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Ocenění dobrovolníků
Olomouckého kraje
V pondělí 12. prosince 2011 bylo
Regionální centrum Olomouc
svědkem dvou významných akcí,
kterými se v Olomouckém kraji završil letošní Evropský rok dobrovolnictví a současně oslavil Mezinárodní den dobrovolníků, který
připadá na 5. prosinec.
Olomoucký kraj ve spolupráci
s Maltézskou pomocí, o. p. s., s finanční podporou Nadace ČEZ, zorganizoval Konferenci o dobrovolnictví v sociálních službách. Kromě
zástupců jednotlivých organizací,
věnujících se dobrovolnickým aktivitám, vystoupily také Ing. Hana
Frýdlová z Ministerstva vnitra,
které dobrovolnické aktivity v ČR
zaštiťuje, a Doc. Tatiana Matulayová jako host ze Slovenska.
Odpoledne v návaznosti na
Konferenci proběhlo předávání ce-

ny Křesadlo, ocenění pro „obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci“. V mnoha regionech ČR tradiční způsob ocenění dobrovolníků garantuje Hestia, o.s. V Olomouckém kraji se zrodilo rozhodnutí uspořádat udílení této ceny
v Dobrovolnické sekci Unie nestátních neziskových organizací.
Během října mohla široká veřejnost nominovat kandidáty
k ocenění v následujících kategoriích: sociální služby, zdravotnictví, ochrana životního prostředí,
humanitární pomoc a rozvojové
projekty, dobrovolní hasiči a oblast děti, mládež a volnočasové
aktivity. Celkem se sešlo 42 nominací, ze kterých nezávislá komise
vybrala 8 dobrovolníků na ocenění Křesadlem.
Pokračování na str.3

Krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
se bude konat v sobotu 21. ledna 2012 od 9.30 hod. ve Velkém zasedacím
sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.
Program krajského sněmu
8.45–9.30
registrace
9.30–9.40
úvod–zahájení sněmu
9.40–9.55
zpráva o činnosti UNO za rok 2011, Marek Podlaha,
předseda UNO
9.55–10.05
právní subjektivita Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje, Jiří Rudolf, člen
předsednictva UNO
10.05–11.45
vystoupení hostů a diskuse
11.45–11.55
informace ze sekcí UNO
12.00–13.00
oběd
13.00–13.15
postup při založení UNO (s právní subjektivitou)
13.15–13.45
zakladatelská smlouva a stanovy UNO (s právní
subjektivitou)
13.45–14.45
volby předsednictva UNO
14.45–15.00
informace o OK4EU a OK4Inovace
15.00–15.15
výsledky voleb předsednictva UNO
15.15–15.30
činnost pomocníků UNO
15.30–15.45
vystoupení nově zvoleného předsedy
15.45–16.30
různé
Přihlášky zasílejte obratem nejpozději do 15. 1. 2012, nebo se hlaste přímo
z webových stránek UNO.
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Setkání NNO ze Šumperska
V pátek 9. 12. 2011 proběhlo setkání nestátních neziskových organizací ze Šumperska a zástupců
vedení města Šumperk. Důvodů
pro setkání bylo hned několik:
zlepšení komunikace neziskového
sektoru s městem Šumperk, koordinace činností neziskovek na
Šumperku a úloha Unie nestátních
neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO).
K výše uvedeným problematikám a koordinaci komunikace
má napomáhat pomocník UNO pro
Šumperk. Setkání je po delší době
prvním obdobným řízeným dialogem s vedením města Šumperka
a chce se stát tradičním způsobem
pro komunikaci a hodnocení spolupráce s nestátními neziskovými
organizacemi.
Pozvání přijal starosta Mgr. Zdeněk Brož a první místostarosta
Ing. Marek Zapletal.
Celým setkáním provázel
PhDr. Jan Závěšický, ředitel „Sdružení cestovního ruchu – Jeseníky“,
který je za Šumpersko členem
předsednictva UNO.
V úvodu jednání přivítal PhDr.
Jan Závěšický zástupce nevládních
neziskových organizací a zástupce
města. Představil Jitku Bučkovou,
novou pomocnici pro neziskové
organizace na Šumpersku a vysvětlil její pracovní náplň. Dále přivítal pomocníka Jesenicka Mgr. Veroniku Sokolovou, která zástupcům
neziskovek přiblížila nejen svoji
práci, ale obecně práci pomocníků
UNO.
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Setkání se účastnili zástupci
různých odvětví neziskového sektoru, např. Liga proti rakovině,
Liga na ochranu zvířat, Lano,
AVZO, atd., kteří se na začátku
jednání představili. Celkem se
kromě organizátorů a hostů jednání účastnilo 11 osob z devíti organizací. Nejdůležitější otázkou na
zástupce města byl předpokládaný
rozsah finanční podpory neziskovému sektoru pro rok 2012. Pan
starosta Brož uvedl, že výše podpory by měla být stejná jako v roce 2011, ale vzhledem k aktuálním
velmi závažným problémům ve financování samospráv nemůže slíbit navýšení příspěvků v roce
2012.
Současně byla otevřena další
konkrétní témata, diskutovány
byly i otázky koordinace akcí,
větší spolupráce v jednotlivých
sektorech, zejména sociální oblasti, práci s dětmi a mládeží,
v oblasti kultury a sportu. Po
ukončení jednání probíhaly individuální konzultace s novou pomocnicí a zástupci UNO.
Jednání se konalo v sídle
„Sdružení cestovního ruchu – Jeseníky“ v budově tzv. Geshaderova
domu v Šumperku. Setkání proběhlo v přátelském duchu a bylo
obecně přínosem. Další setkání
proběhne na jaře 2012.
Jitka Bučková
pomocník pro Šumperk
e-mail: buckova@uno-ok.cz
mobil: + 420 776 078 444

www.uno-ok.cz
Pokračování ze str. 1
Odpolední slavností provázel známý moderátor Petr Šiška, dobrovolníkům a hostům zazpívala
Markéta Konvičková a zahrál Olomoucký studentský orchestr Konzervatoře evangelické akademie.
Cenu Křesadlo, která se v Olomouckém kraji uděluje letos vůbec
poprvé, získali dobrovolníci v následujících kategoriích:
• v kategorii „sociální služby“:
Ing. Václav Ságl, Libuše Fridri-

1/2012 Bulletin UNO
chová, Mgr. Drahomír Ševčík
v kategorii „děti, mládež,
volnočasové aktivity“: Milena
Šinoglová, Bc. Jana Vlčková
• v kategorii „zdravotnická oblast“: PhDr. Ludmila Nováčková
• v kategorii „ochrana životního
prostředí“: Ivana Kalodová
• v kategorii „dobrovolní hasiči“:
Vlasta Švubová
•

ková, Drahomír Ševčík a Vlasta
Švubová, kterým byla udělena
další cena, cena Olomouckého
kraje GOAL s týdenním pobytem
v USA spojeným s výměnou zkušeností z dobrovolnictví, a to
v partnerském regionu Green

Zároveň byli vybráni tři z oceněných dobrovolníků – Jana Vlč-

Olomoucké dobrovolnické centrum JIKA
Příspěvek Jarmily Ketmanové,
členky správní rady o. s. JIKA, na
konferenci s udílením ceny Křesadla 12.12.2011 v Olomouci:
Dámy a pánové, milí přátelé,
cílem mého krátkého vystoupení
je představit toto centrum a současně se zamyslet nad dnešním tématem, jehož náplní je „dobrovolnictví“.
V průběhu dnešního dopoledne bylo hodně podstatného již vysloveno, a proto vám chci v krátkosti nastínit naši činnost a zmínit
se o tom, jaký je smysl naší práce.
Centrum vzniklo v roce 2005
na popud dvou nadšenců – Katrin
Křupkové a Jiřího Langa, kteří se
obklopili několika dalšími příznivci této myšlenky.
V naší společnosti se zahnízdil,
jak jsme si jistě všichni všimli,
konzumní způsob života, hon za
materiálními statky a předvádění
se, kolik kdo čeho má… Téměř vymizely takové lidské hodnoty, jako je slušnost, férovost, empatie
a zejména přirozená pomoc jeden
druhému.
Do dnešního dne se řada z nás
setkává s dotazy jako Proč to vlastně děláte?, Co za to máte? apod.
S podobnými reakcemi jste se zřejmě setkali i mnozí z vás, kteří se
v dobrovolnictví pohybujete.
Určitě je dobře, že díky Evropskému roku dobrovolnictví se zástupci krajů i obcí více zajímají
a zasazují o šíření myšlenky dobro-

River v Kentucky.
Více zde: www.kresadlo-ok.cz,
www.malaliska.cz/news/
dobrovolnici-z-olomouckeho-krajese-dockali-oceneni/
Michal Umlauf
Maltézská pomoc, o. p. s.

volnictví. Je třeba, aby se tato
myšlenka a princip dostaly více do
povědomí veřejnosti, zejména však
k mladým lidem.
Sami při své práci mnohdy
žasneme nad tím, co naši dobrovolníci dokáží. Možná to bude znít
banálně, ale naší dobrovolnici se
podařilo vyloudit úsměv na tváři
hendikepovaného dítěte upoutaného na vozík, kterého jeho matka
dosud neviděla se smát.
Jiná dívka dokázala v tichosti
provázet umírající, která nemohla
v nemoci komunikovat. A to už
chce obrovskou sílu i pořádnou
dávku odvahy.
Dobrovolníci dokáží plnohodnotně vyplnit volné chvíle seniorů, kteří zůstali téměř opuštěni
v nemocnici apod.
Takto bychom mohli pokračovat dál, příkladů máme mnoho,
protože právě toto je smyslem naší pomoci – být na místě tam, kde
je třeba, mnohdy nenápadní, neviditelní. Je to práce založená na
vcítění se do potřeb druhých, na
ochotě věnovat svůj čas někomu,
kdo je potřebný.
Aktivně se snažíme o to, aby
se existence dobrovolnictví dostávala do obecného povědomí, aby
dobrovolnictví začalo být považováno za normální součást života naší společnosti.
A právě dnešní slavnostní vyhlášení ceny Křesadlo by mělo reflektovat tuto skutečnost a být te-

dy oceněním pro všechny dobrovolníky, na které se těší ti, kterým
věnují svůj volný čas. Nikoliv jen
pro úzkou skupinu vylosovaných.
Cena Křesadlo je duchovním
vlastnictvím občanského sdružení
Hestia v Praze, které je Národním
dobrovolnickým centrem. Jejím
cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový
sektor, vzbudit zájem o dobrovolnou činnost, ale i respekt k těm,
kteří ji vykonávají.
Již v roce 2001 generální
tajemník OSN Koffi Annan při zahájení tehdejšího Mezinárodního
roku dobrovolníků pronesl, že
dobrovolníci jsou odvážní lidé
a jsou schopni se za něco postavit.
Jsou ochotni zasvětit své ruce,
svou mysl a především srdce služ-

bě ostatním. Tím přinášejí lidem
naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za
to je jim vědomí, že jejich činnost
má skutečný význam a jejich odvaha a odhodlání by měly být pro
nás všechny inspirací k činům.
Dobrovolníci mohou transformovat naši společnost ku prospěchu
svých spoluobčanů. Aby se tak
stalo, společnost musí považovat
dobrovolnou činnost za významnou hodnotu a podporovat působení dobrovolníků doma i v zahraničí.
Naše dobrovolnické centrum je
členem Koalice Dobrovolnických
center ČR při Hestii – Národním
dobrovolnickém centru, se kterým
úzce spolupracujeme. Jsme držiteli dvou akreditací u Ministerstva
vnitra ČR pro dobrovolnictví v nemocnicích a na Olomoucku.
Pokračování na str. 4
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Připravuje Liberix, o. p. s.

strana 3

Bulletin UNO 1/2012
Pokračování ze str. 3
Naše práce se hlavně řídí zákonem
o dobrovolnické službě (198/2002
Sb.), ale i když nejsme registrovaní
jako sociální služba, snažíme se
vycházet i ze zákona o sociálních
službách (108/2006 Sb.) při poskytování práce v přijímajících organizacích tak, aby veškeré činnosti byly v souladu. Vycházíme
při tom z našich dlouholetých pracovních zkušeností v oblasti sociálních služeb, ale i z vědomí, že
pokud má být výsledek efektivní,
je třeba vzájemná spolupráce
všech zúčastněných, neboť dobrovolník nevstupuje do zařízení
jako ohrožující element, ale jako
doplňující článek, který vnáší do
zařízení nezatížený nadhled, který je mnohdy tak zapotřebí.
Naši dobrovolníci navštěvují
řadu přijímajících organizací včetně osobních návštěv v soukromých
bytech těch, kteří naši pomoc potřebují. Naše dobrovolníky najdete pomáhat v organizacích, zabývajících se zdravotní problematikou, kam patří např. léčebna
dlouhodobě nemocných ve Vojenské nemocnici a také léčebna v Moravském Berouně. Obecný problém
týkající se seniorů v uvedených zařízeních je jejich sociální deprivace. Velkému procentu seniorů se
ze strany rodinných příslušníků
nedostává té pozornosti, které si
beze všech pochybností zaslouží.
Naše dobrovolníky můžete potkat při pomoci v zařízeních sociálního charakteru, jako je např.
Fond ohrožených dětí, Domov pro
ženy a matky s dětmi, Miriklo,
domov pro seniory, kluby pro seniory aj. V prvních třech jmenovaných zařízeních pomáháme dě-
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tem ze sociálně slabých rodin –
dětem, které zažily např. domácí
násilí. Nabízíme jim to, čeho se
jim ze strany rodičů nedostává.
Velký zájem je jak o doučování,
tak o volnočasové aktivity.
I v domovech a klubech pro
seniory nabízíme aktivity, na kterých se dobrovolníci předem domluví se seniory, a řadu dalších
doplňujících činností, jako je např.
hudební odpoledne, ruční práce –
patchwork, modelování, výšivky
apod.
Pomoc nabízíme také lidem
s psychosociálními problémy,
v zařízeních ekologického charakteru atd. Všude tam, kde pomáháme, je zcela zřejmé, jak je práce
dobrovolníků důležitá a v mnoha
případech i nezastupitelná.
Kromě těchto praktických činností, jako je zajišťování a organizování dobrovolnické činnosti, se
věnujeme i vzdělávací a metodické
práci.
Pořádáme prezentace – zejména na středních a vysokých školách, ale i v jiných zařízeních,
a supervize. V minulém roce to
bylo např. více jak 30 prezentací
ve školách.
Touto cestou chceme za občanské sdružení JIKA – Olomoucké
dobrovolnické centrum – všem
dobrovolníkům ze srdce poděkovat
a říci jim, jak si jejich nezištné pomoci vážíme. Vedle dobrovolníků
si poděkování zaslouží i naši příznivci a donátoři, tedy statutární
město Olomouc, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Nadační fond Větrník, kteří jsou si
vědomi ceny dobrovolnické práce
a v činnosti nás podporují.
Více na: http://jikadobrovol.wz.cz

O Amelii jsem se dozvěděla před
více než dvěma lety v podstatě náhodou, když jsem ze zvědavosti
zadávala do internetového vyhledávače v různých kombinacích
hesla „dobrovolnictví+onkologie
+Olomouc“. Tehdy mě vcelku
překvapilo, když jsem ve výsledcích narazila na stránky Amelie
a na nich uvedenou možnost
dobrovolnictví na Onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Vůbec jsem o té možnosti
netušila. Dnes, po téměř dvouleté
dobrovolnické činnosti s onkologickými pacienty, přebírám funkci koordinátora dobrovolníků a to
mě nutí se nad mou dosavadní
činností v Amelii zamyslet.
Jedním z prvních impulsů pro
vyhledávání možností dobrovolnických činností v Olomouci bylo
relativně velké množství volného
času při studiu. Ne že bych se tehdy ve volných chvílích přímo nudila, ale koloběh škola-brigádaškola mi ke štěstí nestačil. Můj studijní režim mi umožnil trávit
jedno odpoledne s pacienty bez
pocitu, že nestíhám nebo zanedbávám něco jiného. Naopak,
s odstupem času teď mohu říct, že
mé humanitně zaměřené studium
dobrovolnictví na onkologii spíše
obohatilo. A nejen studium, i život
celkově.
Ať už šlo o setkávání s pacienty a povídání na pokojích nebo
skupinové výtvarné dílny, do kterých se dobrovolnický program
v Amelii časem vyvinul, vždy mě
po skončení programu napadalo,
zda jsem to opravdu já, kdo přichází pacientům „něco dát“. Často
jsem totiž měla pocit, že to naopak
oni dali něco mně. Za pacienty do
nemocnice jsem obvykle přicházela s hlavou plnou vlastních starosbezplatného provedení testu pa- tí a zpátky jsem šla zvesela naměti.
Předseda občanského sdružení
MUDr. Jiří Podivínský pokračuje
ve svém dlouholetém úsilí a rozšiřuje nabídku specializovaných služeb pro tyto nemocné, což se mu
daří za podpory statutárního města
Olomouce, zástupců FN Olomouc
a dalších organizací a sponzorů.
Mezi nové aktivity patří návštěvy
dětí ze sousední školky, neboť pediatrie a geriatrie mají mnoho
společného. Mezi osvědčené akce
patří také vycházky klientů do přírody a na známá místa v doprovodu pečovatelek.
Pokračování na str. 5

Ocenění Pamatováčku
Občanské sdružení Pamatováček
je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, které v Olomouci zajišťuje služby pro lidi
postižené Alzheimerovou chorobu
a jinými formami demence. Pracoviště na Karafiátově ulici provozuje poradenskou službu a denní
stacionář. Každodenní aktivity ve
stacionáři jsou zaměřeny na trénování paměti uživatelů, podporu
schopnosti a soběstačnosti tak, aby
mohli žít svůj život v co nejkvalitnější míře. Mezi další aktivity
tohoto sdružení patří sociální poradenství, pořádání akcí pro pečovatele a ostatní zájemce o tuto
problematiku. Nabízí i možnost
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Dobrovolnictví na onkologii
plněná optimismem a pozitivní
energií. Kromě pocitu smysluplného trávení volného času jsem díky
dobrovolnictví získala i určitý
životní nadhled, se kterým snáze
zvládám své běžné úkoly a povinnosti.
Podobně často mě ale zaráží
i údiv pacientů, kteří jsou upřímně
a snad mile překvapeni, že mladí
studenti mají zájem o většinou postarší vážně nemocné pacienty
a dobrovolně jim věnují svůj čas.
Dotazy, proč raději nejdeme někam do kavárny nebo do kina, mě
uvádějí do rozpaků. Na druhou
stranu těžko to mít pacientům za
zlé, v naší republice prostě zatím
stále není považováno za normální, když někdo dělá něco pro
druhé bez vidiny odměny, zejména té finanční. A co teprve když se
přitom pouští do tak neoblíbených
míst, jako je oddělení onkologie.
Dobrovolník, který se s úsměvem
na tváři pohybuje po nemocničních pokojích a nabízí program, za
který nic na oplátku neočekává ani
nechce, pak v prvních chvílích
může působit minimálně podezřele.
Je-li něco, co si při své dobrovolnické činnosti i budoucí práci
koordinátora kladu za cíl, pak je
to právě nabourávání tohoto
stereotypu. Mé dobrovolnictví
v Amelii je jen „kapkou v moři“
všech možných dobrovolnických
činností jak ve světě, tak u nás.
Pokud se mi však jeho pomocí
kromě zkrácení dlouhé chvíle
a rozptýlení od pesimistických
myšlenek podaří pacienty na
onkologii přesvědčit, že i v těžkých chvílích jsou tady lidé pro ně
bez očekávání jakékoli odměny,
pak věřím, že to, co dělám, má
smysl.
Veronika Koutná

www.uno-ok.cz
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Pracovní setkání UNO
Seminář na zpracování
úterý 29. listopadu 2011 se tí nebo pořádání akcí v Oloa úpravu digitální fotografie Vv Kongresovém
sále na Krajském mouckém kraji. O smysluplnosti
úřadu Olomouckého kraje uskutečnilo Pracovní setkání zástupců
nestátních neziskových organizací
s předsednictvem Unie nestátních
neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen UNO). Akce
se konala za finanční podpory Olomouckého kraje.
Přes šedesát účastníků z téměř
čtyřiceti neziskovek přivítal předseda UNO Marek Podlaha a stručně informoval o plánovaných tématech jednání.
Poté převzal slovo člen předsednictva UNO Jiří Rudolf, který
pojednal o hlavním bodu programu – připravované změně právní
subjektivity UNO, jež by v roce
2012 měla vystupovat jako zájmové sdružení právnických osob.
Jako nejsilnější důvod této změny
uvedl zjednodušení čerpání dotačních titulů a širší možnosti pro
získávání prostředků na financování aktivit UNO. „Již delší dobu řešíme zejména financování
pozice tzv. pomocníků pro neziskové organizace, kteří by měli
usnadnit komunikaci mezi městy
a neziskovým sektorem, potažmo
fungovat jako poradci neziskovek
při podávání projektových žádos-

této pozice nás přesvědčila již
čtyřletá činnost prvního pomocníka na Jesenicku,“ uvedl Rudolf. Zároveň podrobně představil
hlavní dokumenty související
s plánovanou změnou, a to zakládající listinu a návrh stanov. Zástupci neziskovek se tak mohli
k jednotlivým bodům vyjádřit ještě
před rozhodujícím a schvalovacím
jednáním na Krajském sněmu
UNO.
Po uzavření nejdelšího bloku
seznámil Rudolf účastníky s dalším
tématem setkání, kterým byla
podoba nového občanského zákoníku. Nastínil také jeho možné dopady na NNO. Podlaha se pak
věnoval nejožehavějšímu tématu
v novém občanském zákoníku –
veřejné prospěšnosti. Zároveň prodiskutoval připravenost obcí na
právě schválené změny v legislativě, které od 1. 1. 2012 svázaly
poskytování nepojistných dávek
evidencí na Úřadu práce s odpracováním 20 hodin týdně formou
veřejné služby ve prospěch obce.
Více informací na www.uno-ok.cz
nebo na mailu
sekretariat@uno‑ok.cz.
Soňa Langerová

Pokračování ze str. 4
entů jsou možné návštěvy oloNásledné besedy o prožitcích
„Vzhledem k aktuálnímu zdravot- mouckých parků a rozária. Usku- působí jako nenásilný a účinný trénímu stavu některých našich kli- tečnil se i výlet na Svatý Kopeček. nink paměti,“ řekl primář MUDr.
Jiří Podivínský. Mezi denní aktivity stacionáře patří také tvorba výtvarná, hudební, taneční a další.
Klientům je nabídnuta i možnost
celodenního stravování.
V říjnu 2011 se v občanském
sdružení Pamatováček uskutečnil
audit provedený auditory České
alzheimerovské společnosti. Výsledkem auditu bylo udělení certifikátu „Vážka“, který se uděluje
provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na
základě výsledku auditu, hodnotícím všechny oblasti a kritéria, kte-

ré jsou definovány v dokumentech
České alzheimerovské společnosti.
Název certifikátu symbolizuje
křehkost a bezbrannost tohoto
stvoření.
„V našem případě se jednalo
o první hodnocení ambulantního
zařízení v ČR,“ uvedl MUDr. J. Podivínský. „Občanské sdružení Pamatováček získalo 87 % ze 100 %
možných, podmínky auditu byly
splněny bez výhrad. Jsme velmi
rádi, neboť jsme se dostali do
spektra kvalitních poskytovatelů
v komplexní ambulantní péči pro
naše klienty.“
Více na www.pamatovacek.cz.
Mgr. Hana Zbořilová

Nadační ústav regionální spolupráce, o. p. s., vyjednal oprávnění
užívat licenci programu Zoner
Photo Studio 13 od firmy ZONER
software, a.s. Díky tomu mohla
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje ve
dnech 4. a 5.11.2011 pořádat
v prostorách Hotelové školy Vincence Priessnitze v Jeseníku dvoudenní seminář zaměřený na
úpravu fotografií. Seminář se
uskutečnil v rámci významného
projektu „Pomáháme neziskovkám“ za finanční podpory Olomouckého kraje. Každý účastník si
vytiskl svoji fotografii ve formátu
A4 a obdržel Osvědčení o úspěšně
absolvovaném semináři. Celkem se
účastnilo 11 členů nestátních neziskových organizací na Jesenicku.
Jsem ráda, že jsme měli příležitost se účastnit tohoto semináře a mohli se více zdokonalit ve
zpracování a úpravě digitální foto-

grafie díky skvělému lektorovi,
Ing. Jiřímu Rudolfovi.
Kromě obecných informací,
týkajících se praktického používání fotoaparátu, jsme se seznámili s úpravou fotografie na PC (tedy
s úpravou úrovně, jasu, kontrastu,
barevnosti, ořezu, převzorkování).
Dále jsme se naučili provádět
úpravy jednotlivé a hromadné, archivovat a zálohovat.
Nabyté znalosti využijeme při
dokumentování našich akcí a výstav, ale i při fotografování např.
obyčejné květinky.
Děkujeme tímto za vzájemnou
spolupráci jak Hotelové škole Vincence Priessnitze v Jeseníku, tak
Unii nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a firmě ZONER software, a. s.
Více na www.uno-ok.cz.
Marie Hundáková,
jednatel ZO č. 1 – Český
zahrádkářský svaz v Jeseníku
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Společně v Evropě proti násilí
na dětech a mládeži
Pětistranný evropský projekt
„Move it!“ se věnuje násilí páchanému na dětech a mládeži a také
násilí páchanému jimi samotnými
a především jeho prevenci prostřednictvím neformálních outdoorových aktivit.
Šestidenní pracovní setkání zástupců organizací zapojených do
projektu se uskutečnilo v posledním listopadovém týdnu v Olomouci. Proč právě zde? Českým
partnerem v projektu je olomoucké sdružení dětí a mládeže Duha
Velká Medvědice.
Setkání dvacítky zástupců
partnerů z Německa, Francie, Litvy,
Maďarska a České republiky probíhalo v inspirativním prostředí
centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou a bylo
druhé v pořadí. Partneři se měli
možnost seznámit letos na jaře
v německém Erfurtu, třetí setkání
proběhne na podzim 2012 ve
Francii. Mezitím budou probíhat
aktivity na národní úrovni, ale také rychlé hledání náhrady za rakouského partnera, který nečekaně
vystoupil z už rozběhnutého projektu.
Olomoucké setkání mělo důležitý cíl: Z celé škály možných vybrat vhodné metody, které bude
každý z partnerů po dobu jednoho
roku testovat při činnosti se skupinou mládeže ohroženou nějakou
formou násilí, přičemž nástrojem

budou právě outdoorové aktivity.
Diskutovalo se nejen v akademické
rovině a o teoretických tématech,
ale i o konkrétních aktivitách, jejichž ochutnávku si zájemci také
mohli v blízkém okolí Sluňákova
prakticky vyzkoušet.
Odbornou část doplňoval volitelný program, kterého se ale
všichni s chutí účastnili. Odpoledne strávené v centru barokně-renesanční Olomouce s průvodcem
i bez něj nabídlo návštěvníkům
z ciziny stručný výlet do historie
našeho města a nadchlo některé
tak, že u nás chtějí strávit dovolenou. Partnerům se také dostalo
milého uvítání na olomouckém
pracovišti krajského Střediska sociální prevence. Odbornice ze
Střediska představily jeho poslání
v oblasti akutně ohrožených dětí
a mládeže a zodpověděly všechny
dotazy svých hostí, které zajímalo
nejen fungování Střediska, ale
i česká legislativa a praktické zkušenosti v problematice týkající se
násilí a cílové skupiny projektu.
Přímo na Sluňákově a jeho okolí
zájemci absolvovali půldenní
program interaktivně přibližující
aktivity, které zařízení nabízí
žákům, studentům a jejich učitelům. Seznámili se i s fungováním
netradiční budovy ekocentra – tzv.
pasivního domu v kontextu rozumného využívání přírodních
zdrojů a energie. Důležitou sou-

částí podobných mezinárodních
setkání bývá nejen vzájemné poznávání jejich účastníků, ale i zemí, odkud přijeli. Nejlépe se to
daří přes jídlo, pití, písničky a třeba i tance. Proto jsme uprostřed
týdne zařadili neformální Mezinárodní večer s komentovanou
ochutnávkou pokrmů a nápojů
typických pro jednotlivé partnery.
Závěr akce zas proběhl v místní
režii – v příjemné restauraci v centru Olomouce u svatomartinského
vína a tradiční husy. Nyní už všichni zúčastnění mohou začít realizovat konkrétní aktivity projektu.
Koordinační setkání v rámci
projektu „Move it!“ proběhlo
20.–25. listopadu 2011 v Olomouci. Projekt byl podpořen z prostředků programu Evropské komise DAPHNE proti násilí na dětech,
dospívajících a ženách. Projekt

„Move it!“ probíhá od dubna 2011
do března 2013 jak na evropské
úrovni, tak přímo v každém ze
šesti států zapojených do projektu.
Cílová skupina jsou děti a mládež
ve věku 13–18 let, nástrojem prevence násilí u této skupiny budou
outdoorové aktivity a neformální
vzdělávání. Výstupem projektu má
být publikace příkladů dobré
praxe a webová stránka mapující
průběh projektu s materiály pro
zájemce o toto zajímavé, přesto
nedoceněné téma.
Více o průběhu projektu v České republice, odkaz na program
DAPHNE a jednotlivé partnery lze
najít na
www.velmed.duha.cz/ move-it.htm
Radek Hrachovec a Hynek Pečinka,
Duha Velká Medvědice
www.medvedice.net

Čtvrteční odpoledne a podvečer jsme strávili s libereckými Přáteli přírody. Ti pro nás připravili
libereckému klubu přátel přírody fun-dovanou prohlídku města, ktečervnovou návštěvu v Olomouci, ré je na rozdíl od barokní Olomoukdy jsme společně prošli historické ce mladší, s budovami převážně
centrum města s průvodcem a po- secesními. Moc nás to zaujalo. Poseděli v kavárně. Jen to by nesta- časí na nás bylo chladnější, ale
čilo, proto byl připraven i půldenní
výlet do Jizerských hor a další na
dominantu zdejšího kraje, na Ještěd.
Ubytováni jsme byli v pseudorenesančním zámečku z roku 1897
ve Vratislavicích nad Nisou, které
jsou dnes částí Liberce. Zvenku to
byla impozantní stavba obklopená
parkem, zevnitř jsou dojmy trochu
méně veselé, ale odpovídající 150
korunám za noc v posteli s povlečením. Jeden z pokojů, které jsme
dostali, byl dokonce v kuželovité
věži. Zde jsme se scházeli všichni
k podvečerním posezením a sídlil
zde štáb akce.

uměli jsme se před ním schovat do
kavárny i do restaurace s pečenou
kachnou. To jsme ale neměli dělat,
protože zbylí Liberečáci mezitím
nachystali bohaté občerstvení
v klubu Arabela, kde naše prohlídka končila.
Pokračování na str. 7

Malá liška v Jizerkách
Ochutnávku severočeského podzimu s přídavkem inverze a mlhy
si užili příznivci Malé lišky – klubu
přátel přírody během výletu od 17.
do 19. listopadu 2011.
Už téměř rok pořádá klub přátel přírody Malá liška z Olomouce
své netradiční turistické a poznávací akce. Netradiční byl i listopadový výjezd do Jizerských
hor. Jenom opravdový recesista si
totiž k objevování krás tamní
zvlněné krajiny a nálad místních
obyvatel vybere chmurný podzim
charakterizovaný inverzí, mlhou
a brzkým stmíváním. Skupina 12
cestovatelů, k nimž se v Liberci
přidal třináctý, ale prokázala jak
smysl pro recesi, tak značnou
odolnost vůči rozmarům počasí.
Smyslem zájezdu bylo oplatit
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Následovalo přátelské povídání
a zpívání u kytar, podařilo se vytvořit příjemnou atmosféru. Jednou z posledních tramvají jsme se
přesouvali na náš zámek.
Příští ráno jsme přímo ve Vratislavicích nad Nisou, kde jsme
bydleli, už sami navštívili pivovar
a muzeum Ferdinanda Porsche,
zdejšího rodáka, jehož automobily a další vynálezy používá celý
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svět. Kolem poledne jsme dorazili
do Bedřichova, kde jsme měli naplánovaný asi desetikilometrový
výšlap. Počasí bylo ale dosti chladné, tak to nebyl až takový zážitek.
V sobotu jsme jeli lanovkou na
vrchol pod vysílač Ještěd. Inverze
ale nedovolovala velké výhledy,
i když semotam problesklo sluníčko a bylo vidět aspoň něco. Po občerstvení v útrobách zázraku tech-

niky a důkladné prohlídce architektury zevnitř i zvenku jsme absolvovali sestup do údolí po
turistické a naučné stezce přes Kozí skály. Společným obědem na
úpatí hory jsme uzavřeli povedenou akci, která účastníky stmelila. Poznali kus pěkné přírody, ale
také jsme objevili, že nezáleží na
věku, pokud si má jeden s druhým
co říct.

Vzdělávání v sociálně právní oblasti zahajuje
Od ledna 2012 mají nestátní neziskové organizace společně s dalšími cílovými skupinami možnost
hlásit se do jednotlivých výukových kurzů v rámci projektu
„Vývoj, ověřování a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně
právní oblasti“. Deset kurzů, o kterých jsme čtenáře informovali
v bulletinu 7–8/2011, bude postupně realizováno od ledna tohoto roku do dubna 2013. Školicí
prostory se nacházejí v sídle
společnosti PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.,
na Palackého ulici 1381/25.
O termínech přihlášek a zahajování jednotlivých modulů budeme čtenáře v našem bulletinu
informovat průběžně. Další informace a formulář přihlášky jsou
k dispozici na webové adrese
www.ppsinstitut.cz/page/68013.
probihajici-projekty/. Přihlášky je
možné zasílat přímo z webové
stránky online nebo po stažení
verze pro tisk na emailovou adresu zuzana.kelnarova@ppsinstitut.cz
či písemně na adresu PPŠ – institut
celoživotního vzdělávání Přerov,
s.r.o., Palackého 1381/25, 750 02
Přerov, rovněž na pí Kelnarovou.
Bližší informace vám poskytneme
na telefonu 581 259 138, 606 045
111 u pí Kelnarové nebo 587
206 308, 606 591 096 u p. Beila.
U všech kurzů bude kladen důraz na praxi. Kurzy budou doprovázeny vlastními publikacemi.
Účast na kurzu je bezplatná a absolventi dostanou potvrzení při
minimálně 75% účasti.
V lednu 2012 budou zahájeny
tři následující kurzy, s termínem přihlášek do 16. ledna 2012:

• Lektorské dovednosti a Specifika výuky dospělých
Ve vzdělávacím programu zaměřeném na klíčové kompetence školitele bude výuka Lektorských
dovedností probíhat ve čtyřech
pětihodinových blocích od 14.10
do 18.05 hodin v úterky 24. 1.,
31. 1., 14. 2., 28. 2. 2012 a navazující kurz Specifika výuky dospělých v termínech 13. 3. a 27. 3.
2012 opět od 14.10 do 18.05 hodin.
Lektorem obou kurzů je Zdeněk
Kotulák, MBA, akreditovaný lektor.
Přihlásit se může každý, kdo se
potřebuje naučit nebo zlepšit techniku prezentací.
V kurzu Lektorských dovedností se seznámíte s výčtem potřebných kompetencí a vlastností
lektora, s dovedností efektivní verbální komunikace a s neverbální
vybaveností. Dozvíte se, jak připravit školicí program, jaké jsou
metody vzdělávání dospělých, co
je to programové učení umožňující studium vlastním tempem studujícího, jaké jsou techniky a důvody hodnocení. V kurzu se také
seznámíte s nejnovějšími metodami práce lektora pomocí audiovizuální techniky.
Obsahem kurzu Specifika výuky dospělých budou principy učení
dospělých, které se liší od tradiční
školní výuky žáků, dále s metodikou, jak dospělé vyučovat v závislosti na složení skupiny, jakým
způsobem je potřeba s nimi komunikovat. Účastníci se seznámí
s faktory ovlivňujícími kvalitu
vzdělávacího prostředí a s metodikou, jak pedagogicky pohlížet na
kulturní rozdíly v případě účasti
cizinců na výuce.

• Nové trendy v sociálně právní
oblasti
Pro lektory, pedagogy, řídící a organizační pracovníky škol a dalších vzdělávacích a poradenských
středisek k rozšíření jejich odborných dovedností je určen modul Nové trendy a aktuální otázky
v oblasti sociálně právní, který povede Bc. Jarmila Tomancová, inspektorka kvality sociálních služeb
s registrací MPSV. Výuka bude
probíhat v pěti šestihodinových
blocích v termínech 26. 1., 2. 2.,
16. 2., 1. 3. a 15. 3. 2012, vždy ve
čtvrtek od 13.25 do 18.05 hodin.
Řešenými tématy budou změny v poskytování sociálních služeb
v legislativě, v oblasti ekonomické,
kulturní či společenské. Účastníci
budou seznámeni s nákladovostí
a zdroji financování sociálních
služeb v ČR a s tím souvisejícími
standardy a etikou, s plánováním
a s transformací pobytových sociálních služeb. Dále bude prezentována a diskutována tematika
patologických jevů ve společnosti
v souvislosti s diskriminací, rasovou nesnášenlivostí, genderovou
tematikou či se stárnutím populace. Na závěr bude věnován prostor
metodám práce s vybranými skupinami, např. se seniory, s klienty
s různým zdravotním či psychickým postižením, s prací s osobami
ohroženými sociálním vyloučením.
• Sociologie pro pracovníky
v pomáhajících profesích
Ve vzdělávacím modulu Sociologie
proběhne výuka v pěti šestibodových blocích, vždy v úterý od
13.25 do 18.05 hodin, v termínech
7. 2., 21. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4. 2012.
Kurz povede Mgr. Vladislava Závrská, metodička Laboratoře soci-

Liberec je krásné historické
město, zdejší specifická krajina
Jizerských hor si nás získala
a tamní Přátelé přírody jsou milí
a inspirativní. Pro všechny tři důvody stojí za to se tam vrátit, třeba někdy na přelomu jara a léta.
Hynek Pečinka a Bety Tomanová, Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce, www.malaliska.cz

álně-vědních výzkumů Univerzity
Palackého v Olomouci.
Účastníci se seznámí s pojmem
sociologie jako s vědeckou disciplínou, nahlédnou na svět očima
sociologa, dozví se, k čemu je pro
práci v sociálních službách sociologické poznání, co je to sociální
realita oproti přírodní realitě. Dále se účastníci kurzu seznámí
s tím, jak konkrétně může znalost
sociologie pomoci pracovníkovi
v sociálních službách, co je to proces socializace, jaký je rozdíl mezi
sociálními skupinami vlastními
a cizími, jaké jsou typy skupin,
jejich struktura, co je to sociální
deviace a jak funguje v životě
podle etiketizační teorie.
Petra Martinková,
manažer projektu
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Výročí RC Heřmánek
Rodinné centrum Heřmánek v Olomouci-Holici oslavilo 6. prosince
2011 první výročí založení olomouckého Centra pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty. Během
oslavy byl vyhlášen den otevřených dveří pro všechny příchozí,
nejenom pro současné a nastávající rodiče dvojčat a vícerčat, s narozeninovým dortem a doprovodným programem včetně návštěvy
Mikuláše.
Činnost Centra pro rodiny
a dvojčaty a vícerčaty
Olomoucké Centrum pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty rozjelo v letošním roce naplno svoji činnost
a v herně rodinného centra Heřmánek se při klubových akcích
a výletech setkávala dvojčata, jejich rodiče i prarodiče.
Centrum se letos v Praze mimo
jiné úspěšně prezentovalo na mezinárodní konferenci, na které se sešli odborníci z nejrůznějších zemí
Ameriky i Evropy. „Výrazně jsme

také rozšířili nabídku naší speciální půjčovny o nové potřeby pro
vícerčata – pořídili jsme věci, které rodičům dvojčat ušetří práci,
čas i energii – například speciální
klokanky, odsávačky, kočárek pro
dvojčata,“ vysvětluje Zuzana Staroštíková, manažerka centra. „Do
knihovny jsme zakoupili mnoho
knih a časopisů, které pojednávají právě o vícerčatech a jsou k dispozici k výpůjčce. Pořádali jsme
i několik úspěšných předporodních
kurzů pro nastávající rodiče vícerčat. Vedli je přední odborníci na
danou problematiku a účastnili se
jich rodiče z celé Moravy, dokonce i z východních Čech.“
Rodiče hojně využívali i možnosti hlídání dvojčat, protože v týmu Centra pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty pracují osvědčené hlídačky s mnoha zkušenostmi. „Nabízíme i odborné poradenství,
pořádáme semináře, workshopy
a přednášky. I v letošním roce se
pod naší taktovkou konal Klub

dvojčat bez dvojčat – rodiče nechali děti doma babičkám nebo
v herně našim hlídačkám a vypravili se s námi do kina. Odpoledne jsme zakončili v restauraci,
kde jsme se dělili o zážitky a zkušenosti s dvojčaty. Jedna maminka
dokonce má doma radost trojnásobnou, takže té jsme naslouchali
opravdu s obdivem,“ sděluje Staroštíková. „Na příští rok máme
spoustu plánů! Navážeme například spolupráci se slovenským

centrem pro vícerčata,“ uzavírá
Zuzana Staroštíková.
Olomoucké Centrum mimo jiné patří mezi pouhá tři centra
v České republice (po Praze a Brně), která pořádají speciální předporodní kurzy pro nastávající maminky (rodiče) s vícečetným těhotenstvím.
Lucie Opletalo á

„Ve spolupráci s agenturou práce
byla vybraným absolventům projektu zajištěna pracovní místa
vedením psycholožky/psychologa s poskytnutím veřejné podpory ve
úspěšné absolventky a absolventi formě mzdových příspěvků zavzdělávací fáze projektu prošli městnavateli,“ dodává Tenglerová.
pracovní a bilanční diagnostikou.
Projekt probíhá nejenom
Tato metoda jim napomohla v hod- v Olomouckém, ale i v Jihomoravnocení jejich stávající situace.
ském kraji a v kraji Vysočina. Před
„Nyní si účastnice a účastníci jeho ukončením v první polovině
formou individuálního poradenství roku 2012 jsou plánovány ve
své dovednosti prohlubují a úspěšně se zapojují do pracovního
procesu,“ přibližuje Petra Tenglerová, manažerka RC Heřmánek.

všech místech realizace diskusní
kulaté stoly za účasti zástupců obcí, úřadů práce, zaměstnavatelů
a účastníků projektu. Budou zde
dis- kutovány aktuální výstupy
projektu a dvouleté zkušenosti
z realizace projektu.
Lucie Opletalová, Rodinné
centrum Heřmánek,
www.rc-hermanek.cz, Náves Svobody 41, 779 00 Olomouc-Holice

Rodina i práce v RC Heřmánek
Projekt „Rodina i práce“ vstoupil
v Rodinném centru Heřmánek do
druhé fáze.
Od roku 2010 probíhá v Rodinném centru (RC) Heřmánek ve
spolupráci se společností AUDICA,
s.r.o., vzdělávací projekt zaměřený
na rodiče pečující o děti do 15 let
věku, kteří usilují o úspěšný návrat
na trh práce. Rodiče za sebou mají rozsáhlou a ucelenou sérii vzdělávacích seminářů. Pod odborným

Aktuality z Rodinného centra Provázek
Vánoční příběh, koledy, dárky,
tvoření i voňavé cukroví, to všechno patří k Vánocům.
Rodinné centrum Provázek
připravilo pro rodiny s dětmi na
nedělní odpoledne 12. prosince
2011 akci „Vánoční čas“ se všemi
těmito činnostmi. Z dětí byli malí
muzikanti, kteří drží rytmus při
koledách, pak si děti nazdobily
papírový vánoční stromeček jako
zapichovátko do květináče, pozorně sledovaly vánoční příběh
o čtvrtém mudrci, mnozí vyhráli
dárky ve vánoční tombole. Všichni si mohli prohlédnout a také zakoupit drobné výrobky z tvořivé
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dílny maminek, ochutnat cukroví
a při čaji a kávě prostě mít čas na
sebe navzájem. Akce se uskutečnila v sálech evangelického kostela.
Rodinné centrum Provázek
připravuje tuto akci už tradičně
každý rok. Rodiče s dětmi mohou
během celého roku navštěvovat
nejen jednorázové akce, ale také
dopolední programy, které jsou zaměřeny na využití volného času
i na vzdělávání a preventivní pomoc.
Rodinné centrum Provázek působí pod o. s. Pro Vás, které letos v říjnu oslavilo desáté výročí
založení. Rodinné centrum Pro-

vázek působí na sídlišti Nové Sady. Jeho posláním je podpořit nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti, podpořit prevenci sociálně patologických jevů, vytvořit
prostředí vzájemné podpory.

Od února 2012 se Rodinné
centrum Provázek těší na vaši návštěvu na nové adrese: Štítného 10
v Olomouci, nedaleko zastávky
Výstaviště Flora, v prostorách
Slova života.
Magda Mečkovská,
manažerka centra

