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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,

dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2021, který, stejně jako rok předchozí, poznamenala covidová pandemie. Prověřila 
nejen všechna odvětví lidské společnosti, ale zasáhla i do aktivit neziskových organizací v našem kraji.  Řada plánovaných 
akcí se nemohla z důvodů protiepidemických opatření uskutečnit nebo v lepším případě se přesunula do online prostředí.

Právě z výše uvedených důvodů se nekonal každoroční závěrečný  Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových 
organizací a společensky odpovědných fi rem. Na letní měsíce však bylo přesunuto slavnostní ocenění za rok 2020, které 
nemohlo být uskutečněno právě z důvodů výše uvedených opatření.

Také každoroční akce ke Dni Země měly zcela jiný průběh. Neziskovky jsou však zvyklé pohybovat se pružně 
a kreativně ve změněných podmínkách a tak jsme přistoupili k jinému pojetí oslav tohoto svátku. Ve spolupráci s dalšími 
neziskovkami jsme se podíleli na přípravě šesti venkovních rodinných aktivit, na kterých si rodiny s dětmi mohly projít 
několik poznávacích stezek v Pardubicích a jeho okolí. Smyslem akcí bylo dostat děti ven, podpořit jejich fyzickou zdatnost, 
soutěživost a možnost podílet se na úklidu v přírodě.

Velkou radost mám z výsledků Dobrovolnického centra Konep.  Přes všechny komplikace způsobené koronavirovou 
pandemií se podařilo udržet nejen vzestupnou tendenci počtu spolupracujících dobrovolníků a organizací, ale dokonce 
dosáhnout nejlepších výsledků za uplynulých sedm let existence centra.  282 dobrovolníků v 35 přijímajících organizacích 
odvedlo v roce 2021 úžasných 8 821 hodin práce. Úspěšně pokračoval také projekt Regionálního dobrovolnického 
centra. V rámci realizovaných kurzů se podařilo proškolit  20 koordinátorů dobrovolníků a 30 dobrovolníků. K propagaci 
dobrovolnictví v kraji významně přispěly Dny dobrovolnictví,  které se konaly v rámci letního Sportovního parku Pardubice. 

Dařilo se nám i v realizaci projektů podpořených evropskými fi nančními zdroji. Z nich chci vyzvednout zejména dva 
projekty určené k návratu rodičů na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené.  Na sklonku roku úspěšně dokončený 
projekt Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným pomohl přivést  na trh práce 36  našich klientů. Druhý projekt s názvem 
Aktivně ke štěstí a spokojenosti, který poběží ještě v roce 2022, připraví dalších 34 klientů na návrat do zaměstnání.

Nadále jsme pokračovali ve vzdělávání neziskových organizací. Potřebné další vzdělávání pro celkem 144 účastníků 
z neziskovek se podařilo zrealizovat prostřednictvím 30 kurzů. Také informační a poradenský servis poskytovaný naší 
kanceláří nezahálel, řada školení a konzultací probíhala také online formou. 

Vlajkovou lodí Konepu se bezpochyby stala již desátá Burza fi lantropie. Rekordní bilance 1,9 milionů korun poskytnutých 
na realizaci projektů neziskových organizací prostřednictvím celkem čtyř burz v Pardubickém kraji dává důvod k radosti. 
Přes všechny potíže spojené s „dobou kovidovou“ se burzy podařilo uskutečnit a jubilejní 10. ročník se tak zapsal po všech 
stránkách jako rekordní. A to nejen výší darů od donátorů. Pochlubit se můžeme celkem 48 podpořenými prospěšnými 
projekty a rozšířením „rodiny“ donátorů na celkový počet 42.  

Výsledky, kterých se v roce 2021 podařilo dosáhnout,  nám dávají naději na pokračování započatých aktivit i v dalších 
letech při udržení vysokého standardu poskytovaných služeb veřejnosti a  neziskovkám v Pardubickém kraji. 

Jolana Štěpánková
předsedkyně správní rady
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KONEP sdružuje a podporuje neziskové organizace v Pardubickém kraji a posiluje dobré jméno neziskové-
ho sektoru.

• propojovat neziskový, fi remní a veřejný sektor v Pardubickém kraji
• podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností neziskových organizací
• rozvíjet oblast dobrovolnictví
• podílet se na rozvoji regionu

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, Z. S.
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je spolkem neziskových organizací působících 
v Pardubickém kraji.
KONEP byl založen v roce 1998.

REVIZNÍ KOMISE: Jan Stejskal, Marie Hubálková, Marcela Švadlenková

Jolana Štěpánková
předsedkyně

Miluše Horská
místopředsedkyně

Eva Sládková
členka

Dana Hubálková
členka

Aleš Kalina
člen

SPRÁVNÍ RADA

Apolenka, z.s. ZŠ a PŠ Svítání o.p.s. Rytmus Východní
Čechy o.p.s.

Cesta pro rodinu, z.ú. Salesiánský klub 
mládeže, z.s.

Centrum Don Bosco

POSLÁNÍ

CÍLE
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INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
• webový portál www.nevladky.cz s informacemi o dění v neziskovém sektoru a aktuálních dotačních příležitostech

• bezplatná poradna neziskovým organizacím z Pardubického kraje v oblasti ekonomické, účetní, daňové a právní

BURZA FILANTROPIE
• unikátní projekt, který propojuje neziskové organizace (NNO) s podnikatelským a veřejným sektorem 

• prezentace projektů NNO před donátory z řad fi rem a veřejné správy, kteří chtějí podpořit kvalitní a prospěšné projekty

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KONEP
• nábor a vysílání dobrovolníků do neziskových organizací v Pardubickém kraji

• krajské kontaktní a informační centrum

• osvětová činnost

REALIZACE PROJEKTŮ
• veřejně prospěšné projekty fi nancované převážně z fondů Evropské unie

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NNO
•  pořádání kurzů, školení a odborných seminářů pro neziskové organizace

AKCE PRO VEŘEJNOST A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
• osvětové kampaně a akce pro veřejnost za účelem prezentace NNO a dobrovolnictví

• výroční konference a tematická společenská setkání

• Galavečer oceňování dobrovolníků, NNO a společensky odpovědných fi rem

ROČNÍ AKTIVITY

BURRZ

VZ
•

•

IN

•

A

R

DO
• 
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ROK 2021 V ČÍSLECH

zrealizované 
Burzy fi lantropie

44
podpořených 

projektů

484
celková výše darů

1 954 200 Kč 1 954 2

INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS PRO NNO

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KONEP

BURZA FILANTROPIE

přijímajících organizací

282
dobrovolníků okresy v Pardubickém kraji dobrovolnických hodin

tiskových zpráv

2626
příspěvků na Facebookuaktualit na webových 

stránkách www.nevladky.cz

1606111

donátorů z veřejné správy 
a podnikatelského sektoru

42424

3535 33

1921

8 8218 8
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3131

vzdělávacích kurzů

3030

vzdělávacích kurzů

1441
účastníků kurzů

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

AKCE PRO VEŘEJNOST A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

REALIZACE PROJEKTŮ

7
akcí pro veřejnost

ROK 2021 V ČÍSLECH

veřejně prospěšných projektů

5555 188
účastníků celkem zapojených 

do projektů

nominací na ocenění 
dobrovolníků, neziskových organizací

a společensky odpovědných fi rem

757
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PRACOVNÍ TÝM

ŘEDITELKA KONEPU, GARANTKA BURZY FILANTROPIE

V KONEPu působí od roku 2007. V roce 2009 nastoupila na pozici ředitelky, kterou stále 
zastává. Působí také jako garantka řízení kvality přenosu know-how Burzy fi lantropie do 
nových regionů. V současné době je garantkou Burzy fi lantropie a pracovní poradkyní 
v projektu Aktivně ke Štěstí.Bc. Jana Machová, DiS.

KOORDINÁTORKA INFORMAČNÍ KANCELÁŘE, PR PRACOVNICE

Do listopadu 2021 působila jako kordinátorka informační kanceláře, současně se věnovala 
PR aktivitám a koordinaci vzdělávání v projektech EU.
Od prosince 2021 je na mateřské dovolené.

Bc. Marta Lindušková

V ROCE 2021

MANAŽERKA PROJEKTŮ EU, KOORDINÁTORKA BURZY FILANTROPIE

Od roku 2012 zastávala pozici koordinátorky Informační kanceláře Konep. Od roku 2015 
se věnuje převážně řízení evropských projektů a koordinaci Burzy fi lantropie. Aktuálně 
slaďuje pozici manažerky a koordinátorky s pozicí mámy dvou dětí.

Monika Konířová, DiS.

KOORDINÁTORKA INFORMAČNÍ KANCELÁŘE

Nastoupila do KONEPu na sklonku roku 2021 a převzala pozici koordinátorky informační 
kanceláře. Současně je i na rodičovské dovolené.

Mgr. Ludmila Pavlíková

FUNDRAISERKA BURZY FILANTROPIE

Tým KONEPu rozšířila v červnu 2019. Převzala pozici fundraisera Burzy fi lantropie. Díky ní 
se podařilo navázat spolupráci s několika novými donátory. Dále se podílí na koordinaci 
projektu „Rosteme a vzděláváme se s KONEPem“.

Tereza Peřinová
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FINANČNÍ MANAŽERKA

Dlouholetá členka správní rady KONEPu je v současnosti její předsedkyní. Od roku 2013 
zastává pozici fi nanční manažerky.

Jolana Štěpánková

ÚČETNÍ A DAŃOVÉ PORADENSTVÍ

Od roku 2007 spolupracuje s KONEPem a zastává funkci účetního a daňového poradce 
pro neziskové organizace. Lektoruje také odborné kurzy v oblasti účetnictví a daní.

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

KOORDINÁTORKA DOBROVONICKÉHO CENTRA KONEP,
GARANTKA REGIONÁLNÍHO DOBROVOLNICKÉHO CENTRA PARDUBICKÉHO KRAJE

V roce 2015 nastoupila na nově vytvořenou pracovní pozici koordinátor dobrovolníků. 
V KONEPu se stará o nábor nových dobrovolníků, o které nadále pečuje i při jejich 
vlastní dobrovolnické činnosti. Stejně tak komunikuje s přijímajícími organizacemi z řad 
neziskových a příspěvkových organizací a přednáší o tématu dobrovolnictví. Od května 
2020 působí jako garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Ing. Lucie Křivková

PRACOVNÍ PORADKYNĚ PROJEKTU ŠTĚSTÍ PŘEJE AKTIVNÍM A DOBŘE PŘIPRAVENÝM,
PR PRACOVNICE

V týmu KONEPu působila již v letech 2009–2011 jako supervizorka a metodička projektu 
„Mediální výchova na gymnáziích“. V roce 2019 zastávala pozici PR pracovníka a v období 
2019–2021 se věnovala pracovnímu poradenství. Spravuje také facebookové stránky 
Konepu.Mgr. Dana Krouželová

KOORDINÁTORKA DOBROVONICKÉHO CENTRA KONEP PRO REGION ÚSTÍ N.O.,
KOORDINÁTORKA AKTIVIT  REGIONÁLNÍHO DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 
PARDUBICKÉHO KRAJE

V Konepu působí od roku 2017 na pozici koordinátorky dobrovolnického centra pro region 
Ústí n. Orlicí. Zajišťuje nábor nových dobrovolníků a komunikuje s organizacemi, kde 
dobrovolníci pomáhají. Spravuje sociální sítě a webové stránky centra. Od května 2020 má 
na starost také aktivity Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Mgr. Kateřina Mužíková
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K 31. PROSINCI 2021

ČLENSKÉ ORGANIZACE

Farní charita
Litomyšl

Oblastní charita
Pardubice
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647 900 Kč

BURZA FILANTROPIE OKRES PARDUBICE
21. ČERVNA 2021 PARDUBICE

• Pardubický kraj

• Statutární město 
Pardubice

• Elektrárny Opatovice

• ČSOB Pojišťovna

• PADĚRA, RADA&PARTNE-
ŘI, advokátní kancelář

• Nadace J&T

• GSM Velkoobchod 
– hadice a pryže

• Miluše Horská, senátorka 
Parlamentu ČR

• Foxconn Česká republika

• Hospodářská komora ČR

• Chov a prodej drůbeže

• Město Holice

• Pardubický pivovar

• ERA

• Slepičář

• Harcross

OBDAROVANÉ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE

• Vesta Pardubice

• Středisko rané péče 
v Pardubicích

• Lesní klub Zeměkus

• Bethany – Dům pomoci

• Rodinné integrační centrum

• ZŠ a PŠ Svítání

• Cedr Pardubice

• Anděl strážný

• Your Chance

• Oblastní charita Pardubice

• Tyfl ocentrum

• Apolenka

DONÁTOŘI
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390 300 Kč

• Pardubický kraj

• Město Chrudim

• Město Hlinsko

• Vodárenská společnost Chrudim

• Vodní zdroje Ekomonitor

• Elektrárny Opatovice

• NEDCON Bohemia

• DALU

• Mercia

• Nadace J&T

• Medesa care

• Skupina Medesa

• Boii

• Amalthea

• Oblastní spolek ČČK Chrudim

• Krůčky pro Eričku

• Péče o duševní zdraví

• Fokus Vysočina

• Díky fotbalu

• Farní charita Chrudim

• Středisko rané péče v Pardubicích

• SOPRE CR

BURZA FILANTROPIE OKRES CHRUDIM
HLINSKO23. ČERVNA 2021

OBDAROVANÉ 
NEZISKOVÉ ORGANIZACEDONÁTOŘI
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573 000 Kč

DONÁTOŘI
• Pardubický kraj

• Město Lanškroun

• Město Žamberk

• Město Ústí nad Orlicí

• KONZUM, obchodní družstvo 
v Ústí nad Orlicí a partneři 
projektu Jsme tu doma

• IVECO Česká republika

• OEZ

• SOLEA CZ výrobní družstvo

• Město Česká Třebová

• Nadace J&T

• Hospodářská komora ČR

OBDAROVANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

BURZA FILANTROPIE OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ
6. ŘÍJNA 2021 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

• Rytmus Východní Čechy

• CEDR Pardubice

• Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí

• Péče o duševní zdraví

• Sdružení Neratov

• Amalthea

• ZŠ a PŠ Svítání

• Linka důvěry Ústí 
nad Orlicí

• Rosa rodinné centrum

• Cesta pro rodinu

• Rodinné centrum 
Dětský svět

• Oblastní spolek ČČK 
Ústí n. O. 

• Rodinné integrační 
centrum

• Centrum J. J. Pestalozziho

• Škola jinak

• Škola pro mě

• Bacrie
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343 000 Kč

DONÁTOŘI
• Pardubický kraj

• Město Jevíčko

• SAINT-GOBAIN ADFORDS CZ

• Skupina MEDESA

• ABPLAST

• VHOS

• Medesa care

• Limes

• OR

• Orion

• Šmídl

• Quanto

• TPR Truhlářství

OBDAROVANÉ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE

• Charita Svitavy

• Oblastní charita Polička

• Ruka pro život

• Bonanza Vendolí

• Ekocentrum Linhartice

• Květná zahrada

• Charita Moravská Třebová

• Farní charita Litomyšl

BURZA FILANTROPIE OKRES SVITAVY
SVITAVY20. ŘÍJNA 2021



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 | KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA | 16

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KONEP

přijímajících organizací

282
dobrovolníků okresy v Pardubickém kraji

3535 33

Hledáme a vysíláme dobrovolníky do neziskových 
a příspěvkových organizací na území Pardubického kraje. 
Snažíme se o osvětu a šíření myšlenky dobrovolnictví 
a  jeho přínosu pro společnost.

dobrovolnických hodin

8 8218 8
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• Jak napsat projekt do Burzy fi lantropie s on-line formulářem (on-line)
• Jak uspět na Burze fi lantropie
• Konzultační odpoledne s prof. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. (on-line)

• Angličtina pro mírně pokročilé
• Angličtina pro pokročilé
• MS Word pro začátečníky
• Asertivní jednání
• Efektivní komunikace
• MS Excel pro začátečníky
• MS Excel pro pokročilé

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

144 ÚČASTNÍKŮ
30 VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
A SEMINÁŘŮ
33
A 

SEMINÁŘE A KURZY

KURZY V RÁMCI PROJEKTU ROSTEME A VZDĚLÁVÁME SE S KONEPEM
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AKCE PRO 
VEŘEJNOST
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Fotografi e dokumentují Ocenění dobrovolníků, společensky odpovědných fi rem 
a neziskových organizací za rok 2020 (odloženě se konalo v květnu 2021).

HODNOTÍCÍ KOMISE
Desetičlenná komise vybrala na ocenění 13 dobrovolníků, 5 neziskových 
organizací a 4 fi rmy. Ocenění mělo proběhnout 6. prosince 2021 v Pardubicích.
Vzhledem ke zhoršené pandemické situaci a s ohledem na protiepidemická 
opatření Vlády ČR byl Galavečer přeložen na květen 2022.

NOMINACE NA OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, 
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM 
A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1. ZÁŘÍ 
– 5. LISTOPADU 75 NOMINACÍ75 3 KATEGORIE333 

• DOBROVOLNÍK | 31 nominací pro 23 dobrovolníků

• NEZISKOVÁ ORGANIZACE | 23 nominací pro 20 organizací

• SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA | 21 nominací pro 19 fi rem
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Den Země se odehrál ve znamení venkovních aktivit pro menší skupiny osob s ohledem na pandemickou situaci v době 
konání akce. Akce probíhaly ve spolupráci s desítkou dalších organizací a za účasti dobrovolníků.
Ve fotosoutěži bylo oceněno 12 dětí a 2 školní kolektivy.

• Modrá planeta

• Naučná sezka z Nemošické stráně do Polabin

• Jestli umíš třídit odpad, jistojistě najdeš poklad

• Šifra mistra Rozběháčka

• Ukliďme Česko - ukliďme Červeňák

• Jarní úklid Pohádkové zahrady pro zvířátka

• Fotosoutěž

DEN ZEMĚ

22. DUBNA 
– 6. ČERVNA

6 VENKOVNÍCH RODINNÝCH AKTIVIT 

LUŽEPARDUBICE A OKOLÍ1 FOTOSOUTĚŽ11
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INFOLIST
Informační čtvrtletní zpravodaj pro neziskové organizace z Pardubického kraje.

ČERVEN

PROSINEC

BŘEZEN

ZÁŘÍ



REALIZOVANÉ
PROJEKTY
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Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských 
organizací KONEPu a zajistit tak soulad jejich kvalifi kací a kompetencí s požadavky 
na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt řeší dlouhodobou potřebu profesionalizace neziskových 
organizací, působících v oblasti sociálního začleňování, ekologie, 
vzdělávání a volného času dětí v Pardubickém kraji. Prostřednic-
tvím zvolených klíčových aktivit posílíme odbornost a vzdělanost 
zaměstnanců členských organizací Koalice nevládek Pardubicka. 
Tím zvýšíme kvalitu, dostupnost a udržitelnost služeb pro klienty 
členských organizací KONEPu.

ROSTEME A VZDĚLÁVÁME SE S KONEPEM

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Jazykové vzdělávání
• Účetní, ekonomické a právní kurzy

92 ÚČASTNÍKŮ14 KURZŮ

11 ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ KONEPU
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Cílem projektu je zvýšení kvality neformálního vzdělávání (dále NFV) pro 
děti a mládež. Účelem projektu je docílit vyššího zapojení dětí a mládeže 
do NFV (vč. dětí a mládeže z nízkopříjmových rodin) a dopomoci 
tak aktivizaci a motivaci této cílové skupiny do dalšího vzdělávání. 
Připravované kluby a projektové dny budou odrážet zájmy a potřeby 
cílové skupiny – zejména atraktivní a smysluplné trávení volného času, 
které cílovou skupinu dále rozvíjí a podněcuje její zvídavost.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality NFV u 4 partnerů s fi nančním příspěvkem. V rámci 
projektu bude proškoleno 134 osob v 218 vzdělávacích kurzech. Probíhat bude také sdí-
lení zkušeností, tandemové vzdělávání a zavádění nových metod v NFV. Vznikne 13 no-
vých klubů a bude vytvořeno 70 projektových dnů. Do projektu bude zapojeno 920 dětí.

S DĚTMI HRAVĚ ANEB CO AMOS NEVYMYSLEL

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
• Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
• Tandemové neformální vzdělávání
• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
• Klub v neformálním vzdělávání
• Projektový den v klubovně
• Projektový den mimo klubovnu

PARTNEŘI S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM
• Sluníčko – Centrum pro rodinu
• Cesta pro rodinu
• Statek Apolenka
• Salesiánský klub mládeže, 

Centrum Don Bosco
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48 ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
36 ÚČASTNÍKŮ NAVRÁCENO 
NA TRH PRÁCE

12 KURZŮ
HEŘMANŮV MĚSTEC 
PŘELOUČ

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti zejména rodičů s dětmi, kteří žijí na území 
MAS Železnohorský region (MAS ŽR), a také jejich atraktivitu pro zaměstnavatele. Tím dojde 
k sociálnímu začleňování a řešení problémů nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti i zaměstnanos-
ti osob, zejména na mateřské či rodičovské dovolené, vracejících 
se na trh práce, které řeší problém sladění rodinného a pracovního 
života. Účastníci získají komplexní podporu a budou připraveni na 
úspěšný návrat na trh práce v podobě zaměstnání nebo podnikání.

ŠTĚSTÍ PŘEJE AKTIVNÍM A DOBŘE PŘIPRAVENÝM

KLÍČOVÉ AKTIVITY
• Nábor účastníků projektu a úvodní konzultace
• Rekvalifi kační kurzy
• Kurzy základních kompetencí, motivační kurzy a další vzdělávání
• Odborné stáže a zprostředkování zaměstnání
• Poradenství, koučing a mentoring
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Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti zejména rodičů s dětmi žijících na území MAS 
Region Kunětické hory (MAS RKH) a také jejich atraktivitu pro zaměstnavatele. Tím dojde 
k sociálnímu začleňování a řešení problému nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti i zaměst-
nanosti osob, zejména na mateřské či rodičovské dovolené, 
které se vrací na trh práce, žijí v oblasti MAS RKH a které 
řeší problém obtížné zaměstnatelnosti a sladění rodinné-
ho a pracovního života. Osoby projdou komplexem služeb 
a budou připravovány na úspěšný návrat na trh práce. Do 
projektu bude zapojeno min. 20 osob, z toho 6 absolvuje 
odbornou stáž nebo začne zaměstnání/podnikání.

AKTIVNĚ KE ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI

KLÍČOVÉ AKTIVITY
• Nábor účastníků a úvodní konzultace
• Kurzy základních kompetencí, motivační kurzy a další vzdělávání
• Odborné stáže a zprostředkování zaměstnání
• Poradenství, koučing a mentoring

34 ÚČASTNÍKŮ12 KURZŮPARDUBICE
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Regionální dobrovolnická centra (RDC) jsou realizována v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Koncepce rozvoje 
dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě 
dobrovolnických center“, Operační program zaměstnanost ESF, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

Regionální dobrovolnické centrum je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím 
pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní cen-
trum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, které má za cíl zlepšit 
dostupnost dobrovolnictví v regionu, zejména prostřednictvím koordinace poptávky i na-
bídky dobrovolnické pomoci. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu dobrovolnictví do 
povědomí široké veřejnosti.

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
PARDUBICKÉHO KRAJE PROVOZOVANÉ 
KOALICÍ NEVLÁDEK PARDUBICKA, Z. S.

3  BĚHY ŠKOLENÍ PRO DOBROVOLNÍKY

2 BĚHY ŠKOLENÍ PRO 
KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ

PARDUBICE

4 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ4 

 2 DNY DOBROVOLNICTVÍ

39 DOBROVOLNICKÝCH 
ORGANIZACÍ

3 B3  

2 BĚ
KO
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ZPRÁVA 
O HOSPODAŘENÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výdaje
Spotřeba 104 790,72 Kč

Cestovné 7 798,00 Kč

Ostatní služby 920 181,25 Kč

Mzdové náklady 1 643 865,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 416 711,00 Kč

Ostatní daně a poplatky 700,00 Kč

Jiné ostatní náklady 836 711,54 Kč

Celkem 3 930 757,51 Kč

Hospodářský
výsledek: 
0,00 Kč

Spotřeba

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Sociální a zdravotní pojištění

Ostatní daně a poplatky

Jiné ostatní náklady
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Příjmy
Město Pardubice 112 400,00 Kč

Dobrovolnické centrum Konep 102 400,00 Kč

Dobrovolnické centrum Konep – rezerva náměstka 10 000,00 Kč

Ministerstvo vnitra CR 178 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Konep 178 000,00 Kč

Pardubický kraj 1 019 422,61 Kč

Pardubický kraj 500 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Konep 248 000,00 Kč

Podpora neziskového sektoru 271 422,61 Kč

Město Ústí nad Orlicí 11 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Konep 11 000,00 Kč

Dotace EU 2 485 906,86 Kč

Rosteme a vzděláváme se 826 733,91 Kč

Aktivně ke štěstí 300 029,85 Kč

Co Amos nevymyslel 96 075,60 Kč

Regionální dobrovolnické centrum 380 126,74 Kč

Štěstí přeje připraveným 882 940,76 Kč

Ostatní 124 028,04 Kč

Členské příspěvky a dary 115 500,00 Kč

Tržby 8 523,00 Kč

Ostatní 5,04 Kč

Celkem 3 930 757,51 Kč

Město Pardubice

Ministerstvo vnitra ČR

Pardubický kraj

Město Ústí nad Orlicí

Dotace EU

Ostatní
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PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM BURZY FILANTROPIE

ČESKÁ
TŘEBOVÁHOLICE



33 | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 | KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 | KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA | 34

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 
Velmi si vážíme všech organizací a jednotlivců, kteří s námi v roce 2021 spolupracovali na 
realizaci projektů a organizaci akcí pro veřejnost. 

Velké poděkování patří všem, kteří se v rámci svých oborů činnosti a podle svých možností 
podíleli na tom, aby naše vize, projekty a aktivity byly realizovatelné, smysluplné a zdařilé. 

PŘEDEVŠÍM DĚKUJEME
• neziskovým organizacím zapojeným do akcí pro veřejnost
• dobrovolníkům a koordinátorům dobrovolníků
• lektorům našich kurzů a vzdělávacích aktivit
• organizacím, které věnovaly své prostory, občerstvení a ceny do našich akcí a soutěží
• spolupracujícím regionálním organizacím, médiím, moderátorům, účinkujícím na našich 

akcích, fotografům, tiskárnám
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777 837 950
734 440 261

kancelar@konep.cz

www.konep.cz
www.nevladky.cz

KoaliceNevladekPardubicka

koalicenevladekpardubicka

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

777 837 950
607 230 051

burzafi lantropie@konep.cz

www.burzafi lantropie.cz/pardubickykraj

BURZA FILANTROPIE

775 551 412 dobro@konep.cz

www.dobrokonep.cz dobrokonep

dobrokonep

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KONEP

775 551 412 dobrokraj@konep.cz

www.dobrokraj.cz dobrokraj

dobrokraj

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
PARDUBICKÉHO KRAJE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




