
 

 

LIDSKÉ ZDROJE 

 

Cíl:  LZ 3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o seniory 

Cíl napomáhá vnímání regionu, jako území pro radostný a spokojený život a atraktivní 

pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. 

Cíl podporuje infrastrukturu včetně venkovních ploch a doprovodné zázemí – 

vybavení, pomůcky, techniku, mobiliář v oblasti spolkové a volnočasové činnosti. 

V rámci cíle budou podporována opatření směřující k doplnění sportovního, 

kulturního a volnočasového vybavení – dětská hřiště, sportovní / multifunkční hřiště, 

sportovní/ kulturní areály. 

Dále je cíl zaměřen na „aktivizaci“ lidských zdrojů - vzdělávání leaderů a vedoucích 

spolků, aktivity zapojování mládeže do činnosti spolků, využití znalostního a 

dovednostního potenciálu seniorů.  

 

Opatření:  LZ 2.1 Moderní volnočasová infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování volnočasových objektů (klubovny, 

sportovní areály, sportoviště, tělocvičny, spolkové domy, hřiště, apod...), a to jak 

budov, tak venkovních ploch. Zahrnuje stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, 

modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch včetně rozvodů, elektroinstalace, 

vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také stavební výdaje na dílčí volnočasové 

objekty. 

 

Opatření:  LZ 2.2 Rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity 

Opatření napomáhá vytvářet zázemí pro atraktivní a plnohodnotné trávení volného 

času. Zahrnuje pořízení vnitřního i venkovního mobilního vybavení (mobiliáře), 

hardware a software. 

 

Opatření:  LZ 2.3 Vzdělávání a motivace leaderů a vedoucích spolků, motivace 

zapojování mládeže do činnosti spolků 

Opatření směřuje ke zvyšování atraktivity práce v rámci volnočasových aktivit. 

Opatření aktivizuje občany pro spolkovou práci v rámci regionu – se zaměřením na 

rizikovou skupinu mládež, senioři…  

 

Opatření:  LZ 2.4 Rozvoj komunitního života v obci 

Opatření směřuje prohloubení pocitu občana obce regionu – zvýšení regionálního 

patriotismu a vlastního zapojení se do života v obecní komunitě. 

  



 

 

Aktivita: LZ 2.1.1  Rekonstrukce volnočasových objektů 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov, ploch, areálů, hřišť včetně nezbytné 

doprovodné infrastruktury. 

 

Aktivita: LZ 2.1.2  Budování volnočasových objektů 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu objektů a doplnění stávajícího vybavení o nové 

prvky. 

 

Aktivita: LZ 2.2.1  Pořizování vybavení pro volnočasovou a spolkovou činnost 

Aktivity zahrnují nákup vybavení, pomůcek, mobiliáře, software a hardware a 

drobného neinvestičního majetku, techniky pro údržbu spolkového majetku. 

 

Aktivita: LZ 2.3.1  Vzdělávání a motivace leaderů a vedoucích spolků. 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže pro vedoucí spolků na regionální úrovni. Aktivity 

zapojování také mládeže a aktivních seniorů do spolkové činnosti v roli vedoucích 

spolků a osob organizujících volnočasové akce – jednorázové i opakované. 

 

 

Aktivita: LZ 2.3.2  Zapojování mládeže do činnosti spolků 

Aktivity podporující zapojování mládeže do činnosti spolků 

 

Aktivita: LZ 2.3.3  Prezentace a spolupráce spolkové činnosti 

Vytváření možností pro setkávání a prezentaci spolků – výměna zkušeností, příkladů 

dobré praxe, navazování kontaktů. Zahrnuje také přenos informací a propagaci aktivit 

obcí regionu. 

Mapování spolků a jejich činnosti v obcích – tvorba databází/brožur. 

 

Aktivita: LZ 2.4.1  Zakládání venkovských komunitních škol jako center vzdělávání 

i volnočasových aktivit 

Aktivity zahrnují činnosti spojené s faktickým založením komunitních škol.  Aktivita 

zahrnuje také vzdělávání obecních koordinátorů a propojení volnočasových aktivit a 

aktivního občanství v rámci obce – podpora veřejných projednávání (řešit společné 

problémy společně), podpora komunitního plánování, osvěta členů zastupitelstev. 


