
PROJEKT V ROCE 2010 

V rámci projektu byl realizován seminář „Rozvoj sektoru sociální péče v AO Vojvodina a Olomouckém 

kraji“ (červen 2010, Novi Sad), jehož hlavním tématem byl přenos znalostí a zkušeností z fungování 

programů sociální péče v ČR a v Olomouckém kraji. Semináře se zúčastnili zástupci institucí 

ze sociální oblasti z Olomouckého kraje, kteří předávali zkušenosti ze své praxe zástupcům státní 

správy a samosprávy (odbory sociálních věcí) a neziskových organizací z AO Vojvodina. 

Před zahájením semináře v Novi Sadu měli čeští zástupci možnost navštívit několik tamních institucí 

sociální péče a získat tak konkrétní představu o fungování sociálního systému v AO Vojvodina. 

Druhou aktivitu v rámci letošního projektu představovala studijní cesta srbských partnerů 

do Olomouckého kraje (říjen 2010). Během pětidenní návštěvy měli možnost navštívit různé instituce 

působící v sociální oblasti a seznámit se s jejich činností. Po těchto seminářích a studijních cestách 

vypracovali účastníci z AO Vojvodina společně s partnery z Olomouckého kraje dvojjazyčnou příručku 

shrnující získané zkušenosti z fungování institucí poskytujících sociální služby v obou státech. Příručka 

byla distribuována organizacím zabývajícím se sociální péčí v AO Vojvodina a v Olomouckém kraji. 

Poslední aktivitu v rámci projektu představovala výstava s názvem „Vojvodina na dlani“ (20. říjen – 

7. listopad 2010, Vlastivědné muzeum, Olomouc), díky které představili srbští amatérští fotografové 

českému publiku. 

PROJEKT V ROCE 2009 

Součástí projektu byla organizace dvou třídenních seminářů/konferencí pro zástupce místní správy, 

samosprávy a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina. První konference se uskutečnila 

15. – 17. 6. 2009 v Novem Sadu, Vojvodina. Cílem konference „Zkušenosti Olomouckého kraje 

s evropskými projekty“ byl přenos zkušeností zástupců Olomouckého kraje s čerpáním prostředků 

z evropských fondů. Na konferenci byly mimo jiné prezentovány možnosti čerpání financí z programu 

zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, či vytváření mikroregionů jako nástroje k dosažení 

evropských financí. 

Doprovodnou aktivitou celého projektu byla organizace fotografické výstavy o kulturním dění 

v Olomouckém kraji. Výstava byla slavnostně zahájena v rámci první konference a byla doplněna 

dvojjazyčnou průvodní publikací. 

Druhý seminář se uskutečnil 20. – 22. 10. 2009 v Novem Sadu, Vojvodina. Seminář byl zaměřen na 

sdílení zkušeností v rámci spolupráce mezi veřejným a neziskovým sektorem a fungování platforem. 


