkami Jarka Nohavici to byl další povedený počin,
kterých má přijít ještě celá řada.
Písně Michala Tučného, Waldemara Matušky a Karla Plíhala přilákaly do „domu neziskovek“ na
Dolním náměstí přes dvacet
nadšených lidí všeho věku. A plíhali jsme o stošest. Nejen na kytary, ale i na banjo, basu, bonga
a foukačky.
Celá akce trvala něco přes tři hodiny a poté už ji museli muzikanti
utnout, jinak by je návštěvníci nepustili domů. Zazněly písničky velmi i méně známé, ale zpívat mohl
každý, protože byly k dispozici texty. Předneseny byly i zajímavosti
ze života tří zmíněných osobností

českého countryového nebe a současného folku. V bloku věnovaném
Karlu Plíhalovi sál rozveselily jeho
krátké veršovánky.
Kdo mohl za příjemnou zábavu
a atmosféru? Samozřejmě všichni
zúčastnění na obou stranách sálu
– muzikanti i účastníci, protože se
snažili všichni a nikdo nebyl jen
pasivní. Kapelu tento večer tvořili
Květoš Janošík (6 strunná kytara),
František Chini (12 strunná kytara),
Hynek Pečinka (6 strunná kytara),
Jarda Jiřík (banjo), Franta Eichert
(kontrabas) – oba z kapely Countryexpres, Vraťa Kratochvil (bonga)
a Květoš Richter (harmonika).
Akce proběhla s podporou Olomoucké sekce Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Příští pohodový večer
s hudbou, kterou máme rádi,
proběhne zase za měsíc, tedy
v dubnu. A pak zas a zas a zas...
Hynek Pečinka
Malá liška – klub přátel přírody
www.malaliska.cz
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Duben 2011
Květná neděle 17. 4. 2011

Pascha – velikonoce – poutnictví
HANA BLOCHOVÁ
Obnova poutnictví a duchovní poslání Moravy
a Čech s živou středověkou hudbou
Přednáška:
v 16.00 hodin
v učebně výchovně vzdělávacího centra v Moravském Berouně
vstupné 70,- /50,- Kč
Koncert:

Poutníci středověku
Středověké poutnické písně na cestě do Santiaga de
Compostela, písně trubadúrů a hudba doby Karla IV.
v 19.00 hodin
v kinosále výchovně vzdělávacího centra v Moravském Berouně
vstupné 100,- /70,- Kč
Hana Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria

Deník hudebního skladatele
Jakuba Šimona Jana Ryby

Vyvrcholením Debatního dne jsou
debatní utkání „pět na pět“, v nichž
má každý řečník svoji specifickou roli. Duel rozhodují akreditovaní rozhodčí, kteří určí vítěze, ale hlavně
zhodnotí výkony řečníků a ukáží kudy dál a lépe. Ale i publikum si přijde na své. Může se zapojit.
Cílem však opravdu není zvítězit,
účast samotná nabízí mnoho užitečných zkušeností pro studium i budoucí kariéru. Mezi schopnosti, které
debatování člověku zdokonaluje,
patří vystupování před lidmi, zdravá
sebedůvěra, kultivovaný projev, umění řešit problémy konstruktivně
a diplomaticky, týmová spolupráce,
schopnost logicky uvažovat a umět
rozebrat problém, stejně jako vytvořit platný a důkazy podepřený argument. Je toho opravdu mnoho.

Martin Režný, debatér, rozhodčí a lektor Debatního dne

Profesionální dobrovolnictví
V těchto dnech vyšla v nakladatelství
Portál publikace „Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví“. Publikace
ukazuje profesionální dobrovolnictví
– mentoring – v jeho historickém vývoji, identifikuje modely jeho realizace i současný stav poznání v oblasti
výzkumu mentoringových programů.
Prezentuje výsledky z evaluace mentoringových programů, ukazuje
konkrétní postupy i metodologické
přístupy realizované v českém prostředí. Jedná se zejména o nejrozšířenější
mentoringový program v ČR –
Pět P, ze kterého jsou zde uveřejněny konkrétní příběhy dobrovolníků
a jejich dětských kamarádů.
Podobně jsou zde představeny i příbuzné programy LATA, KOMPAS,
HOME-START a Kámoš.
Závěrečné části publikace patří konkrétním návrhům pro realizaci profesionálního dobrovolnictví v praxi.
Kniha je určena pro koordinátory,
manažery a supervizory mentoringových programů, pro dobrovolníky,
pracovníky s dětmi a mládeží, sociální pracovníky, psychology, rodiče
i studenty.
Ukázka z knihy:
Přístup mentora
Klíčovým
momentem
ovlivňujícím přínos mentoringu je vytvoření kvalitního
vztahu, přičemž mentor má
ve vztahu zásadní vliv na
rozvoj jeho charakteristických vlastností a kvality.

OKNO do neziskového sektoru

Možná důležitější je však to, jak pochopení principů akademické debaty člověku otevírá nové obzory –
najednou už není nutné jenom slepě
poslouchat autority, člověk má právo
na vlastní názor, který lidé vyslechnou a budou respektovat, když se
správně formuluje. A debatovat se dá
o všem, protože nikdo nevlastní patent na rozum. S takovouto myšlenkovou výbavou se pak mladá
generace doma ani ve světě neztratí.
Více informací o projektu je na webu
napricosnovami.debatovani.cz
Hlavním odborným garantem je
Mgr. Petr Kouba,
e-mail: petr.kouba@debatovani.cz

Ukazuje se, že mentor ve vztahu:
• rozvíjí s chráněncem vztah – tím, že
mu poskytuje různé typy sociální
opory, a tak naplňuje jeho potřeby,
dokud se nerozvine oboustranná
blízkost, empatie a důvěra. V této
fázi mentorský vztah začíná dítěti
přinášet dlouhodobé přínosy v osobnostním a emocionálním rozvoji,
v mezilidských vztazích a sociální integraci, kognitivních schopnostech
a dovednostech. Mechanismus poskytování sociální podpory pravděpodobně souvisí s rozvojem vztahu
do fáze kvality.
• vytváří specifické formy interakcí –
ty se v mnoha aspektech blíží Feuersteinovým charakteristikám tzv.
angažovaného dospělého (Málková,
2009). V práci tohoto autora o významu zprostředkovaného učení jsou
definovány konkrétní parametry
chování dospělého v učebních a každodenních situacích, které jsou předpokladem efektivního učení a rozvoje osobnosti dítěte.
Autorky knihy:
Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc,
Mgr. Gabriela Seidlová, Ph.D.
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MAMMA HELP
Olomoucké MAMMA HELP
CENTRUM, které jsme tak dlouho
a s nečekanými překážkami budovaly, přivítalo své první návštěvníky. Čtyřicítka pozvaných
hostů se 22. února 2011 odpoledne
sešla na symbolickou číši vína
v nových prostorách na adrese Dolní
náměstí 42 v Olomouci a popřála
olomouckým mammahelpkám nejen
dobrý start, ale hlavně spokojené
a dobře ošetřené klientky.
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., zástupce přednosty onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc,
který se stal odborným garantem
naší olomoucké poradny, ocenil na
naší práci zejména fakt, že jsme
schopné, podobně jako některé zahraniční pacientské organizace, vystupovat jako partneři odborné
lékařské veřejnosti. Potěšilo nás,
že naše pozvání přijala řada
dalších lékařů, zástupců onkologie
i mamodiagnostiky, ale také třeba
psychiatrie nebo kožního lékařství,
že přišly také sestřičky z různých
oddělení nemocnice. Jejich příslib,
že k nám nasměrují pacientky, které by naši pomoc mohly potřebovat, nám samozřejmě udělal
radost.
Měly jsme také příležitost ukázat
naše zařízení hostům z jiných pacientských organizací – kolegyním
z olomoucké Slunečnice i Amélie,
zástupcům Unie neziskových organizací, kde je ostatně již dobře
zapsáno naše přerovské centrum.
Poznali nás, zatím alespoň touto
cestou, i lidé z krajského úřadu
a Magistrátu města Olomouce a věříme, že takto navázané první
kontakty nezapadnou.
Přišly i ženy, které už Mamma
HELP
znají
a chtějí konkrétně v Olomouci nějak pomáhat. Paní Helena
dokonce přinesla
čerstvě napečená
perníková srdíčka
zdobená růžovou
stužkou a každý
z hostů si jedno
odnesl
na
památku.

Ze všech šesti ostatních MH center
samozřejmě přijely se symbolickými dárky koordinátorky a některé
terapeutky, a tak bylo naše sedmé
centrum opravdu srdečně přijato
do mammahelpské rodiny.
Karle Otavové, olomoucké koordinátorce, pomohla navíc se všemi
přípravnými pracemi řada jejích
přátel. Společně s Lenkou, první
členkou terapeutického týmu, zapojily i své rodiny a vše dopadlo
na výbornou.
Bonusem navíc pro budoucí olomoucké mammahelpky mohou být
i služby masérky Jovany, která si
otevřela svůj salón už 1. března
v našem těsném sousedství, a také
nám velmi ochotně v přípravách
pomohla. Aby nás ženy se šrámy
na těle i na duši dobře našly, o to
se už koncem minulého týdne postarala redaktorka olomouckého
rozhlasu, paní Ivana Plíhalová,
která nám nabídla hodinový
prostor v oblíbené relaci Lady Magazín. Další rozhovory o všem, co
v MH centru našim klientkám můžeme nabídnout, chystá Mladá
fronta dnes a Olomoucká televize.
Všechny máme moc dobrý pocit
z toho, jak Olomouc mammahelpky přijala, jak nám všichni
vyšli vstříc a s velkou empatií nám
pomohli se vším, co bylo třeba.
Upřímně všem děkujeme!
Když jsme ve středu ráno z nového MH centra odjížděly, po
schodech do prvního patra přicházely první dvě klientky! Jak to
vypadá, šťastná sedmička opravdu
začíná bezvadně a naplno fungovat!
Mgr. Jana Drexlerová,
ředitelka MHC Praha

MAMMA HELP CENTRUM Olomouc má otevřeno zatím
v úterý, ve středu a ve čtvrtek, od 10.00 do 15.00 hodin.
Vchod je z ulice Uhelná, z Dolního náměstí stačí projít
Masnými krámy a zamířit vpravo. Telefony: 585 220 288,
585 220 288, 734 500 635, 734 500 635,
e-mail: olomouc@mammahelp.cz
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Sněhojízda v Jizerkách
Během poctivě zasloužených pololetních prázdnin na začátku února pořádala Duha Velká Medvědice první
akci v novém roce. A kam jinam
v únoru vyrazit, než někam za sněhem. Alpy v Čechách bohužel nemáme, ale i tak jsme se rádi spokojili
s příkrými svahy Jizerských velehor.
Ty nám patřily po celou dobu, od 3.
do 6. února 2011. Nejen nám, ale
i účastníkům z klubu přátel přírody Malá liška, kteří jeli s námi.
Původně jsme očekávali, že pojedou
lidi z více míst Česka. Proto jsme se
rozhodli uspořádat akci v Jablonci
nad Nisou. Oproti očekávání jsme
měli s sebou Olomoučany a účastníky z hanáckého venkova, kteří tak
museli urazit šestihodinovou pouť
vlakem, než na ně sedla první sněhová vločka. Přesto nás sever Čech
přijal přátelsky.
Skautská základna v Jablonci sloužila dříve jako jesle na kraji sídliště.
Nyní se v ní pokoušejí dělat něco pro
děti a nabízejí i ubytování. Přestože
topení více hučelo, než topilo, a ze
sprchy padaly kousky ledu, bylo to
ubytování útulné. Odtud jsme vy-

cházeli vstříc programu, jímž byl
sníh ve všech podobách, a neodradila nás od něj ani sobotní obleva.
Dvakrát jsme se vypravili na půldenní
lyžování a snowboard do nedalekého
skiareálu v Bedřichově. I přes mlhu,
páteční mráz a sobotní oblevu jsme si
pobyt na sjezdovce pořádně užili. Po
dostatečném vyblbnutí na svahu čekal účastníky další program na ubytovně i mimo ni. Obzvláště náročný
byl výšlap neodklizenými jabloneckými ulicemi na rozhlednu Petřín, která byla zavřená. Spravili jsme dojem
zákuskem na náměstí, kde navíc zrovna probíhal závod ve freestylovém lyžování. Večery jsme potom trávili
relaxací v aquaparku nebo promítáním filmu. Účastníci si také mohli
vybrat mezi několika stolními hrami,
které jsme s sebou měli.
Z pohledu organizátorů (a snad
i účastníků) to byla akce povedená.
Na srazu na nádraží se nám objevilo
pár nových tváří, takže nakonec se
nás v Jablonci sjelo téměř 20 s průměrným věkem okolo 16 let. Velmi
rychle se ze všech lidí na akci vytvořila jedna velká parta, která se snad
objeví i příště – ať už
na březnovém VIP
víkendu v Ostravě, nebo na již druhém ročníku úspěšné česko-německé akce Winds of
Change, která proběhne tradičně o Velikonocích v Železné u Berouna.
Štěpánka Štrajtová
a Hynek Pečinka

Hanácký farmářský
trh v Olomouci
Ve spolupráci se statutárním městem Olomouc se bude každý pátek
v období od 1. dubna do 21. října
2011 konat v Olomouci Hanácký farmářský trh. Radnice pro trhovce vyhradila prostor na Dolním náměstí,
v době od 9.00 do 16.00 hodin. Zde
budou své produkty prodávat asi ve
25-ti stáncích. Slavnostní zahájení
trhů proběhne 1.dubna v 10.00
hodin za účasti vedení města Olomouce, Olomouckého kraje a Agrární komory v Olomouci.
Trh bude zaměřen na regionální potraviny i zdravý životní styl. Zájemce o prodej musí být prvovýrobce.
Přijďte si nakoupit z širokého sorti-
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mentu. Čerstvé a kvalitní potraviny
si budou moci lidé nakoupit přímo
od pěstitelů a místních farmářů
a výrobců. Nabídka bude podle sezony, např. zelenina a ovoce, mléko
kravské, ovčí, kozí, sýry a další
mléčné výrobky, vejce, maso, ryby,
uzeniny, pečivo, ovocné a zeleninové šťávy, mošty, víno, pivo a likéry, med, medovina, plody, houby,
delikatesy, kuchyňské byliny, koření, řezané květiny a sadba.
Seznam prodejců bude průběžně vyvěšennawebuwww.olomouckytrh.cz.
Za přípravný výbor vás zve garant
projektu Mgr. Záleská a Ing. Beil,
místopředseda UNO

