
Zápis z 22. 9. 2014 pracovní skupina Spolky a NNO 

Kancelář MAS Region HANÁ, v 17:00 hodin 

 

Analýza nepokrytých oblastí: 

 Kultura a kulturní historie: dostatečně řešené 

 Hasiči suplují všechny dané oblasti 

 Ztratili se Svazy žen (Čunín, Konice), divadelní spolky, kluby seniorů 

 Schází společná porada všech typů spolků – co je potřeba udělat pro Konici, kdo to vede, co 

kdo za co zodpovídá, je potřeba, aby tam byl tahoun, který to vede a řídí. …schází zastřešující 

organizace. Řešení: kulturně společenská komise obce (členové jsou zástupci jednotlivých 

spolků),  

 MPSV – hlavní donátor MR a MC, v současné době přestalo podporovat volnočasové aktivity 

a zaměřili se na vzdělávání dospělých a rodičů. Centra fungují na bázi dobrovolnictví – 

v současné době to upadá a není to možné dále dlouhodobě utáhnout (v centrech fungují 

rodiče na mateřské dovolené),  

Dobrovolnictví v NNO: 

 Ze svojí podstaty toho zatím spolky a NNO nejsou schopni. V našem regionu to jsou pouze 

malé organizace, které by toho využili.  

Členské příspěvky spolků a NNO: 

 Hasiči: 100 – 150 Kč/rok, (70 do střešní okresní organizace, 30 jim zůstává), ze 70 Kč je 30 Kč 

pojištění, odstupňované dle věku: Do 18 let zdarma, platí jen dospělí,  

 Hanáci, o.s.: 300 Kč/rok 

 Sarkander, spolky dětí a mládeže: 50 Kč/rok 

 RC a MC: 100 Kč/rok, ale návštěvníci platí 40 Kč za vstup 

 Myslivecká sdružení:  

 SK: 500 Kč/rok 

 Sokoly a TJ Jednoty: 200 Kč/rok 

 Žádná z organizací nemůže fungovat bez podpory obcí 

Analýza cílových (dotčených) skupin, Analýza rizik, Analýza SWOT – poslat mailem na 

připomínkování 

 Organizační riziko: generační problém, nedostatek lidských zdrojů, tahounů, kteří to povedou 

dál 

 Právní: neznalost a nezájem o nové zákony a legislativu 

 Poradenská činnost pro spolky – naprosto chybí, podpořit to, najít specialisty, kteří jsou 

ochotní to druhým zprostředkovat, prvním krokem je informovanost spolků a NNO 

 


