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1. Přivítání a sdílení

2. Společné plánování

(SWOT analýza, odůvodnění a cíle jednotlivých

témat, investiční záměry)

3. Připomínkování vize MAP

4. Výhled činnosti pracovní skupiny na další období

5. Diskuse, dotazy

6. Závěr

Program jednání



Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Cíle

Investice

SWOT analýza



1. Schopný, kreativní, flexibilní personál 7

2. Vysoká kvalifikace personálu 5

3. Široká celoroční nabídka volnočasových aktivit 4

4. Dobrá propagace, informační kanály 4

5. Existence PO (státních, městských i soukromých) v obcích zaměřených na volnočasové aktivity 
(DDM, ZUŠ, kulturní domy, knihovny aj.)

3

6. Spolupráce škol a organizací, které nabízejí volnočasové aktivity 3

7. Stávající městská vybavenost, modernizace a dostatek prostor pro trávení VČ 3

8. Nízké vstupné, finanční dostupnost 3

9. Finanční (a nejen finanční) podpora zřizovatele 3

10. Vlastnictví nemovitostí a prostranství (školní dvory, zahrady) 2

Silné stránky



Silné stránky
11. Schopnost dobré komunikace

Pestrost
Organizace, které jsou dobré a umí
Velká nabídka akcí ke „koupení a realizaci“
Různorodost nabídky
Kontinualita akcí, nové akce
Otevírací doba
Vysoká návštěvnost akcí skýtajících anonymitu
Informační a reklamní dovednosti
Pracovitost a motivace
Otevřenost vůči dobrým nápadům
Údržba
Možné zajištění finančních prostředků
Otevřená možnost úhrady některých projektů z EU
Možnost zvýšení potřeb rodičů přes spolupráci se školou
Vytvoření nových pracovních míst
Úspěchy v okresních, krajských, republikových i mezinárodních soutěžích
Nové sportovní haly
Zabezpečené prostory (HobbyPark)
Dobrá organizace programů
Dopravní infrastruktura, zajištěná doprava
Slabá konkurence (HobbyPark)
Vytrvalost, empatie
Možnost vytvoření podnětného prostředí pro vývoj jedince
Dobrý pracovní kolektiv
Dlouhá praxe
Schopné vedení
Osobní a individuální přístup k žákům
Nadšení a motivovanost pedagogů
Možnost finanční úlevy na školném (v případě špatné sociální situace žáka)
Aktivita škol

1



1. Nedostatek lidských zdrojů (pracovníci, lektoři, vychovatelé, učitelé, 
dobrovolníci)

6

2. Složitá a narůstající legislativa, administrativa 5

3. Nedostatek prostor či kapacita prostor 4

4. Nedostatečné či staré vybavení 4

5. Nedostatek finančních prostředků 4

6. Bezbariérový přístup 3

7. Zastaralé technologie, IT 3

8. Problematika vlastnictví vhodných pozemků a budov 2

9. Nízká návštěvnost nabízených akcí, kurzů, lekcí, soutěží 2

10. Velká finanční náročnost 2

11. Obavy ze změn a nedůvěra k novinkám 2

12. Komunikace, malý zájem ze strany rodičů, žáků a dětí 2

13. Dopravní obslužnost s městskou částí 2

Slabé stránky



Slabé stránky

14. Neochota podílet se na akci lidí z venku
Různá kvalita nabízených akcí k realizaci
Skupiny a jejich preference programové nabídky
Náročná správa majetku
Malé mzdy a odměny
Malá informovanost
Orientace jen na určitou věkovou skupinu
Nedostatek kroužků, které rozvíjí zručnost, dovednost, podnikavost atd.
Migrace obyvatel
Kvalifikace a kurzy pro zaměstnance
Nové drahé movitosti a nemovitosti
Vytrvalost
Pozitivní příklady úspěšných, vzory
Nadbytek či nedostatek tolerance vůči nezdarům
Malá snaha měnit zavedený systém
Neochota respektovat vedoucího pracovníka-vizionáře
Nevyhovující pracovní podmínky
Velká míra nutnosti účasti na školních mimooborových akcích a velká práce 
nad rámec pedagogických povinností
Špatná propagace (web)
Špatná doprava na kroužky a na kulturu
Vysoké školné a kurzovné

1



1. Možnost spolupráce s dalšími obcemi či jinými organizacemi, obory 5

2. Dotace, získání partnera pro financování (EU, ČR aj.) 4

3. Lepší vybavení 4

4. Nové prostory 3

5. Zapojit děti ze sociálně slabých rodin (+ rodiče) 3

6. Zlepšit životní podmínky, formovat aktivní a zdravý způsob života 3

7. Rozšíření zájmových kroužků 2

8. Zapojit mentálně i fyzicky hadicapované 2

9. Možnost změnit myšlení lidí pozitivním způsobem 2

10. Prezentace a zviditelnění organizace na veřejnosti 2

11. Ideální rozmístění sportovišť a učeben 2

Příležitosti



Příležitosti
12. Dostatek vhodných realizátorů projektu

Dofinancování z vlastního rozpočtu
Široká nabídka vybavení (subdodavatelé)
Využití dílčích organizací
Individualismus (já chci, já dokážu, já umím)
Snaha oddělit se a být výjimečný
Inovace
Pestrost zařízení a nabídky
Podpora zájmových činností v oblasti řemesel, techniky, vědy vč. Motivace
Lepší komunikace,smysluplné využití volného času, kamarádství
Infrastruktura, doprava dětí na kroužky a za kulturou
Zapojení občanů nejen z centra města ale i z okolních částí
Vzdělávání dětí i ve volné přírodě
Nové akce
Volné vstupy
Boj proti obezitě u dětí
Ovlivnění budoucí generace pozitivním směrem
Ovlivnění celkového klimatu ve městech a obcích
Přesun odborníků na správné místo
Dostupnost sportovišť
Prezentace aktivit na veřejnosti
Zaměstnat sociálně vyloučené
Bourat rasové a sociální předsudky
Budovat pocit euroobčanství
Zvýšit zaměstnanost v regionu
Zlepšení propagace
Stabilizovaný počet dětí pro zájmové volnočasové aktivity
Předávání informací

1



1. Nezájem, neúčast ze strany dětí a rodičů 6

2. Vysoké náklady, nákladné dotace a nedostatek finančních prostředků 5

3. Vandalismus, poškození majetku 4

4. Velká administrativa a přísnější zákony 4

5. Nesouhlas okolí a okolních obcí 3

6. Časová náročnost či prodleva 2

7. Digitální závislost a nechuť k aktivitám mimo svůj pokoj a PC 2

8. Malá informovanost 2

9. Menší počet kvalifikovaných pedagogů, nenavýšení kapacity 2

Hrozby



Hrozby
10. Sociopatologie vrstevnických skupin

Individualismus (já nechci, nebudu to dělat)
Konzumní způsob života
Nesoulad s podporovanými či nově podporovanými aktivitami EU
Nevyužití nově zřízených aktivit
Duplicita s okolím
S ukončení dotace také ukončení pracovního místa
Nekvalitní dodavatel, subdodavatel a jeho práce (krátká životnost)
Infrastruktura
Nedodržení termínu = penalizace
Nedodržení rozpočtu (vrácení rozpočtu)
Omezené nakládání (musíme se držet přesně podle dotace)
Výběrové řízení a nejnižší nabídka vs. Kvalita
Nízká motivovanost, stereotyp, apatie, nuda
Neatraktivnost regionu
Nezaměstnanost
Silná konkurence
Ignorace výstrah (úrazy)
Jiné hodnoty několika skupin obyvatel
Nepochopení hodnot vzdělávacích i materiálních
Zastaralá elektroinstalace
Nepřínosná DVPP
Malá podpora ze strany zřizovatele
Vyhoření realizátorů v případě neúspěchu
Nedostatečné finanční ohodnocení pro tvůrce projektu
Krátkodobost projektů
Stárnutí pedadodů
Chybějící mezigenerační přenos informací
Územní plán

1



1. Upravit, zlepšit vnitřní i venkovní prostory pro volnočasové aktivity (nové stavby a rekonstrukce) 8

2. Dosáhnout poznání obecně (životní situace, historie, kultura, sport, příroda, výchova k vlastenectví 
a lidství)

3

3. Posílit spolupráci (společné plánování) s organizacemi mezi sebou navzájem a rodiči 3

4. Změnit myšlení – pozitivní přístup k využití volného času 2

5. Zefektivnit propagaci organizací a jejich služeb prostřednictvím médií 2

6. Navýšit kapacity stávajících školních družin a kroužků 2

7. Posílit a zkvalitnit lidské zdroje 2

8. Podpořit spolupráce, hledat možnosti – např. Exkurze do služby, prezentace o aktivitách
Vyjasnění role nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Podpořit personálních zdrojů – např. hledání dobrovolníků, spolupracovníků, vzdělávání
Vytvořit „adresář - databázi“ akcí a činností organizací v našem regionu
Vytvořit kvalitní nabídku dovednostních a motivujících kroužků
Prevence v oblasti společenského chování a sociálního chování
Úhrada a rozjezd kroužků v obcích, kde nejsou
Prevence patologie

1

Cíle



1. Rekonstrukce, výstavba, technické vybavení organizací a míst konání akcí a výchovy
(hmotné - sportoviště, dětské koutky, zahrady, školní dvory, atria, „zájmová venkovní hnízda“ a nehmotné –
software)

9

2. Lidské zdroje (nové, posílení, rekvalifikace, školení) 5

3. Bezbariérové přístupy 2

4. Nákup vhodných a atraktivních programů a aktivit
Odkup a zajištění vhodných pozemků
Výběr kvalitního zhotovitele projektu (nejlevnější nabídka není vždy nejlepší)
Propagace (web – databáze, letáky)

1

Investice



Připomínky, diskuze, dotazy...



Závěr

Závěrečné shrnutí

Poděkování za dosavadní spolupráci, stanovení přibližného 

termínu dalšího setkání

Děkuji za pozornost


