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Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci

Dovolte nám touto cestou, abychom se s Vámi podělili o informace z činnosti naší organizace.
V letošním roce jsme oslavili již třetí výročí existence a každým rokem se nám daří připravovat
nové programy, projekty i činnosti.

Opět jsme rozšířili náš tým, a to jak zaměstnanců, tak stálých externích spolupracovníků. V na-
šich prostorách jsme zřídili novou školicí místnost. Stali jsme se akreditovanou vzdělávací institu-
cí pro veřejnou správu. Zahájili jsme v partnerství realizaci tří nových projektů podpořených 
Evropskou unií. Poznali jsme mnoho nových spolupracovníků z různých institucí a organizací, 
se kterými jsme mohli realizovat jednotlivé aktivity kvalitně. 

Jim tedy také patří naše poděkování a víra, že společně dosáhneme zlepšení života ve městech
a obcích ve všech oblastech, kterým se věnujeme. 

Dana Diváková
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Realizováno pro Olomoucký kraj v Olomouckém kraji a ARR a.s. v Moravskoslezském kraji.
Termín realizace: duben – prosinec 2006 v OK, červen – prosinec v MSK.

Vzhledem k tomu, že základní aktivity probíhaly v obou krajích paralelně, uvádíme realizaci kampaní společně.

Komunikační kampaň byla zaměřena na zlepšení situace v oblasti třídění odpadů – tedy zvýšení zájmu veřej-
nosti o třídění a zároveň vysvětlení potřeby správnosti třídění – tedy nevhazování odpadu, který do kontejnerů
na separovaný sběr nepatří. Hlavním mottem letošního ročníku však bylo ukázat veřejnosti, co vše se dá z jimi
vyseparovaného odpadu vyrobit.
Kampaní byly osloveny především obce, které ve třídění odpadů nedosahují příliš dobrých výsledků a mají ví-
ce než 4000 obyvatel. Realizace projektu ukázala, že je zapotřebí se soustředit i na ty obce, které jsou nad
krajským průměrem ve třídění a to pro příklady „dobré praxe“.
V Olomouckém kraji převzala záštitu nad kampaní náměstkyně hejtmana MUDr. Jitka Chalánková.

Klíãoví partnefii projektu

V rámci realizace projektu jsme vytipovali klíčové partnery pro kampaň a vyjednávali s nimi o jejich účasti
v projektu. 

■ Veřejná správa měst a obcí, a to především těch obcí, které jsou ve třídění na jedné straně pozadu nebo
jsou hodně dobré – pro příklady dobré praxe. Zkušenost z realizace projektu prokázala nezbytnost ko-
munikace se všemi obcemi, neboť i ty, které jsou ve výtěžnosti nad průměrem, často potřebují kvalitní
a lehce dostupné informace. Toto bylo zajištěno semináři a seriály v místních zpravodajích.

Komunikaãní kampaÀ Má to smysl. Tfiiìte odpad. 
realizovaná v rámci projektu Intenzifikace 
separovaného sbûru odpadu vãetnû jeho obalové 
sloÏky v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
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■ KÚ Olomouckého kraje. 
■ KÚ Moravskoslezského kraje.
■ Svozové firmy. 
■ Média v regionech včetně vytvoření mediálního partnerství s Českým rozhlasem Olomouc, TV Morava,

Rádiem Čas, Moravskoslezským deníkem.
■ Zoo Ostrava a Olomouc byly osloveny pro realizaci interaktivního koutku zaměřeného na odpady. 

Realizované aktivity

Tiskové besedy

Tiskové besedy se uskuteč-
nily v obou krajích za
účasti představitelů krajů,
krajského úřadu a zástup-
ců EKOKOM. 
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Rozhlasové spoty

Rádiem Čas byly natočeny a od března do prosince vysílány rozhlasové spoty v rádiu Čas a Českém rozhla-
se Olomouc. Rozhlasové spoty byly nabízeny také všem primárním obcím s žádostí o spolupráci při vysílání
rozhlasového spotu. 

Televizní spoty

V TV Morava a TV Polar proběhlo vysílání televizních spotů. V TV Morava jsme připravili pořad v tomto médiu
– diskuzi se zástupci KÚ a Petrem Balnerem a Miroslavou Švadlenkovou z KÚ OK. V České televizi Ostrava
byly vysílány reportáže o kampani.

Obce

Všechna primární města a obce jsme oslovili s nabídkou spolupráce a to především při vysílání rozhlasových
a televizních spotů, vyvěšením letáků na plochách obcí a spoluprací při dalších podpůrných aktivitách.

Do měst a obcí jsme zaslali letáky – vždy tři komodity a obce jsme požádali o jejich vyvěšení na vývěskách
úřadů. V případě, že ve městě či obci existují tzv. vývěsky – výlepové plochy – byl zaslán větší počet letáků
a zajištěno jejich vyvěšení i zde.

Placená inzerce

Ve spolupráci s deníkem Právo byla připravena placená strana o vyhodnocení nejlepších obcí ve třídění od-
padů. V Moravskoslezském kraji byly zajištěny dvě celé strany s informacemi o odpadové problematice for-
mou reportáží a placené inzerce v příloze MSD Toulky krajem a Ekologie.
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Letáky 

Byly vyrobeny a distribuovány letáky do obcí, které jsou pod průměrem ve výtěžnosti. 
Z realizace vyplynulo, že bude – v případě realizace kampaně v příštích letech – zapotřebí vytvořit další mu-
tace letáků a více se soustředit na individualitu v obcích. Letáky byly rovněž distribuovány do škol a do auto-
busů městské hromadné dopravy.

www.jaktridit.cz

DùKUJI,   
KUJI,   

ÎE VHAZUJETE  

E  VHAZUJETE  

POUZE 
POUZE âIRIRÉ SKLO SKLO

TŘÍŘÍDĚNÍ A RECYKLACE P A RECYKLACE PAPAPÍRURUTŘÍDĚNÍ A RECYKLACE PAPÍRU

Noviny, ãasopisy, reklamní letákyKanceláfisk˘ papír, se‰ity

Krabice, lepenka, karton

PAPÍRNICTVÍ

Do kontejneru nebo sbûrného dvoru nepatfi í  
mokr˘, ‰pinav˘ a mastn˘ papír!

www.jaktridit.cz

Do kontejneru 
nebo do sbûrného dvoru    p a tp a t fi í . . .

PET láhve  
(od nápojÛ)

www.jaktridit.cz

Do kontejneru    p a tp a t fi ífi í . . .. . .

TŘÍŘÍDĚNÍ A RECYKLACE PET LAHV A RECYKLACE PET LAHVÍ A N A NÁPOJOVPOJOVÝCH KARTONCH KARTONŮTŘÍDĚNÍ A RECYKLACE PET LAHVÍ A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ

Krabice od dÏusÛ,
mléãn˘ch v˘robkÛ, 
vín apod.



9

Velkoplo‰né panely

Byly instalovány velkoplošné panely ve městech Ostrava, Prostějov, Šumperk, Hranice, Přerov, Vítkov, Karviná
a Krnov. Tabule byly umístěny na dobu dvou – tří měsíců a to vždy na místě velkého pohybu osob. Při této ak-
tivitě jsme opět aktivně spolupracovali s jednotlivými městy a to především v oblasti možnosti umístění panelů.
Byly vyrobeny mobilní panely, které byly prezentovány na všech významných akcích realizovaných v rámci
kampaně.

Dal‰í podpÛrné reklamní materiály

• Pivní tácky 
• Trička s potiskem kampaně 
• Létající talíře jako ceny do soutěží 
• Samolepky na jednotlivé komodity 
• Propisky 
• Rozvrhy hodin
• Hrací kartičky

Vzdûlávací aktivity

Semináfie pro starosty obcí

Na semináře byly pozvány všechna města a obce obou krajů. Na seminářích byly předávány informace o od-
padovém hospodářství včetně separace odpadů. 
Na přípravě seminářů jsme vždy spolupracovali s veřejnou správou měst, ve kterých se semináře konaly. 
Na seminářích byly zároveň distribuovány letáky a další podpůrné materiály. 
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PodpÛrné aktivity

Uskutečnilo se vyhodnocení obcí Olomouckého a Moravskoslezského kraje ve výtěžnosti separovaného sběru
odpadů. Vždy tři nejlepší obce z každé kategorie získaly finanční odměnu.
Celkem bylo vyhodnoceno 6 obcí a to vždy tři ze dvou kategorií – do 4000 a nad 4000 obyvatel. 

Nejlepší obce v Olomouckém kraji:

Vyhodnocení nejlepších obcí ve výtěžnosti separovaného sběru
odpadů – O keramickou popelnici

Ostružná 81,26 1
Branná 66,74 2
Čelechovice 63,00 3
Komárov 58,24 4
Bělá pod Pradědem 57,68 5
Hlušovice 54,84 6
Klenovice na Hané 52,06 7
Loučany 50,19 8
Písečná 49,84 9
Jívová 49,72 10

I. kategorie – obce do 4000 obyvatel

Jeseník 47,38 1
Zábřeh 32,29 2
Šumperk 31,39 3
Hranice 30,69 4
Olomouc 29,87 5
Hlubočky 27,38 6
Uničov 26,96 7
Přerov 26,46 8
Prostějov 25,82 9
Kojetín 25,69 10

II. kategorie – obce nad 4000 obyvatel



Baška 65,22 1
Čavisov 46,64 2
Strahovice 45,73 3
Čeladná 43,00 4
Morávka 40,02 5
Palkovice 39,91 6
Těškovice 39,26 7
Slavkov 37,83 8
Bílá 37,71 9
Mladecko 37,65 10
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Nejlep‰í obce v Moravskoslezském kraji

Obce do 4000 obyvatel

Opava 55,40 1
Hradec nad Moravicí 53,30 2
Třinec 52,25 3
Bolatice 39,18 4
Český Těšín 33,22 5
Jablunkov 32,61 6
Krnov 31,71 7
Kravaře 29,43 8
Bílovec 27,13 9
Fulnek 27,09 10
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Ozvûny Ekofilmu

Využití tradiční akce zaměřené na životní prostředí pro vysílání reklamy a soutěží zaměřených na téma odpa-
dů.
V průběhu festivalu probíhaly soutěže pro dětí – kvizy, soutěže zaměřené na třídění odpadů – puzzle, pexeso,
házení do barevných košů aj.
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Den Zemû Karviná

Cílem akce bylo využití tradiční akce zaměřené na životní prostředí – 10leté výročí Dne Země k aktivní propa-
gaci tématu správnosti třídění.
Den Země probíhal v sadu Boženy Němcové, byly připraveny soutěžní bloky pro návštěvníky Dne Země, např.
vědomostní kvizy, hod míčky do košů, puzzle větších rozměrů apod. vše zaměřeno na správnost a potřebnost
třídění odpadů. 
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Interaktivní koutek v Zoo Ostrava a Olomouc

V obou zoo byly vytvořeny interaktivní koutky, zaměřené na třídění odpadů a to jak formou informačních pa-
nelů, tak zajištěním mobiliáře z recyklátů – lavičky, zatravňovací tvárnice, plotovky apod. Interaktivní koutky
mají význam primárně informační. Lidé potřebují vědět, že jejich snaha ve třídění nevyjde na prázdno, je za-
potřebí ukázat, co se z jimi vytříděného odpadu dále vyrábí.
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SoutûÏ o natoãení nejlep‰ího videospotu

První ročník soutěže pro občany a obce
a města v Moravskoslezském a Olomouc-
kém kraji. Celkem bylo přihlášeno do sou-
těže 13 příspěvků jak z veřejnosti tak
z obcí. Slavnostní předání cen se uskuteč-
nilo při vyhlašování nejlepších obcí ve tří-
dění odpadů. 
Soutěžící obdrželi jak finanční odměnu,
tak věcné ceny – mobilní telefon, horské
kolo, kuželky z recyklátů.



Podpořeno Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí.

Projekt korespondoval s aktivitami kampaně Má to smysl. Třiďte odpad. 

Projekt byl zaměřen na vytvoření metodických materiálů pro zajištění Barevných dní – informační panely, velké
puzzle, pexeso, hrací kartičky, házecí deska.
Součástí projektu bylo vyškolení studentů, kteří následně realizovali Barevné dny v jednotlivých městech Mo-
ravskoslezského kraje, konkrétně ve Vítkově, Příboře, Ostravě.
Materiál, který vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje bude dále používán při aktivitách měst a obcí
např. Dny Země, Týden mobility apod.

Barevné dny v Moravskoslezském kraji
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Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a ãeského státního rozpoãtu
nositel projektu S·EP, o.p.s. Studénka
role IKOR: partner, vedoucí projektu

Termín realizace: červen 2006 – září 2007

Integra 
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Projekt je realizován v rámci operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření 1.1. Aktivní politika za-
městnanosti. Projekt je určen nezaměstnaným, zájemcům o zaměstnání a nezaměstnaností ohrožených osob.
Součástí projektu jsou rekvalifikace cílové skupiny v oblasti účetnictví, výpočetní techniky a to jak v Ostravě tak
ve Studénce.
Dalšími aktivitami jsou Odborné praxe, Poradenství pro cílovou skupinu a doprovodné aktivity jako je občer-
stvení pro účastníky rekvalifikací a proplácení cestovného. Důležitou součástí je i hlídání dětí přímo v prosto-
rách SPEŠ Studénka.
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Realizováno pro mûsto Tfiinec

V rámci realizace projektu města Třince
jsme uskutečnili 5 školení pro členy pra-
covních skupin komunitního plánování
v Třinci a 1 školení pro veřejnou správu
obcí, přináležících k Třinci jako k trojko-
vé obci.

Školení byla zaměřena 
na tato témata:

Zákon o sociálních službách
Standardy sociálních služeb
Fundraising a samofinancování
Komunikační dovednosti
Nejčastější chyby při psaní projektů
Tvorba a hodnocení projektů

Komunitní plánování Tfiinec



21

Dne 7. dubna 2006 se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje
uskutečnila v hotelu Imperial již XIII. Regionální konference neziskových orga-
nizací Moravskoslezského kraje.
Projednávanými tématy byly především informace o postupu projektu Partner-
stvím k prosperitě Moravskoslezského kraje, diskuze o problematice čerpání
finančních prostředků z EU neziskovými organizacemi a metody, které by
mohly pomoci jejich většího zapojení se do strukturálních fondů.
Hosty konference byli zástupci Kraje Vysočina a to jak pracovníci krajského úřadu, tak neziskové organizace.
Hosté představili model komunikace v Kraji Vysočina.
Účastníkům byly také představeny závěry kulatého stolu, který se rovněž konal v rámci realizace projektu Part-
nerstvím k prosperitě a bylo navrženo založení sítě NNO, která by jak oborově tak regionálně pomáhala
NNO orientovat se ve výzvách, pomáhala připravovat společné projekty a vytvářela zásobníky projektů a mož-
ných partnerství jak mezi NNO navzájem, tak mezi NNO, veřejnou správou a podnikatelským sektorem.
Konference se zúčastnilo přes 80 zástupců neziskových organizací z celého Moravskoslezského kraje.

nositel projektu: Moravskoslezsk˘ kraj
role IKOR: partner

V rámci projektu jsme realizovali další aktivity zaměřené jak na školení a to především v oblasti Komunitního
plánování, tak kulaté stoly pro nastavení společných postupů jednotlivých cílových skupin.

Partnerstvím k prosperitû

XIII. Regionální konference 
neziskov˘ch organizací 
Moravskoslezského kraje
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·kolení ke KP se uskuteãnilo pro tyto obce a mûsta:
Opava, Třinec, Vendryně, Jablunkov, Komorní Lhotka, Hnojník, Nýdek, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí, Ro-
pice, Košařiska.
Kromě školení ke KP se uskutečnily další aktivity – konzultace ke KP pro města Jablunkov, Třinec, Opava.

Dal‰í aktivity realizované v rámci projektu

Kulaté stoly

V rámci této aktivity se uskutečnil kulatý stůl na téma Důvody nečerpání finančních prostředků z EU, kulatý stůl
pro NNO města Ostravy a kulatý stůl pro NNO a veřejnou správu v Třinci.
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nositel projektu: Agentura pro regionální rozvoj a.s.
role IKOR: partner

Charakteristika projektu

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a českého státního rozpočtu v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 2 „Sociální integrace a rovnost příležitostí“, opatření 2.2 „Rovné příleži-
tosti pro ženy a muže na trhu práce“.

Projekt je zaměřen na rozvoj metod zvyšování počítačové gramotnosti žen, které uvažují o zahájení samostat-
né výdělečné činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, případně již podnikají.

Realizace tohoto záměru napomůže ke:
– zvýšení motivace žen k podnikatelské činnosti,
– odstranění nedostatečně rozvinutých znalostí 

využívání internetu k podnikání,
– minimalizaci podnikatelských rizik a úspory nákladů 

podnikajících žen díky využívání internetu. 

Partnerství

Projekt připravili a realizují tři partneři: 
– Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava jako žadatel
– Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v Ostravě
– Institut komunitního rozvoje v Ostravě.

www pro Ïeny
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Cílové skupiny
• dlouhodobě nezaměstnané ženy,
• matky s malými dětmi,
• začínající podnikatelky,
• ženy ohrožené nazaměstnaností,
• ženy v předdůchodovém věku,
• ženy vracející se na trh práce.

Hlavní ãinnosti
• vstupní analýza,
• příprava metodiky programu,
• tvorba a vývoj školicího programu specificky pro cílové skupiny,
• příprava výukových materiálů podle témat,
• motivace žen pro účast,
• zajištění technických a organizačních podmínek pro realizaci školicího programu,
• realizace kurzů,
• vyhodnocení a úpravy školicího programu,
• popularizace a šíření dosažených výsledků, informační kampaň.

Oãekávané v˘stupy a v˘sledky

Projekt bude využívat nově vytvořený školicí program a bude probíhat ve všech okresech Moravskoslezského
kraje. Motivační, základní a internetové kurzy absolvuje 480 účastnic. 

Trvání projektu

Projekt byl zahájen v prosinci 2005 a bude probíhat do druhého pololetí roku 2007.
V roce 2006 bylo pfiipraveno 32 kurzÛ, kter˘ch se zúãastnilo 405 Ïen.
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nositel projektu: Moravskoslezský kraj
role IKOR: partner

Základní informace

Realizátor: Moravskoslezský kraj
Období realizace: září 2006 – srpen 2008

Podpořeno ESF a českým státní rozpočtem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v prioritě
3.4. Adaptabilita a podnikání, opatření 3.4.2. Specifické vzdělávání.

Partnefii projektu

• Město Bruntál
• Městské informační a kulturní středisko Krnov
• Institut komunitního rozvoje
• Eko – infocentrum Ostrava
• ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
• Hájenka
• ZO ČSOP Salamandr
• Krajská hospodářská komora
• Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o.
• Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita
• Národní síť Zdravých měst

Rozvoj sítû poradensk˘ch a informaãních center 
v Moravskoslezském kraji
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Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je potřeba
• Odstranit nerovnoměrné rozmístění organizací, služeb a aktivit NNO v kraji
• Zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
• Působit na širokou veřejnost za účelem podpory vhodného životního stylu, šetrné spotřeby a ochrany ži-

votního prostředí
• Prosazovat respektování principů udržitelného rozvoje jako standardní součástí rozhodování veřejné sprá-

vy
• Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného hospodářství

Cílové skupiny

Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední
Účastníci vzdělávacích a informačních akcí
Veřejná správa
Veřejné instituce včetně škol

Aktivity projektu

Informace pro v‰echny – zaji‰Èuje IKOR
• Finalizace informačního systému EVVO a ŽP MSK
• Zprostředkování výstupů informačního systému EVVO a ŽP MSK cílovým skupinám
• Programy, kurzy a aktivity EVVO zaměřené na veřejnost

Zodpovûdné a bezpeãné podnikání
• Bezpečnost jako nedílná stránka ochrany ŽP
• Propagace a ocenění environmetnálně příznivého chování či podnikání
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Ochrana pfiírody – podmínka nikoliv pfiekáÏka regionální rozvoje
• Informační aktivity CHKO
• Podpora implementace NATURY 2000

AngaÏovaná vefiejná správa – zaji‰Èuje IKOR
• Zřízení facilitačního centra
• Podpora procesů Místní Agendy 21
• Environmentální management ve veřejné správě

Komunikaãní strategie – zaji‰Èuje IKOR
• Podpora EVVO v MSK
• Podpora řízení projektového týmu
• Publicita projektu

Realizováno pro sdruÏení RainMan

Národní konference na téma autismus proběhla ve
dnech 10. a 11. listopadu 2006 v Ostravě. Organi-
zátoři konference – občanské sdružení RainMan ve
spolupráci s Institutem komunitního rozvoje – pozvali
jak odborníky na danou problematiku, tak rodičovskou
veřejnost z celé republiky k otevřené diskuzi. 
Konference se zúčastnilo přes 280 zástupců odborné
i laické veřejnosti. V úvodu vystoupila se svým příspěv-
kem také PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje.

Konference RainMan
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První den konference byl zaměřen na odborné přednášky a diskuze, druhý den potom byl zaměřen na rodiče
autistických dětí. Celkem mohli účastníci konference vyslechnout přes 30 přednášek a 35 přednášejících. 
Účastníci konference se dohodli na nezbytnosti zvýšené osvěty široké veřejnosti o problematice autismu a vy-
světlování často zkreslených představ o této nemoci. Bude zapotřebí mnohem intenzivněji zaměřit pozornost
na situaci po ukončení povinné školní docházky dětí s autismem i jejich následnému samostatnému životu. Rov-
něž další vzdělávání odborníků z řad pedagogů, lékařů i sociálních pracovníků je nezbytné. 
Konference byla podpořena z prostředků Moravskoslezského kraje.

Realizováno pro NSZM âR

Institut komunitního rozvoje zajišťuje v rámci projektu vzdělávání veřejné správy na téma Strategického pláno-
vání za účasti veřejnosti. Školení proběhla v Chrudimi, Valašském Meziříčí, Třebíči, Kuřimi.

Realizováno pro sdruÏení Múzy dûtem

V červnu se uskutečnila ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem akce s názvem Tesco charita.
V jednotlivých obchodních domech Tesco se konala sbírka na pomoc dětem, které vycházejí z Dětských do-
movů.
Naše organizace zajišťovala tým oslovující návštěvníky o příspěvek na tuto aktivitu. Akce se konala v Ostravě
v obou obchodních domech, v Karviné a v Havířově.

Tesco charita

Strategické plánování za úãasti vefiejnosti
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Podûkování

Za spolupráci, kolegialitu a vstřícnost děkujeme těmto osobám a institucím

Moravskoslezskému kraji
Olomouckému kraji
Městu Kopřivnice
Městu Nový Jičín

Městu Třinec
Městu Orlová
Městu Krnov
Městu Bruntál
Městu Hlučín

Městu Město Albrechtice
Městu Hranice
Městu Prostějov
Městu Olomouc
Městu Jeseník
Městu Karviná
Městu Havířov

Všem obcím a městům, které nám vyšly vstříc 
při realizaci kampaně 

Má to smysl. Třiďte odpad.
Autorizované obalové společnosti EKOKOM a.s.

Střední ekonomicko-podnikatelské škole, 
o.p.s. Studénka

RC EIA

ARR a.s.
Národní síti Zdravých měst

K2 atmitec s.r.o.
Krajské hospodářské komoře

Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje

Zoo Ostrava
Zoo Olomouc
OZO Ostrava
Kentro s.r.o.

Purusu Kostelany a.s.
Krajské radě Pionýra

Slezské diakonii
Počítačům Pimpala

Coullours production
Rádiu Čas

Televizi Polar
České televizi, studio Ostrava

TV Morava
Moravskoslezskému deníku

Olomouckému deníku
Deníku Právo

Mladé frontě Dnes
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Kataríně Vrablové
Michaele Hučíkové
Zuzaně Ochmanové

Miroslavě Švadlenkové
Hynku Orságovi
Haně Hradecké
Petru Balnerovi
Evě Bělohlavé
Hynku Rulíškovi

Milanu Fabianovi
Magdě Habrmanové

Petru Švecovi
Jitce Bouškové

Miroslavu Andrtovi
Daliboru Andrýskovi
Vladimíru Gelnarovi

Zdeňku Fišerovi
Petru Bielanovi
Karlu Beldovi

Petru Červenkovi

Jitce Vydrové
Luďku Vydrovi

Iloně Blažičkové
Táně Černé

Zdeňku Michálkovi
Martině Volné

Radimu Misiačkovi
Zlatce Holušové
Petru Mišikovi

Česlavu Santariusovi
Haně Macháčkové

Libuši Miarkové
Antonínu Pohludkovi

Adamu Jirsovi
Oldřichu Lindovskému

Petru Kseničovi
Jaroslavě Třaskové
Janu Schneiderovi
Ireně Piskořové





Kontakty:
Stodolní 9

702 00 Ostrava
institut@ikor.cz
www.ikor.cz

tel./fax 596 138 006
■

Dana Diváková
ředitelka

731 462 017
595 136 340

dana.divakova@ikor.cz
■

Lucie Franková
ekonomka

731 469 814
595 136 341

lucie.frankova@ikor.cz
■

Kateřina Jurczková
koordinátorka projektů

739 510 210
596 138 006

katerina.jurczkova@ikor.cz
■

Šárka Bindáčová
koordinátorka vzdělávání

776 626 207
595 136 342

sarka.bindacova@ikor.cz
■

Pavla Šimoňaková
596 138 006

pavla.simonakova@ikor.cz
■

Vedoucí t˘mu externistÛ
Radim Čech

■

Webmaster
Jitka Vydrová

■

Dobrovolník
Vojtěch Divák



Zpráva o ãinnosti
Institut komunitního rozvoje
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■

grafická úprava
Dalibor Andr˘sek

■

tisk
KARTIS + Co s.r.o.


