POKYNY
k vyplnění informačního protokolu UNI
1. Informační protokol UNI (dále jen „IPU“) je vystaven ke zpracování informací všech
kategorií účastníků kampaní Hledáme……. Za období 2018 – 2019.
2. Účastníci kampaní a jejich označení:
2.1. Města a obce Moravskoslezského kraje = zkratka Mě/O
2.1. A – města a městské obvody /části/ nad 30.000 obyvatel = zkratka MěO-A
2.1. B – města do 30.000 obyvatel (vto) = zkratka MěO-B
2.1. C – obce (bez statutu „město“) = zkratka MěO-C
2.2. S+P – seniorské a proseniorské kluby, skupiny, spolky, organizace a pod. (dále
jen „organizace“), přičemž za seniorskou organizaci je považována ta, která 80 a
více procent své činnosti vyvíjí pro vlastní členy organizace, za proseniorskou je
považována ta, která 80 a více procent své činnosti vyvíjí pro členy jiných
organizací a neorganizované seniory. Do této skupiny nespadají městské rady
seniorů a jim na roveň postavené orgány!
2.3. MR – městské rady seniorů a jim na roveň postavené orgány (např. městská
koordinační centra seniorů, která nevyvíjí jinou než organizační a sjednocující
činnost a nepořádají vlastní aktivity, dále poradní sbory primátorů a starostů, které
nemají statut městské rady seniorů apod.)
3. Tabulka IPU:
3.1. Tabulka obsahuje pět sloupců.
3.2. Označení problematiky je uváděno v prvním sloupci – vždy označení problematiky
římskou číslicí, případně doplněnou písmeny a arabskými číslicemi dílčího
rozlišení.
3.3. Ve druhém sloupci je uvedeno, které skupiny/kategorie účastníků kampaní se
řádek týká. Neuvedená skupina řádek nevyplňuje!
3.4. Ve třetím sloupci je uváděn údaj, na který příslušní účastníci kampaně odpovídají
ve čtvrtém sloupci.
3.5. Údaje čtvrtého sloupce se u řádků označených římskými dodatkovými číslicemi
(IIIa1, IIIa2 apod.) vyplňují v potřebném rozsahu s možností přidání dalších řádků
pod stejnou hodnocenou oblast (III, IVe, V, VI, VII, VIII a IXc). Zpracování tiskopisu
tuto operaci jednoduše umožňuje.
3.6. Pátý sloupec je výhradně vyhrazen hodnotitelům projektu.
3.7. IPU se vyplňuje a organizátorům kampaní zasílá pouze v elektronické podobě ve
formátech „doc“, „docx“, „odt“, „ops“ a „oxps“, případně na formátech ke čtení a
vpisování formátem WORD. Jiné formáty nebudou akceptovány.
3.8. V části „III“ uvádějte pouze aktivity a činnosti v hodnoceném období. Akce
přesahující hodnocené období o dny před a dny po se rovněž uvádí! Nemůže se
však jednat o akce dlouhodobého charakteru.
3.9. Při popisu akce/aktivity (III) vždy uvádějte termín konání a počty účastníků
(vlastní/cizí), případně i místo konání.
3.10.Účaast na akcích, pořádaných jinými organizacemi, se v řádcích „III“ neuvádí.
3.11.Správnost údajů IPU stvrzuje statutární orgán, případně jeho zástupce. Uvádí se
jeho jméno, funkce a telefonní spojení, pokud není k dispozici elektronický
podpis.
Partneři projektů KRS MSK : Moravskoslezský kraj + NASSAI, společnost s ručením
omezeným

