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Výtěžek z plesu
Charity pomůže
Zábřeh – Kdo v pátek 7. února 2014
oželel zahájení olympijských her a
přišel do zábřežského Katolického
domu na benefiční, v pořadí již čtrnáctý ples Charity Zábřeh, nejenže
se dobře pobavil, ale také podpořil
dobrou věc.
Z výtěžku plesu totiž Charita pořídí zdravotní a kompenzační pomůcky pro seniory, nemocné a lidi
s postižením. Navázala tak na své
předchozí záměry, kdy výtěžek plesu využívala pro vlastní činnost. Z
loňského příspěvku pořídila například otočnou sedačku do auta pro
snadnější přepravu lidí se sníženou
schopností pohybu.
Účast na plese byla sice o něco nižší
než v loňském roce, na útratě pro
dobrou věc však nikdo nešetřil. Po
sečtení výnosů a odečtení nákladů zůstal velmi pěkný zisk 53 tisíc
korun. Tuto částku se již v prosinci
2013 zavázala zdvojnásobit pražská
Nadace Divoké husy, která podporuje snahy o samofinancování
neziskových organizací formou
příspěvku na jejich benefiční akce.
Naposledy podpořila benefici zábřežské Charity v roce 2010, kdy se
odesílalo rekordních 113 656 korun na humanitární pomoc Haiti
po zemětřesení.		
(red)

www.uno-ok.cz
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pomůže najít práci
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Neziskovky z Olomouckého kraje
našly partnery u polských sousedů
Olomouc – Neziskovému sektoru,
který zastřešuje Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje (UNO OK), se přiblížily možnosti pro další rozvoj dovedností
a získávání zkušeností. Mají totiž
příležitost spolupracovat s polskými
neziskovými organizacemi z Opolského vojvodství, které je hned za
jesenickými hřebeny.
UNO OK ohlásilo ambici navázat

kontakt s asociací neziskových organizací v tomto partnerském regionu
Olomouckého kraje na svém sněmu
v půlce února. Ani ne za měsíc má
tato snaha první reálné výsledky.
Jedním z nich je záměr společného dlouhodobého projektu realizovaného UNO OK a organizací
OCWIP, která je podobnou střešní
strukturou neziskového sektoru pro
Opolské vojvodství.

„Nalézt odpovídajícího partnera
nám pomohlo sdružení OK4EU,
tedy zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Zprostředkovalo nám
i kontakt na místní samosprávu v
Opoli,“ uvedl Hynek Pečinka, který
má v UNO OK na starost mezinárodní spolupráci.
Na úvod projektu pojedou české neziskovky na studijní cestu do Opole.
Pokračování na str. 2

Nová brožura poradí, jak se stát dobrovolníkem
Prostějov – Informační centrum
pro mládež (ICM) Prostějov připravilo koncem minulého roku
brožuru s názvem Chci být dobrovolníkem (v Olomouckém kraji).
Publikace je jedinečným průvodcem pro zájemce o dobrovolnictví
v olomouckém regionu. K dispozici
je jak v papírové podobě, tak elektronicky.
„Naším cílem nebylo vytvořit vyčerpávající encyklopedii, ale průvodce, který podá zájemcům o
dobrovolnictví základní informace
z této oblasti a nasměruje je na další zdroje,“ přibližuje vznik brožury
Kateřina Opatrná, vedoucí ICM
Prostějov. Nápad zaujal i další organizace, které ICM oslovilo. „Mohli

jsme tak vytvořit přehled celkem
třiadvaceti organizací, které působí na území Olomouckého kraje

a pracují s dobrovolníky, doplnila
Opatrná.“
Pokračování na str. 4

CENA ZA DOBRO. Za dobrovolnictví lze získat cenu Křesadlo. Pro ni to však většina lidí nedělá.
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Výroční sněm UNO OK představil nové vedení i plány
Olomouc – Zavést v Olomouckém
kraji anketu Osobnost neziskového
sektoru, udržet nabídku kvalitního
vzdělávání a poradenství pro pracovníky v neziskovkách a kurzy
začít mimo jiné pořádat prostřednictvím webkonferencí nebo takzvaných webminářů. To jsou jen
některé z cílů, s nimiž do příštího
dvouletého období vstupuje nově
zvolené předsednictvo Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO OK).
Nové devítičlenné vedení, v němž
převážně zasedly už osvědčené
osobnosti, si v sobotu 15. února v
prostorách olomouckého magistrátu zvolilo pětačtyřicet zástupců neziskových organizací z Olomouckého kraje na výročním 15. krajském
sněmu UNO OK.
„Chceme být mluvčím neziskového sektoru v Olomouckém kraji
a respektovaným partnerem pro
veřejnou i podnikatelskou sféru,“
řekl Marek Podlaha, který se znovu
stal předsedou UNO OK. Nový šéf
UNO plánuje zdokonalit mediální
propagaci práce, kterou neziskové
organizace v kraji dělají. Využít k
tomu chce novou anketu Osobnost
neziskového sektoru Olomouckého kraje. „Prostřednictvím své
Dobrovolnické sekce pořádáme
už několik let populární oceňování dobrovolníků Křesadlo. Úspěch

SNĚM. Součástí výročního sněmu byly i oblíbené workshopy. Velký zájem
byl hlavně o praktické rady k novému občanskému zákoníku (snímek dole).

této soutěže nás motivuje k plánu
oceňovat také lidi, kteří jsou v neziskovkách zaměstnáni,“ vysvětlil
Podlaha.

Každoroční setkávání členů UNO
OK je příležitostí sejít se s místními
i regionálními politiky a poslanci. Na letošním sněmu diskutovali

například hejtman Jiří Rozbořil
(ČSSD), náměstek olomouckého
primátora Ladislav Šnevajs (KDU–
ČSL) nebo poslanci Jitka Chalánková (TOP 09) a Roman Váňa (ČSSD).
„Loni jsme do neziskového sektoru
poslali 95 milionů korun. Grantový
systém pro rok 2014 zůstává zachovaný, stejně jako částky,“ slíbil
zástupcům neziskových organizací
hejtman Jiří Rozbořil.
Náměstek olomouckého primátora
Ladislav Šnevajs vidí další možnosti financování neziskových organizací v příštím plánovacím období
Evropské unie na roky 2015–2020.
„Čerpání dotačních prostředků už
nebude rozprostřeno na území celé
České republiky, ale na místa, která
mají velký potenciál růstu průmyslu
a věcí souvisejících s rozvojem občanského života. V ČR bylo vybráno sedm aglomerací a Olomouc je
mezi nimi. Pracujeme na strategii,
kam finanční prostředky nasměřovat. Pamatujeme i na neziskové
organizace,“ vysvětlil Šnevajs.
UNO OK sdružuje přes 200 neziskových organizací. V novém
předsednictvu zasednou: Marek
Podlaha (předseda), Marcela Vystrčilová (1. místopředsedkyně),
Hynek Pečinka (2. místopředseda),
Nikola Carič, Eva Kráčmarová,
Hana Kroupová, Milan Langer, Jiří
Rudolf a Jan Závěšický.
(red)

Neziskovky z Olomouckého kraje našly partnery u polských sousedů
Pokračování ze str. 1
Jejím cílem bude seznámit se s postavením neziskového sektoru v
obou státech a regionech a vymezit témata pro budoucí spolupráci.
Ta se má zaměřit na zviditelňování
pozitivní role neziskových organizací pro společnost na obou stranách hranice. Oba partneři chtějí
hledat společná řešení problémů,
které neziskovky mají, a podpořit
zájem o navazování kontaktů pro
konkrétní projekty. Jedním z přání
je i uspořádat veletrh moravských
neziskových organizací v Opoli a
těch opolských v Olomouci.
Podobně jako olomoucká Unie,
sdružující průřezově zástupce
neziskového sektoru z celého regionu s nejrůznějším zaměřením
činnosti, působí v Opolském vojStrana | 2

vodství organizace OCWIP neboli Opolské centrum pro podporu
nevládních iniciativ. To je součástí
celostátní sítě polských neziskových organizací SPLOT a má za cíl
posilovat rozvoj občanské společ-

nosti a místních komunit. „Organizacím neziskového sektoru, ale i
neformálním skupinám občanů v
regionu poskytujeme informační
servis, pořádáme vzdělávací kurzy
a semináře a učíme neziskovky být

VÍTEJTE V OPOLI. V opolském Centru neziskových organizací mají otevřeno od rána do večera.

sebevědomým partnerem dalším
složkám společnosti i státu. Projekt
spolupráce s UNO OK se nám velmi zamlouvá a těšíme se na osobní
kontakt,“ řekla Alicja Gawinek z
OCWIP.
Záměr hlubší spolupráce neziskovek z olomouckého a opolského
regionu nezůstal bez odezvy ani u
místní samosprávy na polské straně. „Rádi přivítáme zástupce UNO
OK u nás v Opoli, anebo přijedeme
představit naše neziskovky a činnost, kterou pro ně město vykonává, k vám do Olomouce,“ reagoval
Jakub Kobluk z oddělení pro neziskový sektor opolského magistrátu.
Hynek Pečinka
místopředseda UNO OK
tel. 602 431 149
e-mail: pecinka@uno-ok.cz
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„Nejsem člověk, co utíká z boje,“ říká předseda UNO
Olomouc – Po další dva roky povede Unii nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje
(UNO OK) Marek Podlaha. Na
15. krajském sněmu UNO o tom
rozhodli členové nově zvoleného
předsednictva. Marek Podlaha
vedl UNO od roku 2008. V čele
této organizace stál i v loňském,
pro UNO zlomovém roce, kdy
Unie přišla o významnou finanční
podporu z Olomouckého kraje.
„Kandidaturu do předsednictva
jsem považoval za svou povinnost
v této složité situaci. Nejsem člověk, který utíká z boje,“ říká staronový předseda.

Jaké jsou dnešní vztahy mezi
UNO OK a Olomouckým krajem
a proč jsou, jaké jsou?
Na tuto otázku se mi těžko odpovídá, protože z mého pohledu

Mezi prioritami pro další dvouleté období v UNO OK jste představil plán zaktivizovat činnost
sekcí. Byl jste s nimi dosud nespokojený?

Zmínil jste rovněž, že plánujete
zdokonalit PR neziskového sektoru. Co konkrétně máte na mysli a jak chcete dosáhnout toho, že
média budou více informovat o
práci neziskových organizací?
Neziskovky pořádají nejrůznější
akce, poskytují pestré portfolio
služeb, o nichž veřejnost často vůbec neví. Většina občanů kraje si
pod pojmem „nezisková organizace“ představí jen poskytovatele sociálních služeb. A někdy ani to ne.
Chceme-li podporu občanů, musíme o sobě a své činnosti dávat
pravidelně, často a srozumitelně
vědět. Možnosti máme. Je tu internet včetně sociálních sítí, regionální tiskoviny, reklamní plochy v
dopravních prostředcích a další.

Před sněmem všichni vedoucí
sekcí UNO OK bilancovali uplynulý rok. Jaký byl rok 2013 z pohledu předsedy UNO?
Rok 2013 byl jako každý jiný, jen
vývoj vztahů s představiteli Olomouckého kraje byl pro mě velkým překvapením.
Pan hejtman na krajském sněmu
poukázal na to, že UNO zvládlo
pokračovat v činnosti i bez krajské dotace. Skoro to vypadalo, že
ten 1,5 milion korun dříve kraj
vynakládal zbytečně. Byla realita
tak jednoduchá? Jak moc se UNO
muselo uskromnit?
„Krajská dotace“ byla v minulosti
využívána k financování samosprávnosti a služeb pro neziskový
sektor. UNO OK mělo pouze jednoho zaměstnance, jehož mzda
byla z těchto prostředků financována. Tento tedy v roce 2013 pracoval zadarmo.
Díky dotacím z měst Jeseník, Šumperk a Olomouc jsme byli schopni financovat činnost takzvaných
pomocníků neziskovek. S pomocí
spolupracujících dodavatelů jsme
služby poskytované našim neziskovkám udrželi ve standardním
rozsahu i kvalitě. A velmi rád bych
všem i touto cestou poděkoval za
vstřícný přístup. Protože dodavatelé, školitelé byli ochotni svoje
služby i materiál poskytovat zdarma nebo protislužbou za propagaci jejich společnosti.
V dosavadní činnosti budeme pokračovat a samozřejmě se snažíme
získat prostředky i z jiných dotačních zdrojů.
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Jak chcete sekce přimět k aktivitě
bez peněz, na které byly zvyklé?
Je třeba si uvědomit, že činnost
sekcí nikdy nebyla financována.
Sekce měly k dispozici symbolický
příspěvek ve výši jeden až dva tisíce korun měsíčně. Činnost sekcí
na financích z UNO OK nebyla nikdy závislá. Vše je o lidech a jejich
přístupu.

PŘEDSEDA. Osmačtyřicetiletý Marek Podlaha stojí v čele UNO OK od roku 2008. Pracuje
jako regionální ředitel firmy zaměřené na finanční služby. Je členem motoklubu MORAVA CZ.
Mezi záliby staronového předsedy patří jeho dvě děti, motorky, badminton a cestování. Členové
předsednictva UNO OK si na Marku Podlahovi cení to, že říká věci přímo a konkrétně.

žádné vztahy nejsou. Pan hejtman
opět deklaroval ochotu s námi
spolupracovat, ale za celý rok 2013
i první dva měsíce v roce 2014 poradkyně hejtmana pro neziskový
sektor se ani jednou nezúčastnila
zasedání předsednictva UNO OK i
přesto, že byla pravidelně zvána.

Zatímco některé sekce fungují excelentně, jiné téměř žádnou
činnost nevykazují. A to, myslím
si, je škoda. Organizace je jen tak
silná, jak silný je její nejslabší článek. Proto je potřeba těm slabším
pomoct, pasivnější motivovat k
aktivitě.

Anketa Osobnost neziskového
sektoru je jednou z aktivit, kterou byste pozornost sdělovacích
prostředků mohli přitáhnout.
Kde myšlenka pořádat tuto akci
vznikla a jak bude její organizace
vypadat prakticky?
Inspirovali jsme se v ostatních krajích. Většina pracovníků se věnuje
činnosti v neziskových organizacích zdarma. Nebo jen za symbolickou odměnu. Jejich ocenění
bude sloužit jako uznání smyslu
jejich práce a následná podpora v
jejím pokračování.
I tuto anketu musíme vnímat jako
součást PR aktivit. Povede-li se
nám prezentovat anketu a její výsledky v médiích, veřejnost bude
mít další příležitost všimnout si,
co všechno se kolem nás děje. A že
to není samo sebou.
Máte vy sám tip na konkrétního
člověka, který by si toto ocenění
zasloužil?
Jména kandidátů vzejdou z veřejné ankety a o laureátovi rozhodne
odborná komise. 		
(red)
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Olomouc na jaře hostí festival o umění nevidomých
Olomouc – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
(SONS) pořádá Dny umění nevidomých na Moravě – festival zrakově
postižených umělců a souborů,
jejichž jsou nevidomí a slabozrací
rozhodujícími činiteli.
Akce se koná každoročně již od
roku 1995 v období jara a léta ve
vybraných městech především
střední a východní Moravy. Olomouc ani letos nebude chybět.
„Cílem festivalu je představit veřejnosti nadané zrakově postižené
umělce a přesvědčit ji tak o tom, že
nevidomý člověk má pouze ztížené
zrakové možnosti, ale jinak je zcela
schopen být nedílnou součástí společnosti,“ řekl Jan Příborský z Oblastní odbočky SONS Olomouc.
Pracovníci olomoucké Oblastní odbočky SONS v letošním jubilejním
roce rozdělili průběh festivalu do
dvou částí. První je výstava obrazů slabozrakého malíře Jonathana
Huxleyeho a druhou částí je koncert nevidomých a slabozrakých
interpretů.
Jonathan Huxley z Velké Británie je
slabozraký malíř s mnoha mezinárodními úspěchy. Kvůli vadě zraku,

FESTIVAL JAKO DŮKAZ. Výstava a koncerty v Olomouci představí osobnosti, které dokázaly
uspět i se zrakovým postižením. Na snímku nahoře zpěvák Marek Cabák, dole KYKLOPband.

v jejímž důsledku je velmi citlivý na
světlo, nejčastěji tvoří v zatemněném ateliéru pomocí ultrafialového
záření a fluorescenční (světélkující)
barvy. Při své práci občas využívá
vidícího asistenta.
Výstava jeho obrazů se koná v kavárně Divadelní klub na Horním
náměstí v Olomouci od 3. do 30.
dubna 2014. Vstup je volný.
Druhá část festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě se uskuteční ve středu 28. května 2014 od
17 hodin v olomouckém kině Metropol. Na programu je slavnostní
koncert hudebního souboru KYKLOPband, který se skládá převážně
z hudebníků se zrakovým postižením. Vystoupí také nevidomý zpěvák Marek Cabák se svou kapelou
Marek of Phil Collins revival.
Vstupné je 60 korun, studenti, děti,
důchodci, ZTP, ZTP-P platí 30 korun. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina Metropol a v podloubí
radnice – v Infocentru.
Záštitu nad 20. ročníkem festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě převzala náměstkyně primátora
Statutárního města Olomouce Eva
Machová. 		
(red)

Nová brožura poradí, jak se stát dobrovolníkem

Šance pro ženy

Pokračování ze str. 1
Brožura obsahuje základní informace o dobrovolnictví, nabízí
konkrétní zkušenosti dobrovolníků
a popisuje, jak a proč se jimi stát.
Zájemci o dobrovolnictví v ní pak
najdou kontakty na konkrétní dobrovolnické organizace, jejich zaměření a popis činnosti, ale především
konkrétní formy a možnosti, jak se
mohou do jejich práce zapojit jako
dobrovolníci.
Pro lepší přehlednost jsou u každé
organizace zvýrazněny také piktogramy, které odkazují na konkrétní
oblasti dobrovolnictví, na které se
organizace zaměřuje. „Řada organizací se věnuje různým oblastem,
do nichž se mohou dobrovolníci
zapojit, a tak nás napadlo vytvořit
k jednotlivým oblastem nápadité
piktogramy, které spíše zaujmou
toho, kdo brožuru otevře, než kdybychom u každé organizace vypisovali sáhodlouhé seznamy,“ vysvětlila Opatrná. Piktogramy vytvořila

Olomouc – Už jen několik posledních dní mohou obce, kraje,
firmy, univerzity, nevládní a další
organizace žádat o peníze z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován prostřednictvím Norských fondů. Granty mají sloužit
k prosazování rovných příležitostí
žen a mužů a na prevenci domácího násilí. V prvním kole rozdělí
Nadace Open Society Fund Praha
126 milionů korun z celkem 137
milionů, které jsou v programu k
dispozici. Uzávěrka žádostí je 14.
března 2014.
„V prvním kole půjde na podporu
rovných příležitostí žen a mužů 57
milionů korun a na boj proti domácímu násilí 69 milionů,“ řekla Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci
Open Society Fund Praha. Žádat lze
například na projekty, které rozšíří
pružnou pracovní dobu pro rodiče
malých dětí, či zlepší dostupnost
služeb péče o předškolní děti. (red)
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pracovnice ICM Anna Raclová.
Zájemci si mohou brožuru vyzvednout v papírové podobě v prostějovském ICM či v zapojených organizacích. V elektronické podobě

ji lze stáhnout z webových stránek
ICM na adrese www.icmprostejov.
cz/content/ke-stazeni-prace.
Brožura vznikla jako součást projektu ICM Prostějov v roce 2013 a

její tisk byl finančně podpořen ministerstvem školství. „Brožuru však
nepovažujeme za uzavřenou záležitost. Rádi bychom ji v letošním roce
aktualizovali a případně, bude-li
zájem ze strany dalších dobrovolnických organizací, také rozšířili,“
uzavřela Kateřina Opatrná.
Informační centrum pro mládež
Prostějov působí v Prostějově od
roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v
Prostějově. Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a
poradenství mladým lidem a pracovníkům s mládeží (ale i široké
veřejnosti) z oblastí, jakými jsou
vzdělávání, práce, cestování, volný
čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými službami jsou přístup
na internet, tisk a kopírování nebo
vazba dokumentů.
Kateřina Opatrná
vedoucí ICM Prostějov
e-mail: opatrna@icmprostejov.cz
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Olomoucké forty v obležení! Dobyl je dav zvědavců
Olomouc – Příznivé nezimní počasí, nedostatek sněhu na běžkování,
zajímavé téma a sraz v dojezdu hromadné dopravy. To vše hrálo do karet olomouckým Přátelům přírody
z klubu Malá liška, kteří na sobotu
8. února připravili tematickou vycházku po fortech, obranných pevnůstkách pocházejících z poloviny
19. století. Postaveno jich bylo přes
dvacet, většina z nich stále existuje
a některých se ujali nadšenci vracející jim původní podobu. Takzvaný
fortový věnec, tehdy v polích za
Olomoucí, nyní často už v zástavbě,
má po obvodu přes třicet kilometrů. Na druhou únorovou sobotu
ale byly vybrány jen tři pevnůstky
- Lazecký a Křelovský fort XVII a
pevnůstka u neředínského letiště.
Mezi nimi vedou spojovací polní
cesty, částečně se jde i přes obydlenou část města, takže se dá celá
nenáročná trasa pěšky v pohodě
zvládnout. Kdo by se snad rozhodl
v půlce odpojit, najde si zanedlouho zastávku autobusu.
Na srazu na černovírském mostě
přes Moravu se o deváté sešlo přes
padesát zájemců o vojenskou historii Olomouce a lehkou turistiku
za humny. Samotné organizátory
počet vykolejil, počítali spíš s ko-

morní akcí. Dav trochu prořídl
po prvním navštíveném fortu, Lazeckém. Ten je otevřený teprve asi
půl roku, a tím pádem téměř pro
každého neznámý. Zdejší správce
nejprve promítl film o olomouc-

přes ne moc známé končiny, ale
stále na území města. U řepčínského nádražíčka se trasa vydala přes
pole do Křelova, na dohled byl ještě
jeden menší fort. Na tom křelovském s označením XVII se skupina

FORTY JAKO HIT. Vycházka po pevnůstkách měla být komorní akcí. Nakonec přišlo přes 50 lidí.

kém opevnění a poté provedl dav
nadzemím i rozsáhlým podzemím,
kde se ještě relativně nedávno skladovalo ovoce a zelenina. Někteří z
účastníků dokonce prohlašovali, že
sem tu zeleninu buď vozili, anebo
zde pracovali či byli na vojně v sousedním objektu.
Trasa mezi lazeckým a křelovským
fortem zabrala přes hodinu chůze

zdržela nejdéle. Zdejší nadšenec
pan Číhal zkrátka povídal a povídal a stále své hosty někam vodil,
protože pevnůstka je opravdu obrovská a několikapatrová. Navíc je
obydlená, je zde restaurace, a tak
Přátelé přírody a jejich hosté vzali
útokem místa v lokále s krbovými
kamny a snědli všechnu polévku,
co kuchař toho dne navařil.

Poslední fort, který bylo v plánu navštívit, se ukrývá v náletových dřevinách v kopci mezi neředínským
hřbitovem a Topolany. Turistům
zde zůstalo téměř všechno skryto,
neprovází se tady. Jednotlivé části
pevnosti používají různé firmy či
nadšenci pro svoji činnost, zatímco
fort jako celek chátrá. Bylo ale dobré vidět, jak vypadají forty, o něž se
někdo stará, a ty, které se nechají
ladem. Až si někdo časem vzpomene, že by stálo za to neředínský
fort opravit, možná už nebude co
opravovat.
A jak se říká, každá expedice končí
v hospodě. I tato akce měla takové
zakončení, i když nijak razantní.
Na letišti je totiž nový Air bar, který
stojí za to navštívit a chvíli posedět
uvnitř, v teple od kamen, užívat si
atmosféru dřevěného obložení a
koukat ven skrz velká okna na letadla, která se motají na ploše. A právě zde se poslední účastníci spolu s
organizátory shodli, že to bylo moc
fajn a že někdy příště by stálo za to
poznat zase další forty. Nápad nezapadne!
Hynek Pečinka
Malá liška – klub přátel přírody z
Olomouce
www.malaliska.cz

InternetPoradna.cz pomáhá zdravotně znevýhodněným najít práci
Olomouc – Olomoucká nezisková
organizace InternetPoradna.cz nabízí účast v projektu Něco za něco
– uč se a práci najdeš, ve kterém pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám pečujícím s
nalezením a udržením zaměstnání.
Dosud se do projektu zapojilo 27
lidí a pro další rok zbývá místo pro
dalších 23 zájemců.
Účast v projektu je zdarma, stačí se
přihlásit, úspěšně absolvovat vstupní pohovor a následně docházet do
organizace. „V rámci projektu mo-

hou účastníci využít rady pracovního konzultanta, psychologa, ale také
rekvalifikaci nebo vzdělávací kurzy,
které jim pomohou zvýšit kompetence, motivační a vzdělávací pobyt
a pracovní místa se mzdovým příspěvkem,“ uvedla Adéla Manišová z
InternetPoradny.cz.
Přihlásit se lze do konce března. Zájemci mohou přijít osobně
na adresu Wurmova 7 (kancelář
projektu Něco za něco), zavolat na
číslo 736 447 248 či napsat na adresu: necozaneco@iporadna.cz. (red)

Vlčí a rysí hlídky chrání v Jeseníkách vzácné šelmy před pytláky
Jeseník – Skupinky speciálně vyškolených dobrovolníků vyrazily v
únoru do jesenických lesů mapovat
výskyt ohrožených velkých šelem,
především rysa ostrovida. Projekt
Vlčích hlídek úspěšně působí již
čtrnáctým rokem v Beskydech a
Rysí hlídky v Pošumaví fungují už
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devátým rokem.
Současnou populaci rysa ostrovida
v Jeseníkách zoologové odhadují
maximálně na několik zvířat. Přesnější informace by mělo přinést
právě intenzivnější mapování, do
kterého se mohou zapojit místní
lidé, dobrovolníci nebo i lesníci a

myslivci. Největší hrozbou pro rysy
jsou v celé ČR pytláci a odborníci poukazují na to, že pravidelný
pohyb vyškolených osob v terénu
může riziko ilegálního lovu snížit.
„Rys ostrovid je nádherná kočkovitá šelma, která si v jesenických
lesích zaslouží žít. Rys pomáhá re-

gulovat srnce a jeleny a udržuje tak
v lesích přírodní rovnováhu mezi
zvěří a lesem,“ řekl Miroslav Kutal,
vedoucí programu ochrany velkých
šelem z Hnutí DUHA Olomouc. Ti,
kdo se chtějí do projektu zapojit, se
mohou ozvat na e-mail info@selmy.cz. 			
(red)
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Mladí cizinci mají větší šanci sehnat u nás práci
Brno, Olomouc – Období adolescence a rané dospělosti – životní
etapa, kdy si mladý člověk hledá
místo ve společnosti, dotváří svou
identitu, zapojuje se na trh práce a
určuje své budoucí směřování. To,
co je pro mnoho mladých těžkou
zkouškou, je pro imigranty téměř
kritická etapa. Proč?
Oproti mladým Čechům jsou znevýhodněni v mnoha aspektech. Nemají zázemí rodiny, adaptují se na
jiné sociokulturní prostředí, život
jim ztěžuje xenofobní postoj majoritní společnosti, jazyková bariéra,
neznalost legislativy a s ní související snížená orientace v oblasti
vlastních práv.
Mladí imigranti jsou obzvlášť ohroženi, protože se ve snaze zajistit si
dostatečný příjem snadněji stávají
oběťmi kriminality, pracovního vykořisťování, obchodování s lidmi,
novodobého zotročování či zadlužení. To může vést až k jejich soci-

álnímu vyloučení.
Těmto negativním jevům se snaží
předcházet dvouletý projekt Mladí imigranti v tísni, který realizuje
Sdružení občanů zabývajících se
emigranty (SOZE).

žadatelů o azyl, azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany a také
občané EU. Do projektu se mohou
zapojit cizinci z celé Moravy, v případě reintegrace pak v rámci celé
České republiky.

Práce jako první
krok k integraci
Hlavním cílem projektu je napomoci integraci znevýhodněným
mladým cizincům a jejich pracovnímu uplatnění v České republice
a asistence při návratu a reintegraci
v zemi původu v případně nemožnosti dalšího pobytu na našem území.
Projekt se od 1. 9. 2013 zaměřuje
na poskytnutí komplexní asistence
imigrantům ve věku od 17 do 25 let
(ve výjimečných případech do 30
let, pokud se jedná o zvláště zranitelnou osobu). Služby projektu mohou využít cizinci ze třetích zemí
všech pobytových kategorií, včetně

Ideální stav? Podpis
pracovní smlouvy
Imigranti mohou zdarma využít
provázaný systém služeb. Mezi ně
patří sociální coaching, právní poradenství, kurzy českého jazyka,
rekvalifikační kurzy, pracovní místa na zkoušku s finančním příspěvkem zaměstnavateli a asistence při
reintegraci do země původu v případě nevyhnutelného návratu.
Aktivním nástrojem, který podpoří
další vzdělávání a zvýšení kvalifikace, jsou rekvalifikační kurzy.
Projekt klientovi hradí 90 procent
z jejich ceny. Po absolvování rekvalifikace je ideální nástavbou
pracovní místo na zkoušku s pří-

spěvkem zaměstnavateli na úhradu
mzdových nákladů. Mladí cizinci
tak dostanou příležitost zapojit se
do pracovního procesu a zjistit, zda
je pro ně daná pozice „ta pravá“,
získat praxi a naučit se pracovním
návykům u českého zaměstnavatele. Pracovní místo je finančně podpořené po dobu tří měsíců. Cílem
je ale udržet klienta na vybraném
místě i po ukončení podpory a
uzavření smlouvy s daným zaměstnavatelem, který měl možnost nového zaměstnance poznat a zaškolit
v prvních třech měsících. Sekundárním efektem je překonání předsudků zaměstnavatelů vzhledem k
zaměstnávání cizinců.
SOZE má sídlo v Brně, ale svou pobočku má i v Olomouci v Ostružnické ulici číslo 28.
Sdružení občanů zabývajících se
emigranty (SOZE)
tel. 585 242 535
e-mail: soze@soze.cz

MC Krteček bude mít letos desetileté výročí. Na jaro chystá oslavu
Olomouc – Několik princezen,
víla Amálka, Červená Karkulka,
lev, indián a mnoho dalších pohádkových postav zavítalo druhou
únorovou sobotu na akci nazvanou
Maškarní bál s Večerníčkem aneb
hrajeme si s Krtečkem a myškou.
Pro děti, jejich rodiče a prarodiče
ji společně uspořádaly Městské
kulturní zařízení Jeseník, Středisko volného času DUHA Jeseník a
MC Krteček o. s.
Na programu a zábavě maškarního odpoledne se nejvíce podílelo
divadélko Malé Bo z Javorníku.
Za přítomnosti myšky a Krtečka si
děti zazpívaly a zatancovaly. Dále
mohly zdolávat překážkovou dráhu s Krtečkem a jeho kamarády
žabkou, myškou, ježkem a zajícem. Hádaly pohádkové postavy z
obrázků a skládaly puzzle u Macha
a Šebestové. Sladkou tečkou byla

ochutnávka zdravých domácích
sušenek, za jejichž recepty mohly
získat ceny také maminky. „Potěšilo mě, že jsme se spojili a uspořádali kvalitní akci na úrovni v patřičných prostorách. Myslím, že se

Trunečková.
Řadu zajímavých akcí chystá MC
Krteček také na jaro. „V dubnu
proběhne Víkendovka, kdy na dva
dny v týdnu pojedeme na tábořiště
v Bělé pod Pradědem. Tam máme

maškarní bál mimořádně vyvedl,“
řekla jedna z organizátorek Radka

naplánovaných mnoho aktivit v
přírodě, tvoření a soutěže,“ popsa-

la Lenka Budinová z MC Krteček.
Velikonoce centrum oslaví dílničkou, ve které účastníci uplatní svou
tvořivost, fantazii a kreativitu.
I v polovině dubna bude v Krtečku
veselo. „Společně s dětmi, rodiči,
budoucími maminkami a tatínky
oslavíme 10. výročí vzniku našeho
centra. Zahradní slavnost nabídne prohlídku krtečkových kronik,
soutěže pro děti, opékání špekáčků, sladké krtkovy dorty a další
občerstvení,“ doplnila Budinová.
Na vybavení zahrady centrum použije výtěžek, který byl vybrán na
Adventních koncertech v částce 21
tisíc korun.
MC Krteček se letos opět připojí
k 20. výročí Mezinárodního roku
rodiny. V jeho rámci se uskuteční
několik akcí z kampaně Křídla a
kořeny naší rodiny. 		
			
(red)
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