MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS
z 1. zasedání pracovní skupiny

Volnočasové aktivity a spolková činnost
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020 MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

27. 10. 2014 (pondělí)
Národní dům, Nádražní 261, Podbořany
15:00 hodin

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Ing. Ryšavý v 15.15h zahájil jednání pracovní skupiny a přivítal přítomné účastníky. Zasedání pracovní
skupiny začalo představením všech přítomných. Ing. Ryšavý představil účastníkům princip komunitně
vedeného místního rozvoje, na jehož základě se bude sestavovat SCLLD MAS Vladař na období 2014+.
Následně prezentoval přítomným PowerPoint se statistickými daty, které se podařilo kanceláři MAS získat
z veřejně dostupných databází. Následně proběhla debata nad uvedenými statistikami. Účastníci projevili
zájem problémy vyvstávající z prezentovaných dat řešit, respektive je již nyní řeší v rámci svých organizací a
omezených rozpočtů. Ing. Ryšavý účastníkům sdělil, že ačkoliv není ještě známá přesná metodika a operační
programy ještě nejsou ze strany Evropské komise schváleny. Není známá konkrétní podpora spolků v tomto
finančním období.
Ing. Ryšavý vyznal k diskuzi nad prezentovanými socioekonomickými daty a daty z ČSÚ, vyřčení
problémů v oblasti spolkové činnosti a volnočasu. Paní Kantová se podělila se svojí zkušeností ohledně pod
vybavenosti spolků materiálně technickým vybavením. Pan Kanta souhlasil, další problém, který se týká
především volnočasových aktivit je problém děti a dospělé do těchto aktivit zapojit. Další problém, který
zmínil, byl nedostatek filantropů. Pí Havrdová sdělila, že vidí velký problém v chybějící koncepci
volnočasových center v regionu.
Ing. Ryšavý vysvětlil účastníkům, že mají zajímavé návrhy, které by neměli být zapomenuty, a proto
se zapíší na flipchart. Přešlo se tak na tvorbu SWOT analýzy. Pomocí brainstormingu. Jednotlivé návrhy byly
priorizovány od více palčivých po méně důležité.
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Silné stránky
-motivace lidí dobrou praxí
-snaha vyrovnat se leaderům
-vztah k místu
-ochota děla něco pro jiné
-možnost propagace dobrých výsledků

Příležitosti
-pocit sounáležitosti
-důraz na zdravý životní styl jako módu
-menší náklady na pořádání akcí na venkově
-klidnější prostředí než ve velkých městech
-bezpečnější prostředí
-rodinné a kamarádské vztahy
-potřeba realizace jednotlivců a skupin

Slabé stránky
-nedostatek financí
-neochota filantropů podporovat veřejné dění
-nedostatek vybavení pro realizaci aktivit
-chybějící sportoviště
-chátrající sportoviště
-chátrající dětská hřiště
-chybí koncepce volnočasových center v regionu
-malá podpora tvůrčího prostředí
Hrozby
-špatné mezilidské vztahy
-nedostatek času na volnočasové aktivity v důsledku
několikerého zaměstnání
-stárnutí populace
-odliv elit a místních leaderů
-vzdálenost od měst s větší koncentrací lidí
-závist druhých z úspěchu

Mezi 16.30 a 17.00 proběhla přestávka na občerstvení, následně vyzval Ing. Ryšavý přítomné ke
stanovení vize, ideálu, kam by mělo území v tématu venkovského školství a vzdělávání směřovat. Padly tyto
návrhy:
Území MAS Vladař žije spolkovým životem. – Ing. Ryšavý
Děti si už mají kde hrát. – pí. Havrdová
Spolkový život a volnočasové aktivity posilují vztah k místu – MAS Vladař = dobré místo k životu. – pí.
Kantová
Z hlasování mezi účastníky byl vybrán návrh vize od paní Kantové „Spolkový život a volnočasové
aktivity posilují vztah k místu – MAS Vladař = dobré místo k životu.. „ Paní Kantová vysvětlila, že území MAS
potřebuje občany, kteří jsou si vědomy, že zde mají kořeny a mohou se sem kdykoliv vrátit. Což spolkový
život velmi výrazně podporuje. Podle jejích slov je toto u nás v Sudetech, oblasti násilím vykořeněné obzvlášť
potřebné.
Následně Ing. Ryšavý vyzval účastníky k navržení cílů, opatření a cílových skupin, kterých by mělo být
v rámci spolkového života a volnočasových aktivit dosaženo. Manželé Kantovi navrhují, že se musíme zaměřit
především na vybavení spolků. Ředitel navrhuje nazvat „Kvalitní vybavení spolků“. Účastníci souhlasí. A
vyzval přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež mohou tento cíl naplnit. Z diskuze přítomných vzešli
tyto návrhy: materiálně technické vybavení, vzdělávání lidí v neziskovém sektoru, podpora volnočasových
aktivit.

Ing. Ryšavý účastníkům poděkoval za účast a přínosné návrhy. Jednání následně v 18.30 h ukončil.
Upozornil přítomné, že své návrhy či připomínky mohou k tématu spolkové činnosti a volnočasových aktivit
posílat kontinuálně. Zápis z tohoto jednání bude přítomným zaslán do konce týdne.

V Podbořanech dne 27. října 2014

Zapsal: Ing. Josef Ryšavý

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz

Stránka 2 z 2

