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Slabé a silné stránky občanské společnosti  Lanškrounka a potenciálu jejího 

rozvoje 

 

Schválená verze na jednání VH březen 2014  

 

 

Silné stránky : (silné stránky jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro 

další rozvoj občanské společnosti   a jejich ovlivnění, respektive využití je přímo v moci 

místních obyvatel a subjektů  ) 

 

1. Tradice práce s mládeží – kopaná, hasiči, Sokol 

2. Vysoká nabídka sportovních a kulturních akcí zejména v Lanškrouně  

3. Aktivity mateřských center  

4. Klubová činnost aktivních seniorů zejména v Lanškrouně a blízkém okolí  

5. Zvýšení zájmu o církev vlivem působení správce farnosti v Lanškrouně  

6. Vysoký počet kulturních a sportovních spolků v Lanškrouně 

 

 

Slabé stránky : (slabé stránky jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti 

dalšího rozvoje občanské společnosti Lanškrounska  a jejich ovlivnění je přímo v kompetenci 

místních obyvatel a subjektů ). 

 

1. Nízké nehmotné ocenění práce dobrovolníků 

2. Materiální vybavení spolků, nedostatečné prostory 

3. Nedostatečné technické zázemí pro pořádání občanských akcí 

4. Nedostatek financí  

5. Nízké povědomí o občanské společnosti 

6. Nižší zájem o zapojení se do dobrovolnické práce 

7. Malé spektrum nabídky spolkové činnosti ( kulturní, sportovní apod.) v obcích  

8. Nedostatečné informační toky mezi NNO, obcemi a občany 

9. Absence mobilního vybavení pro prodej či prezentaci výrobků místních řemesel  
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Příležitosti : (příležitosti  jsou ty skutečnosti, které mají pozitivní vliv na další rozvoj 

občanské společnosti Lanškrounska  a jejichž využití je nezávislé na konání místních 

představitelů, subjektů a obyvatel ) 

 

 

1. Podpora realizace Integrované strategie území MAS Lanškrounsko. 

2. Nové programovací období EU – dotační příležitosti.   

3. Rozvoj grantové podpory činnosti NNO.  

4. Zvyšování společenské prestiže činnosti NNO včetně podpory jejich zapojování do veřejné 

správy.   

5. Zvyšování daňových úlev podnikatelských subjektů podporujících činnost NNO.  

5. Systémová podpora vzdělávání dobrovolníků působících v neziskovém sektoru. 

 

 

Ohrožení  : (ohrožení jsou ty  skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího rozvoje 

občanské společnosti   Lanškrounska  a jejich ovlivnění není  v kompetenci místních 

přestavitelů, subjektů a obyvatel) 

 

1. Neúměrné zvyšování zákonných povinnosti NNO. 

2. Snižování prestiže neziskového sektoru. 

3. Malá nebo žádná podpora vzdělávání osob působících v neziskovém sektoru. 

4. Nezájem obyvatel o práci v NNO.   


