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Středisko SOS
sbírá spací pytle
Olomouc – Olomoucká humanitární organizace Středisko SOS
pro vzájemnou pomoc občanů
vyzývá spoluobčany k solidaritě s
lidmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
„Teploty klesají, chladných dnů
bude stále přibývat a denně k nám
přicházejí lidé s písemnou žádostí
od sociálních pracovníků, abychom jim bezplatně poskytli teplé oděvy,“ informuje pracovník
střediska Jan Kučera a dodává:
„Máme velký nedostatek hlavně
pánských zimních bot, spacích
pytlů a pánských rukavic.“
Teplé šatstvo, obuv a spací pytle
mohou lidé přinášet pokud možno do konce října přímo do Střediska SOS v Praskově 16 a Rooseveltově 9. Provozovny mají v
týdnu otevřeno od 9 do 18 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin.
Trvalý projekt Výdej bezplatné
materiální pomoci realizuje Středisko SOS od amnestie prezidenta republiky Václava Havla. Všem
laskavým dárcům, kteří mají srdce na pravém místě, předem srdečný dík!
Hana Fialová
Středisko SOS
www.strediskosos.cz

www.uno-ok.cz
Vlaštovky v říjnu? I to
byl Festival ptactva
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Předvolební kotlík: politici z kraje se
v „bublavé“ diskusi navzájem nešetřili
Olomouc – Čemu se politici smějí, když hovoří jejich rivalové? Co
konkrétně Zemanovci myslí heslem „Zastavili jsme Kalouska“? I
takové dotazy padaly minulý týden
na Předvolebním kotlíku, diskusi,
kterou už tradičně pořádá Unie
nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje (UNO OK)
před každými volbami. Do velkého sálu olomouckého magistrátu
tentokrát přišlo debatovat devět
krajských lídrů nebo zástupců politických stran, které se ucházejí o
hlasy voličů v nadcházejících parlamentních volbách.
Diskuse se zúčastnili Jitka Chalánková z TOP 09, Milan Feranec za
ANO 2011, Roman Váňa z ČSSD,
Alexander Černý z KSČM, Marian
Jurečka za KDU-ČSL, Martin Ška-

braha za Zelené, Martin Novotný z
ODS, Jiří Pospíšil za Zemanovce a
Petr Bajgar z České pirátské strany.
Jelikož mezi diskutujícími byli i
ostřílení parlamentní matadoři, vybídl je moderátor a politolog Pavel

Šaradín nejprve k tomu, aby zhodnotili, čím byli Olomouckému kraji
za poslední tři roky prospěšní. Poslanci napříč politickým spektrem,
od komunisty Alexandra Černého
Pokračování na str. 2

KOTLÍK. Tradiční předvolební diskuse nikoho „neuvařila“, i když to v ní občas pěkně vřelo.

Na říjnový pochod v růžovém dorazily stovky lidí
Přerov, Olomouc – Na dvě stovky
účastníků přilákal Říjnový pochod
s růžovou mašličkou, který se konal 5. října v olomouckých Bezručových sadech. Akce, kterou už
potřetí uspořádalo olomoucké a
přerovské centrum Mamma HELP,
byla součástí kampaně, jejímž cílem je boj proti rakovině prsu.

„Podzimní počasí se nad námi slitovalo a poslalo sluníčko, i když
zubaté, které sice krásně svítí, ale
málo hřeje. Nestačily jsme vařit
horký čaj a kávu pro zahřátí přítomných. K naší velké radosti jich
přišlo kolem dvou stovek,“ popsala Jana Čaganová z Mamma HELP
centra Přerov. Organizátorky chtě-

ly pochodem v růžovém především povzbudit nové pacientky, a
tak jim ke startu do nového života
rozdávaly nordic walking hole. O
správném způsobu severské chůze
před startem instruovala Lenka
Fasnerová z Centra pohybu Olomouc.
Pokračování na str. 2
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Meziříčané se zapojili do kampaně proti chudobě
Valašské Meziříčí – Africké rytmy
rozezněly v druhé polovině září Valašské Meziříčí. Od čtvrtka 19. září
až do neděle 22. září se tam uskutečnil druhý ročník multikulturního rodinného festivalu Valmez
proti chudobě.
Festival byl součástí celorepublikové kampaně Česko proti chudobě. Ta upozorňuje na problémy
rozvojových zemí spojené právě s
chudobou. „Symbolem Česka proti
chudobě jsou bílé textilní náramky.
Jejich nošení znamená podporu
požadavků této kampaně,“ uvedla Petra Płachtański, předsedkyně
pořádajícího občanského sdružení
Ambos Mundos.
Jeho členové si připravili řadu osvě-

STOP CHUDOBĚ. Festival byl plný zábavy, připomínal však vážné problémy rozvojových zemí.

tových aktivit a bohatý doprovodný
kulturní program. Kromě čtvrteční

besedy o kampani Za férovou čokoládu mohli v pátek v obchůdku

Oba světy návštěvníci zhlédnout
film Zelená poušť.
Sobotní program se odehrával v
prostorách zámku Žerotínů. Nesl
se ve znamení tanečních a bubenických workshopů, výtvarných dílen
s osvětovou tematikou a pestrého
programu pro děti. Vystoupily soubory Cikne Čhave, Sababa Afrika,
Kubuku, Drumatix a Dance Angels.
Velkému úspěchu se těšila ohnivá
show seskupení O-Pal.
Na sobotu byly v M-klubu přichystány dvě výstavy z prostředí
afrického a asijského kontinentu či
beseda o Gambii a Senegalu. Neděli
pak uzavřely africké workshopy.
www.ambosmundos.cz
www.ceskoprotichudobe.cz

Předvolební kotlík: politici se navzájem nešetřili
Pokračování ze str. 1
přes sociálního demokrata Romana Váňu až po Jitku Chalánkovou
z TOP 09 se paradoxně nejprve
shodli na jednom velkém neúspěchu. Nedokázali totiž zabránit zrušení vojenské letecké základny v
Bochoři u Přerova a také velitelství
společných sil v Olomouci.
Pokud jde o úspěchy, opoziční
ČSSD se podařilo prosadit opatření, díky němuž tři procenta z povinného ručení dostanou záchranné složky. Jen sbory dobrovolných
hasičů tak ročně získají 150 milionů
korun na techniku a vybavení. Jitka
Chalánková z vládnoucí TOP 09
zase tvrdí, že pomohla odložit předání financování sociálních služeb
krajům, které na to podle poskytovatelů služeb nejsou připraveny.
Lídr kandidátky občanských demokratů a primátor Olomouce Martin
Novotný na příkladu boje proti ru-

šení vojenských základen ukázal, že
když jde o něco důležitého,dokáží se
politici spojit navzdory svým stranickým legitimacím. Lobby, kterou
představovali dosavadní zástupci
Olomouckého kraje v parlamentu,
však
považuje
za nedostatečnou.
O problémech Olomouckého
kraje podle něj není
v
Praze
slyšet tolik, jako o
těch z jiných
regionů. „Měli bychom společně
vytvořit daleko silnější lobby pro
region střední Moravy,“ apeloval na
Předvolebním kotlíku Novotný. V
Jiřím Pospíšilovi, dvojce na krajské

kandidátce SPOZ, však spojence
nenašel. „Nejdu bojovat s Ostraváky a Pražáky, ale za to, aby se dobře
žilo v celé České republice,“ podotkl Pospíšil.
„Zajímalo by mě, čemu se smějete,
když mluví
jiní,“ položil
n e o bv y k lý
dotaz první
z posluchačů debaty.
„Mně vyloudil úsměv
na tváři pan
Jurečka. To,
co předvedl,
je normální
pře dvolební
rétorika, nenechte se zmást takovými nesmysly,“ obul se Jiří Pospíšil z
SPOZ do lidoveckého lídra Mariana Jurečky, jenž připomněl kauzu
kolem jednoho z hlavních voleb-

ních taháků Zemanovců - petice za
přijetí zákona o přiznání původu
majetku a příjmu.
Další dotazy byly malou sondou do
problémů Olomouckého kraje. Lidi
trápí načerno stavěné větrné elektrárny, slabá vymahatelnost práva
či nízká společenská odpovědnost
podnikatelů. To, co asi nejvíce pálí
samotné Olomoučany, je plánovaná stavba mrakodrapu v areálu
Šantovky. Tato otázka rozproudila
debatu i emoce natolik, že nebýt
moderátora Pavla Šaradína, o ničem jiném by se už nediskutovalo.
Jelikož k otázce sedmdesátimetrového věžáku se budou konat další
diskuse, nechali se všichni přemluvit, aby se debata vrátila k volbám.
Politici tak ještě stihli shrnout, proč
volit právě jejich stranu. Vyzdvihnout jeden jediný důvod, jak to chtěl
tázající se architekt Tomáš Pejpek,
však dokázal málokdo.
(red)

Na olomoucký pochod v růžovém přišly stovky lidí
Pokračování ze str. 1
Startu předcházel kulturní program do růžova laděných dvou
skupin mažoretek z Olomouce
pod vedením choreografky Ireny
Vařekové. O hudební doprovod se
již potřetí postarala kapela Sešlost.
Moderátorkou programu byla Dita
Vojnarová, která kladla otázky hostům – doktorce Daně Houserkové,
Strana | 2

garantovi přerovského centra doktoru Karlu Cwiertkovi a olomoucké koordinátorce MHC Karle Otavové.
Mamma HELP je sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu, které se stará o ženy s karcinomem prsu a zlepšení informovanosti o možnostech prevence a
léčby tohoto onemocnění.
red)
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Znevýhodněných dětí v běžných školách přibývá.
Nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku
Olomouc – Počet znevýhodněných
dětí v běžných školách v posledních
letech rychle narůstá a učitelé jsou
často postaveni před nesnadný úkol:
Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na
vozíčku, jaké vhodné pomůcky pro
výuku zvolit nebo jak předcházet
konfliktům ve třídách? Univerzita
Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Člověkem v tísni přichází s projektem, který usnadní práci pedagogům
i jejich asistentům a zároveň tak pomůže znevýhodněným školákům na
cestě k vysněnému vzdělávání.
Inkluzívnímu vzdělávání – tedy takovému, kdy se ve třídách spolu učí
děti se zdravotním postižením stejně
jako nadané děti cizinců, děti jiného
etnika i většinové společnosti, se už
několik let věnuje například Základní škola Poběžovice. „Pro naše potřeby přivítáme vytvoření funkčního
systému dalšího vzdělávání učitelů v
této oblasti a možná ještě více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga,“ uvedl ředitel školy
Vladimír Foist.
Podle Statistické ročenky školství se
jen za posledních pět let počet žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách zvýšil
téměř o pět tisíc. Počet běžných škol,

které žáky se SVP přijaly, se pak ve
stejném období zvýšil o 132.

vzdělávání žáků se SVP a tím sníží
obavy škol ze zařazení těchto žáků

„JINÝCH“ DĚTÍ V „NORMÁLNÍCH“ ŠKOLÁCH JE VÍC A VÍC. Podle statistik se jen za
posledních pět let počet znevýhodněných žáků v běžných školách zvýšil téměř o pět tisíc.

Během dvou let trvání projektu odborníci vytvoří katalogy podpůrných opatření (soubor nástrojů a
metod používaných ve vzdělávání
pro konkrétní situace a obtíže znevýhodněných dětí), které pak otestují na vybraných školách. „Chceme
poskytnout učitelům nástroj, podle
kterého snadno zjistí, na co má dítě
znevýhodněné nebo s postižením
nárok – kompenzační pomůcky,
pracovní prostředí nebo uzpůsobené
metody. Katalogy zpřehlední systém

do běžných tříd bez ohledu na jejich
postižení či znevýhodnění,“ představuje cíle projektu hlavní řešitel Jan
Michalík z Univerzity Palackého v
Olomouci.
„Naším cílem je nerozřazovat děti
do předem určených kategorií, ale
nabídnout pedagogům konkrétní
pomoc, které mohou využít, aby u
každého dítěte dosáhli jeho osobního
maxima,“ vysvětluje Tomáš Habart
ze společnosti Člověk v tísni.
Tento cíl pomáhají školám naplňo-

vat také asistenti pedagoga. Ve školách jich dnes působí téměř pět
tisíc. Stále však není sjednocena
metodika jejich práce. „Měl by se
změnit systém zřizování a placení
pozic asistenta pedagoga včetně legislativních úprav. Ve dvou českých
a dvou moravských krajích proto
plánujeme ověřit síť metodického
vedení asistentů. Zkušenosti promítneme do nových standardů
práce,“ vysvětlil Jan Michalík.
V rámci projektu vznikne nový
obsah vzdělávacího programu pro
asistenty pedagoga a podrobná
kurikula 42 kurzů, které absolvuje
více než tři tisíce pedagogů. Uskuteční se dvě celostátní konference a
více než 50 odborných workshopů
pro více než 700 pedagogických a
poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů,
krajů či pedagogických fakult.
Všech akcí se budou moci účastnit
rodiče dětí se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.
Projekt je financován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Martina Vysloužilová
tel.: 603 359 126
e-mail: konvik@klikni.cz

Jan Michalík: Základní školy si nesmějí žáky vybírat
Olomouc – Jak je možné, že po víc
než dvaceti letech, co se české školy
učí integrovat „jiné“ děti do běžných škol, jsou s tímto postupem
stále problémy? Podle Jana Michalíka, hlavního řešitele projektu inkluzivního vzdělávání, je důvodů
celá řada. Jak tvrdí, obecně vládne
jistá nechuť většinové společnosti k
„jinakosti“. Této nechuti, vyrůstající
i z tradic téměř absolutní segregace
před rokem 1989, bohužel vycházelo v prvních patnácti až dvaceti letech svou nečinností ochotně vstříc
i české ministerstvo školství.
„Je opravdu až neuvěřitelné, když
dnes, v roce 2013, někdo prohlásí:
Nejsme na „to“ připraveni. Platí a
bude platit stále více: Školy jsou tu
pro žáky a ne žáci pro školy. Školy
si nemají, a v základním vzdělávání
ani nesmějí, žáky vybírat,“ říká Jan
Michalík.
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Počet znevýhodněných dětí v posledních letech rychle narůstá. Je
některá skupina, která vyčnívá?
Jsou to děti s tělesným postižením, nebo třeba děti cizinců?
Pokud jde o děti se zdravotním
znevýhoděním, jejich počet v populaci je víceméně konstantní. Hovoříme-li o zvyšování jejich počtu
ve školách, pak se jedná o nárůst
v běžných školách a úbytek žáků
zejména s tělesným a zrakovým
postižením ve školách speciálních.
Tyto školy se čím dál více zaměřují
na děti s těžkými a kombinovanými
formami postižení. Jde o děti, které
před lety stály mimo vzdělávací systém. Co působí školám problémy,
jsou „nové“ formy znevýhodnění.
Sociální znevýhodnění a zejména
poruchy chování představují pro
učitele další výzvu. V projektu jsme
zjišťovali zájem pedagogů o účast

ve vzdělávacích kurzech. Drtivě vítězily kurzy zaměřené na zvládání
poruch chování.
Asistenti pedagogů podle vašich závěrů pracují nejednotně. V čem je hlavní problém a jak to chcete změnit?
Zaplať pánbůh za asistenta pedagoga. Málo se ví, že Olomoucký kraj
stál v letech 2003 až 2005 u zrodu
tohoto institutu speciálně pedagogické podpory. Nakonec asistent
pedagoga ve školském zákoně „zakotvil“. Od té doby jejich počet překročil pět tisíc. Celý způsob jejich
ustavování, financování, ale i jednotného výkonu jejich působnosti
však odpovídá více podmínkám
„experimentu“ než ucelenému a
funkčnímu systému práce. V našem projektu se pokusíme lépe
podmínky jejich činnosti nastavit.

A výsledek předložit ministerstvu
školství a krajským úřadům k použití. Vytvoříme jednotný standard
jejich činnosti, a to jak pro žáky se
zdravotním postižením, tak sociálním znevýhodněním. Navrhneme
model jejich financování a „přidělování“. Vytvoříme sérii metodik
jejich práce. Ve čtyřech krajích vytvoříme a rok budeme ověřovat síť
metodického vedení.
Jak a v jaké míře chcete do projektu zapojit samotné znevýhodněné děti a jejich rodiče?
Děti s postižením a znevýhodněním budou příjemci a uživatelé
drtivé většiny našich výstupů. Rodiče kromě toho budou zváni na
odborné workshopy a konference,
mohou se zúčastnit vzdělávacích
akcí, které připravíme pro více než
3 500 osob.
(red)
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Přátelé přírody ochutnávali Švábsko všemi smysly
Metzingen, Olomouc – Zrakem,
čichem, sluchem, hmatem i chutí.
Tak objevovali Přátelé přírody z
olomouckého klubu Malá liška region Švábsko v jižní části Německa.
Co je přivedlo právě sem? Již tři
sezóny spolupracují se skupinou
Přátel přírody z města Metzingenu,
který leží zhruba uprostřed tohoto
historického regionu, nyní rozděleného mezi Bavorsko a BádenskoWürttembersko. Během pěti dní
od středy 2. října, co spolu Češi a
Němci strávili, poznávali přírodu,
města, kulturu, zdejší životní styl
a hlavně sebe navzájem. Po společných Velikonocích na Olomoucku
to bylo druhé letošní setkání obou
skupin.
Metzingenští Přátelé přírody připravili svým olomouckým kamarádům opět směs zážitků. Už jen
příjemné prostředí jejich chalupy
Falkenberg na svahu nad metzingenskými vinicemi potěšilo znavené cestovatele z Česka, když si tam
ve středu navečer po 1 000 kilometrech absolvovaných vlaky a autobusem mohli složit věci i sami sebe.
Celý následující den, kdy byl v
Německu státní svátek – výročí

znovusjednocení – proběhl ve Stuttgartu, hlavním městě BádenskaWürttemberska, které leží na dně
údolí obklopeného lesy. Téma přírody ve městě je oběma skupinám
blízké, takže na rozdíl od běžného
zájezdu s cestovkou absolvovaly
čtvrtek v lesích na dohled městu
na Stezce
červených
p on o ž e k .
Došlo i na
prohlídku
nejznámějších
pamětihodností
Stuttgartu.
Pátek byl
zaměřen
na poznávání pravěké historie
Švábska. V Muzeu pravěku v Blaubeurenu, pěkném historickém
městě plném hrázděných domů,
si každý mohl vyzkoušet, jak naši
předkové vyráběli dřevěné nože s
pazourkovým ostřím a jak lovili
oštěpem. Na to navázala procházka
přírodou v okolí městečka. Večer
se pekly moravské a švábské sladké
dobroty.

V sobotu obyvatele Falkenbergu
překvapilo počasí – na rozdíl od
předchozích, vcelku slunečných a
teplých dní – od rána hustě pršelo a
původní plány byly ohroženy. Rozhodli jsme se nicméně dát přírodě
ještě šanci a vyrazili o něco později
přes vinice s dozrávajícím portugalem dolů
do Metzingenu.
Tam
už
pršelo jen
trochu a
původní
plán byl
změněn na
n áv š t ě v u
vodopádu
nad Bad
Urachem a majestátní zříceniny Hohen Urach. Na túru vyrazila o
poznání menší skupina než v předchozích dnech, ale rozhodně v tom
Češi nebyli sami. Nakonec bylo po
většinu dne docela pěkné počasí a
den jsme zakončili grilováním.
Společných několik dnů docela
rychle uteklo, v neděli po závěrečné
hostině ještě spolu Přátelé přírody z obou skupin prošli historické

centrum Metzingenu a pak už následovala ryze česká část. Tedy odjezd, ale ne přímo domů, nýbrž do
bavorského Norimberka, kde jsme
pobyli ještě noc a celý den. Norimberk totiž doteď při cestách za
metzingenskými kamarády sloužil
Čechům jen jako přestupní stanice,
ale protože je to jedno z nejkrásnějších německých měst, rozhodli
jsme se mu tentokrát věnovat náležitou pozornost.
Oproti předchozím dvěma návštěvám v Metzingenu a okolí měla
tato několik pozitivních zvláštností. Místní Přátelé přírody zajistili na
několika místech průvodce – dobrovolníky z jiných skupin Přátel
přírody, kteří tak skupinu provedli
"od srdce" a ne mechanicky. Velmi
dobře hodnotíme i důraz na "něco
spolu dělat" a ne jen "něco spolu
vidět". A zastávka v Norimberku,
to byla prostě dobrá volba. Zdá se,
že v takto nastaveném kurzu mohou obě partnerské skupiny docela
dobře pokračovat.
Hynek Pečinka
Malá liška – klub přátel přírody
tel.: 602 431 149
www.malaliska.cz

Příležitost pro nezaměstnané: kurz CpKP Dary pro PC
Přerov – Nezaměstnaným, které
zajímá sociální problematika. Nebo
těm, kdo chtějí zvýšit své možnosti
uplatnění na trhu práce či by rádi
pracovali například v domově pro
seniory nebo zařízení pro osoby
se zdravotním postižením. Všem
těmto kategoriím vychází nyní
vstříc Centrum pro komunitní
práci východní Morava. V druhé
polovině listopadu 2013 pořádá
jednodenní motivační workshopy
určené uchazečům o zaměstnání
registrovaným na úřadech práce
v Přerově, Hranicích, Lipníku nad
Bečvou a Kojetíně.V každém městě proběhne vždy jeden motivační
workshop.
Realitou dnešní doby je zvyšování
poptávky po sociálních službách,
nejen v důsledku stárnutí populace
a s tím související potřeby zajistit
kvalitní a kvalifikovanou péči seniorům, ale stejnou péči potřebují
i další osoby v sociálně nevýhodné
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situaci, které nemají možnost zajistit si své potřeby vlastními zdroji.
Jedná se například o lidi trpící duševním onemocněním, osoby se
zdravotním postižením nebo děti
v zařízeních
p r o
ústavní
č
i
ochrannou výchovu a
mnoho
dalších.
Všichni
tito lidé
potřebují podporu a pomoc ze strany poskytovatelů sociálních služeb.
Účastníci workshopu mají jedinečnou možnost se zdarma seznámit
s problematikou poskytování sociální péče a potřebností sociálních
služeb. Workshopů se zúčastní zástupci poskytovatelů služeb z řad
neziskových organizací v doprovodu některého ze svých klientů. Díky
prezentaci jejich činnosti a konkrétním příkladům získají účastníci workshopu ucelenou představu
o fungování sociálních služeb, pro-

blémech klientů a další informace
o práci v sociální oblasti.
Absolventi těchto akreditovaných kvalifikačních kurzů získají
osvědčení s celostátní platností,
díky kterému se mohou ucházet o
zaměstnání na pozici pracovníka
v sociálních službách. Motivační
workshop stejně jako akreditované kvalifikační kurzy jsou pro
účastníky zdarma.
Projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím
zapojení nezaměstnaných“, reg.
č. CZ1.04/5.1.01/77.00241, je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Petra Šatánková
koordinátorka projektu
tel.: 777 793 716
e-mail: petra.satankova@cpkp.cz.

Olomouc – Chcete „upgradovat“
na MS Windows 7 či 8 nebo legalizovat stávající operační systém
za pár stovek? Zajímáte se o nejnovější MS Office Standard 2013
nebo nástroj na úpravu fotografií Zoner Photo Studio 16 Pro?
Oprávněné neziskovky mohou
na www.techsoup.cz získávat zvýhodněný software. TechSoup Česká republika nabízí darované produkty od společností Microsoft,
Zoner, SAP a Cisco. Od roku 2010
využilo podpory programu na 900
českých neziskovek. Ušetřily tak
víc než 69 milionů korun.
Od 10. září mají na dary od společnosti Microsoft nově nárok
i neziskovky provozující hospic
nebo hospicové služby a církevní
organizace včetně církví. Potřebujete-li legální software za hubičku,
neváhejte se zdarma zaregistrovat
na www.techsoup.cz a začněte
čerpat všechny výhody.
(red)
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Evropský festival ptactva: tisíce lidí v
Evropě a Asii sledovaly miliony ptáků

Český festival
v zajímavostech

Přerov – Více než 19 tisíc pozo- 1048 ptáků 54 druhů. Na Choryň- velmi skrytě v porostech vodních
rovatelů ptáků z 30 zemí Evropy a ských rybnících na Vsetínsku sle- rostlin a neviděla ho ani řada velmi
Střední Asie sledovalo během prv- dovali milovníci přírody 645 ptáků zkušených ornitologů.
ního říjnového víkendu fascinující 50 druhů. Na Chomoutovském je- „Festivalové akce jsou především
podzimní tah ptáků do teplých zeře pozorovali 337 ptáků 45 dru- místem setkání milovníků ptákrajin. Na více než 900 akcích Ev- hů. Mezi nimi konipase lučního či ků, kteří chtějí ptáky pozorovat,
povídat si o
ropského festivalu
nich a vůbec
ptactva napočítali
se těšit z jejich
milovníci přírody
př ítomnost i.
více než 2,4 milionu
Mnozí vášniví
ptáků.
ornitologové
V České republice
se ale chtějí i
se konal Evropský
více dozvědět o
festival ptactva na
tom, co všech35 lokalitách, zúno tažným ptáčastnilo se ho 889
kům na jejich
pozorovatelů, kteří
cestách hrozí.
sledovali
celkem
Ať už jsou to
106 931 ptáků.
masové odchyNa střední Moravě
ty a lov ve Střepozorovali účastnídomoří, nebo
ci Evropského festivalu ptactva, pod VZÁCNÝ DEN. Pozorovatelé ptáků si užívali festival ptactva v Tovačově. FOTO: Jiří Šafránek ztráta přirozeného prostředí
vedením členů Mona zimovištích v Africe,“ říká Zderavského ornitologického spolku, vlaštovku obecnou.
2912 ptáků více než 70 druhů. V Podle Adolfa Goebela z Moravské- něk Vermouzek, ředitel České spoTovačově na Přerovsku viděli 882 ho ornitologického spolku, který lečnosti ornitologické, která festival
ptáků 64 druhů, například labuť vedl ornitologickou exkurzi v To- koordinuje v České republice.
zpěvnou, husici nilskou, orla moř- vačově, byl nejvzácnějším ptákem Jiří Šafránek
ského nebo orlovce říčního. V Záh- pozorovaným na střední Moravě místopředseda MOS
linicích na Kroměřížsku pozorovali chřástal malý. Jde o ptáka, který žije tel.: 606 324 763

Nejvíce ptáků pozorovali milovníci přírody na Žehuňském
rybníku – bylo jich téměř 57 tisíc.
A to především díky ohromným
hejnům špačků, které čítaly dohromady zhruba 55 tisíc jedinců.
*
Návštěvníci festivalu u rybníka
Nesyt měli štěstí na pozorování
vzácného rákosníka tamaryškového.
*
U Vavřineckého rybníka lidé
viděli více než 300 vlaštovek,
což v říjnu již nebývá obvyklé.
Důvodem je zřejmě jejich pozdní
hnízdění a současné stále teplé
počasí. To vlaštovkám přes den
zajišťuje dostatek hmyzu.
*
V Lednici měli účastníci festivalu
ptactva neobvyklé pozorování
velkého hejna čírek obecných.
Napočítali v něm nejméně tři sta
jedinců.
*
Na Červenohorském sedle pozorovatelé zaznamenali silný průtah
pěnkavy obecné. Nad hlavami jim
proletělo asi 12 tisíc jedinců.

UNO v Praze ERA usnadní cestu k evropským dotacím
Olomouc – Měníme věci kolem nás.
To je název projektu, kterého se od
loňského srpna účastnilo olomoucké o. s. OLiVy. V rámci projektu se
konaly čtyři semináře, které lektorsky vedly partnerské organizace
– Dobrovolnické centrum Ústí nad
Labem, Náš kraj Liberec, Centrum
rozvoje Česká Skalice a Trialog Brno.
„Na každé téma navazovala akce pro
veřejnost, na níž se podílela řada
dobrovolníků z Olomouce,“ řekla
jednatelka sdružení Hana Kroupová. Workshopu na téma spolupráce
NNO se státní správou se zúčastnila
i Marcela Vystrčilová – místopředsedkyně UNO OK, která bylo proto
pozvána i na závěrečnou konferenci v Praze. Myšlenka organizace
strukturované jako UNO mimo jiné
oslovila radní Libereckého kraje,
kde podobná organizace bohužel
nefunguje, přestože by ji kraj velmi
přivítal.
(red)
Strana | 5

Olomouc – Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje (UNO OK) začíná spolupracovat s Evropskou rozvojovou
agenturou. Obě organizace se dohodly na vzájemné spolupráci už
během první oficiální
schůzky. Ta se konala
13. září v Olomouci.
Vedení UNO se na ní
sešlo s majitelem společnosti Evropská rozvojová agentura, s. r. o.
Janem Hauserem a dotační ambasadorkou Kamilou Horskou.
Diskuse se týkala možností získávání dotací z Evropské unie na
činnosti UNO OK, především pro
sektor neziskových nevládních organizací, které UNO zaštiťuje.
Evropská rozvojová agentura se
specializuje na možnosti čerpání finančních prostředků na mezinárodní projekty z grantů EU.

Agentura monitoruje nabídky od
zahraničních organizací, které pro
své projekty hledají české partnery. Obě strany pak propojuje.
Jedná se o velkou šíři programů
zaměřených například na sociální

inovace, inovace technologií, inovace ve vzdělávání a udržitelnou
dopravu. „V Evropě se připravuje
velké množství projektů, o kterých
se zájemci z ČR bohužel často ani
nedozví. Evropská rozvojová agentura proto poskytuje ucelený servis
od vyhledávání vhodných projektů,
poradenství, administrace až po
konečnou grantovou tečku,“ uvedla
místopředsedkyně UNO OK Mar-

cela Vystrčilová, která se zástupci
Evropské rozvojové agentury jednala. Jak doplnila, nyní budou zaregistrované neziskové organizace
z Olomouckého kraje dostávat do
svých mailových schránek konkrétní nabídkové projekty, do
kterých se mohou zapojit.
Obě strany se domluvily
také na spolupráci ohledně vzdělávacích seminářů,
které agentura hojně pořádá. UNO OK má zájem
především o školení na téma mezinárodních dotací pro neziskové organizace nebo mezinárodní semináře k sociálním inovacím. První
společný seminář k mezinárodním
dotačním možnostem bude už 6.
listopadu letošního roku a konat se
bude přímo v Olomouci.
Více informací na www.euda.eu.
Kontaktní osobou je kamila.horska
@euda.eu.
red)
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Iniciativa chce v EU prosadit bezpodmínečný příjem
Olomouc – Občané Evropské unie
mohou formou Evropské občanské
iniciativy předložit k řešení Evropské komisi témata, která považují
za důležitá a která je nutno prioritně posoudit, případně předložit
Evropskému parlamentu.
Aktuální informace jsou na unijních webových stránkách http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/how-it-works?lg=cs a v angličtině na webových stránkách
iniciativy http://www.basicincomeinitiative.eu.
Schválení návrhu a přijetí Evropskou komisí je podmíněno milionem podpisů občanů ze sedmi
členských států EU do jednoho
roku od podání vlastního návrhu.
Jedním z návrhů, který je v sou-

časné době aktuální, je Bezpodmínečný základní příjem (BZP)
– prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU, který byl registrován
k datu 14. ledna
2013.
Termín
ukončení sběru
podpisů je 14.
ledna 2014.
Hlavní cílem iniciativy je z dlouhodobého hlediska garantovat
všem občanům
EU bezpodmínečné individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k
vedení důstojného života, jak se
uvádí ve smlouvách Evropské Unie,

a posílení jejich společenské účasti
zavedením bezpodmínečného základního příjmu.
V praxi by to znamenalo vyplatit
všem občanům základní příjem,
který by postačil
na pokrytí jejich
základních potřeb a který by
jim zajistil sociální svobodu.
Zavedením bezpodmínečného
příjmu lze předcházet
skryté
chudobě a sociálním neduhům současné společnosti, jako je sociální vyloučení, diskriminace, nerovnost mužů a žen,
nedostatečná mezigenerační soli-

darita, porušování práv dětí. Odpadlo by složité úřadování, nadbytečná by byla nákladná, represivní
a výlučně dohlížející a kontrolující
byrokracie.
Lidem by to přineslo mnohem
větší svobodu při volbě povolání
a možnost účasti na společenském
dění. Dělali by to, co je vnitřně
naplňuje, a ne jak je to dnes, kdy
90 procent zaměstnaných obyvatel z ekonomických důvodů pracuje v oborech, ke kterým nemají
vztah.
Oficiální registr pro shromažďování podpisů je v češtině na webové
adrese: http://basicincome2013.
eu/ubi/cs/podpisova-stranka-eoi/.
Zdeněk Beil
beil@seznam.cz

Senioři ukázali Kdo získá titul
mladého ducha Železný hasič?

Táta na rodičovské dovolené?
Taková normální věc...

Olomouc – Svůj druhý ročník uzavřel projekt Senioři bez hranic. Od
června do srpna navštívilo více než
600 seniorů 51 aktivit, které pro ně
připravily olomoucké neziskové organizace zdarma.
Senioři v letních měsících absolvovali například výtvarné dílničky,
workshopy o exotických zemích
i o EU, semináře komunikačních
dovedností, manipulace nebo finanční gramotnosti či výuku společenského tance. „Seniory zaujaly
tradiční aktivity, ale prokázali i
mladého ducha při výuce street
dance nebo jízdy na kolečkových
bruslích. Cílem bylo nabídnout seniorům poznání, radost a zábavu,“
uvedla koordinátorka projektu Milada Šnajdrová.
Projekt realizovala Olomoucká
sekce Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje. Organizátorem bylo občanské
sdružení INspiro. Více informací
o projektu lze najít na stránkách
www.senioribezhranic.cz.
(red)

Olomouc – Už jste se někdy setkali s mužem, který je na rodičovské
dovolené? Pokud ne, máte příležitost poslechnout si zkušenosti hned
několika z nich na diskusi s názvem
Táta na rodičovské? Normální
věc… Ta se koná ve středu 23. října od 16.30 hodin v kavárně Mezi
světy v Kosinově ulici v Olomouci.
Mezi diskutujícími hosty budou
sociolog Martin Fafejta, poradce v oblasti personalistiky Michal
Bubeník a tátové se zkušeností z
rodičovské dovolené Pavel Nevřala,
Martin Půček a zástupce Ligy otevřených mužů a manažer projektu
Lukáš Talpa. Ten po skončení diskuse povede doplňující seminář s
názvem Zvládání agrese a konfliktů
v rodině. Akce je přístupná široké
veřejnosti.
Diskuse je součástí projektu Táta na
plný úvazek. Jeho hlavním zaměřením je podpora aktivního otcovství.
„Snažíme se podporovat otce, kteří
se zajímají o výchovu dětí a hledají
cesty svého zapojení do každoden-

Dolany – Sbor dobrovolných hasičů Dolany pořádá v sobotu 19.
října soutěž Železný hasič. Akce se
koná od 10 hodin v areálu hasičské
zbrojnice v Dolanech.
Čtvrtý ročník soutěže je závodem
jednotlivců v hasičském víceboji.
Ten bude simulovat ostrý zásah
s dýchacím přístrojem. Soutěž je
proto určena jen pro zdravotně a
fyzicky způsobilé členy jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí a
podniků, příslušníky hasičských
záchranných sborů krajů a zaměstnance hasičských záchranných sborů podniků s platným osvědčením
pro práci s dýchacím přístrojem.
Závodníci budou soutěžit v kategoriích do čtyřiceti let, nad čtyřicet
let, s dýchacím přístrojem jako zátěží a zvlášť budou soutěžit ženy.
Letos poprvé budou závodníci zápolit na dvou travnatých drahách
souběžně. Soutěže jsou na vlastní
nebezpečí.
Diváci se mohou těšit na bohaté
občerstvení.
(red)

ní péče o ně,“ uvedl Tomáš Chudoba, koordinátor regionální části
projektu z občanského sdružení
OLiVY. Projekt se snaží široké veřejnosti zprostředkovat zkušenosti
z reálného světa otců na rodičovské
nejen u nás. „Chceme otce motivovat. Poskytujeme také poradenství
pro táty, kteří řeší různé otázky ve
svém životě, například příchod potomka, problémy se zdravím nebo
v komunikaci v rodině,“ doplnil
Chudoba.
Druhou rovinou projektu je působení na zaměstnavatele a jejich
vtažení do diskuse týkající se řešení
například otázky zaměstnaneckých
benefitů či možné podpory zaměstnanců – otců.
Projekt je podpořen z Evropského
sociálního fondu a Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost v Olomouckém a Zlínském
kraji. Na jeho realizaci se posílejí
Liga otevřených mužů, Euroface
consulting s. r. o. a Sdružení OLiVY o. s.
(red)
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E-bulletiny jsou archivovány na adrese www.uno-ok.cz. Informace uvedené v tomto bulletinu neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor příspěvku. Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory autorů a nemusí korespondovat s postoji vydavatele.
Ceník inzerce pro členy Unie: A4 – 500 Kč, A5 – 300 Kč, A6 – 200 Kč. Organizace, které nejsou členy Unie, zaplatí dvojnásobek. Komerční inzerce: A4 – 2.000 Kč, polovina strany – 1.000 Kč, A5 – 500 Kč.
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