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1 ÚVOD
Významným podkladem připravovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Prahy 10 pro období 2020–2030 jsou informace o organizacích a spolcích působících na Desítce. Zjišťovali jsme, jaký je předmět jejich činnosti, kdo tvoří členskou základnu,
kde působí či kolik pořádají veřejných akcí ročně. Neméně zajímavé byly i odpovědi na dotazy ohledně spolupráce s MČ Praha 10, zdrojů financování jejich činnosti či limitů, které je
v činnosti omezují. Zmíněny byly také příležitosti pro budoucí spolupráci s MČ Praha 10.
Pro účely sběru podnětů od organizací a spolků byl vytvořen elektronický dotazník (viz příloha č. 1). Data byla sbírána v období od 13. června do 8. července 2019. Dotazník vyplnilo
celkem 78 organizací a spolků.

Cílem dotazníku bylo:
1.

získat přehled o organizacích a spolcích, jejich zaměření, členské základně, podmínkách
pro výkon činnosti, četnosti aktivit, lokalitě a prostorách, kde působí, velikosti a místu
působení,

2.

dozvědět se o jejich aktivitách, zapojení do celorepublikových akcí, přínosu pro obyvatele Desítky,

3.

zmapovat dosavadní spolupráci s MČ Praha 10, definovat její vývoj do budoucna a čím
jsou limitováni ve své činnosti.

Elektronickou formou jsme oslovili celkem 199 organizací a spolků, z čehož 101 se zaměřuje na sport a 98 se věnuje kultuře a volnému času. Dotazník byl dále propagován na webu
www.praha10.cz/strategie a facebooku MČ Praha 10.
Výstupy šetření budou využity pro účely zpracování strategického plánu a předány na příslušné odbory úřadu. Dále budou poskytnuty Výboru pro sport a volnočasové aktivity k jejich využití a nastavení případné další možné podpory činnosti organizací a spolků. Stejně
tak bude o podnětech informována koordinátorka komunitních aktivit v Odboru kultury
a projektů ÚMČ Praha 10.
Anketou mimo jiné také navazujeme na pravidelná setkání sportovních klubů a na několik
kulatých stolů s kulturními aktéry na jaře 2019 k přípravě kulturní koncepce, které zajišťovali
příslušní místostarostové v rámci svých kompetencí.
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Dotazník považujeme za další zdroj informací a názorů této cílové skupiny působící v Praze
10.
Podněty a názory shromážděné v této anketě jsou pro nás významným podkladem pro
správné nastavení a zacílení podpory a velice za ně děkujeme.
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2 Shrnutí výstupů dotazníku
2.1 Základní data
2.1.1

Zaměření organizace

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že zaměření organizací a spolků je různorodé. Někdo
se věnuje jen jedné činnosti a jiní mají ve své náplni odvětví více. Většina ve své odpovědi
uvedla jako hlavní činnost sport (54 %), další volný čas (45 %), kulturu (31 %), vzdělávání (28
%) a podporu komunitního života (28 %). Respondenti se také věnují podpoře rodin (22 %),
sociálním službám (13 %), životnímu prostředí (10 %) a udržitelnému rozvoji (8 %). Mezi jiná
zaměření patří například duchovní služba, architektura a památky (viz graf č. 1).
Graf č. 1: Zaměření organizace

2.1.2

Na jakou věkovou skupinu se zaměřujete?

Z výsledků je patrné, že spolková činnost směřuje ke všem věkovým kategoriím a žádnou
nevynechává. Nejintenzivněji se spolky zaměřují na věkovou kategorii 7-15 let (82 %). Nejméně se věnují seniorům a věkové kategorii do šesti let (53 %). I tak je ale procentuální podíl
relativně vysoký. V sekci „jiné“ spolky upřesnily, že se věnují všem bez rozdílu věku.
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Graf č. 2: Na jakou věkovou skupinu se zaměřujete?

2.1.3

Jaká je činnost vaší organizace?

Většina organizací na Desítce se svým členům věnuje pravidelně, intenzivně a celotýdenně (78 %). To samozřejmě vyžaduje dostatečné finanční a personální zázemí. Je patrné, že
v Praze 10 existuje silná základna a pestrá nabídka aktivit, které obyvatelé Desítky využívají a
spolkovou činnost svým zájmem podporují (viz graf č. 3).
Graf č. 3: Jaká je činnost vaší organizace?
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2.1.4

V jaké lokalitě Desítky působíte?

Nejvíce dotazovaných uvádí jako své působiště Vršovice (44 %), dále Strašnice (22 %) a
následují Malešice (18 %), (viz graf č. 4). Zajímavá je i skutečnost, že tu působí spolky s celopražským dosahem. Jejich počet odpovídá počtu spolků, které na Desítce nerozlišují hranice mezi jednotlivými lokalitami a hlásí se k působnosti pro celou Prahu 10.
Graf č. 4: V jaké lokalitě Desítky působíte?

2.1.5

V jakých prostorách provozujete vaši činnost?

Spolky provozují svou činnost převážně v pronajatých prostorech (74 %). Někteří upřesňují
pronajímatele objektu, ve většině případů je to MČ Praha 10, což jim zabezpečuje stabilní a
přijatelné ceny oproti komerčnímu pronájmu. Menší část spolků (31 %) zmiňuje, že působí
v prostorech v osobním vlastnictví, což poskytuje stabilitu a zázemí. Hodně spolků má na
Desítce trvalé zázemí, jsou etablované a mají dlouhou historii. Jsou zde velké sportovní kluby, jež svým členům poskytují prostory pro aktivity. Jen ojediněle je zmiňováno, že spolek
prostor nepotřebuje, protože pořádá pouze jednorázové venkovní akce pro veřejnost. Z grafu je patrné, že nemalý počet spolků prostory pro činnost hledá (13 %), (viz graf č. 5).
Graf č. 5: V jakých prostorách provozujete vaši činnost?
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2.1.6

Kolik máte zaměstnanců?

Z grafu je patrné, že převážná většina spolků zajišťuje svou činnost jen s malým počtem
zaměstnanců, konkrétně 78 % spolků zaměstnává do deseti zaměstnanců. Jen 9 % spolků
zaměstnává od 10 do 25 pracovníků. Celkem 13 % spolků z celkového počtu 78 odpovědí má
více než 26 pracovníků. Svědčí to o schopnostech a zkušenostech těchto lidí, že i v úzkém
týmu pracovníků je možné zajistit zajímavé aktivity. Spousta lidí je zvyklá v tomto oboru pracovat dobrovolně, bez nároku na honorář a v době svého volného času (viz graf č. 6).
Graf č. 6: Kolik máte zaměstnanců?

2.1.7

Z jakých zdrojů vašich činnost financujete?

Financování spolků je zajištěno převážně z externích zdrojů, často i vícezdrojově a bez těchto prostředků by jejich činnost nebyla možná. Členské příspěvky představují pro spolky významný zdroj financování, má je k dispozici
okolo 68 % spolků. Finance se daří získávat z dotací MČ Praha 10 (čerpá je
67 % spolků) a také od sponzorů (získává je 64 % spolků). V příjmové části
účetnictví se projevují i výnosy z hospodářské činnosti (viz graf č. 7).
Graf č. 7: Z jakých zdrojů vaši činnost financujete?
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2.2 Aktivity organizací a spolků
2.2.1

Kolik akcí pro veřejnost ročně pořádáte?

Z výsledků je patrné, že 42 % spolků se soustřeďuje na méně než 5 hlavních akcí za rok. Je to
s ohledem na kapacity a finanční zdroje logický krok. Mezi 5 až 12 akcemi zorganizuje 18 %
spolků. Zajímavé je, že v součtu 32 % spolků uspořádá během roku od 20 do 50 akcí a někteří
někteří z nich ještě více (viz graf č. 8).
Graf č. 8: Kolik akcí pro veřejnost ročně pořádáte?

2.2.2 Účastní se vašich akcí převážně obyvatelé Desítky?
Z grafu č. 9 je patrné, že spolky na Desítce pořádají akce ve více jak polovině případů převážně pro obyvatele Desítky. Spolky zde mají svoji členskou základnu, sídlí tu a jsou etablováni
v místní komunitě. Ta se o jejich činnost zajímá a podporuje ji. Mnohdy je ale těžké určit, jaký
poměr návštěvníků akcí tvoří obyvatelé Desítky. Tato možnost výběru byla v dotazníku zaznamenána u 41 % respondentů. Zbylých 6 % uvedlo, že obyvatelé Desítky netvoří převážnou
většinu účastníků jejich akcí, dosah pořádaných akcí je tak možné považovat za celopražský
či přesahují hranice Prahy až do Středních Čech (viz graf č. 9).
Graf č. 9: Účastní se vašich akcí převážně obyvatelé Desítky?
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2.2.3 Účastníte se celopražských / celorepublikových akcí a kampaní?
Celkem 31 % dotazovaných odpovědělo, že spolupořádá sousedské slavnosti Zažít město jinak, zářijovou akci, která se obzvláště v Praze stala velice populární. Další často zmiňovanou
je celorepubliková úklidová akce Ukliďme Česko (27 % spolků). Za zmínku stojí také reprezentativní vzorek organizací aktivně spolupracující a podporující akci Noc kostelů. Možnost
poznat noční atmosféru nejen kostelů a chrámů, ale také modliteben, věží a krypt nabízí
celkem 17 % organizací. Ekologicky zaměřenou celosvětovou kampaň Den Země podporuje
15 % organizací. V možnosti „jiné“ se objevily specifické typy akcí, nebo některé ze spolků
uvedly, že se uvedeného typu akcí vůbec neúčastní. Sportovní organizace pořádají různé
sportovní soutěže a přebory s účastí klubů z celé republiky (viz graf č. 10).
Graf č. 10: Účastníte se celopražských / celorepublikových akcí a kampaní?

2.2.4 Kolik dobrovolníků vám ročně pomáhá?
Převážná většina spolků využívá pomoc dobrovolníků v omezeném počtu. Nejčastěji je to
mezi 1 a 25 dobrovolníky. Toto rozmezí uvedlo 55 % spolků. Naopak 19 % spolků dobrovolníky
vůbec nevyužívá a postačí jim vlastní personální kapacity. Za zmínku stojí ještě ostatní respondenti, kteří spolupracují s více jak 40 dobrovolníky (viz graf č. 11).
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Graf č. 11: Kolik dobrovolníků vám ročně pomáhá?
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2.3 Spolupráce s MČ Praha 10
2.3.1

Spolupracujete s MČ Praha 10?

Z výsledků je patrné, že forem spolupráce je více a většina organizací aspoň některou z nich
využívá. MČ Praha 10 má propracovaný a léty zavedený systém finanční podpory, který spolky uvádějí nejčastěji jako příklad spolupráce (69 % spolků). Výsledky ankety ukazují na vzájemnou propojenost při pořádání akcí, ať už formou propagace (45 % spolků) nebo partnerství při organizaci (26 % spolků). Samostatnou částí je Komunitní plánování sociálních
a návazných služeb, ke kterému se organizace hlásí a které je v Praze 10 na velmi vysoké
úrovni. Výsledky nabízí i potenciál možné spolupráce do budoucna (viz graf č. 12).
Graf č. 12: Spolupracujete s MČ Praha 10?

2.3.2 Jakou pomoc byste od MČ Praha 10 uvítali?
Spolky v odpovědi na tuto otázku využily nabídku hned několika možností zároveň. Celkem
62% z nich by uvítalo zjednodušení plnění formálních náležitostí dotační podpory. Stejné
procento organizací uvedlo, že by se podpora mohla zaměřovat na pomoc při propagaci
aktivit. Okolo 32 % spolků by uvítalo nabídku MČ Praha 10 na pronájem prostor. Síťování a
sdílení dobré praxe již v některých oblastech dobře funguje, ale přesto 26 % respondentů
označilo toto téma za příležitost k dalšímu prohlubování. Odpověď „jiné“ zahrnuje převážně
nutnost zajistit finanční podporu na správu, údržbu a rekonstrukci sportovních zařízení a
jejich bezbariérový přístup (viz graf č. 13).
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Graf č. 13: Jakou pomoc byste od MČ Praha 10 uvítali?

2.3.3 Co vás ve vaší činnosti na Desítce omezuje?
Na tento dotaz spolky nejčastěji reagovaly, že jako omezení vnímají nedostatek financí na
provoz, údržbu a rekonstrukce. Dále zaznívaly problémy s parkováním, nedostatkem sportovišť a složitou administrativou v dotačním řízení. Na co bylo často poukazováno, jsou také
omezené možnosti v propagaci a nízká podpora výkonnostního sportu.
Velká skupina respondentů uvedla, že je na Desítce nic neomezuje a že mohou svou činnost
provozovat bez větších limitů. (viz graf č. 14).
Graf č. 14: Co vás ve vaší činnosti na Desítce omezuje?
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2.3.4 Co spatřujete jako pozitivum v působení v MČ Praha 10?
Jednoznačně nejčastěji hodnotí spolky pozitivně otevřenost radnice ve spojení se současnou proměnou radnice. Dále je jako významná zmiňována dotační podpora, dopravní dostupnost, dostatek zeleně a celkově příjemné prostředí MČ. Respondenti oceňují zapojování
veřejnosti do rozhodování, podporu komunitního života a síťování organizací. Sport, systém
podpory sportu a aktivity s tím související jsou ve výsledku také velice dobře hodnoceny.
Graf č. 15: Co spatřujete jako pozitivum v působení v MČ Praha 10?
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3 ZÁVĚR
Do ankety se z celkového počtu 199 oslovených zapojilo 78 organizací a spolků. Na oblast
sportu se z nich zaměřuje 54 %, na volný čas 45 % a na kulturu 31 %. Činnost spolků pokrývá
všechny věkové kategorie a u většiny z nich se jedná o pravidelnou a celotýdenní činnost (78
%). Nejvíce spolků je z Vršovic (44 %) a Strašnic (22 %), přičemž velký podíl tvoří spolky s celopražskou (18%) nebo s celodesítkovou působností (15 %).
Z hlediska zázemí, finančních a personálních kapacit je vidět, že zde fungují velké organizace, jejichž zázemí je stabilní a řeší spíše problémy s kapacitou a rekonstrukcí sportovišť.
Oproti tomu menší organizace a spolky mají omezené možnosti, nedostatek financí, jsou
v nájmu a mají malý počet zaměstnanců. Většina z dotazovaných využívá dotační program
Prahy 10 a finance získává i z jiných zdrojů, jako jsou například členské příspěvky a sponzorské dary.
Spolky na Desítce organizují spoustu zajímavých vlastních akcí, ale zároveň jsou zapojeni
a udržují kontakty s organizátory velkých celorepublikových kampaní. Výrazně přispívají
k podpoře komunitního života Desítky, ať už je to v rámci akcí Zažít město jinak nebo Ukliďme Česko. Přenášejí tak spoustu nápadů a zkušeností do svých vlastních organizací a obohacují se tak vzájemně.
Spolky a organizace jednoznačně oceňují podporu ze strany MČ Praha 10, ale zároveň zde
vidí i potenciál pro další spolupráci a podporu. Uvítali by finanční podporu v oblasti provozu,
údržby a rekonstrukcí prostor. Často se potýkají se složitou administrativou doprovázející
dotační program Prahy 10. V odpovědích se spolky vyjadřují pozitivně k otevřenosti radnice,
k zájmu zapojit místní spolky a obyvatele do rozhodování o budoucnosti městské části.
Uvědomují si výhody, které přináší poloha Prahy 10. Jedná se mimo jiné o dobrou dopravní
dostupnost, příjemné prostředí pro život, dostatek zeleně a bohatý komunitní život.
Výstupy ankety otevírají další možnosti spolupráce a partnerství mezi městskou části Praha
10 a pestrou škálou organizací a spolků na Desítce.
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SWOT analýza spolků a organizací v MČ Praha 10:
Silné stránky:
1.

Aktivita místních spolků směrem k občanům

2.

Upevnění zájmu o místo, kde žijí

3.

Různorodé zaměření spolků

4. Zapojení všech věkových kategorií obyvatelstva
5.

Působení ve všech lokalitách Prahy 10

6. Pravidelná a systematická činnost
7.

Síťování spolků

Slabé stránky:
1.

Deficit financí na provoz v jednotlivých organizacích

2.

Nedostatek vlastních finančních prostředků na rekonstrukce

3.

Nedostatek parkovacích míst

4. Omezená možnost propagace
5.

Kapacitně nedostačující prostory

Příležitosti:
1.

Diskuse k alternativnímu způsobu výuky

2.

Ve spolupráci s MČ Praha 10 zlepšit propagaci

3.

Navýšit finanční podporu z rozpočtu MČ Praha 10

4. Poskytovat finanční prostředky na údržbu a rekonstrukce objektů nezbytných pro
spolkovou činnost
5.

Časově sladit přidělování dotací s přípravou rozpočtu spolků

6. Síťování organizací
7.

Spoluvytvářet přesah úzce zaměřených aktivit do kulturního života

8. Spolupracovat při hledání volných prostor k pronájmu

Hrozby:
1.

Zvyšující se náklady na pronájem prostor

2.

Nedostatek vlastních finančních prostředků na rekonstrukce

3.

Složitá administrace dotačního programu

4. Zdlouhavé stavební řízení při rekonstrukcích
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