
Analýza spolkové činnosti na území MAS Voticko 

Na území voticka funguje cca 70 spolků, které se byly založeny k účelu sdružování lidí se 

stejným zájmem, zaměřením své činnosti nebo způsobem trávení volného času. Některé 

vznikly primárně jako organizace zajišťující požární a civilní ochranu obce (jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany 

dobrovolně - SDH) a svým aktivním přístupem a vytvořenou komunitou se podílejí na 

společenském životě v obcích. Další nejvíce zastoupené zájmové spolky jsou tělovýchovné 

jednoty, které se primárně starají o sportovní činnost v obcích, a myslivecká sdružení. 

Akce, které spolky pořádají jsou zaměřeny na společenské a sportovní aktivity pro občany 

obcí ale i z okolí. Na některých spolky spolupracují mezi sebou nebo s obcí. V průběhu roku 

jsou organizovány pravidelné aktivity vázané na tradiční oslavy a akce. Většinou chybí 

specifické akce, které by byly charakteristické pro danou obec nebo spolek (např. Slavnosti 

obce, Dýňobraní, …) Členové spolků jsou schopni zajistit organizaci akce od jejích příprav po 

konečnou realizaci. Základním faktorem je dobrovolná práce s přípravou i konečnou 

realizací, která je podmíněná chutí lidí spolupracovat a jejich citem pro komunitu. Nejsou to 

primárně ziskové aktivity, ten je vždy příjemným bonusem. 

Další aktivitou je práce s dětmi, kde spolky zajišťují pro děti aktivní trávení volného času a 

další vzdělávání. Vychovávají si tím svojí členskou základnu. 

 

SWOT analýza 

  

Silné stránky  

• Existence spolků v každém obci v rámci ORP  

• Aktivity založené na dobrovolné činnosti jednotlivých aktérů  

• Dlouhodobá činnost a historie jednotlivých spolků, tradice  

• Vybudované zázemí pro spolkovou činnost stávajících spolků  

• Vybudovaná důvěra a spolupráce mezi spolky a vedením jednotlivých obcí  

• Rekonstrukce části objektu kláštera sv. Františka z Assisi (2018) jako komunitní 
centrum  

  

Slabé stránky  

• Ne vždy dostatečné financování činnosti  

• Nedostatečná profesionalita v zajištění provozu neziskových organizací (fundraising, 
marketing, účetnictví)  

• Nedostatek aktivních „tahounů“ a nedostatečné sdílení zkušeností a zdrojů  



• Zázemí pro činnost některých spolků v území je zastaralé, nevyhovující nebo žádné 
(ev. prostory jsou sdílené)  

• Nezájem společnosti, malá podpora veřejnosti  

• Nepochopení role neziskového sektoru, která je pro společnost přínosná  

  

Příležitosti  

• Investice do zázemí jednotlivých spolků a jeho rozšíření   

• Vícezdrojové financování činnosti spolků a komunitního života (příspěvky obcí, 
vlastní činnost, dotace)  

• Udržení a rozšíření realizovaných aktivit jednotlivými aktéry v území - podpora aktivit 
pro místní obyvatele podporující komunitní život  

• Navázání větší spolupráce mezi jednotlivými spolky – sdílení zkušeností a zdrojů  

• Předávání zkušeností, získávání nových členů a tahounů spolků, motivace  

• Vytvoření komunikační platformy v rámci ORP (prostřednictvím MAS)  

  

Ohrožení  

• Nedostatek aktivních leaderů  

• Nevychování si následovníků – pokračovatelů činnosti, uzavřená členská základna  

• Neochota spolupracovat s dalšími subjekty  

• Nedostatečné finanční a personální zdroje pro zajištění činnosti a zázemí spolků  

• Zatěžující administrativa v rámci výkaznictví činnosti spolků a dotačních akcí  

• Špatné a nestabilní finanční ohodnocení, velká závislost na financování z veřejných 
rozpočtů  

 


