
 

 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SPOLKY A PODPORA MÍSTNÍCH 

KOMUNIT  

V rámci aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní 

akční skupiny svatého Jana z Nepomuku 2021+ 

4.5.2021 Žinkovy 

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 připomněla účel setkání – aktualizace Strategie rozvoje území MAS SJN pro 

období 2021+.  Na úvodním jednání, kde byla definována strategická témata, která je třeba 

řešit, byly spolky a neformální uskupení občanů jedním z důležitých témat. Na dnešním setkání 

se proto budeme spolky, komunitami i neformálními uskupeními zabývat více. 

Na úvod požádala Adéla Mašková účastníky, aby si během časového limitu připravili 

představení spolku, který zastupují. Odpovědět měli na tyto otázky: 

• Představení spolku, jeho velikost a účel 

• Nejlepší akce/aktivita, kterou spolek pořádá  

• Čím hodnotíte úspěšnost aktivit/akcí 

• Jak by měl spolek fungovat za 6 let 

Poté měl každý možnost představit nejen sebe, ale hlavně spolek či sdružení, které zastupuje. 

Účastníci přestavovali především velikost a hlavní činnost spolku či neformální skupiny. 

Diskutovalo se především o tom, jak se aktivity či akce, které spolek pořádá, hodnotí. Z diskuse 

vyplynulo několik způsobů hodnocení a sice: 

▪ O akci se po jejím skončení „mluví“ (ústně, sociální sítě) 

▪ Počtem zúčastněných  

▪ Vlastními pocity organizátorů z akce (nebylo to ono, povedlo se to…) 

▪ Odezva od účastníků 

▪ Lidé se na akce pořádané pravidelně vracejí, chodí celé rodiny 

▪ Účastníci jsou ochotni zaplatit vstupné/koupit si spolkový produkt 

▪ Konzumací množství nápojů a občerstvení 

▪ Opakování akce – tradice 

V další diskusi měli účastníci definovat, jak by jejich spolek měl vypadat za 6 let. Zástupci 

spolků se nejvíce shodovali na tom, že je třeba do aktivit a fungování zapojovat mladé lidi, tj. 

generační obnova členské základny. Dát mladým lidem příležitost, aby přišli s novými nápady, 

náměty. Zároveň jim předat část zodpovědnosti.  Vytvořit stabilní „členskou“ základnu, aby 

spolek dobře fungoval i v budoucnu. Jako důležitou také vidí spolupráci se samosprávou (obcí, 

městem). Někteří také uváděli potřebu zkvalitnění zázemí spolku (sportovní areál). Často také 

zaznívala potřeba přicházet s novými akcemi, aktivitami a udržovat ty úspěšné a tradiční.  



 

 
 

 

Adéla Mašková připomenula přítomným dosavadní formu podpory ze strany MAS. Hovořilo se 

zejména o finanční podpoře v podobě investic do zázemí, vybavení a zařízení. Dále také 

finanční podpora prostřednictvím grantového programu „STARTÉR“, díky které mohly spolky 

i komunity realizovat své pilotní projekty. MAS poskytuje spolkům také podporu v podobě 

sdílení svých zkušeností, know-how a znalostí, slouží také jako zdroj inspirace pro jejich 

aktivity. MAS dále nabízí možnost využití zahraničního dobrovolníka a jeho znalostí a 

dovedností v činnosti spolků a komunit. 

V poslední části jednání se účastníci rozdělili na tři skupiny a sice neformální skupiny, tradiční 

spolky, organizovaní lidé a komunity a jejich úkolem bylo diskutovat nad otázkami: 

1) Co potřebujete od MASky k naplnění vizí spolků, viz otázka Jak by měl spolek vypadat za 

6 let?  

2) Jak váš spolek napomáhá/může pomoci cíli MASky rozvíjet území a postihovat „díry“ 

v podpoře komunit? 

 

Výstupy: 

Neformální skupiny  

- cyklostezka několika obcemi 

- spolupráce, každý může něco svého přidat 

- spolupráce tradiční i nové spolky a skupiny 

Tradiční spolky 

 - sdílení informací – školení praktických dovedností 

- lokálně upotřebitelné informace 

- spolupráce tradiční i nové spolky a skupiny 

- finanční a mediální podpora 

- zázemí kuchyňka 

- tisk, suroviny 

- přednáška – pozvat lektora, osvěta 

Organizovaní lidé – komunity 

Co požadují po MAS 

- finanční prostředky – předfinancování grantů 

- kontakty – propagace 



 

 
 

- lobby – propojení s obcí, krajem (záštita, záruka) 

- příklady dobré praxe, know-how (Erasmus+) 

- odborníci – vzdělávání, oborná praxe  

- dobrovolníci – grafik, IT, webové stránky 

- půjčování majetku, zařízení 

Co nabízejí spolky/skupiny MASce? 

- zapůjčení vybaveného zázemí (pro MAS, partnery) 

- odborné znalosti i fyzickou pomoc 

- fotodokumentace, propagace MAS (táhneme za jeden provaz) 

- zaučení, sdílení dovedností, příklady dobré praxe 

 

Závěrem Adéla Mašková děkovala účastníkům za čas a energii věnovanou do setkání a nabízela 

podobu dalších kroků, jež mohou být: online setkání s lektorkou nadace VIA pro sdílení 

inspirace z podpory komunit. Účastníci se shodli, že online verze neprobudí takovou energii 

jako osobní setkání, dohodnut byl tedy hybrid prezenční setkání v kombinaci s online vstupem 

lektora. Účastníci žádali o vzájemné propojení, předání kontaktů na zástupce spolků. Bylo 

dohodnuto, že účastníkům pošleme dotazník s několika náměty na setkání a návrhy dalších 

kroků. 

Zapsala Veronika Sklenářová dne 7. 5. 2021                      


