ZÁPIS
ze 7. zasedání předsednictva UNO
Datum:
Čas:

1. prosince 2011
od 16 hod. jednání předsednictva UNO, od 15 do 16 – jednání s PN
Místo: zasedací místnost č. 320 na Krajském úřadu
Info - Mgr. Vystrčilová – 724983780, mail: sekretariat@uno-ok.cz

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnění úkolů
Informace ze sekcí
Granty na NET, PC
Semináře UNO
Právní subjektivita UNO
VP 2012, krajský sněm
Různé

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan předseda Podlaha přivítal všechny přítomné a zahájil jednání předsednictva UNO.

K bodu 1. – Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.

K bodu 2. programu – Informace ze sekcí, smlouvy
Sekce NOSSJ a Dobromysl – p. Sokolová
NOSSJ
• aktivity - Den otevřených dveří, Sekáčový bál, Veletrh sociálních služeb, PF 2012, kalendáře
s fotkami s foto soutěže, SMOJKA – omluvili se, že nebylo zařazeno do programu jednání na
podzim, bude asi 3/2012
Dobromysl
• aktivity – dne 11.11. Svatomartinská slavnost (95 dětí), Pradědovy radovánky, Morana, Den
neziskových aktivit ve spolupráci s Komisí pro rodinu – dárečky pro azylový dům
• Obě sekce plánují předvánoční setkání s představiteli města a školy na 7. prosince, poděkování za
spolupráci atd.
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Šumperská sekce – sl. Bučková, p. Závěšický
• Setkání se zástupci UNO, NO a představiteli města – bude 9.12. v 14:30, účast i PN
z Jeseníka, pokud to bude možné
Sekce APNO – p. Kropáč – omluven
• Vystrčilová – telefonicky dohodnuto s p. kropáčem, že aktivitu sekce převezme p. Sibrová
ve spolupráci s p. Šnajdrovou
• Plánované setkání sekce na leden 2012
• Sibrová – aktivita v okrese Přerov podporovaná UNO – navrhuje podpořit setkání cca 120
lidí, HLASOVÁNÍ: 7 ANO, 0 NE, 1 ZDRŽEL SE
Sekce PRKNO – p. Rotterová – omluvena, p. Podlaha
• na městě PV s p. Podlahou a p. Rotterovou proběhla schůzka o možném financování
pomocníka
• akce – Ocenění dobrovolníků na 9.12. z prostějovských neziskovek, za UNO se účastní p.
Vystrčilová
• výběrové řízení na logo sekce PRKNO ukončeno
• předány propagační materiály z UNO – složky, bloky
Olomoucká sekce – p. Rudolf
• zorganizují předvánoční setkání neziskovek (asi na OUN v Olomouci odpoledne)
• setkání ohledně přípravy podkladů změně právní subjektivity v pondělí 14.11. v 18 hod.
v kanceláři p. Rudolfa proběhlo, sešli se Vystrčilová, Šnajdrová, Pečinka, Podlaha, Rudolf
• leták MHD – nový design
• Šnajdrová – o. s. INspiro podalo žádost na spolufinancování pomocníka také do Nadace
ČEZ. Vzhledem k požadovanému kofinancování z Magistrátu, kde dotace není převoditelná
na třetí osobu, žádá o možnost zaměstnat pomocníka v o. s. INspiro s tím, že 50% nákladů
daruje NURS (později UNO) tomuto sdružení: HLASOVÁNÍ: 7 ANO, 0 NE, 1 ZDRŽEL
SE
Hasičská sekce – p. Vystrčilová
• probíhají semináře ve spolupráci s UNO
Sekce pro rodinu – p. Kroupová
• napsáno a podáno několik žádostí pro činnost mateřských center, v lednu výsledek

Dobrovolnická sekce – p. Pečinka
• předávání cen Křesadlo a GOAL je v pondělí 12.12. v RCO
• za hasičskou sekci prezentace činnosti dobrovolných hasičů
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Sociální sekce – p. Sibrová
• dne 15. 11. schůzka sekce v Tyflocentru, viz. zápisy sekce na webu UNO
• prodiskutován rozpočet, rozdělení reklam. tašek mezi členy, kofinancování
• Podlaha – v diskusi dotaz, jestli tyto analýzy mají význam?
• Beil - navrhl žádat KÚ, aby UNO mohlo připomínkovat Pravidla pro grantové řízení v programu
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012

K bodu 3. - Granty na NET a PC
Vystrčilová – průběžně probíhá zasílání smluv a proplácení na základě předložených dokladů
K bodu 4. - Semináře UNO
Vystrčilová – naplánovány další semináře UNO na dotace z OK – Olomouc a Jeseník, úprava fotek
– Olomouc a Jeseník, semináře s hasiči, práce na počítači, daňové semináře – Olomouc, Šumperk
K bodu 5. - Právní subjektivita UNO
Vystrčilová – pracovní setkání zástupců NO proběhlo v úterý 29. 11. 11 od 16:30 -18 hod.
v kongresovém sále KÚ, záštitu paní nám. Kubjátová, účastnilo se cca 60 zástupců NO z OK,
projednávané materiály budou zaslány všem mailem společně s pozvánkou na krajský sněm UNO
K bodu 6. – VP 2012, Krajský sněm UNO
Vystrčilová – pan hejtman pověřil osobní účastí za sebe nám. pana Fischera, osobně se nemůže
zúčastnit, dále zajistit sál na Magistrátu města Olomouce na 21. 1. 2012, občerstvení, doprovodný
program, vypracovat pozvánku, seznam hostů, ostatní podklady k hlasování
K bodu 7. – Různé
1) Rudolf – pozvánka ANNO v ČR na seminář o cestovním ruchu pro NO dne 2.12. od 10 hod.
v Kongresovém sále OK, UNO o tom nic neví, nikdo nás neoslovil, osobně se zúčastní
Rudolf, Vystrčilová, Šnajdrová, Rudolf navrhuje napsat dopis hejtmanovi s vysvětlením
situace
Závěšický – cestovní ruch řeší v OK dvě instituce ve spolupráci s odborem cest. ruchu a
nikdo o ničem neví
2) Rudolf – bulletin UNO, vydávat bude od nového roku Nadační ústav reg. spolupráce o.p.s.
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Další termín jednání předsednictva UNO je stanoven na čtvrtek 5. ledna 2012, od 15 hodin
schůzka s PN, od 16 hod. předsednictvo UNO, místnost č. 320 na KÚ.
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