ze společnosti
Odborníci pomohou zlepšit
stav stromů
Bezpečnější pro svoje okolí se mohou stát
stromy v obcích a městech díky projektu Zdravé stromy pro zítřek. Již šestým rokem akci
pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu a Mendelova
univerzita v Brně. Cílem ukázkových hodnocení a ošetření je vzdělávat majitele a správce
stromů o důležitosti včasné a kvalitní odborné
péče. Strom libovolné velikosti i věku mohou
přihlásit k hodnocení obce, spolky nebo organizace do 29. září. Během podzimu odborníci posoudí stav všech přihlášených stromů
a odborná komise vybere zhruba dvě desítky
stromů, na kterých v jarních měsících provedou certifikovaní arboristé ukázkové ošetření.
Podrobnosti o tom, jak se do projektu zapojit, jsou dostupné na webových stránkách
www.zdravestromy.cz.
» red

Program Restart usnadňuje lidem návrat
do pracovního života

O

lomoucké P-centrum ve spolupráci s londýnskými specialisty úspěšně pokračuje
v programu Restart. Jeho cílem je pomoci
bývalým drogově závislým klientům začlenit se do normálního života, najít si práci
a především si ji udržet. Do programu se
zapojilo už čtyřicet devět klientů, kteří mají
zkušenosti s užíváním návykových látek.

Snížené sebevědomí, obtížné navazování sociálních vztahů, strach ze
selhání a neadekvátní řešení konfliktních situací – takové problémy řeší
lidé po ukončení léčby závislosti na
návykových látkách. „Tito lidé potřebují dlouhodobou podporu a provázení, aby se mohli začlenit do běžného způsobu života,“ popsala ředitelka
P-centra Dagmar Krutilová. Díky Restartu bývalí uživatelé návykových
látek získávají nové dovednosti, které
jim umožní najít si a udržet zaměstnání. Pracovníci se věnují každému

z klientů individuálně a zaměřují se
na ty oblasti, ve kterých klient v běžném životě selhává. Klienti jsou po
proškolení schopni lépe komunikovat
s okolím, naučí se vhodně prezentovat sami sebe, řešit pracovní konflikty přiměřeným způsobem a přijímat
oprávněnou kritiku. „Pomohlo mi to
moc v tom, že jsem si uvědomil, kde
dělám v hledání místa chyby. Teď
umím napsat správně životopis, hledat
si pracovní místa na webu a vím, jak
uspět při pracovním pohovoru“, uvedl
Jan (24 let), který před začleněním do
programu neměl žádnou dlouhodobou pracovní zkušenost. Olomoucké
P-centrum spolupracuje na projektu
se zahraniční organizací Hum London. Zahraniční lektoři se podíleli
i na proškolení pracovníků P-centra
a seznámili je s nejnovějšími poznatky
a zkušenostmi v oblasti koučování kli» red
entů po léčbě závislostí.

Novodobé dějiny se budou učit v pohodě
Festival Nad oblaky roste, letos se
přihlásilo přes tisíc účastníků
Více než dvě stě padesát výtvarníků z 12 krajů
a z desítky krajů padesátka zpěváků, včetně
kapel a sborů, se přihlásili do letošního pátého ročníku celostátního soutěžního festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou. Přihlášky do
soutěže mohli zaslat lidé s pohybovým, mentálním či zrakovým postižením, kteří mají
muzikální či výtvarné nadání. Na koncertě,
který se uskuteční 2. října v Divadle na Šantovce v Olomouci, se představí dvacítka zpěváků s hosty. Finálový koncert s vernisáží se
uskuteční pod patronací Moniky Absolonové,
v porotě zasednou například Kateřina Kornová nebo Monika Žídková.
» red

Unikátní projekt zaměřený na výuku
moderních dějin přináší studentům
středních škol novou formu výuky.
Cílem projektu bylo za pomoci odborných garantů, pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, inovovat výuku a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století.
Do projektu, jehož nositelem bylo

Nastartovat podnikání pomáhá ženám
v Olomouci Asistenční centrum
Ženy, které chtějí začít podnikat anebo
se ve svém podnikání zlepšit, mohou
bezplatně požádat o radu. Asistenční
centrum pro podporu podnikání žen
v Olomouckém kraji pokračuje ve svých
poradenských a školicích aktivitách,
a to díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu EU a státního
rozpočtu České republiky, Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
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olomoucké hejtmanství, se zapojili žáci a pedagogové z více než 50
středních škol z partnerských krajů
– Olomouckého a Moravskoslezského. Mezi klíčové aktivity patřilo vytvoření moderních, interaktivních,
tematicky koncipovaných výukových
materiálů. Ty jsou nyní k dispozici na webových stránkách projektu
» red
www.dejinyvpohode.cz.

nanost. „Hlavním cílem dvouletého
projektu je pomoci ženám zakládat
a rozvíjet úspěšné firmy při existenci
fungující rodiny,“ říká Lenka Cimbálníková, autorka projektu. V jeho rámci už bylo realizováno systematické
vzdělávání zaměřené na zahájení a rozvoj podnikání a otevřené semináře,
workshopy a kulaté stoly, na kterých
byly diskutovány aktuální problémy
podnikání a možnosti sladění rodinného a profesního života. Další informace
» red
www.podnikatelky-ol.cz.

