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Olomouckého kraje vychází s finanční podporou
Statutárního města Olomouc a města Šumperk

Benefice vynesly peníze
na zahradu v Krtečku

Tři králové v Zábřehu
počítali rekordy
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Provázek nabízí
„jarní“ tábor
Olomouc – Rodičům z Olomoucka, kteří řeší otázku, kam s dětmi o
jarních prázdninách, vychází vstříc
Rodinné centrum Provázek v Olomouci. V týdnu od 3. února nabízí
příměstský tábor Objevitelé.
„Pro děti je připravena tvořivá
dílna, hry a soutěže, příběhy, hravá angličtina, pohybové hry nebo
pokusy s kouzelníkem Fyzikou.
Aktivity volně navazují na kroužky,
které během roku pro děti připravujeme,“ uvedla Magda Mečkovská
z RC Provázek. Dodala, že děti budou objevovat nejen nová slovíčka,
přírodní zákony, svoje tvořivé dovednosti, ale také mnohdy objeví
něco ze své povahy. „To díky tomu,
že vedeme děti, aby vyjadřovaly
svůj názor, spolupracovaly, pomáhaly si a uměly překonat překážky,“
doplnila Mečkovská. Ve stejném
duchu budou probíhat i příměstské
tábory RC Provázek během léta.
Rodičům, kteří hledají kvalitní
mimoškolní aktivitu, RC Provázek
nabící kroužek Kouzelník jménem
Fyzika a jeho pohádková laboratoř.
Kroužek rozvíjí v dětech technické a logické myšlení, učí je vidět
souvislosti a zákonitosti v přírodě
a bourá případný strach z technických předmětů ve škole.
(red)
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Provázek slaví Národní
týden manželství
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Únorový sněm UNO OK má výročí.
Neziskovky se sejdou už po patnácté
Olomouc – Výroční XV. krajský
sněm pořádá v sobotu 15. února
2014 Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje
(UNO OK). Jako každý druhý rok
bude i toto setkání členů UNO OK
volební. Sněm se koná v době od 9
do 14 hodin v prostorách velkého
sálu olomouckého magistrátu v
Hynaisově ulici 10 v Olomouci.
„V dopoledním bloku shrneme čin-

nost naší organizace za minulý rok a
plány na rok 2014. Budeme prezentovat, kam se s naší podporou posunul neziskový sektor v kraji, jaké
jsou jeho aktuální potřeby a problémy. Na tuto část sněmu jsme pozvali
také poslance i regionální politiky,
abychom se s nimi mohli podělit
o své zkušenosti a přání,“ uvedla
místopředsedkyně UNO OK Marcela Vystrčilová. Pozvánku dostali

například hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Jaromír
Hron, starostové a primátoři všech
okresních měst Olomouckého kraje a poslanci Roman Váňa (ČSSD),
Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jitka
Chalánková (TOP 09) a Jaroslav
Faltýnek (ANO 2011).
Pokračování na str. 2

Do Jeseníků míří Velká cena cestovního ruchu
Šumperk – Sdružení cestovního
ruchu slaví mimořádný úspěch.
Šumperská organizace, která hájí
zájmy jesenických hor na celorepublikové úrovni, obdržela Velkou
cenu cestovního ruchu. Nejprestižnější ocenění v oblasti turistického
managementu převzal ve čtvrtek
16. ledna ředitel Sdružení Jan Závěšický.
Cena byla Sdružení udělena za
kampaň Ochutnejte Jeseníky.
„První místo! To jsme nečekali a
hodně nás to potěšilo. Doufám,
že se z ceny budou radovat i naši
partneři, je to totiž rozhodně cena
za týmovou práci. Úspěch slavíme i
díky restauracím, které se do spolupráce zapojily. Díky nim a místním

producentům mají návštěvníci Jeseníků k jídlu i pití kvalitní nabídku, která je spojena s našimi hora-

mi,“ raduje se Jan Závěšický, ředitel
Jeseníky – SCR.
Pokračování na str. 2

ÚSPĚCH PRO JESENÍKY. Lenka Dusová a Jan Závěšický (druhý zleva) přebírají prestižní cenu.
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Výtěžek benefičních koncertů potěší děti z MC Krteček
Jeseník – Částka převyšující jedenadvacet tisíc korun. Takový je
výtěžek adventních benefičních
koncertů, které před Vánocemi v
Evangelickém kostele v Jeseníku
pořádalo Mateřské centrum Krteček ve spolupráci s Farním sborem
Českobratrské církve evangelické
v Jeseníku. Peníze z dobrovolného
vstupného poslouží na dovybavení
zahrady mateřského centra.
První neděle adventní byla v duchu hebrejských koled a spirituálů.
Pohladit na srdci přijel ženský pěvecký sbor OÚ Bělá pod Pradědem
pod vedením sbormistryně Hany
Zápecové. Druhou neděli navštívil Jeseník Akademický pěvecký
sbor studentů technické univerzity
VŠB TU Ostrava. V jejich podání
zazněly adventní a vánoční sklad-

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Adventní benefiční koncerty vynesly MC Krteček 21 tisíc korun.

by od mistrů staré hudby až po
současnost. Třetí neděli se představila Campanula Vocal Jeseník.
S kapelníkem Josefem Hanulíkem
zazpívali duchovní písně, gospely,

spirituály. Poslední adventní neděle
byla zakončena Jesenickým komorním sborem Florián vedeným Zdenou Blechtovou.
Na dobrovolném vstupném lidé

zaplatili celkem 21 350 korun. MC
Krteček za ně nakoupí lavičky, houpačky, skluzavky a další drobné vybavení zahrady.
MC Krteček provozuje svou činnost jako občanské sdružení od
roku 2004. Centrum je dostupné
rodičům, prarodičům a dětem
předškolního věku a je místem,
kde děti nacházejí podněty pro
zdravý tělesný i duševní vývoj v
přirozeném prostředí. Pro rodiče
je centrum zázemím s bohatým
programem. K dispozici tu mají
hernu pro děti, cvičení pro rodiče
s dětmi, kurzy pro těhotné, tvoření
pro malé i velké nebo vzdělávání
pro maminky.
Lenka Budinová
MC Krteček Jeseník
e-mail: krtecek.jesenik@seznam.cz

Do Jeseníků míří prestižní Velká cena cestovního ruchu

Pokračování ze str. 1
„Lví podíl na tomto prestižním
úspěchu má také Olomoucký kraj,
který naše Sdružení i iniciativu
Ochutnejte Jeseníky dlouhodobě
podporuje,“ dodal Závěšický.
Velkou cenu cestovního ruchu
udělují od roku 2008 Veletrhy Brno
a C. O. T. media za výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. V pěti kategoriích

letos splnilo podmínky zařazení do
soutěže 100 přihlášek, o jednadvacet více než loni.
„Podle slov poroty byla na naší
kampani oceněna nápaditost,
propojení několika služeb a také
úspěšné oslovení cílové skupiny,“
dodává autor vítězné kampaně Ondřej Polák.
Oceněná kampaň Ochutnejte Jeseníky informuje veřejnost o stej-

nojmenné iniciativě, která si klade
za úkol vrátit do jídelníčků jesenických restaurací původní recepty
zdejších horalů za použití místních
surovin. Iniciativa spolupracuje
s místními odbornými garanty a
regionálním značením výrobků
JESENÍKY – originální produkt.
Ochutnejte Jeseníky navazuje také
na národní iniciativu Czech Specials, která pod hlavičkou vládní

agentury CzechTourism a Asociace
hotelů a restaurací České republiky
podporuje kvalitní českou gastronomii.
Lenka Dusová
projektová manažerka
Jeseníky - SCR
tel.: 608 119 093
email: lenka.dusova@jesenikytourism.cz

Sněm UNO slaví: neziskovky se sejdou už po patnácté
Pokračování ze str. 1
Odpoledne proběhnou volby do
devítičlenného předsednictva a
několik workshopů zaměřených na
výměnu zkušeností a nápadů využitelných v činnosti neziskových
organizací.
V prvním budou zájemci moct nahlédnout do práce Spolku TREND
vozíčkářů – jako příkladu „dobré
praxe“. Zástupci neziskového sektoru se také dozvědí o možnostech
čerpání evropských dotací prostřednictvím společnosti ERA ČR
a ti, koho „pálí“ nový občanský zákoník, mohou navštívit legislativní
koutek s právníkem.
Loňského krajského sněmu UNO
OK se zúčastnilo bezmála osmdesát
zástupců neziskových organizací ze
všech oblastí Olomouckého kraje. Z
tradičního setkání si odnesli nejen
Strana | 2

TRADICE. Na krajském sněmu se každý rok setkávají desítky zástupců neziskovek a politici.

informace o tom, jak jejich činnost
ovlivní nový občanský zákoník, ale
také přehled o tom, jak vidí místo
neziskového sektoru ve společnosti komunální, krajští i parlamentní
politici. Nový hejtman Jiří Rozbo-

řil právě před rokem upozornil na
nutnost šetřit i v neziskovém sektoru. UNO OK poté po mnoha letech
nezískala od Olomouckého kraje
žádnou dotaci. „Asi šest let zpátky
nám hejtman vždy vyjádřil podpo-

ru a přislíbil i finance na činnost.
To se loni nestalo. Činnost UNO
OK ale byla zachována i díky podpoře měst Olomouce, Šumperka a
Jeseníka. Díky ní mohla UNO OK
nadále pořádat vzdělávací aktivity
pro rozvoj členů a zaměstnanců neziskových organizací, zajišťovat činnost koordinátorů na Šumpersku a
Jesenicku a prostřednictvím webových stránek a bulletinu informovat veřejnost, zástupce neziskovek i
samosprávy o činnosti a aktuálních
záležitostech neziskového sektoru,“
doplnil předseda UNO OK Marek
Podlaha.
I v letošním roce chce UNO OK
takto nastavené zaměření činnosti
na podporu neziskového sektoru v
kraji udržet a rozvíjet. Na výsledcích
zapojených neziskových organizací
je totiž vidět, že to má smysl. (red)
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SONS hledá pro své klienty dlouhodobé dobrovolníky
Olomouc – Nové dobrovolníky
hledá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
Olomouc. Prostřednictvím programu Dobrovolná dopomoc lidem se
zrakovým postižením chce nalákat
především takové lidi, kteří budou
ochotni spolupracovat se SONS
dlouhouhodobě.
„Práce dobrovolníků je pro naši organizaci velmi důležitá. Často jsou
dobrovolníky studenti středních a
vysokých škol. U nich však dochází
k časté obměně vzhledem k tomu,
že mnozí z nich mají trvalé bydliště mimo Olomouc a po ukončení
školy se vrací domů nebo si najdou
uplatnění v jiném regionu,“ vysvětlil za olomouckou Oblastní odbočku SONS Jan Příborský, koordinátor dobrovolníků.
Program Dobrovolná dopomoc
lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů SONS, která
klade důraz na pomoc slabozrakým
a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený

DOPOMOC. „Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. K našim zásadám patří
svépomoc, solidarita, ale taky svobodná volba a zdravý rozum,“ říká Jan Příborský (druhý zleva).

život a připravovat společnost na
to, aby přijímala nevidomé přirozeně jako svou integrální součást.
Dobrovolníkem může být každý
člověk starší 15 let bez ohledu na
jeho vzdělání, záliby, zaměstnání
nebo náboženství.
Náplň činnosti dobrovolníka závisí
na jeho zájmech a možnostech. Po
dohodě s koordinátorem dobro-

volníků se však odvíjí na základě
potřeb klienta a samotného dobrovolníka. „Dobrovolník se může
zapojit do stávajících skupinových
nebo individuálních aktivit, ale
může přinést i nový impuls, nápad. Příkladem skupinových činností mohou být tvořivé aktivity s
klienty, podílení se na kulturních
nebo sportovních akcích pořáda-

ných SONS a podobně,“ popsal
Jan Příborský. Jak dodal, dobrovolník může spolupracovat pouze
s jedním klientem, podle zájmů a
potřeb klienta a dobrovolníka. Společně mohou například navštěvovat
kulturní akce, chodit na výlety, jezdit na dvojkole, posedět v kavárně,
chodit na nákupy či úřady.
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch
druhých, tudíž je bez nároku na finanční odměnu. Díky dobrovolnické činnosti může ale člověk získat
nové přátele, zkušenosti, poznatky,
praxi pro další vzdělávání a rozhodně dobrý pocit z pomoci ostatním.
Program Dobrovolná dopomoc
lidem se zrakovým postižením je
akreditován u Ministerstva vnitra
ČR. Zájemci o dobrovolnictví v
SONS se mohou hlásit u koordinátora Jana Příborského v Oblastní
odbočce SONS Olomouc v ulici I.
P. Pavlova 69, nebo na telefonních
číslech 585 427 750 a 778 412 710.
			
(red)

Tříkrálové skupinky vykoledovaly rekord Pod lupou
Zábřeh – Velkým překvapením
byla pro organizátory Tříkrálové
sbírky z Charity Zábřeh štědrost
a solidarita dárců na Zábřežsku,
Mohelnicku a Štítecku. Celková
vykoledovaná částka převyšující
1 239 600 Kč byla totiž v patnáctileté historii sbírky nejvyšší. Proti
loňsku byla vyšší o téměř šedesát tisíc korun. „Velice nás těší, ale zároveň zavazuje důvěra, kterou lidé ke
sbírce i Charitě mají, ale především
jejich solidarita s potřebnými,“ podělila se o dojmy koordinátorka
sbírky Markéta Horáková.
Do ulic a domácností v celkem 99
městech, obcích a obecních částech
vyrazilo nejvíce kolednických skupinek v historii – celkem jich bylo
345. Rekordní byl také výtěžek nejbohatší pokladničky, se kterou již
několik let koleduje paní Ludmila
Schwarzová z Loštic. Sešlo se v ní
přes osmnáct tisíc korun. Nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla dvacetikoruna, dárci jich
věnovali hned 6 699 kusů. Velikým
překvapením pro sčítací komisi
byla pětitisícikorunová bankovka
z pokladničky v Mitrovicích, ta se
ve výtěžku sbírky znovu objevila po
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MY TŘI KRÁLOVÉ. Do domácností na Zábřežsku vyrazilo nejvíce kolednických skupinek
v historii – celkem jich bylo 345, o pět více než loni. V rekordní pokladničce bylo 18 tisíc korun.

sedmi letech.
Sbírku by nebylo možné uskutečnit
bez obětavé pomoci dobrovolníků
všech věkových kategorií. „Děkujeme malým, velkým, dětem i dospělým za jejich rozhodnutí pomáhat
se sbírkou i navštěvovat domácnosti a přinášet přání a požehnání do
nového roku,“ objasnila další rozměr sbírky Markéta Horáková. Na
koledníky podle ní čekají a těší se
především senioři a opuštění lidé.
Není nezajímavé, že nejstarší vedoucí skupinky oslavila v polovině

ledna 81 let.
Každoročně se kromě peněz sbírají
také náměty na konkrétní pomoc z
výtěžku sbírky, která je určena na
pomoc lidem a rodinám v nouzi,
podporu a rozvoj charitních služeb.
Charita se po předchozím prošetření situace bude snažit vyhovět
návrhům svých spoluorganizátorů,
současně ale očekává i náměty veřejnosti. Podporu z výtěžku sbírky
v letošním roce dozná také terénní
hospicová péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.		
(red)

Olomouc – Zajímá vás, jak města a
obce hospodaří s veřejnými penězi?
Pro občany, kteří chtějí mít veřejné
financování pod kontrolou, existuje již dnes veřejně přístupný registr smluv. Ten obsahuje záznamy
(smlouvy, objednávky, finanční plnění), které byly zveřejněny orgány
veřejné moci, městy, obcemi, neziskovými organizacemi a firmami.
Dle přístupu politiků a úředníků
lze již dnes posoudit, který úřad
to myslí upřímně a umožňuje občanům nahlédnout do důležitých
dokumentů. Do registru by se měly
posílat materiály, jejichž obsahem
je výdaj převyšující částku 25 tisíc
korun.
Dobrovolně do registru zasílají tyto
doklady například ministerstvo
financí, Liberecký kraj, Statutární
město Opava, Zlín, Semily a další.
Žádost o zveřejnění je možno poslat automaticky z informačního
systému nebo ručně použitím formuláře na webové adrese http://
portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/, kde je také možné si tyto
dokumenty prohlížet.
Zdeněk Beil
e-mail: beil@seznam.cz
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Téma letošního Týdne manželství? Ohromné maličkosti
Olomouc – Národní týden manželství (NTM) s podtitulem „malé
kroky k velkým vztahům“ přinese
opět ve valentýnském týdnu od 10.
do 16. února desítky akcí, setkání,
kurzů a kreativních způsobů, jak
tvořit jedinečná manželství. Bude
příležitostí připomenout si, proč je
manželství přes všechny problémy
a zápasy stále něčím jedinečným.
Týden bude zahájen tiskovou konferencí v pondělí 10. února na ministerstvu práce a sociálních věcí
a proběhne pod záštitou náměstka
Jana Dobeše. Na tiskové konferenci
kromě dalších řečníků vystoupí například spisovatel a psychiatr Max
Kašparů nebo herečka a moderátorka Ester Janečková.
Miroslav Horníček kdysi prohlásil:
„Manželství je úsilí a čin. Či řada
drobných skutků, chcete-li. Anebo
nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.“ Tento ročník Národního
týdne manželství bude právě o těch
ohromných maličkostech, které
mohou často znamenat nesmírně

MANŽELÉ V PROVÁZKU. Olomoucké RC Provázek se k týdnu manželství připojuje každý rok.

mnoho pro to, aby naše manželství
neztratila jiskru a lehkost. Chesterton, od kterého jsme si vypůjčili letošní téma, věděl, že dva není
dvakrát jedna, ale tisíckrát jedna
– tisíc okamžiků, kdy se dva stávají
jedním. V úsměvech, dotecích, darech, porozumění, odpuštění, zápasech i službě jeden druhému. Tyhle
ohromné maličkosti tvoří naše velké vztahy,“ řekl k tématu NTM jeho

mluvčí Jan Frolík.
Po celé České republice se místní komunity, občanská sdružení,
církve, rodinná a mateřská centra,
zástupci měst a obcí i jednotlivci
chystají do NTM zapojit.
Také olomoucké Rodinné centrum
Provázek se jako každoročně i letos
připojí do NTM. Už několikrát to
bylo výstavou obrázků dětí, ale také
manželským pětibojem, koncer-

tem, výstavou svatebních blahopřání, oznámení nebo promítám filmu
V jednom ohni. Letos budou maminky vyrábět dárky pro manžela,
proběhne beseda o knihách na téma
manželství, budou se sbírat citáty o
manželství – vážně i nevážně.
Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň
jednou za rok rozmanitost a krásu
manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro
nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené
na praktický rozvoj manželství a
podporu jeho hodnoty ve veřejném
a politickém prostoru.
Národní týden manželství vznikl v
roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v současné
době se připravuje v dalších 21 zemích světa.
Magda Mečkovská
RC Provázek
tel.: 774 105 557
e-mail: info@rcprovazek.cz
www.rcprovazek.cz

Open Society Fund nabízí granty: Dejme (že)nám šanci
Olomoucký kraj – Nadace Open
Society Fund Praha vyhlásila dne
14. ledna 2014 první grantové výzvy
v Programu Dejme (že)nám šanci.
Uzávěrka na podávání žádostí je 14.
března 2014.
Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů
v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího
násilí v České republice. Je financo-

ván z Norských fondů a spravován
Nadací Open Society Fund Praha.
Příjemci grantu mohou být neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, subjekty veřejného
sektoru (obce, kraje), mezivládní
a církevní organizace i soukromé
firmy v České republice. V rámci
výzvy budou podporovány následující aktivity: zavedení flexibilních
pracovních režimů pro zaměstnan-

ce, služby péče o děti předškolního
věku, prevence domácího násilí,
služby pro osoby ohrožené a postižené domácím násilím, analýzy
a výzkumy, zvyšování povědomí o
tematických oblastech, spolupráce s
norskými organizacemi.
Aktuálně jsou otevřeny čtyři grantové výzvy: Programová oblast rovné
příležitosti – velké granty, Programová oblast rovné příležitosti – malé

granty, Programová oblast domácí
násilí – velké granty a Programová
oblast domácí násilí - malé granty.
Výše podpory se u malých grantů
pohybuje od 124 tisíc korun do 6,2
milionu korun. Týká se to projektů
trvajících minimálně šest měsíců. U
velkých grantů jde o částku 6,2 až 15
milionů korun a projekty v délce minimálně 12 měsíců. Více informací
na www.dejmezenamsanci.cz. (red)

Seminář poradí, jak úspěšně napsat evropský projekt
Olomouc – Vzdělávací seminář k
programu Evropa pro občany se
bude konat v úterý 11. února 2014
od 13 hodin v zasedací místnosti v
10. patře budovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a, Olomouc). Cílem akce je
seznámit účastníky s možnostmi

financování projektů z programu
Evropa pro občany a předat jim
informace, jak mají postupovat při
vyplňování projektové žádosti.
Program Evropa pro občany podporuje projekty měst, obcí a organizací občanské společnosti. Je tedy
možné připravit společný projekt

například s partnerským městem,
obcí nebo neziskovou organizací, během něhož se setkají občané
obce/města, diskutují spolu, předávají si zkušenosti. Projekty musí
být mezinárodní, je tedy třeba mít
partnera ze zahraničí. Program pokračuje i v období let 2014-2020.

Přednášející bude národní konzultantka programu Evropa pro občany Kateřina Hamplová (program
Evropa pro občany, Odbor informování o evropských záležitostech,
Úřad vlády ČR).
Na seminář je potřeba se registrovat na email krajca@ok4eu.cz. (red)
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