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Úvod 

V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní centrum a  
Komunitní centrum v Rakové u Konice je jedním z nich. Děje se tak prostřednictvím 
projektu Komunitní centra v Regionu Haná spolufinancovaném EU prostřednictvím 
Operačního programu zaměstnanost. V projektu je výjimečně podporován zisk–ten 
v lidských srdcích. 

Vzájemnou pomocí lidí ve společenství v jednotlivých obcích a na základě vhodně 
zvolených aktivit komunitního centra se podpoří sounáležitost a především zapojení 
a podpora všech, kteří zde žijí a kteří potřebují pomoc nebo se zapojením a 
podílením se na akcích komunitního centra budou cítit v životě prostě lépe. 

Tato analýza potřeb slouží jako výchozí dokument k tomu, aby tyto cíle byly 
naplněny. Na základě seznámení se s výchozími podmínkami, na základě ankety 
mezi občany a cílovou skupinou a pomocí mapování situace v místě komunitního 
centra ze strany místního koordinátora pro cílovou skupinu v rámci projektu se 
navrhuje zaměření a plán činností komunitního centra. Ty budou v rámci projektu i 
následně podporovat rozvoj místního společenství a začlenění především sociálně 
ohrožených skupin. 

Analýza potřeb byla zpracována realizačním týmem projektu Komunitní centra 
v Regionu Haná, přičemž velký podíl práce na ní byl proveden ze strany místního 
koordinátora pro cílovou skupinu v Komunitním centru v Rakové u Konice paní 
Marcely Hajkrové. Kapitola 1 byla zpracována 2019 - 2020 s využitím zdrojů 
dostupných ze Statistického Úřadu ČR, Úřad práce, z webu obce i účetní obce 
Raková u Konice, Obecní kroniky Raková u Konice, z webu Mikroregionu Konicka. 

 

1.1 Popis území 

 

1.1.1 Poloha 

Obec Raková u Konice leží v severovýchodní části okresu Prostějov. Jižní hranicí 
obce protéká říčka Pilávka, která rovněž protéká Rakovským údolím. Na východní 
straně protéká řeka Šumice, obě řeky se stékají v  západní části, před obcí Krakovec. 
Průměrná nadmořská výška obce je 404 m. První zmínka o obci je z roku 1276, první 
písemná zmínka až od roku 1286. 

Příslušnost k územně – správním celkům: 

Kraj: Olomoucký 
Okres: Prostějov 
ORP: Konice 
 

Raková u Konice je součástí mikroregionu Konicko. 
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Obec Raková u Konice se rozkládá na ploše o rozloze 421 ha, z toho 236 ha orné 
půdy a 141 ha lesní půdy. Obec má k  18. 9. 2019 evidováno 200 obyvatel. Raková u 
Konice se rozkládá na 1 katastrálním území a nemá žádné místní části. 

Obec Raková u Konice je součástí mikroregionu Konicko, který se skládá z 20 obcí. 
Konice je jako jediná, která má status obec s rozšířenou působností.  

Obec Raková u Konice sousedí s obcemi: Bohuslavice, Krakovec, Rakůvka, 
Budětsko a Ochoz. 

Spádovým sídlem je město Konice. 

 

Dojezdová vzdálenost: 

 
Dojezdová 
vzdálenost 

Konice (centrum) 

Dojezdová 
vzdálenost 
Prostějov 
(centrum) 

Dojezdová 
vzdálenost 
Olomouc 
(centrum) 

Raková u Konice 6,5 km 22,4 km  26,2 km  
Zdroj: htps://www.google.cz/maps 

 

 

Využití pozemků v obci Raková u Konice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017) 

Druh pozemku Plocha Zastoupení 

Orná půda 235,8 ha 56,1 % 
Zahrady 9,4 ha 2,2 % 

Sady 1 ha 0,2 % 
Trvalé travnaté plochy 9,8 ha 2,3 % 

Lesní půda 141 ha 33,5 % 
Vodní plochy 3 ha 0,7 % 

Zastavěné plochy 6,9 ha 1,6 % 
Ostatní plochy 13,6 ha 3,2 % 

 
Celková výměra k.ú. 420,5 ha 100 % 

Zdroj: https://www.edpp.cz/rak_charakteristika-zajmoveho-uzemi/ 

 

 

Výše uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití 
pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní 
zastoupení s téměř 59%, má v zájmovém území využití půdního fondu jako 
zemědělské půdy, 2,3 % trvale travní porosty, 33,5% tvoří lesy, 0,7 % vodní plochy, 
3,3 % ostatní plochy a pouhých 1,6 % zastavěné plochy. 
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Katastrální mapa obce Raková u Konice 

Zdroj: https://www.edpp.cz/rak_charakteristika-zajmoveho-uzemi/ 

 

Mapa mikroregionu Konicko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.mikroregionkonicko.cz/clenske-obce/ 
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1.1.2 Obyvatelstvo 

 

Demografická situace 

Raková u Konice má v součastné době 200 obyvatel. V posledních letech se počet 
obyvatelstva pohybuje kolem 200 obyvatel. Jak můžete vidět na grafu níže ani 
v průběhu let se situace moc nemění. 

 

Počet obyvatel v průběhu let: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (data 2004 – 2018, verze pro MAS k 30.6.2018) 

 

Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrujících 

Počty narozených, zemřelých, přistěhovaných a vystěhovalých v letech 2004 - 2018 

Roky Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

2004 1 4 12 1 
2005 1 1 5 1 
2006 2 2 3 3 
2007 2 1 3 3 
2008 2 1 8 10 
2009 1 1 7 1 
2010 2 3 5 3 
2011 - 3 2 2 
2012 2 2 3 6 
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2013 4 5 7 5 
2014 2 2 4 - 
2015 2 3 3 6 
2016 3 4 7 5 
2017 2 3 2 3 
2018 1 2 3 4 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr 

Nejvíce narozených lidí bylo v roce 2013 (4 lidé), dlouhodobě se přírůstek pohybuje 
kolem 2 – 3 dětí. V tom též roce 2013 byla i největší úmrtnost v naší obci (5 osob). 
V roce 2014 se naše obec rozrostla nejvíce, o 12 obyvatelů, naopak v roce 2008 naši 
obec opustilo 10 obyvatelů. Obec Raková u Konice má z dlouhodobého hlediska 
stále kolem 200 obyvatel. Hustota za lidnění je 47,6 % v roce 2015. 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 muži ženy celkem 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 81 81 162 
Z toho podle stupně 
vzdělání 

Bez vzdělání  1 - 1 
Základní včetně 
neukončeného 

14 29 43 

Střední vč. Vyučení (bez 
maturity) 

51 36 87 

Úplné střední (s maturitou) 10 12 22 
Nástavbové studium - - - 
Vyšší odborné vzdělání - - - 
Vysokoškolské 1 2 3 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší počet zastoupení představují lidé se Středoškolském 
vzdělání - bez maturity, dále lidé se základním nebo neukončeném vzdělání. 

Rozdělí podle věku v průběhu let 

Rozdělení obyvatel podle věku v průřezu let: 

Rok 1991 2001 2005 2019 

Počet 
obyvatel 

168 181 200 200 

Ženy 87 98 103 109 
Muži 81 83 97 91 

Rozdělení podle věku 
0 - 14 let 23 31 46 24 

15 – 64 let 100 118 122 135 
65 a více 45 32 32 41 

Zdroj:https://www.czso.cz/documents/10180/20537066/711206o278.pdf/c37033db-46e5-
4c00-8531-23fc342a82b7?version=1.1, rok 2019 zjištěn z OÚ Raková u Konice 

Z tabulky výše lze vyčíst, že v naší obci je více žen než můžu. Nejvíce obyvatel má 
obec v produktivním věku. V tabulce najdeme jen vybraná data, které jsme vyčetli na 
stránkách Českého Statistického Úřadu. 
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Situace v mikroregionu Konicko: 

Počet obyvatel v poledních letech v Mikroregionu Konicko klesá, v lepším případě 
stagnuje. Je to dáno tím, že mladí lidé se stěhují blíž za prací, protože je u nás 
nedostatek pracovních příležitostí než ve větších městech. 
Zdroj:http://files.mikroregionkonicko.cz/200000123-
3ba113d763/Program_%20rozvoje_2013-2020_Mikroregion_Konicko.pdf 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Spolků, které v naši obci působí, není mnoho, i tak se snažíme aktivizovat 
společenský život našich občanů.  Širší využití volnočasových aktivit nám nabízí 
mikroregionu Konicko, do kterého patříme. Pořádá různé zájezdy, vzdělávací pořady 
a různé kulturní i sportovní vyžití. 

Přehled spolků působící na území obce Raková u Konice: 

Spolek Kontaktní 
osoba 

E-mail Profil činností Členská 
základna 

SDH Josef 
Čapka 

Sdh.Rakova@seznam.cz Požární 
bezpečnost 

v obci, práce 
s mládeží, 

kulturní akce 

88 

MC Alena 
Jedličková 

mcrakovacek@seznam.cz Práce a aktivity 
pro děti, 
mládež, 
dospělé, 
seniory. 

25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Spolek Dobrovolných hasičů Raková u Konice je významným pořadatelem kulturních 
a společenských akcí v obci. 
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1.1.3 Hospodářství 

Ekonomická situace 

Naše obec je malá, možná právě proto nemá mnoho podnikatelů, kteří by přispívali 
do obecního rozpočtu. V obci Raková u Konice existuje základní nabídka služeb, 
nejen pro místní obyvatele, jako je obchod, pohostinství a mateřská škola. Naopak 
zde právě chybí zdravotní služby, kadeřnické a kosmetické služby a podobné typy 
služeb. Ale to je dáno velikostí obce. 

 

 

Hospodářství v obci charakterizuje graf níže, na kterém jde vidět, jaké jsou celkové 
příjmy a výdaje obce. 

Příjmy a výdaje obce Raková u Konice

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Příjmy

Výdaje

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

 
 
 
Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích 

Obyvatelé naší obce převážně dojíždějí za prací do větších měst. Několik málo 
pracovních příležitostí je přímo v obci.  Největším zaměstnavatelem v obci je 
zemědělská farma, která má hlavní sídlo v obci Bohuslavice. Pracuje tam 6 lidí 
z obce. Dále máme truhlářství, kde jsou zaměstnaní 2 obyvatelé naší obce. Také 
máme obchod a mateřskou školu kde je zaměstnaný 1 obyvatel obce. V roce 2014 
bylo evidováno v naší obci dle úřadu práce 6 nezaměstnaných. Novější data 
nemáme k dispozici. 
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Místní podnikatelské subjekty 

Podnikatelský subjekt - 
název 

Sídlo Zaměření 

Svoboda Jiří – Stolařství  Raková u Konice 13 Výroba nábytku a 
bytových doplňků 

Hajkr Petr – Velkorakovský 
minipivovar 

Raková u Konice 45 Hostinská činnost a prodej 
kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin 

Vladimír Bártek – 
Obkladačské práce 

Raková u Konice 29 Obkladačské práce 

Srovnal Josef Raková u Konice 15 Lesnictví 
Pavel Jedlička  Raková u Konice 102 Zámečnictví a 

nástrojařství 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Hospodařící domácnost podle typu 

Hospodařící domácnosti 71 

V tom Tvořeny jednou rodinou 54 
V tom Úplně Bez závislých 

dětí 
28 

Se závislými 
dětmi 

16 

Neúplné Bez závislých 
dětí 

5 

Se závislými 
dětmi 

5 

Tvořené 2 a více rodinami 1 
Domácnosti jednotlivců 14 
Vícečlenné nerodinné domácnosti 2 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

 

 

Tabulka uvádí, že v naší obci převažují domy obydlené jednou rodinnou bez 
závislých dětí, následují domy s rodinami tvořeny jednou rodinnou se závislými 
dětmi. Velkou část tvoří i domy obydlené pouze jednotlivcem, jedná se převážně o 
obyvatele v důchodovém věku. 
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Tabulka níže vám napoví, v jakém oboru u nás lidé nejvíce podnikají:  

 Registrované podniky Podniky se zjistitelnou 
aktivitou 

Zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

6 4 

Průmysl celkem 6 5 
Stavebnictví 4 3 
Velkoobchody a 
maloobchody; 
opravy a údržba 
motorových vozidel 

4 1 

Doprava a 
skladování 

- - 

Ubytování, 
stravování a 
pohostinství 

1 - 

Informační a 
komunikační 
činnost 

- - 

Peněžní a 
pojišťovací 

- - 

Činnost v oblasti 
nemovitostí 

- - 

Profesní a vědecká 
a technické činnosti 

1 1 

Administrativní a 
podprůměrné 
činnosti 

2 1 

Veřejná správa a 
obrana; povinné 
sociální 
zabezpečení 

- 2 

Zdravotní a sociální 
péče 

- - 

Vzdělávání - - 
Kulturní, zábavní a 
rekreační činnost 

1 - 

Ostatní činnosti 2 1 
Celkem 30 18 
Zdroj: ČSÚ- Veřejná databáze rok 2018 
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Osoby registrované v podnicích 

 Registrované podniky Podniky se zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 30 18 
Fyzické osoby 22 13 
Fyzické osoby 
podnikající dle 
živnostenského zákona 

18 9 

Fyzické osoby 
podnikající dle jiného 
než živnostenského 
zákona 

2 2 

Zemědělští podnikatelé 2 2 
Právnické osoby 8 5 
Obchodní společnosti 1 1 
Akciové společnosti - - 
Družstva - - 
Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze rok 2018 

 

 

Trh práce 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Zde se zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 Muži Ženy Celkem 

Ekonomicky aktivní celkem 45 40 85 
V tom Zaměstnání 36 34 70 

Z toho 
podle 

postavení v 
zaměstnání 

Zaměstnanci 31 29 60 
Zaměstnavatelé - - - 
Pracující na vlastní 
účet 

4 4 8 

Ze 
zaměstnání 

Pracující důchodci 1 1 2 
Ženy na mateřské 
dovolené 

- - - 

Nezaměstnání 9 6 15 
Ekonomicky neaktivní celkem 42 59 101 

Z toho Nepracující důchodci 24 26 50 
Žáci, studenti, učni 18 22 40 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 2 3 5 
Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

Z tabulky vyčteme že, převažují lidé, kteří jsou zaměstnáni, než ti co pracují na 
vlastní účet. V tabulce najdeme v zastoupení nepracující důchodce, kteří se svým 
počtem téměř vyrovnají zaměstnaným lidem. 

 



14 

 

Vyjíždění do zaměstnání 

Vyjíždějící celkem 55 muži ženy 

V tom Vyjíždějící do zaměstnání 30 13 16 
V tom V rámci obce 1 - 1 

Do jiné obce okresu 15 6 9 
Do jiného okresu kraje 13 6 7 
Do jiného kraje 1 1 - 
Do zahraničí - - - 

Vyjíždějící do školy 25 - - 
V tom V rámci obce - - - 

Mimo obec 25 - - 

 

Doba cesty Ženy Muži Žáci a studenti Celkem 

Vyjíždějící denně mimo 
obec 

16 12 22 28 

Z toho doba cesty:     
Do 14 minut 3 1 7 4 

15 – 29 minut 3 2 5 5 
30 – 44 minut 4 4 2 8 
45 – 59 minut 1 2 6 3 
60 – 89 minut 5 2 2 7 

90 a více minut - - - - 
Zaměstnání bez stálého 
pracoviště 

1 4 - 5 

Zaměstnání a žáci 
s nezjištěným místem 
pracovištěm, školy v ČR 

1 3 3 4 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

Dojezdová vzdálenost je 30 – 50 km, občané dojíždějí za prací do těchto měst: 
Olomouc, Prostějov, Litovel, Konice. V tabulce výše můžeme vidět, jak dlouho 
občané obce dojíždějí za prací.  

 

Míra nezaměstnanosti 

Rok Počet 15 - 64 Počet UoZ  DOS UoZ PNO 

2013 132 14 10,6 % 
2014 137 8 7 5,1 % 
2015 135 12 11 8,1 % 
2016 107 3 3 2,8 % 
2017 NEDOSTUPNÁ DATA 
2018 130 2 2 1,5 % 
2019 NEDOSTUPNÁ DATA 

Zdroj: ČSÚ 

 

Počet 15 - 64 - počet obyvatel ve věku 15 - 64 let          
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Počet UoZ - celkový počet uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v dané obci na 
konci sledovaného měsíce 

        

DOS UoZ - počet dosažitelných uchazečů ve věku 15 - 64 let na konci 
sledovaného měsíce  

        

PNO - podíl nezaměstnaných osob          

 

V roce 2013 byla v naší obci největší nezaměstnanost 10,6 %, bohužel z  let 2017 a 
2019 nejsou dostupná data.   

 

1.1.4 Cestovní ruch 

Obec Raková u Konice je zajímavá tím, že se téměř ve středu obce nachází budova, 
ve které je kaplička a zároveň i hasičská zbrojnice. Okolí naší obce je tvořeno lesy, 
kde jsou značené turistické trasy a jsou vhodné na pěší turistiku. V obci se několikrát 
do roka pořádají kulturní akce, které přilákají i obyvatele z okolních vesnic. Jsou to 
například taneční zábavy, tradiční stavění a kácení máje a jiné akce. 

Přírodní a kulturní aktivity v okolí:  

• Ochozská kyselka - Pod vesnicí Ochoz u Konice východním směrem, se 
nachází údolí potoka Pilavky. Tento potok proteče 
Rakovským údolím a vlévá se u obce Krakovec do větší 
Šumice, která je přítokem Blaty. A právě v tomto údolí se 
nacházejí dva zdroje zapomenuté Ochozské kyselky. Je zde 
malá ruční pumpa, kde si kyselku můžeme načepovat. V 
těsné blízkosti je vybudovaný altánek a mostek přes potok. V 
altánku je posezení a informace o místě, z nichž jsem také 
čerpala. Z jedné strany altánku je louka, ze tří ostatních 
jehličnatý les. Nachází se 2,4 km od naší obce, ale dá se 
dam dojít i pěknou procházkou. 

 

•  Zámek Krakovec – V obci Krakovec je postavený zámek, dlouho byl 
opuštěný. Nyní je v soukromém vlastnictví, opravený ale 
nepřístupný. Obec nabízí i tak krásné pocházky obcí, kolem 
zámku ale i po okolí. Krakovec nabízí i jiné památky spíše 
duchovního charakteru. Najdeme zde smírčí kříže a boží 
muka, k některým jsou pořádány i každoroční poutě. Obec 
se nachází 3,2 km od naší obce. 

 

•  Zámek Konice -  V zámku Konice sídlí umělecká škola a je zde obřadní 
a koncertní síň. V přízemí zámku je expozice zvyků 
a řemesel na Konicku. Seznámíte se zde s řadou řemesel, 
která mají na Konicku dlouholetou tradici, např. mlynářství, 
vahařství, kovářství, pivovarnictví, krejčovství a řadu jiných. 
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Najdete tu mimo jiné i mnoho vzácných exponátů, jako 
dochovaný nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku, či 
zbraně z napoleonských válek. Návštěvníci mohou shlédnout 
novou prohlídkovou trasu, při které uvidí expozici zvyků 
a řemesel, zámeckou galerii a nádhernou obřadní síň. 

 

• Pramen Pilávky – Pramen se nachází mezi obcemi Bohuslavice, Polomí, 
Hačky a Hvozdem. Pramen je ukrytý v lese a vede k němu 
krásná procházka zalesněnou krajinou. U pramene je sedí 
socha dívky která pramen ochraňuje. Pramen je od naší 
obce vzdálený 4,2 km. 

 

• Švédské šance u Ludéřova – Jedná se o keltské pozůstatky osídlení 
u Ludéřova, je to čtvercové opevnění na zalesněném, 
mírném severovýchodním svahu západně od obce 
orientované svými stranami zhruba ve směru světových 
stran. Valy uzavírají plochu o rozloze 12 560 m². 

 

Ubytování: 

V obci Raková u Konice není žádná možná možnost se ubytovat, ale v okolí jsou 
následující možnosti: 

• Hospůdka na Chalupě v obci Hačky - Zrekonstruovaný objekt se 
2 apartmány (2+1 a 4+1) s vlastním sociálním zařízením 
a televizorem, k dispozici vybavená kuchyňka s lednicí, bazén, 
tělocvična, terasa ve dvoře, možnost polopenze. 

• Penzion živnostenský dům Konice – Celoroční provoz, počet pokojů 10. 

Ubytování lepší je ve městech třeba v Prostějově vzdáleném 23 km, nebo 
v Olomoucí vzdáleném 26,6 km, v Litovli 19,3 km. V těchto místech je více možností 
k ubytování. 

Stravování: 

• Živnostenský dům – 6,8 km, Konice 

• Na hřišti – 6,8 km, Konice 

• Bistro Route 66 – 5,3 km, Konice, Vyšehrad 

• Hospoda u kaple (u Ošina) – 8,4 km, Pěnčín 
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1.1.5 Vybavenost a dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

 V naší obci není možnost železničního spojení. Nejbližší železniční spojení je ve 
městě Konice, která je vzdálená 6,8 km. Autobusové spojení je dostačující vzhledem 
k tomu, že většina obyvatel dojíždí do města autem. 

Počet spojení do nejbližšího města (pouze přímá) 

Počet spojení 

 Vzdálenost Všední dny Víkend 
Konice 6,8 km 5 - 

Prostějov 22,4 km 7 1 
Olomouc 26,2 km 7 7 

Zdroj: vlastní zpracování; IDOS 

 
Cyklistická doprava - cyklisté využívají  vozovky silnic, místních i účelových 
komunikací. Obcí prochází po silnici třetí třídy značená dálková cyklotrasa č. 5028 : 

Prostějov – Smržice – Čelechovice – Čechy p. K. – Krakovec – Raková – Rakůvka – 
Konice - Skřípov - Pohora 
 
Bezpečnost 

Bezpečnostní situací obec nevybočuje z průměru. 

 

Vybavenost 

Bydlení 

V naší obci převažují rodinné domy, nejsou zde bytová družstva. Nenalezneme zde 
ani byty pro sociálně slabší obyvatele. 

  Fyzických 
osob 

Spoluvlastnictví Neobydlené  

celkem 104 70 1 33 
Zdroj:ČSÚ 

Počet osob v bytě (rodinném domku) 

Počet osob v bytě Stav k 2011 

1 12 
2 25 
3 11 
4 11 

5 a více 9 
Zdroj: ČSÚ 
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Podpora bytové výstavby obci: 

V součastné době probíhá odkup pozemků od soukromých majitelů. Vznikne lokalita, 
kterou obec zasíťuje, a tím vzniknou pozemky pro budoucí výstavbu. 

Sociální bydlení: 

Obec Raková u Konice nevlastní žádné byty, které by mohly být přebudovány na 
byty pro sociální bydlení. Výstavba sociálních bytů se u nás neplánuje, z důvodů 
malé obce. 

Individuální rekreační objekty: 

V naší obci je zhruba 24 chat, které slouží majitelům k rekreaci.  

Školství a vzdělání 

Obec Raková u Konice disponuje mateřskou školou, do které se sjíždějí děti 
z okolních vesnic. Pro žáky devítiletých škol jsou k dispozici školy v okolních obcích 
jako je například Laškov, Bohuslavice či město Konice, kde se nachází i gymnázium. 
Pro děti a žáky s rodiči zde funguje Mateřské centrum Rakováček. 

 

Mateřská škola 

Zřizovatelem mateřské školy je obec Raková u Konice. Mateřská škola je tvořena 
dvoupodlažní budovou, se dvěma třídami a stravovnou. V součastné době funguje 
na výjimku starosty pouze jedna třída o počtu 28 dětí. Celková kapacita budovy činní 
42 dětí. K dnešnímu dni je do mateřské školky přihlášeno 24 dětí, z naší obce jí 
navštěvuje 7 dětí. Mateřská škola má celkem 2 pedagogy, kteří jsou plně 
zaměstnáni. Mateřská škola nedisponuje speciálním pedagogem, asistentem 
pedagoga, vychovatelem, psychologem a ani výchovným poradce. Do mateřské 
školy dojíždí jednou týdně logopedka. Obec Raková u Konice přispívá na provoz 
mateřské školy 200 000 Kč. Obec zřídila dotaci rodičům dětem, které navštěvují 
zařízení v naší obci ve výši 6 000 Kč na žáka. 

 

Financování mateřské školy 

Zřizovatel přispívá každoročně na provoz mateřské školy. 

 

Zdravotní středisko 

V naší obci se nenachází žádné zdravotní středisko. Nejbližší se nachází v Konici, 
která je vzdálená 6,8 km a dále v Prostějově vzdáleném 22,4 km nebo v Olomouci 
vzdáleném 26,2 km.  
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Kultura 

Region Konicka nepatří k oblastem s ideálními podmínkami pro pravěké a raně 
středověké osídlení. Na katastru obce Raková nemáme doloženy žádné předchozí 
osídlení. Původně byla založena, jako jedna z malých obcí v tomto kraji 
nejpravděpodobněji německými přistěhovalci. Písemné záznamy zmiňují rok 1348, 
kdy byla Raková markraběcím lénem ve vlastnictví tří majitelů. Byli to Adam 
a Bohuslav z Rakových a jejich strýc Ondřej z Krakovce.  

Naše obec nevlastní žádnou významnou památku, pouze přírodní památky, které 
jsou volně dostupné všem obyvatelů a návštěvníkům obce.  

Spolky se sídlem na území obce sporadicky pořádají kulturní a společenské akce. 

Seznam akcí na rok 2019 

Datum Seznam akcí na rok 2019 Pořádající 

Leden Valná hromada SDH SDH 
Únor   

Březen Divadelní představení - 
muzikál 

Obec 

Dubem   
Květen Stavění a kácení máje 

Den matek 

SDH 

Obec 
Červen   

Červenec Obecní hody, mše v kapli Obec 
Srpen Taneční zábava 

Zájezd do družební obce 

SDH 

Obec 
Září - - 

Říjen - - 
Listopad - - 
Prosinec Mikulášská besídka 

Obecní ohňostroj 

Obec 

Obec 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dostupnost kultury v okolí: 

Občané převážně dojíždějí za kulturou do spádových měst, jako je například Konice, 
Prostějov, Olomouc, Litovel, Jesenec. Konice pořádá koncerty a zájezdy za kulturou 
do hlavního města, různé výstavy a podobně. V obci Jesenec jsou pravidelně zvaná 
různá divadla a nabízejí lidem svá představení.  V Prostějově najdeme galerie, 
výstavy i divadlo. Olomouc je vyhlášeno městem kultury, je nejvýznamnějším sídlem 
kultury v našem kraji. Nalezneme zde Moravskou filharmonii a Moravské divadlo, 
Divadlo hudby, Divadlo Tramtárie, Divadlo Konvikt, Divadlo v Šantovce, pro nejmenší 
je tam například Divadlo Kašpárková říše. V Olomouci najdeme nespočet galerií i kin. 

Těchto kulturních akcí se účastní různé věkové skupiny občanů. 
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Kulturní zařízení: 

V obci chybí kulturní zařízení. Větší kulturní akce jsou pořádané v místním klubovém 
zařízení (pohostinství) nebo v budově mateřské školy. 

Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované): 

• 2016 – oslavy obce 740 let od první písemné zmínky 

• 2015 – 130 let od založení SDH Raková 

Sport a volnočasové aktivity 

V naší obci již nefunguje Sportovní klub. Mladí lidé dojíždějí za sportovním vyžití do 
města Konice či Prostějova, které jím nabízí lepší příležitosti. Naše obec vlastní 
sportovní areál, je zde travnaté hřiště na fotbal, ve spodní části pískové hřiště na 
nohejbal. 

Působení farnosti 

V místní kapli sv. Anny, jsou slouženy církevní obřady. Do naší obce dojíždí pan farář 
z farnosti Bohuslavice, pod kterou spadáme. 

Knihovna 

V obci je i místní knihovna, která čítá přes 1000 výtisků knih. Ve spolupráci 
s městskou knihovnou v Prostějově probíhá půjčování a výměna knih. 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

V obci Raková u Konice se nevyskytuje žádný závažný jev, negativně ovlivňující 
životní prostředí v obci. 

Kvalita ovzduší 

V obci neexistuje větší zdroj znečištění. Problémem je v chladnějším období, kde se 
projevuje nesprávné topení v některých oblastech obce i když je obec plynofikovaná. 

 

Půdní fond 

Orná půda 56,1 % 
Zahrady 2,2 % 
Sady 0,2 % 
Trvalé travnaté plochy 2,3 % 
Lesní půda 33,5 % 
Vodní plochy 0,7 % 
Zastavěné plochy 1,6 % 
Ostatní plochy 3,2 % 
Zdroj: ČSÚ 
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Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

▪ obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 
▪ plynofikace 
▪ úprava zeleně na veřejném prostranství 

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňující životní prostředí obce negativně 

▪ znečišťování životního prostředí spalinami z domácností 
▪ vypouštění odpadních látek z domácností do potoku 

 

Správa obce 

Velikost úřadu, personální zajištění 

V čele naší obce je pan starosta, místostarosta a další 3 členi zastupitelstva. Ve 
finanční i kontrolní komisi jsou vždy 3 členové zastupitelstva. Účetnictví v obci 
zajišťuje obyvatelka obce, která je zde zaměstnána na poloviční úvazek. 

 

 

Vybavenost obce 

Typ úřadu Obecní úřad 
Kód obce 589951 
Okres Prostějov 
SO ORP Konice 
SO POÚ Konice 
Finanční úřad Konice 
Úřad práce Konice 
Stavební úřad Konice 
Matrika Bohuslavice 
Kanalizace (ČOV) - 
Veřejný vodovod - 
Plynofikace Ano 
Pošta Laškov 
Veřejná knihovna Ano 
Zdravotní zařízení - 
Lékárna  - 
Mateřská škola Ano 
Základní škola - 
Dostupnost sídla kraje (km) 26,2 
Dostupnost sídla okresu (km)  6,8 
Zdroj: ČSÚ 2011 
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 1.2. Sociální oblast 

1.2.1. Strategické dokumenty/ rozvojové plány včetně komunitního 
plánu 

Informace dostupné v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 
kraji pro roky 2018 – 2020. Tento dokument obsahuje souhrn plánu na určité období. 
Každý rok vzniká tzv. Akční plán, jehož cílem je nastavení sítě sociálních služeb 
v souladu s prioritami a cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Olomouckém kraji, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, 
efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. 

Akční plán v návaznosti na rozvojové aktivity střednědobého plánu definuje kapacitu 
sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Potřebnost kapacit sociálních 
služeb vychází z komunitního plánování na obcích, z podnětů, které kraj získal na 
základě jednání s poskytovateli a občany, popřípadě dalšími subjekty. Při 
stanovování kapacit vychází ze strategických cílů určených střednědobým plánem. 

Prostřednictvím plánování sociálních služeb jsou zjišťovány potřeby osob na daném 
území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Plánování 
slouží pro stanovení budoucích cílů a určení prostředků k jejich dosažení. Cíle 
plánování v sociálních službách:  

• zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb, 

• zefektivnění práce poskytovatelů sociálních služeb, 

• účelné využití finančních prostředků vyčleněných na poskytování sociálních 
služeb. 

Při vyhodnocování potřebnosti vzniku služeb v Olomouckém kraji je nutné mít na 
zřeteli, že nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území kraje. Je nezbytné brát 
v úvahu i řadu charakteristických potřeb, determinujících určité rozdíly. Například: 

• věkové, kvalifikační a sociální struktury obyvatel na daném území 

• struktury osídlení – velikost obcí a hustota osídlení 

• míra urbanizace 

• míra realizace tradiční funkce rodiny v péči o staré občany  

V prvním roce platnosti Střednědobého plánu 2018 – 2020 docházelo 
prostřednictvím činnosti PS (Pracovní skupina) a OSV (Odbor sociálních věcí) k 
postupnému naplňování indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle a opatření, které 
byly sestaveny tak, aby byla zachována dostupnost sociálních služeb a sociální 
služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů OK (Olomoucký 
kraj). 
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Naplňování opatření:  

Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, 
bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. U PS (pracovní skupiny) 
5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené byl stanovený cíl 
Střednědobého plánu 2018 - 2020 rokem 2018 zcela naplněn.  

 

Rozpracováno + částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity 
vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl 
být naplněn, případně je naplněna část nastaveného opatření. Jedná se 
především o cíle a opatření nastavené u PS 2 Osoby se zdravotním 
postižením, dále pak jedno opatření u PS 3 Senioři a PS 6 Osoby 
ohrožené návykovým jednáním.  

 

Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu 
každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti 
vedoucí k jejich naplnění. Průběžně naplňovány jsou především rámcové 
cíle Střednědobého plánu 2018 – 2020, jejichž plnění se prolíná napříč 
všemi roky platnosti plánu, dále pak cíle a opatření u PS 1 Děti, mládež a 
rodina a PS 4 Etnické menšiny a cizinci.  

Nenaplněno – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které v průběhu roku 
2018 nebylo z objektivních příčin možné naplnit. Např. opatření, u kterých 
nedošlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb v souladu s 
POSTUPEM k podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě 
sociálních služeb Olomouckého kraje. Z uvedeného důvodu zůstávají 
nenaplněny opatření u PS 1 Děti, mládež a rodina a PS 2 Osoby se 
zdravotním postižením.  
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Evaluační zpráva za rok 2018 vyhodnocuje naplnění stanovených cílů a opatření v 
průběhu uvedeného roku. Na celkové zhodnocení celého plánovacího cyklu a 
naplnění jednotlivých cílů a opatření Střednědobého plánu 2018 – 2020 bude 
zaměřena Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020. 

Zdroj:file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ok-na-rok-
2020.pdf 
         https://www.sumperk.cz/filemanager/files/284760.pdf 
 

1.2.2. Dosavadní vývoj/podpora sociálních služeb komunitního 
charakteru v regionu 

V obci Raková u Konice nebyla od roku 2000 rozšířena a ani vybudovaná žádná 
sociální služba. 

1.2.2.1. Jaká je nabídka sociálních služeb? Pro jaké služby a v jaké 
kapacitě? 

Sociální služby 

 Organizace Forma Název zařízení Poskytované 
sociální 
služby 

Kapacita 

1 Dům seniorů 
František – 

Náměšť na Hané, 
p. o. 

o.p. 
kraj 

Dům seniorů 
František-
Náměšť na 
Hané, o. p. 

Domov pro 
seniory 

53 

2 Domov důchodců 
Jesenec, p. o. 

p. o. 
kraj 

Domov 
důchodců 

Jesenec, o. p. 

Domov pro 
seniory 

 

3 Domov pro 
seniory Kostelec 
na Hané, p. o. 

p. o. 
obec 

Domov pro 
seniory 

Kostelec na 
Hané p.o. 

Domov pro 
seniory 

58 

4 Domov pro 
seniory Ludmírov 

p. o. 
obec 

Domov pro 
seniory 

Ludmírov 

Domov pro 
seniory 

36 

5 Domov se 
zvláštním 

režimem Bílsko 

o.p.s. 
kraj 

Domov se 
zvláštním 

režimem Bílsko 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

34 

6 Charita Konice Církevní 
Dům pokojného 

stáří Domov pro 35 
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organizace Bohuslavice seniory 

Charitní 
pečovatelská 

služba 

Pečovatelská 
služba 

Ambulantně 3 

Terénně 140 

7 Pomadol 
Olomouc 

s.r.o. Pomadol 
Olomouc 

Pečovatelská 
služba 

 

8 Trilobit o.p.s 

. 

o.p.s. 
zřizovatelem 

obec 
Čelechovice 

na Hané 

Trilobit o.p.s. Cháněné 
bydlení 

48 byt. 
Jednotek 

chráněných 

2 byt. 
Jednotky 

nechráněné 

 

9 
Obec Čechy pod 

Kosířem 
(zřizovatel a 

provozovatel), 
Charita Konice 
(poskytovatel 
soc. služeb) 

Církevní 
organizace 

Dům pokojného 
stáří 

s pečovatelskou 
službou Čechy 
pod Kosířem 

Pečovatelská 
a 

ošetřovatelská 
služba 

21 jednopokoj. 
byt jednotek 

3 dvoupokoj. 
byt.jednotek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.2.2.2. Současné řešení příležitostné krizové situace 

V případě, že se v obci Raková u Konice objeví krizová situace, je člověk v takovém 
případě odkázán zástupcem samosprávy na odbor sociálních věcí nebo úřad práce 
v Konici. 

 

1.2.3. Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti 
sociálního začleňování 

1.2.3.1. Informace o životním stylu 

Jaké jsou kvality potenciálu lidí v komunitě / lokalitě? 

V naší obci neproběhlo žádné dotazování na zjištění spokojenosti obyvatel 
a mezilidských vztahů v obci. 

Jak lidé přemýšlí o své situaci? O svých problémech, potřebách, nápadech 
a přáních? 



26 

 

Na tuto otázku neznám odpověď. Spoluobčané když mají nějaké připomínky, nápady 
tak s tím přijdou na obecní úřad k panu starostovi. Kde společně prodiskutují návrhy, 
které jsou poté posuzovány obecným zastupitelstvem. 

1.2.3.2. Jak fungují sousedské vztahy? 

Nemohu objektivně zhodnotit, nemám dostupná data. 

1.2.3.3. Jaké skupiny v komunitě existují? 

Najdou se v komunitě přirozené autority? 

V případě různých situací, ve kterých se obyvatelé naší obce mohou ocitnout se 
obracejí s žádostí o podporu při řešení nebo hledání možných způsobů řešení 
s důvěrou na starostu a zastupitelstvo obce. 

1.2.3.4. Kde se skupiny setkávají? 

Spolky se sídlem a působením na území obce Raková u Konice není mnoho. Nejvíce 
významným je spolek Dobrovolných hasičů. 

Spolek Kontaktní 
osoba 

E-mail Profil činnosti 

SDH Josef Čapka Sdh.Raková@seznam.cz Požární 
bezpečnost 

v obci, práce 
s mládeží, 

kulturní akce 

MC Alena 
Jedličková 

mcrakovacek@seznam.cz Práce a 
aktivity pro 

děti, mládež, 
kulturní akce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Lidé se setkávají v knihovně, v místním obchodě, v místní kapli nebo kostele v 
Bohuslavicích mají volně přístupné i prostory Mateřského centra. Rovněž se občané 
setkávají na různých akcích, které pořádá naše obec. 

1.2.3.5. Historie lokality a komunity 

V naší obci žádná taková lokalita není. 

1.2.3.6. Je v tomto místě vyloučená lokalita, jaké skupiny existují 
v lokalitě? 

V naší obci žádná taková lokalita není. 
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1.2.4. Identifikace cílové skupiny 

1.2.4.1. Dle potřeb problémů 

Osoby pečující o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let) 

Vlastní návrh komunitní sociální práce: 

Celoroční program vzdělávacích aktivit – kurzů pro rodiče, seminářů, výchovných 
programů pro rodiny s dětmi služeb v podobě konzultační a informační činnosti 
zaměřených na obnovu, budování a upevňování vztahů v rodině. 

Obecným cílem je motivace a příprava účastníků aktivit projektu k cílevědomému 
a dlouhodobému zlepšování vztahů a postavení v rodině. Příprava rodičů na 
nadcházející vstup zpět do zaměstnání a dětí do mateřské či základní školy.  

Hlavní cíl je připravovat besedy, kurzy, výchovně vzdělávací programy a tím 
posilovat rodičovskou kompetenci a předcházet dysfunkcím v rámci rodičovských 
aktivit. 

Cíle stručně: 

• Zvýšení vědomostního a vzdělanostního potencionálu rodičů  

• Zlepšování informovanosti rodin v pro-rodinné oblasti 

• Posílení finanční a zdravotní gramotnosti a slaďování práce s rodinnou péčí 

• Posílení odpovědnosti rodičů, soudržnosti a harmonizace rodičů s dětmi 

 

 

 

Osoby sociálně vyloučené a vyloučením ohrožené 

Vlastní návrh komunitní sociální práce: 

Celoroční program je podpora právního povědomí a sebedůvěry s cílem začlenění do 
běžného společenského života a na trh práce. Zprostředkování kontaktu 
s přirozeným sociálním prostředím, uplatnění práv a zvládání zátěží běžného života. 

Obecný cílem je podporování znevýhodněných osob a začleňování do preventivních 
programů pro sociálně vyloučené osoby. Rozvoj praktických dovedností a posilování 
osobních cílů a aktivit. 

Hlavní cílem je získání sociálních a profesních dovedností, schopnost uplatnit se na 
trhu práce, orientovat se při styku a jednání s institucemi a úřady.  
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Cíle stručně: 

• Zlepšení přístupu k institucím a službám jimi poskytovaným. 

• Mezigenerační setkávání a následná spolupráce. 

• Posílení finanční a zdravotní gramotnosti. 

• Zvládání běžného společenského života. 

 

Doplňkové aktivity pro obě cílové skupiny: 

Aktivity je možné rozdělit do několika částí podle metod práce: 

1) Vzdělávací aktivity – PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE 

• Rodinné finance a finanční gramotnost rodin 

• Slaďování práce a rodiny 

• Zdravotní gramotnost 

• Právní poradenství 

• Zlepšování v dovednosti s moresními technologiemi  

Témata budou zvolena tak, aby se věnovala všem oblastem rodinného, 
společenského a kulturního života. Semináře povedou odborníci, kteří se určenou 
problematikou zabývají. 

2) Výchovné aktivity 

„Mezigenerační setkávání“ 

Program podporuje v rámci možností aktivní trávení času dětí, rodičů a seniorů, při 
kterém dochází k posílení vazeb mezi dítětem a rodičem a seniory. 

„Adaptační program“ 

Je to speciální program pro rodiče dětí, které ještě nechodí do mateřské školy, je 
zaměřen na přirozené vzdělávání těchto dětí. Klade důraz na samostatnost, rozvoj 
osobnosti a sebeobsluhu. 

3) Konzultační činnost 

Tato činnost bude prováděna jednorázově i opakovaně vždy po skončení určité 
vzdělávací aktivity. Tyto konzultace bude vést vždy lektor daného kurzu. 

4) Doplňková činnost  

Podpora zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou, aktivity zaměřené na 
zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace 
veřejných ploch, komunitní zahrada/dílna, podpora mezigeneračního setkávání, 
soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního 
vyloučení, sousedský jarmark a podobné aktivity. 
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1.2.4.2. Analýza konkurence 

Mateřské centrum, které se zabývá tvořivými dílnami ve spolupráci s místními 
seniory.  

SDH pořádání kulturně společenských akcí a práce s mládeží. 

Obec- pořádání kulturních akcí. 

Seznam akcí na rok 2020 

Datum Seznam akcí na rok 2020 Pořádající 

Leden Valná hromada SDH SDH 
Únor   

Březen Divadelní představení - 
muzikál 

Obec 

Dubem   
Květen Tradiční otvírání studánek 

Stavění a kácení máje 

Den matek 

SDH 

 

Obec 
Červen   

Červenec Obecní hody, mše v kapli Obec 
Srpen Taneční zábava SDH 
Září - - 

Říjen - - 
Listopad - - 
Prosinec Mikulášská besídka 

Obecní ohňostroj 

Obec 

Obec 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2. Analýza potřeb společenství 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí 

a rizik daného území – v našem případě Rakové u Konice vzhledem k cílům projektu 

Komunitní centra v Regionu Haná. Níže uvedená SWOT analýza je zpracována na 

základě dosavadních zkušeností místního koordinátora pro cílovou skupinu a na 

základě dostupných údajů. Analýza je výchozím krokem pro usměrnění budoucího 

vývoje a fungování komunitního centra v Rakové u Konice – jak zachovat a posílit 

silné stránky, jak odstraňovat a eliminovat slabé stránky, které budoucí příležitosti lze 

využít pro další rozvoj společenství a komunitního centra a jak a jakými prostředky 

čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje společenství a komunitního centra 

v Rakové u Konice. 
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SWOT ANALÝZA 
 Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í 
p

ro
s

tř
e
d

í 
–

 i
n

te
rn

í 
a

n
a
lý

z
a
 

Silné stránky (S) 

faktory, které mohou podpořit cíle 
komunitního centra 

• Pozitivní přístup obce a 
zastupitelů 

• Spolková činnost 

• Zájem o životní prostředí 

• Nové víceúčelové prostory 
KC 

• Zlepšení sousedských a 
mezilidských vztahů 

Slabé stránky (W) 

faktory, které mohou ohrozit cíle 
komunitního centra 

• Bezbariérovost 

• Nevyhovující sportovní areál 

• Nedostatek času 

• Nedůvěra k aktivitám a 
fungování KC ze strany 
některých občanů 

• Nedostatek ochotných osob 
pomoci s organizací akcí 

 

V
n

ě
jš

í 
p

ro
s

tř
e
d

í 
–

 e
x

te
rn

í 
a

n
a
lý

z
a
 

Příležitosti (O) 

vnější podmínky, které mohou 
podpořit cíle komunitního centra 

• Možnost vyjádřit a formulovat 
své názory a návrhy 

• Setkávání v komunitě a 
sdílení těžkostí a různých 
problémů 

• Výměna znalostí a 
zkušeností 

• Společně se učit a vytvářet 
tematické výrobky 

• Spolupráce se spolky v obci 

• Kulturní vyžití 

• Blízkost lesa 

• Čisté životní prostředí 

 

 

Hrozby (T) 

vnější podmínky, které mohou zmařit 
cíle komunitního centra 

• Nedůvěra 

• Špatná informovanost 

• Počáteční zvědavost může 
časem ochabnout 

• Strach se svěřit s osobními 
problémy 

• Ovlivnění jinou osobou v obci 

• Nedostatek času 

• Nereálná očekávání 

• Nedostatečné naplnění kapacity 
KC 
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Pokud jde o zjištěné slabé stránky a hrozby, z analýzy vyplývá, že se v Rakové u 

Konice lze setkat i s nedůvěrou k aktivitám komunitního centra ze strany některých 

občanů, slabým povědomím mezi lidmi, co to je komunitní centrum nebo s nezájmem 

lidí o dění v obci. U některých lidí se stále vyskytují odmítavé postoje nebo předsudky 

vůči aktivitám zaměřeným k sociálnímu začleňování nebo vůči lidem sociálně 

ohroženým. U části obyvatel spadajících mezi sociálně vyloučené nebo sociálním 

vyloučením ohrožené osoby se může jednat také o nižší motivaci k řešení vlastního 

problému. 

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat jednak vhodnou 

osvětou o cílech komunitního centra a jednak dobře zvolenými aktivitami 
komunitního centra, které dokáží zapojit nebo vtáhnout místní obyvatele do dění a to 

především z řad cílových skupin. 

Silnou stránkou jsou nově zrekonstruované prostory komunitního centra v budově 

obecního úřadu Raková u Konice. Tyto prostory budou využity k setkávání jak našich 

cílových skupin, tak k realizaci zvolených aktivit. 

Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definovány priority, které by měly vést 

k podpoře dobrého fungování komunitního centra: 

- podpora sounáležitosti v obci a zapojení veřejnosti a cílových skupin do dění 

v komunitním centru prostřednictvím vhodně navržených aktivit komunitního centra 

- vhodná osvěta zaměřená na vysvětlení cílů komunitního centra 

 

2. 2. Anketa - pro návrh náplně a činností v připravovaném 
Komunitním centru (KC) v Rakové u Konice 

Již před vytvořením projektu Komunitní centra v Regionu Haná byla ze strany 

Regionu HANÁ z. s. ověřovaná potřebnost a předběžné zaměření činností 

v jednotlivých komunitních centrech formou ankety a dotazníků (viz přílohy projektu). 

V úvodní fázi realizace projektu Komunitní centra v Regionu Haná bylo třeba zjistit na 

základě šetření a formou ankety v místě působení komunitního centra a především 

mezi cílovou skupinou, jaké konkrétní aktivity by obyvatelé a především cílová 

skupina v komunitním centru potřebovala a chtěla. 

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem pro 

sběr dat byla anketa. Struktura výběru byla předem daná. Výběr respondentů 

– občané Rakové u Konice. Minimální počet respondentů pro oslovení byl 100. 

Anketa obsahovala 16 otázek. Většina otázek byla uzavřená, polootevřené otázky 

– s možností doplnění – byly čtyři, sedm otázek mělo více možností výběru. Otázky, 

u kterých bylo možné označit více odpovědí, byly označeny a na tuto skutečnost 
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volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety 

upozorněni. Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí, jsou označeny 

i v souhrnu níže. Respondenti mohli doplnit vlastní návrhy, které mohly daný 

průzkum obohatit. Celé znění ankety - viz příloha této analýzy. 

Příprava ankety byla provedena realizačním týmem projektu. Distribuce mezi občany 

byla zajištěna místním koordinátorem. Obyvatelé a cílová skupina byli 

prostřednictvím www.rakova.cz a prostřednictvím letáku informujícího 

o připravovaném komunitním centru a o cílech ankety informováni o možnosti vyplnit 

anketu zaměřenou na náplň komunitního centra skrze elektronický formulář. 

Anketa v Rakové u Konice probíhala v období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 2019. 

Anketa byla vložena s průvodním textem na stránky obce www.rakova.cz ke stažení 

ve formátu pdf, i s aktivním elektronickým odkazem na anonymní elektronický 

formulář. Dále byla zveřejněna na facebookovém profilu spolku Region HANÁ z.s., 

v tištěné podobě byly formuláře dostupné v kanceláři obecního úřadu Raková 

u Konice. Emailem byl odeslán dokument ankety pro tisk i elektronický odkaz na 

anonymní elektronický formulář včetně průvodního textu občanům obce, kteří mají 

svůj email uveden pro zasílání informací podatelnou úřadu Raková u Konice. O tom, 

kde je anketa dostupná, a jaký je její účel byli občané informováni obecním 

rozhlasem, na vývěsní tabuli obce, průvodním textem a součástí tištěné formy 

formuláře ankety byl informační plakátek. 

Na průvodním plakátku i v průvodním textu k elektronické verzi ankety byl uveden 

telefonní kontakt na místního komunitního pracovníka včetně času, kdy je k zastižení, 

pokud má respondent doplňující otázky či má zájem o radu nebo pomoc při 

vyplňování ankety. 

Ve všech formách průvodního textu byl uveden způsob pro odevzdání papírové 

formy ankety. Pro sběr papírových anket bylo stanoveno sběrné místo. Sběrná 

schránka byla umístěna před vstupem do víceúčelové budovy obecního úřadu a byla 

označena textem Komunitní centrum a logy ESF a MPSV. 

Počty odpovědí některé grafy nepřevedly na procenta. Proto byly tyto výsledky dle 

počtu odpovědí přepočteny manuálně a v textu níže jsou již uvedena procenta 

odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v Rakové u Konice je 38. 

Po ukončení anketního šetření byly odpovědi z papírově vyplněných anket místními 

koordinátory doplněny do google formuláře a následně byly výsledky ankety 

generovány prostřednictvím grafů a tabulek. 
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Otázky ankety a shrnutí výsledků: 

1. 

 

 

 

Více než 97% respondentů má trvalý pobyt v Rakové u Konice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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(Možno zvolit více odpovědí.) 

Sociální status: 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 

65,8%, dále osoby pečující o děti 10,5%, starobní důchodce 18,4%, studenti 7,9% 

a osoby OSVČ nebo podnikající 5,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Odpovídaly především ženy – téměř 66 % 
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4. 

 

 

 

 

 

Do ankety se zapojilo více než 45,9% osob ve věku 30-49 let, 24,3% ve věku 15-29 
let, 16,2% ve věku 65 let a více a 13,5% osob ve věku 50-64 let. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

81% respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci. 
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6. 

 

 

 

     A téměř 65% osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Skoro 60,5 % respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních 

aktivitách v obci, více než 47% je aktivních v dobrovolnictví a spolkové činnosti. 
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8. 

 

 

 

 

Zájem o nové informace má 97,4 % respondentů. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Zájem o společnou vizi s ostatními občany má téměř 53% respondentů, neví téměř 
40 % respondentů. 
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10. 

 

 

 

 

 

61,1 % respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Přes 65% obyvatel nezná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc 
potřeboval. 
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12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 

      (Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

Občanské právní poradenství by uvítalo 55% dotázaných. 
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Témata věnující se prevenci předlužování a hospodaření domácností uvedlo téměř 
40% respondentů. Posílení finanční gramotnosti oslovilo 42% dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační 

pomůcky a dávky MOP zajímá 13-31% respondentů. Dávky a příspěvky pro osoby 

pečující o děti do 7 let označilo 18% oslovených. 
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Jednání s institucemi a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 18,4% 

respondentů. 
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Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce 

respondentů, více než 89%. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního 

vyloučení má zájem více než 35% dotázaných. 

 25% respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem více než 10% 

respondentů. 

Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo více jak 14%. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 

      (Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a multikulturní aktivity zaujalo 90,6 %, výchovně/vzdělávací aktivity 53,1%, 

životní prostředí 50 %, a dobrovolnictví 37,5 % 
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14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

     (Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejzajímavější je pro respondenty kreativní tvorba, kterou uvedlo 68,4% dotázaných. 

O společenské události má zájem 63% respondentů. 
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Kulinářské soutěže zajímají cca 21% respondentů. Schůze a akce spolků uvedlo také 

21% dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

   (Možno zvolit více odpovědí.) 
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Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: Téměř 70 % dotázaných 

očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. Cca 64 % očekává nabídku společných 

aktivit a 55,6 % stmelení občanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Možno zvolit více odpovědí.) 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z hlášení rozhlasu 69,4 %, 61,1 % z obecních 

novin, 58,3% z vývěsky obce a 44 % ze setkávání se s ostatními občany. 
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Výsledky ankety- výstupy 

 

Téměř 81% respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy.  

Téměř 65% je ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá předpokládat, 

že polovina respondentů se již dříve zapojovala do aktivit v obci Raková u Konice. 

Necelých 53% považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

Více než 61% respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 65% nezná 

někoho, kdo dle subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Více jak polovina by uvítala právní poradenství. Podobný výsledek se ukázal 

u nabídky finanční gramotnosti. 

Poradenství týkající se žádostí o příspěvky, tzv. sociální dávky zaujalo 13-31% 

dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo 42 % respondentů. 

Nejvíce, 89,3% dotázaných, oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem 35% a o programy související, 

programy pro osoby ohrožené závislostmi má zájem skoro 25%. 

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele obce Rakové u Konice nejzajímavější, označilo je 

90,6% respondentů. 

Také aktivity a programy věnující se životnímu prostředí se těší velkému zájmu, 

zájem o tyto činnosti má více než 50% dotázaných. 

Velmi podobný výsledek, 53%, je pro výchovně/ vzdělávací aktivity. 

Dobrovolnictví se věnuje nebo je ochotno se věnovat 37,5% respondentů. 

Stejně tak se ukázalo, že i v aktivitách pořádaných spolky a sdruženími je pro občany 

nejdůležitější společenská aktivita. Dále se potvrdilo, že mají občané zájem se 

setkávat při kreativních činnostech a aktivitách věnujících se zdraví fyzickému 

i duševnímu. Z ankety vyšlo dále najevo, že mají lidé zájem o sportovní i kulinářské 

aktivity a soutěže. Občané očekávají, že aktivity centra přinesou více kontaktu se 

spoluobčany a prostor pro setkávání. 
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2.3. Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci cílových 

skupin  

Vedení obce Raková u Konice komunitní centrum velmi podporuje a dobře 

zaštiťuje. Obec Raková u Konice zrekonstruovala prostory v budově nad obecním 

úřadem, kde bude komunitní centrum sídlit. Současně pomáhá zajišťovat osvětu 

a podílí se na přípravě akcí v komunitním centru. 

Již při přípravě, a především při zahájení realizace projektu, byl navázán 

kontakt s obyvateli obce Raková u Konice, kteří patří do cílové skupiny projektu. 

Místní spolek Mateřské centrum Rakováček o. s. k 1. 1. 2020 zaniklo, proto byly 

osloveny hlavně matky s dětmi a seniorky. Některé akce, které pořádalo Mateřské 

centrum se budeme nadále snažit zajišťovat v komunitním centru. Aktivity a akce, 

o které spoluobčané mají zájem, budou i nadále probíhat pod záštitou KC 

s výhodami poradenstvím. 

Místní seniorky se pravidelně setkávají,,na kávičku“ každou první středu 

v měsíci. Na tomto setkání jsem je oslovila s dotazem, co od komunitního centra 

očekávají. Příjemně jsme si vyměnily návrhy a nápady na akce, které by seniorky 

uvítaly. Jsou to například různé kurzy se zdravotní tématikou, výlety po okolí 

a sezónní tematické vyrábění. 

Spolková činnost v obci je velmi malá. Zástupci spolků rovněž podporují vznik 

komunitního centra, které nabídne prostor pro jejich aktivní činnost a nabídne také 

možnost zapojení jejich členů do činnosti KC. Očekáváme vzájemné propojení 

činnosti spolků, jejich členů a ostatních obyvatel obce, umožníme seberealizaci 

jednotlivých osob formou zapojení se do příprav programů v podobě využití vlastních 

schopností a znalostí a přispět tak k naplňování cílů projektu. 

 

 

 

2.4. Stručné zhodnocení situace místního koordinátora pro cílovou 

skupinu na základě poznatků a zkušeností ve stávajícím 

společenství 

Cílem vzniku Komunitního centra v naší obci, je snaha zlepšení mezilidských 

vztahů, podpora osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením 

ohrožených a podpora osob pečujících o malé děti.  
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 Členové komunity se aktivně mohou účastnit na všech fázích vzniku a fungování 

komunitního centra - plánování vzniku komunitního centra, rozhodování o jeho 

podobě, jeho budování, řízení a zajištění běžného provozu, vyhodnocování 

funkčnosti a efektivity. Komunitní centrum v naší obci se bude snažit vhodně 

zvolenými aktivitami podpořit a začlenit do společenství cílové skupiny.  

Občané obce byli seznámeni s náplní práce komunitního centra formou ankety, 

kde měli možnost svým názorem ovlivnit zaměření fungování této komunity. 

Z distribuovaných anketních lístků se mi vrátilo jen asi dvacet procent. Očekávala 

jsem vyšší zájem občanů, ale asi je to způsobeno dobou, ve které žijeme. Lidé i na 

malé vesnici se uzavírají před okolním světem. Mají mezigenerační, společenské, 

sociální problémy a nedostatek času. Z ankety a z prvních průzkumů mají hlavně 

sociálně vyloučení senioři zájem o počítačové kurzy, o kurzy finanční gramotnosti 

a sebeobrany. Osoby pečující o děti do 15 let mají zájem o zdravotnické kurzy, různé 

vytváření a výlety.  

Komunitní centru ve spolupráci s obcí již uspořádalo akci ,,Představení prostor 

komunitního centra, rozsvěcování  vánočního stromečku spojenou s  jarmarkem 

dětských výrobků a mikulášskou nadílku“.  Do prostor komunitního centra se přišlo 

podívat asi 35 občanů. Vysvětlila jsem jim, ve spolupráci s panem starostou, 

podstatu fungování našeho centra.  Při tom proběhl jarmark výrobků dětí. 

U rozsvěcování vánočního stromečku byla mikulášská besídka s nadílkou. Poté se 

dražily formou aukce zbylé výrobky dětí. Vybrané peníze se zaslaly na nadaci             

,, Dobrý anděl“.  Odezvy na tuto akci byly velmi pozitivní. Proto doufáme, že podobná 

akce proběhne zase příští rok.  

O dalších akcí se prozatím jedná a plánují se akce ve spolupráci s obcí. Podle 

mého názoru je potřeba ještě více rozšířit osvětu mezi občany Rakové u Konice, aby 

se zapojila celá komunita obce a ne jen pořád stejní občané.  Někteří lidé pořád 

váhají a neví co si pod pojmem komunitní centrum představit.  

V naší obci chybí nedostatek osob ochotných pomoc při organizaci akcí jak v KC 

tak i třeba pro SDH nebo jiný spolek.  

Některým občanům se nelíbí, že prostory nového komunitního centra nejsou 

bezbariérové. Občanům se naopak líbí, že se mohou vyjádřit a podílet se na náplni 

programu KC a tím pádem na spoluutváření společenského života v obci. Také jsou 

nadšeni, že mají nové prostory pro setkávání. Myslím si, že tímto se podpoří 

pospolitost komunity v obci Raková u Konice.  

Pokud občané mají nějaké dotazy, nebo potřebují poradit s nějakým problémem 

obecně, obrací se na pana starostu Petra Hajkra, který má důvěru občanů. Doufám, 

že i já budu mít podobnou úlohu jako pan starosta. Lidem bude chvíli trvat, než si 

zvyknou, že je zde komunitní centrum pro jejich pomoc. Ale věřím, že komunitní 

centrum pomůže zamezit sociálně vyloučeným občanů a pomůže jim začlenit se do 

společenství. 
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3. Návrh činnosti komunitního centra 

V předcházejících kapitolách včetně výsledků ankety v obci Raková u Konice 
a průzkumu místního koordinátora Komunitního centra byli zjištěny možnosti 
a potřeby společenství a pomohly při návrhu zaměření a činnosti komunitního centra. 

Místní koordinátor mapoval od začátku projektu vztahy a potřeby ve společenství. 
Podpůrnou formou získávání informací byl dotazník pro starosty a předsedy spolků, 
který byl vyplněn před návrhem projektu, anketa pro občany obce, konzultace se 
starostou obce, oslovení cílových skupin, neformální rozhovory. Součástí této práce 
bylo také vytipování vůdčích nebo aktivních osobností. 

Ve společenství Rakové u Konice začalo postupně vznikat jádro aktivních lidí, kteří 
budou iniciovat další dění a řešení potřeb, budou komunikovat s ostatními členy 
komunity a budou v těsném kontaktu s místním koordinátorem pro cílovou skupinu 
a komunitním sociálním pracovníkem. V anketě mezi lidmi a cílovou skupinou v obci 
Raková u Konice provedené na podzim 2019 v rámci projektu se například 65% 
dotázaných osob se vyjádřilo, že mají zájem se zapojit do společných aktivit a 40% 
z nich se již do společenských aktivit nějak zapojilo. Zájem o společnou vizi má 53% 
oslovených a 61% oslovených má zájem pomoci potřebným občanům. 

Jádro aktivních spoluobčanů bude dle předpokladů organizovat drobné aktivity a tím 
rozvíjet a propojovat celé společenství. Úkolem jádrové skupiny bude být ve větším 
kontakt se členy komunity, získávat od nich informace, vést dialog, zaznamenávat, 
co je pro mě nejdůležitější, co chtějí změnit a jak. Vedoucí těchto skupin se budou 
dle svých potřeb a možností dále vzdělávat (odborné znalosti, témata, která budou 
lidé zajímat z komunity), budou dávat příklad ostatním, že lze život a společenství 
ovlivňovat pozitivně. 

Pokud bude společně shledán ve společenství v obci Raková u Konice problém, 
budou v komunitě společně hledány způsoby řešení s možnosti zapojení více lidí, 
skupin, spolků, institucí, které jsou běžně dostupné všem občanům. Místní 
koordinátor pro cílovou skupinu bude pojítkem a oporou pro lidi a konkrétní cílové 
skupiny společenství. Sociální pracovník bude zastávat funkci jako odborník, který 
má znalosti, zkušenosti a možnosti získat informace o dané problematice – bude se 
orientovat v sociálních oblastech, které souvisejí s jeho prací. Pokud si nebude, 
vědět rady přizve si odborníka z vnějšího prostředí dle potřeb daného společenství. 
Sociální pracovník bude poskytovat základní sociální poradenství a bude odkazovat 
na již konkrétní instituce, které se daným problémem zabývají. Ze zjištěných potřeb 
budou plánované další aktivity, při kterých se bude cílová skupiny setkávat 
s ostatními občany obce ale i mimo ní. 

3.1 Činnosti realizované v komunitním centru 

Činnost realizované v komunitním centru vycházejí a budou vycházet z rozhodnutí 
členů komunity a jejich potřeb. Při zjišťovaní informací pro připravovaná KC v rámci 
ankety s místními občany na podzim 2019 a z dřívějších dotazníků zaslaných 
starostům a spolkům před realizací projektu a dále z osobních šetření místního 
koordinátora a sociálního pracovníka mezi cílovými skupinami během realizace 
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projektu vyplynulo, o jakou činnost bude v KC zájem ze strany obyvatel a co jim 
naopak chybí. 

3.1.1. Primární aktivity KC 

Pokud jde o primární aktivity komunitního centra, označili dotazovaní v rámci 
provedené ankety na podzim 2019 jako žádané právní poradenství v oblasti 
občanského práva, pracovního a rodinného práva (cca 55% dotazovaných). Dluhové 
poradenství týkající se posílení finanční gramotnosti by dle ankety ocenilo 40% 
dotázaných. Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na 
kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádně okamžitá pomoci), dávky 
a příspěvky pro osoby pečující o dítě do 7 let má zájem 45% respondentů. O 
programy a aktivity zaměřené na podporu rodinu má zájem 89,3% dotázaných. 
Motivační program zaměřený na sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení 
má zájem 35% dotázaných. Aktivity přispívající k boji s diskriminací zaujalo 14% 
dotázaných. 

Rovněž z dotazníku pro starosty obcí a pro spolky zapojené do projektu byl již před 
realizací projektu v případě Rakové u Konice označeny jako nejžádanější primární 
aktivity Programy a aktivity zaměřené na podporu rodiny nebo Motivační 
programy přispívající k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení. 

Pokud jde o doplňkové aktivity, velká část dotazovaných (90,6%) v anketě uvedla na 
podzim roku 2019 zaměření na kulturní/multikulturní aktivity. Také 
výchovné/vzdělávací aktivity (53%), nebo aktivity zaměřené na životní prostředí (50% 
dotázaných). 

 

3.2 Návrh činnosti komunitního centra v Rakové u Konice (primární 
aktivity) 

V rámci motivačních a vzdělávacích činností a programů navržených na základě 
potřeb společností v Rakové u Konice se bude jednat především o programy 
zaměřené na podporu rodinu a motivační programy přispívající k sociálnímu 
začlenění a k prevenci sociálního vyloučení, které budou vyvstávat z potřeb 
cílových skupin během realizace projektu.  

3.2.1 Poradenství 

Hlavním cílem projektu bude skrze individuální a skupinové poradenství poskytnout 
cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich 
sociální začlenění a pomohou jim zapojit se do běžného života. 

Individuální poradenství bude přístupno cílovým skupinám prostřednictvím webových 
stránek projektu, e-mailu, telefonicky ve vyhrazený čas, popřípadě osobně (po 
předchozí telefonické domluvě) v komunitním centru. 

Příklad témat poradenství (skupinové či individuální) je dluhové poradenství, 
praktické formy oddlužení, prevence ztráty bydlení, státní příspěvky, řešení 
nepříznivé sociální situace, prevence sociálního vyloučení, řešení krizových situací 
a pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
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3.2.2. Přednášky a vzdělávací aktivity 

Přednášky a vzdělávání na dané téma (téma vychází z potřeb cílových skupin 
v Rakové u Konice) - finanční gramotnost, novinky ze sociální oblasti, zdravotní 
zaměření. Na přednášky bude dle potřeby navazovat beseda, popřípadě individuální 
konzultace. V rámci přednášek bude zapojena cílová skupiny (vlastní zkušenost, 
a podobně).  

Předpoklad přednášek: Jak se dále nezadlužovat a jak se bránit domovním 
prodejcům anebo znáš svá práva, noviny ze sociální oblasti, tréninky paměti, jak na 
počítač-telefon-internet bezpečnost, podpora zdraví, environmentální výchova a 
aktivity tomu podobné. Přednášky budou reagovat i na aktuální témata ve 
společnosti a povede je v případě potřeby odborník v dané oblasti. V rámci této části 
aktivity komunitní centrum počítá s pomocí a zapojením externího odborníka nebo 
odborníků (například právník, odborný konzultant nebo letor), kteří budou dle daných 
potřeb vykovávat lektorskou nebo poradenskou činnost. 

 

 

 

 

 

NÁVRHY ČINNOSTI KOMUNITNÍHO CENTRA V RAKOVÉ U KONICE  

(PRIMÁRNÍ I DOPLŇKOVÉ AKTIVITY) 

Kategorie: RODINY S DĚTMI (0 -15 let) 

Výchovné vzdělávací aktivity, workshopy. 

➢ Jak zvládnout rodičovství v běžném životě 
➢ První pomoc u dětí 
➢ Zdravé stravování – zdravé pečení, vaření, příprava svačinek 

z dostupných surovin 
➢ Sexualita dětí školního věku 
➢ Moderní technologie (počítač, tablet, mobilní telefon) – kyberšikana 

Zájmové aktivity 

➢ Rukodělné workshopy, tvořivé a výtvarné dílny 
➢ Přednášky o tradicích, aranžování květin, výroba tematických dekorací, 

malování různými technikami na různé druhy podkladů, výroba svíček 
➢ Přednášky cestovatelů s promítáním fotek 
➢ Přednášky o historii (obce) 
➢ Chovatelské potřeby – jak se staráme o domácího mazlíčka, jaké máme 

domácí mazlíčky 
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Péče o zdraví 

➢ správný vývoj dětského pohybového soustavy 
➢ jak zachovat zdravá zadá 
➢ první pomoc 

 

 

Kategorie: STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

➢ Klubovna – vznik místa kde se můžou scházet starší děti a mládež 
➢ Workshopy – různé kroužky 
➢ Výlety do okolí za poznáváním kulturních a přírodních krás  

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 

➢ Společné tvoření dětí a seniorů 
➢ Zapojení seniorů do společné práce  
➢ Oslovení výrobců regionálních produktů a společná ochutnávka 
➢ Skupinové návštěvy při oslavách – Vánoce, Velikonoce – například 

povídání a posezení u tradic z období adventu, vzpomínkové setkání 
➢ Ochutnávka receptů – společné pečení 
➢ Swap – výměna sazenic, sdílení zahradničení, co se nám urodilo … 

 

Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

                - Spolupráce při organizaci a pořádání kulturních akcí 
                - Sportovní den (pro všechny) – soutěže jednotlivců, týmů, celé rodiny,  

                    

Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – Náměty pro společné akce 

8. 3. MDŽ  Divadelní představení 

Duben        Velikonoční dílničky 

25. 4.         Den země s SDH- úklid obce a říčních toků 

                  Přednáška a prezentace nejen pro seniory jak bezpečně na internet 

Květen       Stavění a kácení máje – SDH+KC 

                  Tvořivá dílnička – dárky matkám- předání v DPS Bohuslavice 

                  Besídka ke dni matek – obec +KC 
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                  Mezigenerační setkání- otvírání studánek na hřišti- SDH+KC 

Červen       Den dětí – sportovní odpoledne  

                  Mezinárodní den boje proti drogám- kurz 

Červenec Oslavy Svaté Anny- svěcení praporu- SDH 

Srpen         Loučení s prázdninami 

Září Mezinárodní den gramotnosti (kurz finanční gramotnosti, kurz na    
 podporu zaměstnanosti, kurz na podporu jednání s institucemi, …. ) 

Podzim      Tvořivé dílničky na téma podzim 

                 Drakiáda 

Říjen       Mezinárodní den seniorů-kulturní vyžití 

                  Přednáška o léčivých tinkturách- firma Naděje 

Listopad Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark 

                  Tvořivá dílnička 

Prosinec  Pečení a zdobení vánočních perníčků 

                  Mikulášská besídka  

                  Tvořivé dílničky na téma vánoční atmosféra 

 

Závěrem 

Hlavním cílem komunitního centra bude prostřednictvím individuálního 
a skupinového poradenství, vzdělávání spolu s ostatními aktivitami poskytnout 
cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, kde podpoří jejich sociální 
začleňování a pomohou jim zapojit se do běžného života a podpoří sounáležitost 
v místním společenství. 

Komunitní centrum v Rakové u Konice bude sloužit jako místo setkávání občanů 
všech věkových kategorií a to všem, kdo se chtějí společně setkávat a být aktivní. Ať 
je to rodič, matka, senior, myslivec či hasiči. Je to obyvatel našeho regionu. Je 
předpoklad, že nejvíce prostoru bude patřit Matkám pečující o dítě do 15 let 
a znevýhodněným seniorům. Od toho se bude odvíjet největší část programu – 
relaxační i vzdělávací aktivity. Naším cílem je aby do komunitního centra nechodili 
lidé se jen pasivně bavit, ale aby se aktivně zapojovali do jeho dění a jeho života 
vlastní činností. 
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