
 
 
 
 
 
 

   KOMUNITNÍ ŽIVOT/VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

KOMUNITNÍ ŽIVOT 
 

CÍL 
Rozvoj, podpora a větší zapojení všech obyvatel regionu do komunitního života se zacílením i 
na mladé obyvatele, děti a budování pozitivního vztahu k regionu a přeshraniční spolupráce. 
  

OPATŘENÍ 
1) Obnova a rozvoj komunitního života 
- Zapojení všech věkových kategorií do komunitního života 
- Podpora dobrovolnictví 
- Zapojení nových obyvatel obcí do komunitního života 
- Podporování vztahu a úcty k regionu  
- Tvorba strategií se zapojením veřejnosti 
- Obnova a udržování tradic  
- Podpora spolupráce mezi organizacemi v regionu, mezi regiony a přeshraniční spolupráce 
 
2) Infrastruktura pro rozvoj komunitního života 
- Výstavba a rekonstrukce prostor pro komunitní život (multifunkční kulturní domy, atd.) 
- Podpora aktivit zapojující komunitu k rozvoji regionu  
 
3) Podpora komunitního života  
- Informování občanů o komunitě 
- Podpora spolupráce (mezisektorové) mezi veřejnou správou, podnikateli, NNO a 

dobrovolníky (občany) 
- Koordinace obdobných aktivit  
 
4) Rozvoj lidských zdrojů pro spolky a komunitu v celém regionu 
- Školení, semináře, poradenská činnost, lektorská činnost, atd. 
- Pořízení vybavení a režijní náklady pro činnost komunity 
- Výměna zkušeností s nadregionálním a mezinárodním významem 

 
5) Podpora kultury, sportu, společenského života, ekologických a volnočasových aktivit 

apod. 
- Pořízení vybavení, režijní náklady, drobné stavební úpravy 
- Podpora spolupráce mezi organizacemi 

 

Definice komunitního života = spolkové a dobrovolnické aktivity v obci směřující k zapojení 
obyvatel do veřejného života, které vychází z místních potřeb 

 



 
 
 
 
 
 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

CÍL 
Cílem je podpora udržení spolkového života v obcích regionu, podpora aktivních občanů, 
motivace pro postupné zapojení dalších občanů do volnočasových aktivit. Prevence 
kritických jevů u dětí a mládě, zapojení střední generace i seniorů do života obcí. Vytvoření, 
udržování a podpora tradic v regionu a budování pozitivního vztahu k regionu. 

OPATŘENÍ 
 
1) Infrastruktura pro volnočasové aktivity 
- Rekonstrukce a opravy multifunkčních prostor (např.: klubovny) 
- Rekonstrukce a opravy zázemí pro spolkovou činnost 
- Vybavení a dovybavení pro volnočasové aktivity 
- Podpora vzniku Komunitních škol  
- Výstavba a rekonstrukce venkovních a vnitřních prostor pro sportovní využití (např. 

skatepark, venkovní fittness) 
- Rekonstrukce, vybavení a dovybavení knihoven a ZUŠ 
- Projektová dokumentace, studie služeb, analýzy potřebnosti služby/zařízení, projektové 

žádosti 
 
2) Podpora pestré nabídky volnočasových aktivit 
- Podpora prezentace jednotlivých aktivit a zařízení 
- Podpora spolupráce veřejného sektoru a neziskových organizací 
- Podpora volnočasových aktivit ve vztahu k dětem a mládeži, seniorů i dospělých 
- Podpora dobrovolnické činnosti 
- Obnovovaná a vytváření tradic a budování vztahu k regionu 
- Podpora vzniku a činnosti Komunitních škol 

 
3) Lidské zdroje 
- Podpora vzdělávání pracovníků a dobrovolníků volnočasových aktivit (např. kurz první 

pomoci, účetnictví, projektová činnost atd.) 
- Podpora vyhledávání dobrovolníků 


