
 

  

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS  

V rámci aktualizace Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní 

akční skupiny svatého Jana z Nepomuku 2021+ 

Žinkovy, 21.04.2021 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání pracovní skupiny (dále jen PS) zahájila manažerka Místní akční skupiny svatého Jana 

z Nepomuku Adéla Mašková, přivítala zúčastněné a představila facilitátorku dnešního jednání 

Jolanu Dočkalovou ze spol. Anev, z.s. 

Adéla Mašková: PS se schází za účelem aktualizace Strategie rozvoje území MAS SJN pro 

období 2021+.  Na úvodním jednání, kde jsme definovali strategická témata, které je třeba 

řešit, byla mládež a volný čas jedním z důležitých témat. Všichni se shodujeme, že téma je 

velmi důležité, nosné a prolíná se nám do všech dalších oblastí rozvoje, je tedy potřeba mu 

věnovat náležitou pozornost. Jolana se věnuje profesně facilitaci, vzdělávání hlavně mladých 

lidí a podpoře neziskových organizací, proto nám může být kromě vedení diskuse i inspirací.  

Jolana Dočkalová: Volnočas je v téhle době zvlášť důležitý, jde je efektivní zapojení dětí, které 

teď zapojit prostě potřebují. Ukazuje se, že ve volnočasu vedoucí a lektoři působí na děti 

mnohem efektivněji než učitelé a mnohdy rodiny.  

Adéla Mašková: Nejzabezpečenější skupinou je skupina dětí do 9 třídy výš. Do 9. třídy mají 

kroužky, ale co když vyjdou ze ZŠ? Nikoho nezajímají děti od 9 třídy dál. Pro nás je tedy prioritní 

skupina dětí 13+, které v území nemají alternativu trávení volného času. 

Adéla Mašková seznámila účastníky s výstupy ze společného lednového setkáním v klubu sv. 

Václava v Žinkovech, kterým odstartovala příprava strategie pro rozvoj území naší MASky po 

roce 2021.  

Výstupem byly zjištěny oblasti tématu: formování veřejného prostoru a zázemí pro 

volnočasové aktivity, podpora vzdělávání lidí, kteří aktivity vedou – důraz na kvalitu a 

postojovou rovinu, ve stávající situaci (covid) potřeba psychologické podpory rodin s dětmi, 

zajistit dostupnost aktivit pro všechny zájemce (včetně dopravní dostupnosti a současně 

finanční dostupnosti), zvláštní důraz nabídku příležitostí pro mládež 15+ pro posílení vazby s 

domovskou obcí. Cílovou skupinou jsou: děti, mládež (13+), dospělí, rodiče, senioři, pracovníci 

s mládeží, pedagogové volného času, pracovníci dětských domovů a školních družin i klubů. 

Kdo by měl téma řešit – být v pracovní skupině zastoupen: místní samosprávy, učitelé a 

vedení škol, vedoucí kroužků a lektoři, pedagogičtí pracovníci volného času, děti a mládež – 

ta, která není zapojená, senioři – i ti, co nejsou zapojení. 

  



 

  

Následovalo rozdělení účastníků do 3 týmů a diskuze nad aktivitami, které MAS pro mladé 

doposud dělá: 

GRANTOVÝ PROGRAM PRO MLÁDEŽ „STARTÉR“ 

Startér je grantový program Místní akční skupiny, který finanční částkou cca 10.000 Kč 

podporuje neformální skupiny mladých lidí k rozjezdu jejich vlastní aktivity, nápadu či při 

řešení problému v jejich okolí.  

Účastníci se shodli že v této aktivitě je dobré pokračovat, je potřeba být flexibilní ve výši 

grantu, používat funkční kanály, udržovat kontakt s mladými, kteří grantu využili/mohli by 

využít. 

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE (ERASMUS+) 

Dvě nebo více skupin mladých lidí ve věku 13+ z různých zemí se díky ní mohou potkat a 

pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a 

něco nového se naučit. 

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři 

nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého 

budoucího uplatnění.  

Účastníci se shodli, že v této aktivitě je dobré pokračovat. 

VYSÍLÁNÍ MLADÝCH (18-30) NA MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY 

Můžeme vysílat mladé lidi z území MAS SJN a organizovat jejich působení v partnerských 

organizacích v Evropské unii. Aktivity se zaměřují na aspekt solidarity, tedy výměnu zkušeností 

a dovedností v neformálním prostředí. Projektu se mohou účastnit i osoby s omezenými 

příležitostmi či sociálním znevýhodněním.  

Účastníci se shodli, že v této aktivitě je dobré pokračovat. 

PŘIJÍMÁNÍ MEZINÁRODNÍCH DOBROVOLNÍKŮ 

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku může přijmout na dobu 2-12 měsíců dobrovolníka 

z evropské či partnerské země. Dobrovolník je zapojen do aktivit MAS SJN, může realizovat své 

mini projekty a obohatit místní komunitu svým mezikulturním přesahem. 

Účastníci se shodli, že v této aktivitě je dobré pokračovat. 

FINANČNÍ PODPORA PRO BUDOVÁNÍ/REKONSRUKCI MÍST K SETKÁVÁNÍ (KLUBOVEN) 

Investice do rekonstrukcí kluboven, zázemí spolků, komunitních center z Programu rozvoje 

venkova a Integrovaného operačního programu. 

Účastníci se shodli, že v této aktivitě je dobré pokračovat, ale je potřeba, aby toto zázemí bylo 

dostupné všem zájemcům a je potřeba propojovat zájemce s vlastníky kluboven. Je smutnou 

prací, že klubovny jsou zamčené a vlastníci (většinou hasiči a obce) je mladým nepůjčují. 



 

  

Následovala diskuze nad závěry týmů, pracovní skupina se shodla, že aktivity jsou vhodné k 

pokračování, některé s drobnými úpravami (Startér, klubovny); 

PS se shodla na tom, že skupina, která potřebuje největší podporu je ve věku 1(3)5-19. Tito 

mladí sami nedovedou prosazovat svoje zájmy zejména proto, že nejsou pro obce či 

provozovatele aktivit partnery; 

Účastníci se opět rozdělili do 2 skupin, ve kterých definovali vnitřní a vnější motivaci mladých 

13+ k zapojení do aktivit a komunit: 

Vnější motivace: vypadnout z domu, zábava, trendy, počasí, podpora okolí, atmosféra, 

nehodnocení, prostor, místo, odměna 

Vnitřní motivace: začlenění (skupina), socializace, potřeba úspěchu a zároveň potřeba 

odlišení, snaha o zlepšení, seberealizace, poznávání, zkoušení nových věcí, zažít pocit úspěchu, 

uznání, respekt, pozornost, kamarádi, neformální vzor, záliby,  

Z práce ve skupinách vznikly tyto závěry:  

Děti a mládež mají stejnou či podobnou vnitřní i vnější motivaci k zapojování se do aktivit a 

komunit jako dospělí; 

Pokud dítě/mladý člověk nezačne s aktivitou do (a tady nevím) cca 10-11 let, jako starší už do 

kroužku/aktivity nepřijde; 

Je potřeba neformálního lídra či dospělého vzoru pravděpodobně mimo rodinu. Lídr může být 

starší vrstevník, vedoucí oddílu/kroužku, neformální lídr v obci; 

Pro rozjezd mládežnických aktivit potřebují mladí mentora či kouče, který je aktivitou provede 

a nasměruje, ale rozhodování a způsob provedení nechá na nich samotných; 

Všichni účastníci se snažili přijít na to, jak mladé oslovovat: 

Dlouhodobá propagace, jednorázové akce, nábor (zábavnou formou mladými bez dozoru 

dospělých), Instagram, osobnost vedoucího, školní nástěnky, e-mail, ukázka činnosti, web, cizí 

oslovení, kamarádi (doporučení), školní nástěnky, úspěchy účastníků kroužku, veletrh 

netradičních aktivit  

Adéla Mašková: Vzhledem k tomu, že vlastně přesně nemůžeme vědět, jak náctiletí přemýšlí 

a těžko se nám ztotožňuje se skupinou mladých 13+, dohodli jsme se, že každý z nás do příštího 

setkání osloví 3-5 mladých lidí a pokusí se jim položit následující otázky. Otázky považujte za 

okruhy, asi není potřeba trvat na přesném znění, uvidíte, jak diskuse poplyne a 

pravděpodobně jinak bude potřeba mluvit s 13letým a jinak s 16letým. S Jolanou se ještě 

zamyslíme nad tím, jak nám výstupy zašlete, abychom je mohli efektivně vyhodnotit; 

  



 

  

Jolana Dočkalová: otázky pro vaše mladé: 

1. Řekni mi minimálně 2, maximálně 4 oblasti života, v kterých jsi opravdu spokojený? 

(koníčky, studium, rodina, přátelé...) 

2. Řekni mi minimálně 1 až 3 oblasti, v kterých spokojený nejsi 

3. Jaké máš možnosti pro svůj osobní život/rozvoj? (studium, volný čas, práce, místo pro 

setkávání, další podpora) 

4. Co ti vyhovuje na místě, kde žiješ? A co naopak ne? Napadá tě, jak to, co nevyhovuje, 

by šlo změnit? Jak bys k tomu mohl přispět ty? 

5. Když si představíš sebe za 5 let, jak by tvůj život měl vypadat? (místo, kde chceš žít, 

zájmy, škola, práce…) 

6. Jakou podporu a kde můžeš najít, abys mohl/a v budoucnu být/stát se, kým chceš? 

7. Co bys potřebovala v místě kde žiješ, abys tu chtěla žít i za 10/20 let? 

 

Příště se sejdeme 5.5.2021 v cca 15 hodin v Žinkovech, program a čas upřesní pozvánka 

Zapsala Veronika Grossová dne 27.04.2021                      


