ZÁPIS
ze 6. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

4. října 2012
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č. 320 na KÚ
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí
Předvolební kotlík - zhodnocení
Granty UNO – PC a NET
Bulletin UNO
Došlá pošta
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan předseda Podlaha se omluvil. Jednání vedl pan Rudolf, který přivítal všechny přítomné a zahájil jednání
předsednictva UNO.
K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
• Všechny úkoly mimo standardní plnění úkolů sekretariátu byly splněny.
K bodu 2. programu – Informace ze sekcí
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová – omluvena, zaslána zpráva mailem
Sekce DOBROMYSL
- Sešla se v pondělí 10. 9.
- Budova Kord se vyklízí, Krteček je již přestěhovaný do nových prostor, Brontosaurus stále vyčkává,
Waldorf bude využívat prostor Krtečka
- Plánování akcí na tento rok – Rodinné malování – září, Martinská slavnost – listopad, Pradědovy
radovánky – leden, Krtečkovi narozeniny – březen, Velký pátek, Den Země – duben
- Naplánován rozpočet
- Podepsána smlouva s přílohou
- Další schůzka začátek listopadu
Sekce NOSSJ
- sešla se ve středu 12. 9.
- změna idey sekce - destigmatizace v minulých letech byla prima, letos nové společné téma uplatněním klientů na trhu práce
- s novým rozpočtem – změna akcí – nebudou podporovány staré, ale vznikne k dané idee jedna velká
nová akce
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členy sekce zajímá klíč podle, kterého se rozdělují peníze do sekcí, zda budou v budoucnu existovat
nějaká pravidla
členové sekce slibují, že se budou schůzek sociální sekce účastnit, pokud to bude možné, Zahrada
2000 se chce stát členem sociální sekce, Zástupce Boéthie musí tuto možnost probrat s vedením
zájem o Katovnu, schůzka sekce cca za 14 dní a poté s vedením města

Sekce se dohodli, že spolu opětovně uspořádají předvánoční akci s vedením města.
Šumperská sekce – sl. Bučková
• plánuje setkání šumperské sekce – začátkem listopadu i s vedením města a NO
• schůzku mají příští týden
• kontrola dotace z Města Šumperk proběhla a nebyly shledány žádné nedostatky
• nutno podepsat smlouvu s nějakým zástupcem za sekci, aby mohlo probíhat vyúčtování
Sekce APNO – p. Sibrová
• 10.8. proběhlo setkání a byla navázána neformální spolupráce s Olomouckou sekcí
• byl schválen příspěvek na akce UNO v regionu Přerov na akci v Bohuslávkách (5.000,-) kde bylo asi
180 účastníků
• připravila akci Blázinec za zdí dne 1.9., kde pomáhalo asi 35 lidí z dalších 4 organizací
• připravují semináře o finanční gramotnosti – asi podzim
• výhledově na prosinec akce Den otevřených dveří spojený s vánočním setkáním s NO
Sekce PRKNO – p. Rotterová – omluvena – info z mailu
• Setkali jsme se ve středu 3.10. – v 16:00 v prostorách Informačního centrum pro mládež Prostějov.
• 9.a10.10 máme společnou prezentace sekce – u příležitosti Dne otevřených dveří v organizaci Člověk
v tísni.
• Domlouvali jsme se na společných aktivitách, zda znovu zorganizovat – Den dobrovolníků - …
spíše ano, patrně bez workshopu – budou směrovány dotazy zájmu do jed. org 3.11 až 23.12 –
stánek náměstí PV - prezentace sekce PRKNO
• Bylo schváleno pověření členské organizace Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově k přijetí a vedení finančního příspěvku na podporu práce sekce, a to na
dvouleté období. Byla přítomnými podepsána příloha ke smlouvě o spolupráci
• Kontaktovala nás ops. Trilobit, a měli by zájem o spolupráci - www.trilobitops.czNabídka organizace
Trilobit z Čelechovic na Hané byla shledána zajímavou – potřeba další komunikace.
• Organizace by měla zájem o prezentace NNO k 5. výročí působení org. Chtějí pozvat i starosty
z okolí. Ještě není ustálený termín a forma akce. V úvaze je Den otevřených dveří 7.11.2012.
• Měli by zájem i o přítomnost zástupců z vedení UNO a případně seminář o možnosti fin. Příspěvků
od Olomouckého kraje.
• Přítomni účastníci už odevzdali přihlášku do ,,nového UNO“
• Podány informace pí. Rotterovou o chystaných a prováděných změnách týkajících se bulletinu UNO.
Předány aktuální tisky. Povzbuzení – pište, pište příspěvky!
• Sekce odsouhlasila možnost hrazení jízdného pí Rotterové na setkání předsednictva z financí na
práci sekce PRKNO.
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Olomoucká sekce – p. Šnajdrová
• představila pan Coufala, člena předsednictva Ol.sekce
• informovala o tom, že má Inspiro již svoji učebnu, prosba – zjistit majetek sekce z dřívějších dob,
aby se mohl dát do nových prostor - Vystrčilová
• počet členů sekce je 39, tak jak tomu bylo před registrací
• proběhlo plánované neformální setkání neziskovek 21. září v Centru pohybu, na kterém se
vyhodnotil projekt Senioři bez hranic
• plánují v listopadu další sportovní odpoledne s turnajem v šipkách, výtvarnou dílnu – open akce pro
všechny členy sekce
• leták MHD bude až v 11/2012
• setkání s městem v listopadu, diskutovat nová grantová pravidla ke konci roku
• Coufal – měl dotaz na připomínkování pravidel, ale nic takového město neplánuje
• Rozdělení výtěžku z herních automatů – sport, kultura, soc. oblast
• Mají výzvu pro malé sportovní organizace
• Na jednání sekce byla p. Šnajdrová pověřena přednesením výhrad členů Ol. Sekce s výrazným
nesouhlasem k otištěnému článku v bulletinu UNO pod hlavičkou OK4EU, kteří píšou o akce
Senioři bez hranic, Ol. Sekce žádný článek do bulletinu nedodala, pouze na web UNO, web města
Olomouce a web OK, proběhla dlouhá diskuse, zhodnocena špatná organizace s Europe Direct,
nicméně vše financovali, Ol. sekce po těchto zkušenostech chce tuto akci zrealizovat sama
• Rudolf – nevidí žádnou závadu na článku, naopak, je zde zmíněna Ol. sekce Uno jako pořadatel
• Jelikož nedošlo ke konečnému vydiskutování obsahu příspěvku, p. Šnajdrová opustila jednání
• nebyli jsme již dál usnášení schopní jako předsednictvo UNO – odloženo hlasování o grantech na PC
a NET, schvalování dalších bodů programu
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• účast na setkáních a soutěžích s představiteli hasičů ve všech 5-ti okresech s možností propagace
UNO a předávání informací (propagace díky složkám, blokům a osobní účasti)
• akce Šumperský soptík – pěkné počasí, účast asi 500 závodníků
Sekce pro rodinu – p. Kroupová - omluvena
• Vystrčilová – proběhlo proúčtování semináře pro MC – v pořádku a plánujeme další
Dobrovolnická sekce – p. Pečinka – omluven
• Vystrčilová – kont. p. Ummlaufa telefonicky a mailem, na nic nereaguje
Sociální sekce – p.Langer
• připravuje s výměna ve vedení sekce
• připravuje sedlis,který bude poslán k nahlédnutí
• dne 30.10. plánuje p.Keprt schůzku NO a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
K bodu 3. – Předvolební kotlík UNO
• akce dobrá, poděkování patří Ol. sekce za zorganizování
• zajímavé, že naše největší strany a jejich lídři nemají povědomí o UNO OK
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K bodu 4. - Granty UNO – PC a NET
• Hlasování odloženo na další jednání předsednictva UNO – nebyli jsme usnášení schopní
K bodu 5. – Bulletin UNO
• Rudolf – na schůzku redakční rady dne 15.10. na 14 hod. pozvat Šnajdrovou i Coufala
K bodu 6. - Došlá pošta
• FLORA OLOMOUC – Rudolf - informoval o navázání spolupráce s UNO jako partnerem pro
vyhlednávání a případnou realizaci akcí při společné aktivitě více NO, msta a UNO, lepší koordinace
akcí se stejným tématem
Jednání bylo ukončeno v 18:40 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 1. listopadu 2012, od 15 hodin schůzka
s PN, od 16 hod. předsednictvo UNO, místnost č. 320 na KÚ.

Ing. Jiří Rudolf
místopředseda UNO
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