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Hanácký farmářský trh
Od dubna 2012
se opět vrací do
Olomouce Hanácký farmářský trh. V důsledku rekonstrukce Dolního náměstí se
letos přesouvá na Horní náměstí
před podloubí radnice. Pro letošní
rok jsou partnery statutární město
Olomouc a Hanácký skanzen v Příkazech. Na podrobnosti jsme se zeptali hlavní organizátorky trhu,
paní Markéty Záleské.

www.uno-ok.cz

sů je zřejmé, že si trh našel své příznivce mezi kupujícími nejen
z Olomouce. Přímá nabídka čerstvých, kvalitních potravin měla
úspěch. Za sedm měsíců se zde vystřídalo přes dvě stě převážně regionálních prodejců. Důležité je, že
lidé začínají vnímat, jaké potraviny konzumovat, zajímají se o jejich původ a složení. Když to shrnu,
byl dodržen původní záměr. Zachování regionální linky a kvalitní úrovně. Přihlášení se ke kodexu
farmářských trhů v létě byl jen
formálním vyústěním toho, jak byl
celý projekt nastaven.
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jíždět něco, co by vyvolalo kontroverzi. A nevěděli jsme, zda se
v Olomouci uchytí. Je jasné, že páteční termín byl pro mnohé nedostupný. Snažili jsme se to alespoň
kompenzovat čtyřmi sobotními výročními trhy. Navíc v sobotu nechtěla jezdit řada prodejců. Po
prvním ročníku bylo zřejmé, že je
třeba hledat jiný model, který bude přístupný širší veřejnosti.

akcí jako Jahodobraní, Bylinkový
festival, Bramboriáda či Dýňobraní.

Manažerské dovednosti
Naplánujte si lepší budoucnost
aneb Vedení procesu tvorby strategického plánu – kurz se bude konat v Olomouci 11. května 2012
Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost organizace je prokazatelně
z 80% závislá na správných strategických rozhodnutích. Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezi
operativním (krátkodobým) a strategickým řízením organizace a vysvětlení důležitosti strategického
plánování v neziskové organizaci.

Více informací naleznete zde:
www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=268

Tento model je hůře zapamatovatelný.
Termíny trhů budou každý měsíc
uveřejňovány v Radničních listech,
jsou vyvěšeny pod podloubím
radnice nebo budou uvedeny na
našich webových stránkách
www.olomouckytrh.cz. SamozřejJak to tedy bude probíhat letos?
mě na každém trhu budeme
Přesun na Horní náměstí bude ná- avizovat ten následující.
ročnější na organizaci. Letos jsme
se rozhodli pro kombinovaný mo- Kdy začínáte?
del. Trhy se budou konat vždy Zahájili jsme v sobotu 7. dubna
první a poslední týden v měsíci velikonočním trhem. Připraven byl
v sobotu, mezitím v pátky, od 8.00 doprovodný program s hudbou
V loňském roce se konaly trhy
do 13.00 hodin. Až do konce října a projížďkami na koni pro děti.
v návaznosti na historickou tra- Mnoha lidem nevyhovovalo, že zde budou nabízet své zboží prodici v Olomouci poprvé. Jak se trhy konají v pátek.
dejci převážně z Olomouckého Co byste letošním trhům přála?
byste je zhodnotila?
Projekt byl nastaven na páteční kraje. Sortiment bude opět pestrý Spokojené zákazníky, dobré počaUkázalo se, že farmářský trh má termín s ohledem k dlouhodobě a bude se sezónně obměňovat. Na- sí a příjemnou atmosféru.
v Olomouci své místo. Podle ohla- fungující tržnici, nechtěli jsme roz- plánována je i řada tematických
Za rozhovor poděkoval Zd. Beil

Kurzy Neziskovky.cz
Neziskovky.cz, o. p. s., ve spolupráci s Unií neziskových organizací Olomouckého kraje nabízejí
kurzy zaměřené na fundraising
a manažerské dovednosti.

v grantových databázích a sledování nově vypsaných stipendií.
Jedná se také o aktivní vyhledávání vhodného dárce či sponzora. Ukážeme Vám, jak pracovat
s principy a metodami fundraiFundraising
singu. Více informací naleznete
Základy fundraisingu – kurz se bude zde: www.neziskovky.cz/kurzy/
konat v Olomouci 4. května 2012.
index.php?AS=2&ACT=kurz_
V oblasti fundraisingu se ne- detail&idkurzu=267
jedná pouze o metodu vyhledávání

Bc. Barbora Kopencová, koordinátorka vzdělávání, Neziskovky.cz,
o. p. s., kopencova@neziskovky.cz
Registrace k odběru elektronického zpravodaje „Svět neziskovek“ ZDARMA na: http://office.
neziskovky.cz/newsletter/
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spolupráci s Technickými službami, Českým rybářským svazem
a Honebním společenstvem SlavoHolický les je vynikající projekt, pro sport a relaxaci.
nín – Nový Dvůr akci Velký jarní
který v budoucnu nabídne lidem
Občanské Sdružení pro Ho- úklid Holického lesa, a to v sobobydlících v jižní části města Olo- lický les dlouhodobě tento projekt tu 14. dubna 2012. Cílem akce je
mouce rekreační zázemí, prostor podporuje. Nyní organizujeme ve úplná likvidace velké černé sklád-

Holický les má naději?
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ky v prostoru budoucího Holického lesa za pomocí techniky a ruční
sběr odpadků podél cest, rybníků
a mrtvého ramene řeky Moravy.
Na tuto akci jste srdečně zváni.
Velmi jsme uvítali rozhodnutí
radnice, kdy Rada města Olomouce 28. 2. 2012 schválila další kroky
vedoucí k realizaci Holického lesa.
Odbor investic provede výběrové
řízení na Založení krajinného
prvku Holický les, který byl předložen v Operačním programu
Životního prostředí 15. 7. 2011.
Bude vypracován další stupeň
projektové dokumentace DUR.
Přístupovou komunikaci podél ulice Keplerova je možné financovat
z ROP SM, a to z oblasti podpory
Bezmotorová doprava. Cestní síť,
mobiliář i lanové hřiště je možno
financovat v rámci Integrovaného
plánu rozvoje měst Atraktivní
a konkurenceschopná Olomouc
ROP SM. Pevně věříme, že se tento projekt podaří realizovat. Více
informací najdete na
http://holicky-les.ic.cz/.
Ivana Kalodová

www.uno-ok.cz
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děti na koních v rámci rodičovského „Dávného dvora“, kde „Obnova
kulturního dědictví údolí Desné“
V loňském roce byly prostředpodporuje historickou autenticitu
ky, které Šumperská sekce od UNO
dětských soutěží dobovými podobdržela, využity například při
klady a fotografiemi.
těchto akcích:
Spolupráce mezi sdruženími je
• Chovatelská výstava drobného
také podporována společným členzvířectva se odehrála na trávě
stvím v UNO OK, za jejíž podpoškolního hřiště a návštěvníci
ru a příspěvky děkujeme, pomáobdivovali desítky králíků, drůhají nám v činnosti oficiálně zvané
beže i načepýřených holubiček
nezisková, která však zúčastněným
jako z pohádky o Popelce.
Každé sdružení Šumperské sekce poskytuje ten dobrý pocit, který je
• TJ Morava Velké Losiny pořáda- má trochu jiný směr zájmu, ale k nezaplacení...
la soutěž v drezuře koní a také přesto lze s potěšením konstatovat,
Ing. Karla Černohousová,
klání dětských jezdců v parkuru že spolupracují a pomáhají si. Cho- členka výboru Sdružení rodičů údolí
a zručnosti, diváci tu mohli vatelé zajišťují odborné vedení Desné a členka o.s. Obnova kulturnízhlédnout i židličkovou soutěž.
školního kroužku, TJ Morava vozí
ho dědictví údolí Desné
• Sdružení rodičů údolí Desné
uspořádalo 2. ročník akce „Dávný dvůr“, na které byly soutěže
pro děti inspirovány historií
a zemědělskými činnostmi tak,
jak se dělávaly kdysi, nechyběly ani jízdy dětí na koních
a bujará projížďka kočárem.
Velkou odezvu u dětí měl také
rozsvícený Svatomartinský lampionový průvod.

Šumperská sekce v roce 2011
Čtyři rozličné neziskové subjekty
„se sešly“ v Šumperské sekci UNO
OK. Chovatelský spolek Rapotín,
TJ Morava Velké Losiny, Sdružení
rodičů údolí Desné a o. s. Obnova
kulturního dědictví údolí Desné.
Chovatelský spolek sdružuje
chovatele drobného zvířectva z celého údolí, TJ Morava Velké Losiny se věnuje práci s koňmi, o které
se místní děti s láskou starají a učí
se na nich jezdit. Sdružení rodičů
vystihuje jeho název – náplní činnosti je snaha pomáhat místní
svazkové škole s mimoškolními akcemi a každoročně například spolupořádat školní ples, jehož celý
výtěžek jde na akce, soutěže a odměny pro děti. O. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné sdružuje lidi, kteří se snaží o obnovu
drobných chátrajících památek
a také pořádají akce navazující na
pozapomenuté tradice tohoto kraje, jehož vazby s minulostí byly dílem zpřetrhány.

Zpráva o činnosti sociální
sekce za rok 2011
Jednání sociální sekce probíhala
na počátku roku 2011 v prostorách
multifunkčního vzdělávacího centra OUN Olomouc, Jungmannova
25, 77200 Olomouc, od března
v prostorách TYFLOCENTRA Olomouc, o. p. s., I.P.Pavlova 184/69
Olomouc.
Realizací smlouvy o spolupráci a čerpání dotace z Významného
projektu UNO byla za sociální sekci pověřena NNO Alfa handicap
Přerov a vedoucí sekce paní Sibrová.
Sociální sekce se v roce 2011
sešla devětkrát.
Stěžejní otázkou působení sekce v roce 2011 bylo přesvědčit vedení Olomouckého kraje o nezbytnosti většího dofinancování soci-

álních služeb ze zdrojů Olomouckého kraje.
Po dopise paní náměstkyni
Mgr. Kubjátové z 18.11.2009, který se setkal jen s váhavou odezvou, následovaly další aktivity
členů sekce na podporu dofinancování sociálních služeb v Olomouckém kraji i v roce 2011. Paní
náměstkyně na připomínky NNO
reagovala na Sněmu UNO, ale její
tvrzení byly neúplné a nerozklíčované. Dle šetření členů sekce
z celkového rozpočtu 95 milionů
Olomouckého kraje do sociální
oblasti je NNO poskytováno jen
5,5 milionů.
Sekce žádala ve svém dopise
adresovaném nejprve paní náměstkyni Kubjátové a následně za-

•

O.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné je v regionu
nejznámější svou srpnovou Pekařovskou poutí s mezinárodním setkáním flašinetářů, lidovými řemesly, mší svatou, krojovanými tanečníky, auty veterány, cimbálovou muzikou... no
prostě pouťovým veselím v jindy tichém a pozapomenutém
koutě jesenických hor.

stupitelům Olomouckého kraje,
aby byla zpracována strategie pro
financování a rozvoj sociálních
služeb v kraji a bylo provedeno
srovnání financování s ostatními
kraji v ČR. Dále sekce navrhla, aby
byla z pravidel pro poskytování
dotací z významných projektů vypuštěna podmínka, že nesmí tyto
být použity na financování sociálních služeb a bylo zavedeno
víceleté financování registrovaných sociálních služeb.
Jako podklad pro další jednání
s vedením kraje sekce nechala
z registru sociálních služeb zmapovat seznam poskytovatelů sociálních služeb a financování těchto
NNO na území Olomouckého
kraje.
Výsledkem aktivit sekce je
nová podoba krajského dotačního
titulu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování“,
ve kterém je však částka pro dofinancování sociálních služeb ve vý-

ši 50.000 Kč naprosto nedostatečná.
Na jednání sekce 13.12.2011 ,
kde byl přítomen Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc,
byli členové sekce seznámeni
s tím, že také charity Olomouckého kraje usilují o dofinancování
poskytovaných sociálních služeb
z krajského rozpočtu. Sekce rozhodla neúčastnit se protestní akce
charit a nechat na jednotlivých
NNO, zda se chtějí samostatně zúčastnit. Pan Langer byl pověřen
vypracováním prohlášení za sociální sekci se stanoviskem přítomných členů sekce k financování
sociálních služeb v Olomouckém
kraji a odesláním tohoto stanoviska krajským zastupitelům.
Financovanou aktivitou sociální sekce v roce 2011 bylo zadání
potisku reklamních plátěných
tašek pro členy sekce.
Zpracovali Iva Sibrová
a Zdeněk Beil
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Připravuje Liberix, o. p. s.
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Tisková zpráva projektu OKRAJ – systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů žijících
na území Olomouckého kraje.
Díky zažitým stereotypům jsou cizinci v české společnosti rozdělováni laicky řečeno na přistěhovalce „z východu“ nebo „ze západu“. Cizinci západní Evropy jsou často více ceněni jako odborná a kvalifikovaná pracovní síla, naopak cizinci ze třetích zemí, (nejčastěji ze zemí jako je Ukrajina, Rusko, Vietnam,
Moldávie nebo Mongolsko) jsou zařazování do skupiny nekvalifikovaných pracovníků bez odborného
vzdělání.
Pracovníci SOZE se již třetím rokem v rámci projektu OKRAJ snaží zlepšovat životní podmínky
právě cizincům ze třetích zemí žijících v Olomouci a to se zaměřením na podporu uplatnění a zlepšování
postavení na trhu práce.
Rekvalifikační kurzy jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Využívají je především
uchazeči registrovaní na úřadech práce, kteří mají problémy uplatnit své vzdělání nebo mají vzdělání
nedostatečné. V případě cizinců se může stát, že vzdělání získané v zemi původu nepostačuje k uznání
v České republice. Kurzy jsou tak vhodným řešením pro získání nových znalostí a zkušeností, které rozšíří možnosti uplatnění. V mnoha dalších případech umožní rekvalifikace cizincům obohatit již dosaženou odbornost o aspekty českého systému daného oboru. Kurzy jsou ve výjimečných případech také
prostředkem aktivizace zejména dlouhodobě nezaměstnaných klientů. Klient získá nové zkušenosti,
obnoví si pracovní návyky apod.
Práce s cizinci, kteří mají zájem o kurz, se vyznačuje individuálním přístupem ze strany sociálních
pracovníků. Prostřednictvím pracovní diagnostiky jsou s klientem řešeny jeho potřeby, zájmy, předešlé
pracovní zkušenosti a požadavky trhu práce.
Cizinci se tak učí orientovat na trhu práce, vyhledávat potřebné informace, kontaktovat poskytovatele rekvalifikačních kurzů, hledat uplatnění v daném oboru apod. V některých případech klienti kontaktovali zaměstnavatele, aby zjistili, jaká je uplatnitelnost v daném oboru a jaké jsou nároky a možnosti
budoucího zaměstnání z pohledu firem.
Sociální pracovníci kladou důraz na to, aby klient měl představu, jak mu kurz pomůže při hledání
zaměstnání a jak bude postupovat po ukončení kurzu. S účastníkem kurzu se komplexně pracuje i po
ukončení kurzu.
Přibližně 70% absolventů rekvalifikačních kurzů našlo následně uplatnění a realizovalo se v daném
oboru. Tato bilance svědčí o dobře nastaveném systému práce s klientem.
Novou pomocí při uplatňování na trhu práce jsou pracovní stáže. Mnozí cizinci pracovali v zahraničí v oboru, který si vybrali, měli v něm dobré výsledky a v České republice by chtěli takto pokračovat.
Tito cizinci mají potřebnou kvalifikaci i praxi, přesto naráží na neochotu zaměstnavatelů je zaměstnat.
Příkladem může být klientka, která má požadované vzdělání v oboru farmaceutického laboranta, dlouholeté pracovní zkušenosti ze zahraničí a přesto v České republice nemohla v tomto oboru najít uplatnění. Po několika marných pokusech získat alespoň bezplatnou praxi a po konzultaci s několika
farmaceutickými zařízeními se sociální pracovníci rozhodli požádat v rámci projektu o možnost proplácení pracovních stáží. Tato změna byla schválena a klienti tak mohou absolvovat stáž v zařízení, které
tuto možnost dovolují. Podle dosavadních zkušeností zaměstnavatelé vnímají stáže pozitivně.
Pro cizince je stáž přínosná nejen pro to, že získají praxi a nové zkušenosti, ale také proto, že se
mohou uvést v „dobrém světle“ u potencionálního zaměstnavatele.

Rekvalifikace jako nástroj zlepšování postavení na trhu práce

Zvyšování kvalifikace cizinců v Olomouckém kraji
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MAS Moštěnka
Místní akční skupina – Partnerství
Moštěnka rozhodla koncem února
2012 o rozdělení dalších více než
devíti milionů korun z programu
Leader pro místní žadatele z regionu. Ve své sedmé výzvě vybrala
18 projektů z 20 předložených.
Největší zájem byl o oblast
úpravy veřejných prostranství,
kam bylo úspěšně podáno 9 žádostí o dotaci. Podporu získají projekty obcí Kostelec u Holešova a Kyselovice na úpravu veřejného
prostranství v okolí místních sportovišť, Lechotice a Vlkoš upraví
své návsi a místní části, obec Líšná
zmodernizuje veřejné osvětlení
a obec Rymice obnoví chodník,
osvětlení a výsadí zeleň. V obcích
Žalkovice a Zahnašovice budou
revitalizovat hřbitov a v obci Říkovice započne rekonstrukce
parku.

V oblasti zaměřené na ochranu
kulturního dědictví získají podporu dvě akce. V Prusinovicích
pořídí do kostela sv. Kateřiny novou elektroinstalaci a ozvučení
a atraktivním projektem bude vybudování muzea se stálou expozicí zemědělské techniky v Pravčicích. „Projektu „Zemědělská
technika našich dědů“ si obzvlášť
ceníme, protože půjde o novou
atrakci pro turisty i propagaci celého regionu. Už nyní je zemědělec napojen na značky Regionální
potravina, Perla Zlínska a nově
i HANÁ regionální produkt®. Na
muzeum by do budoucna měl
navazovat „selský dvůr“ a prodejna regionálních potravin,“ přiblížil předseda MAS Tomáš Šulák.
MAS podpořila také sedm projektů na podporu řemesel a živností. Nové stroje a technologie

získají nábytkářská firma v Kostelci u Holešova, zámečnické dílny
v Čechách a Němčicích, instalatérská firma z Dřevohostic a podnikatel zabývající se poskytováním
technických služeb v Beňově. Dále bude podpořena úprava zázemí
firmy nabízející elektroinstalační
práce z Vlkoše a cykloservisu – firmy na výrobu cyklokomponentů
v Martinicích.
Projekty 7. výzvy vybírala
a schválila MAS – Partnerství
Moštěnka 23. února 2012. Další 8.
výzva se chystá na podzim tohoto
roku a budou v ní vyhlášena opatření na podporu a rozvoj podnikání v cestovním ruchu a agroturistice, na modernizaci zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům.
MAS – Partnerství Moštěnka
bude až do roku 2013 rozdělovat
ročně cca 10 milionů korun pro
místní projekty v evropském

programu Leader, který řídí ministerstvo zemědělství. Region se nachází v samotném středu Moravy
a tvoří jej 22 obcí mikroregionu
Moštěnka v Olomouckém kraji
a 28 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí ve Zlínském kraji.
Podle počtu obcí je největší místní akční skupinou na celé střední
Moravě.
Marie Tesařová
koordinátorka informování a propagace SPL a MAS
Tel.: 734 435 217
marie.tesarova@smarv.cz
www.mas-mostenka.cz

tvím Pro bono centra své služby
26 advokátních kanceláří.
3) Příklady převzatých pro bono
prostřednictvím webového forpožadavků:
muláře zasílat své požadavky.
Podmínky fungování a další infor- Pomoc klientům neziskových ormace o službách Pro bono centra ganizací
najdete na www.probonocentrum.cz. • zastupování obětí domácího
násilí
Kontakty:
• zvýšení nájmu bytu, hrozba výVítězslav Dohnal
povědí z nájmu
ředitel Pro bono aliance, • rozvodové řízení a vypořádání
e‑mail: vdohnal@probonoaliance.cz.
společného jmění manželů
mobil: 776 834 534 • řízení o úpravě poměrů k neKateřina Kloubová
zletilé dceři
koordinátorka pro bono centra, • zadlužení a exekuce
e‑mail: probono@probonoaliance.cz, • zastupování obětí fyzického namobil: 774 887 792
padení jako poškozeného
v trestním řízení
Poznámky:
• neoprávněné odebrání vodícího
1) Pro bono centrum je prograpsa
mem neziskové organizace Pro • právní pomoc v dědickém říbono aliance
zení
(www.probonoaliance.cz)
2) V tuto chvíli nabízí prostřednicPokračování na str. 6

Právní poradenství pro NNO zdarma
Již od července 2008 mohou české nevládní organizace získat pro
sebe nebo pro své klienty bezplatné služby některé z advokátních kanceláří. Díky činnosti Pro
bono centra 1) se podařilo pro
NNO zajistit právní pomoc ve více
než 120 případech. V současné době hlásí Pro bono centrum volné
kapacity a čeká na další požadavky ze strany neziskových organizací. 2)
„Požadavky, kterými se naše
partnerské advokátní kanceláře zabývají, jsou velmi různorodé,“
uvádí ředitel Pro bono aliance Vítězslav Dohnal. „Může se jednat
například o zastupování klientů

neziskovek v různých soudních
a správních řízeních, od úpravy
poměrů k dětem, přes domácí násilí až po zadlužení a exekuce. Dále můžeme pomoci třeba se změnou stanov, pracovněprávními
otázkami nebo autorským právem.
Naši advokáti jsou rovněž schopni
zpracovat analýzu zákonů, soudních rozhodnutí nebo připravit návrhy na legislativní změny.“ 3)
O zprostředkování advokátních služeb může požádat každá
nezisková organizace, jejíž činnost
se dá považovat za obecně prospěšnou. Podmínkou je písemný
souhlas s podmínkami fungování
Pro bono centra. Poté již může

Půjčovna kompenzačních pomůcek
V rámci implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky
2011–2014 bylo pracovní skupinou
Osoby se zdravotním postižením
zpracováno opatření 4.1, týkající se
vytvoření funkční databáze půjčoven kompenzačních pomůcek.
Databáze je dostupná na webových stránkách Olomouckého
kraje pod odkazem:

Sociální záležitosti – Komunitní plánování – Půjčovny kompenzačních pomůcek a paralelně pod
odkazem: Pro osoby se zdravotním
postižením – Půjčovny kompenzačních pomůcek. Při rozkliku
(levým tlačítkem na myši) na odkaz Půjčovny kompenzačních pomůcek se dostanete do programu,
který na úvodní stránce popisuje systém práce s programem.

Pro rychlejší přístup do aplikace a kontrolu správnosti uváděných údajů stačí kliknout na odkaz
http://spext.kr-olomoucky.cz/kp/,
který Vás ihned přesměruje do databáze.
Pokud byste věděli o organizaci, která ve výše uvedeném seznamu není uvedena a ve své činnosti
provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, prosím o její kon-

taktování, případně sdělení, abych
ji mohla oslovit a do seznamu doplnit.
Bc. Bodnarová Hana
odbor sociálních věcí,
oddělení sociálních služeb
Krajský úřad Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
e-mail: h.bodnarova@kr-olomoucky.cz
tel: 585 508 566, fax: 585 508 572
www.kr-olomoucky.cz
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Pokračování ze str. 5
významnějších žalob v ČR proAnalýzy, rešerše, studie
ti nadnárodním korporacím za
• analýza kompatibility českého
porušování lidských práv
právního řádu s Úmluvou OSN • rešerše judikatury Evropského
o právech osob se zdravotním
soudu pro lidská práva týkající
postižením
se promlčení přiměřeného za• komparativní právní studie nejdostiučinění

•

analýza příčin průtahů v řízeních a možností právního řešení
Právní problémy samotných NNO
• revize stanov a tvorba interních
předpisů
• sporný zápis nemovitosti do katastru nemovitostí

• vymáhání škody způsobené organizaci
• dohody o provedení práce, dobrovolnictví
• využívání fotek z akcí na webu
z pohledu autorského práva
• veřejné sbírky

Kulturní akce na zámku Skalička
Nabitou sezónu výstav, koncertů,
kurzů a workshopu s mezinárodní
účastí letos chystají na zámku Skalička v Zábřehu. Památku vlastní
soukromí majitelé, kteří se rozhodli otevřít svůj historický dům veřejnosti a využít jej k setkávání lidí
a ke kulturním prožitkům.
Jedním z vrcholů letošní sezóny bude koncert zpěváka, speakra
a tanečníka Ondřeje Havelky a jeho bandu Melody Makers. „Není
to náhoda, že na zámku Skalička
vystoupí Ondřej Havelka. Kromě
toho, že je to skvělý hudebník, lidé jej znají také z televizního
pořadu Památky na prodej, kde jako moderátor představuje potencionálním zájemcům ohrožené
památky,“ uvedl jeden z vlastníků
zámku Skalička Kamil Pilka. Openair show s názvem Potkal jsem
svůj sen se uskuteční 19. května

2012 v 19.30 hodin v zámeckém
parku. Koncert má mimo jiné i benefiční charakter – jeho výtěžek
poputuje jako příspěvek na celkovou rekonstrukci fasády zámku.
„Kompletní oprava fasády včetně
obnovy původní bohaté štukové
výzdoby proběhne ještě v tomto
roce,“ upozornil Pilka.
Začátek kulturní sezóny odstartoval na zámku Skalička
31. března 2012 vernisáží výstavy
brněnského výtvarníka Martina
Foretníka nazvaná Retrospektiva,
kde kromě portrétů a figur, které
jsou pro jeho tvorbu typické, bylo
možné výjimečně zhlédnout i jeho
abstraktní díla. Následující den
v neděli 1. dubna se od 14 hodin
letos poprvé otevřela kavárna
a tentýž večer od 18 hodin předvedli své umění studenti Pražské
konzervatoře pod vedením profe-

ZÁMEK SKALIČKA – kompletní program v roce 2012:

sora Lukáše Herinka. Studenti
v rámci své výuky vystupovali
před veřejností v komorním
prostředí Galerie zámku. Intimita
prostoru umožnila větší uvolnění,
než je tomu ve velkých koncertních sálech a zprostředkovala studentům mnohem bližší kontakt
s reálným publikem.
Nosnou výstavou letošního
roku se stanou tak trochu dekadentní fotografie mladého absolventa pražské AVU, Martina
Kámena, autora výstavy Současné
baroko, ve které dokazuje, že barokní cítění a barokní estetika nevymizela, ani když ji od data
rozšíření dělí více než pět století.
S postmoderním barokem se bude
možné v interiérech neobarokního
zámku setkat od května do konce
srpna.
Zámek Skalička se letos poprvé připojí k Mezinárodním interpretačním kurzům v Zábřehu
s názvem Hudba ve městě Jana Eskymo Welzla, a to ve dnech 15. až
21. července 2012. Kurzy organizuje Základní umělecká škola Zábřeh. Cílovou skupinou jsou žáci
základních uměleckých škol, posluchači konzervatoří a studenti
hudebních vysokých škol v oborech klavír, cembalo, klasický
zpěv, housle, viola, violoncello
a komorní hudba. Kurzy budou
probíhat na různých místech Zábřeha a zámek Skalička se stane
hostitelem prestižního workshopu

klasického zpěvu pod vedením
Maestra Antonia Carangela z Itálie, známého tenoristy operních
domů jako Osimo, Lecce, Bergamo
a dalších.
„Předpokládáme, že namíchaná mozaika jazzu, klasické hudby,
fotografie a malby bude lákadlem,
jež přivede návštěvníky do malebných prostor našeho zámku. Zámku živého, ve kterém se mohou
plně věnovat neopakovatelným
kulturně-společenským prožitkům,
aniž by museli chodit v návlecích,
či nesměli spočinout v historickém
sofa,“ dodal s úsměvem druhý
spolumajitel Patrik Petrík.
Zámek Skalička, který je členem Asociace majitelů hradů
a zámků České republiky, je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Soukromí majitelé ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem
a s podporou Olomouckého kraje
a ministerstva kultury památku
postupně opravují. V předchozích
letech byl za přispění Státního
fondu životního prostředí České
republiky a Evropské unie revitalizován rovněž i zámecký park.
Kamil Pilka
spoluvlastník zámku Skalička
mob.: 732 400 900
e‑mail: pilka@zamek-skalicka-cz
Web: www.zamek-skalicka.cz
Martin Hroch
ředitel Mezinárodních
interpretačních kurzů Zábřeh
mob.: 732 507 238
e‑mail: kurzyzabreh@seznam.cz,
web: www.kurzyzabreh.cz
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Krásně a barevně
Tak zněl název pro motivačně
vzdělávací víkend Rodinného centra Provázek, který se uskutečnil
v březnu 2012 ve Sluňákově. Setkaly se na něm ženy, zejména maminky malých dětí převážně z Olomouce, ale také z Lutína a Prostějova.
Dozvěděli jsme se všichni
spoustu triků a tipů pro lepší fotografie, zakusili jsme arteterapii,
vyzkoušeli jsme sítotisk a zdobení
triček, tašek a látek. Hodně pozitivních ohlasů bylo i na dvě lekce
židovských tanců. Vypravili jsme

se do okolní přírody a nechali jsme
si udělat portrétní fotografie od
fotografky. Nechyběl ani čas na
povídání s přáteli a zajištění hlídání dětí s programem.
Tato akce proběhla v rámci
Sekce pro rodinu a byla dotována
Unií neziskových organizací.
„Škoda, že tu nemůžeme být
déle“, posteskly si mnohé účastnice, „fakt jsme si tu aktivně odpočinuly.“
Výhodou víkendu bylo, že si
každý mohl najít tu svou oblast,
která ho bavila a vyzkoušet něco

nového. Lektorka semináře o fo- myšlenka a výzva pro každou
cení povzbuzovala maminky, aby z nás.
nenechaly spát svůj talent a rozMagda Mečkovská, RC Provázek
víjely ho dále. To je určitě dobrá

Pozvánky
Malé lišky –
klubu přátel
přírody
Výtvarka pro (ne)šikulky s malováním hedvábí se bude konat ve
čtvrtek 19. dubna 2012 od 17.00
do 19.00 hodin v DDM, tř. 17 listopadu v Olomouci.
Za použití kontur a barev na
hedvábí si vyrobíme na připravený
rámeček dekoraci do bytu. Materiál pro Vás připravíme, přineste si
pouze pracovní oblečení. Vstupné
na akci od členů Malé lišky – klubu přátel přírody je 150 Kč, od
hostů 170 Kč.
Jarní výjezd na Šumavu se bude konat ve dnech 27. dubna až 1.
května 2012. Během pěti dnů
v šumavské přírodě poznáme ráz
místní krajiny a společně se budeme bavit. Cena za ubytování v Lovecké chatě na Kvilně je 560 Kč za
čtyři noclehy, cca 1000 Kč bude
každého stát doprava auty dle
najetých kilometrů. Vstupenky budou stát cca 9 Eur, stravování si
každý účastník hradí samostatně.
Podrobnosti najdete na
www.malaliska.cz/
nabidka-aktivit-2012/

strana 7

Bulletin UNO 4/2012

www.uno-ok.cz

Divadlo s Poděsem
Stává se tradicí, že Sdružení D ve
spolupráci se Základní uměleckou
školou Žerotín a olomouckým Domem dětí a mládeže pořádá v dubnu dvoudenní krajskou přehlídku
dětského divadla Poděs 2012. Přehlídky se zúčastní nejúspěšnější
dětské divadelní soubory z celého
kraje s pestrým žánrem inscenací.
Smyslem přehlídky je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické
výchovy, vytvoření příležitosti pro
předávání zkušeností a vzájemnou
inspiraci, umožnit souborům „setkat se“, diskutovat navzájem
i s odbornou porotou a nejlepší
představení nominovat na celostátní divadelní přehlídku Dětská scéna 2012.
I letos budou součástí Poděsu
tvořivě improvizační dílny vedené
zkušenými lektory Sdružení D

a tentokrát hned dvě večerní inspirativní představení : Vlna
a Hluboko v lese – členové loutkohereckého souboru Tate Iyumni
z Prahy excelují v autorském představení a v příběhu na motivy pohádek bratří Grimmů a B. Němcové.
„Ukazuje se, že Poděs si získává stále více svoje místo v povědomí dětských amatérských souborů Olomouckého kraje. Intenzívní setkávání dává prostor pro
spřátelení vedoucích i dětských
účastníků,“ pochvaluje si předešlé
Jste zváni do hlediště ZUŠ Žepřehlídky ředitel pořádajícího rotín ve dnech 14.a 15. dubna
Sdružení D Pavel Němeček a do- 2012.
dává: „Jsme opravdu jedinou přeProgram akce a další informahlídkou dětských divadel v re- ce najdete na www.sdruzenid.cz.
gionu, těší nás, že už osmým roMgr. Hana Blažková
kem udržujeme kontinuitu a máSdružení D
me tradiční účastníky i divadelní
mobil: 604 121 747
soubory.“

Letní hasičský tábor pořádaný pod záštitou OSH Olomouc
MÍSTO: ÚSTŘEDNÍ HASIČSKÁ ŠKOLA JÁNSKÉ KOUPELE (www.uhs.cz)
TERMÍN: neděle 15. – středa 25. 7. 2012
pro všechny děti, nejen hasiče, od 7 do 16 let
Program – nejen s hasičskou tématikou! V okolí máme řeku Moravici na koupání i k jízdě na raftech, lesy k výletům, hrám, soutěžím,
přežití či poznávání, louky na opalování, hry, uzlování, lezení po lanech atd., několik hřišť na plážový volejbal, fotbálek, vyvolávanou
nebo jen tak, prostory s vybavením k soutěžení všech hasičských disciplín (požární útok, štafety všeho druhu, BZV a ještě něco
navíc, včetně měření časů elektronickou časomírou), letní kino, táboráky, klubovny na diskotéky nebo pro případ horšího počasí
a učebny na teorii o hasičských disciplínách. Výlety do okolí, přežití v lese, savování triček, diskotéky či karneval jsou samozřejmostí!
Ukázky práce policie a profesionálních hasičů, spousta cen, medailí a sladkostí…a kdoví, co ještě se podaří zajistit.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni proti úrazu.
Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Ubytování ve zděné budově (menší děti), v chatkách a srubech (ti starší).
Hlavní vedoucí tábora – Mgr. Marcela Vystrčilová alias Macek s praxí více než 10 let
e-mail: vystrcilova.marcela@seznam.cz, mobil: 724 983 780
Zdravotní dohled zajišťuje „zdravuška“ Lenka Trnková

Cena: 3 500 Kč (platba v hotovosti, převodem nebo fakturou zaměstnavateli)
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, pitný režim, vstupné, ceny pro děti (medaile, diplomy, poháry, věcné předměty aj.), materiál
a náklady na provoz tábora, doprovodný program, pojištění účastníků tábora. Drobnosti či jiné vhodné předměty od rodičů
samozřejmě vítány!
Kapacita ubytování je omezena, proto se hlaste co nejdříve,
nejpozději do 30.4. 2012.
Doprava – vlastní nebo organizovaně přes jednotlivá SDH.
Příjezd účastníků tábora v neděli 15. 7. 2012 od 14 do 17 hod.
Odjezd ve středu 25. 7. 2012 od 14 do 17 hod.
Adresa pro zaslání pošty pro děti: SH ČMS Ústřední hasičská
škola Jánské Koupele, jméno a příjmení dítěte, Moravice 136,
747 84 Jánské koupele, na obálku poznačit heslo „HASIČI“,
Telefon: +420 556 309 017, E-mail: hasici.skola@tiscali.cz,
WWW: www.uhs.cz
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