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Strun o Obanském sdružení STUDNICE
Obanské sdružení STUDNICE bylo založeno v roce 2000 zástupci plzeské
akademické obce a podnikatelské sféry. Posláním obanského sdružení je podpora
rozvoje oban zejména v oblasti kulturní a vzdlávací.
Pedstaviteli sdružení jsou:
Správní editel: Ing. Jií Laciga, CSc. (generální editel CCA Group, a.s., len
Rotary klubu Plze)
Pedseda rady: Prof. Ing. Zdenk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZU)
Místopedseda rady: Doc. Ing. Jií Vacek, Ph.D. (VŠ uitel ZU, Fakulta
ekonomická)
lenka rady: MUDr. Zdeka Sýkorová-Bartáková (primáka neonatologického
oddlení nemocnice Hoovice)
Programová editelka: Hana Kotková
Poet zamstnanc: na hlavní pracovní pomr a dlouhodobjší smlouvy o pracovní
innosti pracuje v o.s. STUDNICE celkem 6 pracovník.
Sídlo: Krátká 1003/2, 301 17 PLZE
I: 69980934
Bankovní spojení: eskoslovenská obchodní banka a.s.; .ú.164522841/0300
Kontaktní adresy:
Kancelá sdružení – Krátká 6, Plze
Vzdlávací centrum Plze – Skvranská 12, Plze
Vzdlávací centrum Karlovy Vary – Východní 6, Karlovy Vary
Vzdlávací centrum Karlovy Vary – Sokolovská 54, Karlovy Vary
Partnei:
- Úady práce v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech, Tachov a Domažlicích
- Západoeská univerzita – Ústav celoživotního vzdlávání
- eská zemdlská univerzita v Praze
- Msto Plze
- Diecézní charita Plze
- Mateské centrum Karlovy Vary
- TAKT-poradenství a konzultace
- Nadace charty 77 (projekt Poítae proti bariérám)
- Centrum pro zdravotn postižené Karlovarského kraje
- ZŠ Skuhrov
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Realizované projekty
Projekt "Kulturní kavárna Jablo"
Pedmt a umístní projektu
Pedmtem projektu je vyhledávání a podpora tvoivých mladých lidí žijících
v Plzni a okolí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000 otevením Kulturní kavárny
Jablo, která se stala souástí kulturní scény msta Plzn. V roce 2008 jsme
pokraovali v naplování cíle stanoveného pi založení této kavárny - umožnit
mladým lidem trávit smyslupln volný as v moderním kulturním prostedí a
pedevším poskytnout prostor pro jejich vlastní hudební, literární i dramatickou
tvorbu. Jsme pesvdení o tom, že práv touto zvolenou strategií jsme pispli
k prevenci kriminality a sociáln-patologických jev u mladých lidí ve vkové skupin
15 – 30 let.
Umístní: Kulturní kavárna Jablo, Krátká 2, Plze
Výsledky projektu
V prbhu roku si Jablo našla adu stálých host poádáním pravidelných akcí:
x Appletree jam session - pravidelné setkání a jamování plzeských hudebník
x Vystup ze svého stínu - hudební vystoupení mladých umlc i zaínajících
kapel z plzeského regionu
x Biograf Jablo - promítání film a dokument s ekologickou tématikou, tvorba
mladých, nezávislých, avantgardních tvrc
x Jablo dramatická - Produkce komorních divadel, divadel poezie a
improvizaních divadel.
x „Fenomén“ - kulturn-vzdlávacích akce zamené na aktuální problémy naší
spolenosti a moderní trendy v kultue a spoleenském život
x Galerie Jablo - výstavy výtvarného umní a vernisáže mladých umlc
V první polovin roku jsme zrealizovali nový projekt s názvem Poezie pod Jabloní,
jehož cílem bylo vytvoení nového konceptu poezie, který by byl blízký pedevším
mladé generaci. Na realizaci projektu se podíleli zástupci literárních klub psobících
v eské republice a na Slovensku. Konkrétn se jednalo o Ason – klub a slovenský
literární klub Mädokýš. Od února do ervna zde probíhala autorská tení, v ervnu
pak 3 denní workshop Poezie v pohybu. Úastníci této akce mohli pod
profesionálním vedením lektor tvoit v literární, tanení, interpretaní, recitaní a
výtvarné díln. Jako úinkující v Jabloni vystoupili držitel Polanovy ceny Jan Sojka,
známý literát David Jan Žák, dínský básník a publicista Radek Fridrich, básník a
kritik Milan Šedivý a Irena Dousková, autork novel Hrdý Budžes a Ongin byl Rusák.
Koncem kvtna jsme uspoádali úspšný maraton „Svobodných 24“ nepetržité 24
hodinové pásmo poezie, divadla a hudby. Letošní roník akce byl vnován tématu
nesvobody v Blorusku. Lída Vacková ze spolenosti lovk v tísni pedstavila
projekty na pomoc obtem politické exekuce v Blorusku. Na akci vystoupili
napíklad Alexandr Datii bloruský noviná a Ester Koiková s hudebním
doprovodem Lubomíra Nohavici.
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Na pelomu záí a íjna se konal druhý roník festivalu národních kultur cizinc
žijících v Plzni „Cizí msto“, jehož klíovou aktivitou byly tématické multikulturní
veery realizované ve spolupráci s obanskými sdruženími i jinými organizacemi
sdružujícími cizince. Celkem 244 návštvník festivalu mlo možnost seznámit se
s ukázkami kultur Japonska, USA, Thajska, Brazílie, Hongkongu a Chile, Mongolska,
Balkánu, Bloruska a Ruska.

V listopadu 2008 probhl již 5. roník festivalu „Jednou nohou nejen v poezii“. Od
roku 2004, kdy jsme tento festival uspoádali poprvé, se jeho zamení na poezii,
literární a dramatické umní stalo již tradiním. Rovnž místo konání – Kulturní
kavárna Jablo, si od doby svého založení v roce 2001, našla pedevším mezi
mladými lidmi žijícími v Plzni a blízkém okolí pravidelné návštvníky kulturních akcí.
V rámci festivalu se konaly veery plzeského literárního Ason-klubu a slovenského
sdružení Mädokýš. Mladí autoi mli možnost prezentovat svoji tvorbu a zúastnit se
soutže o ceny. Jeden z veer byl vnován Arabské poezii, konkrétn tvorb
palestinského básníka Mahmúda Darwíše, který je velmi uznávaným autorem nejen
ve své zemi ale i v celé Evrop. Souástí akce byla i vernisáž obraz student
stední soukromé umlecko-prmyslové školy Zámeek i literární workshop. Na
festivalu vystoupili Cirkus Kvašák-nynjší i bývalí lenové divadla Sklep nebo
Hoovické divadlo Na Vísce. Reportáž o akci vysílal dne 19.11.2008 eský rozhlas
Plze.

Fotografie z vystoupení Hoovického divadla a literární soutže

Projekt "Kulturní kavárna Jablo" kontinuáln pokrauje a je každoron
spolufinancován z prostedk Msta Plzn.
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Projekt "Aktivn na mateské"
Projekt „Aktivn na mateské“ byl
financován
ze
Spoleného
regionálního
operaního programu, opatení 3.2. Tento
projekt byl zahájen v ervenci 2007 a ukonen
v dubnu 2008.
Rozpoet projektu: 1.192.400,-- K

x
x
x
x
x

Pedmt a umístní projektu
Cílem projektu bylo podpoit sociální
integraci, pedcházet sociálnímu vylouení a
podpoit vstup i návrat matek po mateské a
rodiovské dovolené na pracovní trh. V rámci
projektu mohly klientky studiem nabízených
vzdlávacích kurz zvýšit svoji kvalifikaci pro
uplatnní na trhu práce po návratu z rodiovské
dovolené. Projekt tedy pozitivn ovlivnil
zamstnatelnost této cílové skupiny. Klientky
projektu
mohly
využít
široké
nabídky
vzdlávacích kurz:
vzdlávání v oblasti poítaových dovedností – Základy práce na PC
(rekvalifikaní kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a
tlovýchovy), tvorba webových stránek, digitální fotografie
podvojné úetnictví, psychologie a komunikace
jazykové kurzy (AJ, NJ)
poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeském kraji
pidružené služby (knihovna, pístup k internetu, základní psychologické
poradenství)

Bhem výuky bylo zajištno hlídání dtí v dtském centru o.s. STUDNICE.
Výsledky projektu:
Do projektu vstoupilo 132 klientek, které si zapsaly celkem 464 vzdlávacích kurz.
Projekt úspšn ukonilo a certifikát o absolvování vzdlávacího programu získalo
103 klientek.
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Projekt „Kam po škole“
Projekt „Kam po škole“ byl financovaný
z Operaního programu rozvoj lidských zdroj,
opatení 1.1. Tento projekt byl zahájen v kvtnu
2006 a ukonen v srpnu 2008.
Rozpoet projektu: 5.522.229,-- K

x
x
x

Pedmt a umístní projektu
Projekt „Kam po škole“ byl uren
nezamstnaným
absolventm
základních,
stedních a vysokých škol, kteí nemají více jak 3
roky odborné praxe. Projekt byl zamen na
zvýšení kvalifikace zástupc cílové skupiny, a to
pedevším v souladu s aktuální poptávkou trhu
práce. Cílem projektu bylo zárove zlepšit orientaci
nezamstnaných absolvent na trhu práce a zvýšit
jejich motivaci k dalšímu vzdlávání. Vzdlávací
centrum OS STUDNICE poskytlo studentm
následující služby:
vzdlávání v oblasti poítaových dovedností, ekonomie a managementu,
psychologie a komunikace
poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeském kraji
pidružené služby (knihovna, pístup k internetu, základní psychologické
poradenství)

Vzdlávání v rámci realizace projekt Studnice je realizováno s využitím elearningu. Teoretickou ást kurzu úastníci nastudují individuáln v dob, která jim
nejvíce vyhovuje prostednictvím PC s pipojením k síti internet. Následuje
lektorovaná ást výuky. S výbrem kurzu napomáhá studentm jejich osobní patron.
Každý student si tak mže sestavit svj vlastní vzdlávací program. Patron souasn
poskytuje studentovi informace o aktuální poptávce na trhu práce a požadavcích na
dovednosti absolvent.
V rámci projektu vystupuje Západoeská univerzita v Plzni jako spolupracující
instituce, která provádí dohled nad obsahem vzdlávání, poskytuje konzultace
tvrcm obsahu nových kurz a podílí se na vytváení obecné metodiky vzdlávání.
Umístní: Skvranská 12, Plze
Výsledky projektu
K 30.6.2008 do projektu vstoupilo 139 klient, kteí si zapsali celkem 424
vzdlávacích kurz. Bylo provedeno celkem 501 intervencí (vzdlávání, poradenství,
knihovna, psychologická pomoc). Klienti projektu úspšn dokonili celkem 272
vzdlávacích kurz.
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Projekt „Snadný návrat“
Tento projekt, který byl financovaný
z Operaního programu rozvoj lidských zdroj,
opatení 1.1, probíhal od ledna 2007 do ervna
2008.
Rozpoet projektu: 2.396.768,-- K
Pedmt a umístní projektu
Projekt byl uren ženám na/po rodiovské
dovolené a jeho cílem bylo usnadnit jejich návrat
na pracovní trh. Díky projektu mohly klientky získat
specifické vzdlávání s využitím e-learningu
v kurzech
komunikaních
a
prezentaních
dovedností, anglického jazyka. Klientkám byl dále
nabízen rekvalifikaní kurz práce na PC
akreditovaný MŠMT. Souástí poskytovaných
služeb
bylo
také
poradenství
z oblasti
zamstnanosti. Nespornou výhodou spolupráce
OS STUDNICE s partnerem projektu Mateským
centrem Karlovy Vary byla možnost hlídání dtí bhem výuky v modern vybavené
hern.
Umístní: Projekt byl realizován v prostorách Mateského centra Karlovy Vary
na adrese Východní 6, Karlovy Vary.
Výsledky projektu
Do projektu vstoupilo celkem 129 klientek, které si zapsaly celkem 223
vzdlávacích kurz. Projekt úspšn ukonilo a certifikát o absolvování vzdlávacího
programu získalo 118 klientek.
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Projekt „Nová šance aneb pomozme si navzájem“
Tento projekt, financovaný z Spoleného
regionálního operaního programu, opatení
3.2., byl realizován od ervna 2007 do dubna
2008.
Rozpoet projektu: 1.496.281,-- K

x
x
x
x

Pedmt a umístní projektu
Projekt byl zamen na sociální integraci
a pedcházení i odstranní sociálního vylouení
zástupc cílové skupiny projektu - osob
zdravotn
hendikepovaných,
matek
na
rodiovské dovolené, absolvent, dlouhodob
nezamstnaných, migrant atd.. Cílem projektu
bylo napomoci klientm v nalezení vhodného
zamstnání poskytováním poradenských služeb
nebo zvýšením kvalifikace díky absolvování
vzdlávacích kurz. Výuka tchto kurz
probíhala formou e-learningu s následujícím
zamením:
poítaové dovednosti (základy, pokroilá práce na PC),
úetnictví a obchodní administrativa,
komunikaní a prezentaní dovednosti
jazykové kurzy (AJ a NJ)

Souasn bylo klientm nabízeno poradenství v oblasti orientace na trhu práce v
Karlovarském kraji a pidružené služby (knihovna, pístup k internetu, základní
psychologické poradenství).
Na základ spolupráce s partnery projektu byly do realizaního týmu zaazeny také
osoby se zdravotním hendikepem. Tímto krokem jsme chtli podpoit tvorbu
sociálních kontakt mezi leny cílových skupin a snížení rizika sociálního vylouení
jejich aktivizací a podporou získání dvry ve vlastní schopnosti.
Partnei projektu:
x Nadace Charty 77
x Mateské centrum Karlovy Vary
x Centrum pro zdravotn postižené Karlovarského kraje
Výsledky projektu
Do projektu vstoupilo 77 klient, kteí si zapsali celkem 214 vzdlávacích kurz.
Projekt úspšn ukonilo a certifikát o absolvování vzdlávacího programu získalo
68 klient.
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Projekt „Festival národních kultur cizinc žijících v Plzni“
Projekt „Festival národních kultur cizinc žijících v Plzni“ byl financován
Ministerstvem kultury R v rámci dotaního programu „Integrace cizinc žijících
v R“. Spolufinancování projektu bylo zajištno dotacemi poskytnutými Nadací 700
let msta Plzn a Nadací pro kulturní aktivity oban msta Plzn. Tento projekt byl
realizován od 22.9. – 8.10.2008.
Rozpoet projektu: 90.133,-- K
Pedmt a umístní projektu
Poádáním festivalu jsme podpoili rozvoj multikulturního prostedí v Plzni a
blízkém okolí. Pedstavením kultury, zvyk, náboženství cizinc žijících v Plzni jsme
pispli k pochopení tchto minorit vtšinovou spoleností a tím napomohli
k potlaení xenofobie.
Klíovými aktivitami festivalu byly tématické multikulturní veery, které byly
realizovány ve spolupráci s obanskými sdruženími i jinými organizacemi
sdružujícími cizince.
Festival zahájil program s názvem Sektor Balkán s podtitulem energický
balkánský veer složený z akustického koncertu národních písní, výstavy fotografií,
promítání dokumentu a ochutnávky tradiních balkánských jídel. Další den byl
vnován hudebníkovi Oldichu Janotovi, který návštvníkm zahrál ve stylu ethno
hudby k rozjímání.
V rámci Veera svtové kultury pedstavili zahraniní studenti zábavnou
interaktivní formou kulturu Japonska, USA, Thajska, Brazílie, Hongkongu a Chile.
Touto akcí jsme se pipojili k programu v rámci Evropského dne mezikulturního
dialogu 26. záí 2008 vyhlášený EU.
Další zajímavou akcí bylo setkání s Kurdy s názvem Cizincem v Plzni - Kurdem
v R. V rytmu bubn se nesla „africká tanení noc“, kdy hudební formace Suelte a
NoTa Plze prezentovaly ukázky africké kultury. Bezmála 40 návštvník Jablon
poslouchalo, tanilo a diskutovalo o tom, jak se žije cizincm v Plzni.
Velice úspšný byl Mongolský veer, kdy mongolští obané žijící v Plzni spolu
s eskými návštvníky zcela zaplnili kavárnu, aby zde shlédli ukázku filmu o historii a
kultue Mongolska, poslechli si zpv mongolských písní, tyto písn si zazpívali
bhem „karaoke“a ochutnali typické masové taštiky „buudz“.
Již tradin vedl bloruský noviná Alexandr Datii diskusi s cca 30 návštvníky
pevážn studenty o souasné politické situaci v Blorusku. Piblížil svoje osobní
zkušenosti s totalitním režimem, jeho perzekuci a nucený útk do R.
Festival ukonila svým pedstavením I‘m happy, it’s fine! Ruska Nastja
Astashina. Autorka vyprávla (obas rusky) o zážitcích Rusky v echách, o cestách
do Ruska a rzných svtech lidí. Její divadelní autorské pedstavení originálním
zpsobem uzavelo letošní festival národních kultur cizinc žijících v echách.

Fotografie z Africké noci a Mongolského veera

Strana 11 (celkem 25)

Hosté Alexandr Datii a Nastja Astashina

Výsledky projektu
Bhem Festivalu národních kultur cizinc žijících v Plzni zástupci jednotlivých národ
pedstavili svoji kulturu, zvyky a tradice. Festivalu se zúastnilo tém 244
návštvník.

Projekt „Modernizace vzdlávacího a dtského centra Obanského
sdružení STUDNICE“
Tento projekt, který byl financován dotací poskytnutou Nadací EZ, finanním
píspvkem spoleností ELFETEX, s.r.o. a finanními dary ostatních donátor, byl
realizován od íjna 2007 do ervna 2008.
Rozpoet projektu: 199.186,-- K
Pedmt a umístní projektu
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Projekt „Modernizace vybavení vzdlávacího a dtského centra o.s. STUDNICE“ je
zamen na poízení nového vybavení a drobné úpravy prostor Domu vzdlání o.s.
STUDNICE, který je umístn ve Skvranské 12 v Plzni.
Vzdlávací centrum je využíváno úastníky projektu „Kam po škole“ a projektu
„Aktivn na mateské“. V dtském centru je zajištno hlídání dtí klientek v dob
lektorované výuky.
V rámci tohoto projektu byly realizovány následující aktivity:
Dtské centrum
o poízení nájezdu pro koárky ve spolených prostorách domu Skvranská 12
o instalování herního nábytkového systému
o poízení hraek a vybavení podporujícího píznivý motorický a duševní rozvoj
o dítte
Vzdlávací centrum
o poízení lektorského multimediálního PC (možnost poslechu pi výuce jazyk)
o poízení vizualizaní techniky pro lektorovanou výuku (dataprojektor + plátno)
Fotografie nájezdu pro koárky

Výsledky projektu
Za získané finanní prostedky byl do vzdlávacího centra poízen multimediální PC
s dataprojektorem a promítacím plátnem s cílem zvýšit kvalitu lektorovaných hodin
vzdlávacích kurz. Dtské centrum bylo vybaveno nábytkovým herním systémem,
bazénem s masážními kulikami a hrakami podporujícími psychomotorický vývoj
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dtí. Pro usnadnní pístupu klientek do vzdlávacího a dtského centra byl poízen
nájezd pro koárky.
Obr.8 Fotografie z dtského centra

Obr. 9 Fotografie ze vzdlávacího centra

Komerní kurzy Dm vzdlání Plze
Vzhledem k ukonení projektu „Aktivn na mateské“ v dubnu 2008 a trvalému zájmu
cílové skupiny projektu – matek na mateské dovolené jsme i nadále pokraovali ve
vzdlávání žen, které si chtjí zvýšit svoji kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce po
skonení mateské i rodiovské dovolené.
Od kvtna 2008 jsme nabízeli komern tyto vzdlávací kurzy:
o Rekvalifikaní kurz Základy obsluhy osobního poítae - Kurz akreditován
MŠMT
o Anglitina pro zaáteníky
o Anglitina pro mírn pokroilé
o Anglitina – konverzaní kurz
o Nmina pro mírn pokroilé
o Digitální fotografie
o Tvorba webových stránek
o Podvojné úetnictví
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o
o
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o

Prezentaní a komunikaní dovednosti
MS Powerpoint 2003 základy a pokroilí
MS Word pro pokroilé
MS Excel pro pokroilé
Základy spoleenského chování
Píprava a ízení projekt EU – principy politiky hospodáské a sociální
soudržnosti EU a jejich užití v praxi
o Vystupování pi pohovorech
o Praktický software a multimédia
Ve spolupráci s eským erveným kížem jsme také nov pipravili kurz „První
pomoc a prevence úraz u dtí“, který se tšil velkému zájmu.
Zárove byla možnost se pihlásit do kurzu „Rodinné finanní plánování“, který byl
pipraven ve spolupráci s eskou pojiš ovnou.
Všechny kurzy probíhaly tradin kombinovanou formou e-learning a prezenní
výuka. Klientkám byly k dispozici pidružené služby – knihovna, studovna
s pístupem k internetu, odborné poradenství z oblasti zamstnanosti (pracovní
právo, informace o volných pracovních místech, zprostedkování kontaktu na
významné zamstnavatele v regionu atd.).
Po dobu prezenní výuky bylo zajištno hlídání dtí v dtském centru, které je
souástí Domu vzdlání o.s. STUDNICE.
Výsledky projektu
Do projektu vstoupilo 64 klient, kteí si zapsali celkem 128 vzdlávacích kurz.
Projekt úspšn ukonilo a certifikát o absolvování vzdlávacího programu získalo
64 klient.

Komerní kurzy Dm vzdlání Karlovy Vary
I v roce 2008 pokraovala spolupráce s Mateským centrem Karlovy Vary a to formou
realizace komern nabízených vzdlávacích kurz. V uebn v Karlových Varech
se dle poptávky klient konaly tyto kurzy:
o Rekvalifikaní kurz Základy obsluhy osobního poítae - Kurz akreditován
MŠMT
o Anglitina pro obchod a služby – zaáteníci
o Anglitina pro obchod a služby – pokroilí
Výsledky projektu
Do projektu vstoupilo 26 klient, kteí si zapsali celkem 27 vzdlávacích kurz.
Projekt úspšn ukonilo a certifikát o absolvování vzdlávacího programu získalo
24 klient.
Spolupráce s Mateským centrem Karlovy Vary pi realizaci vzdlávání úspšn
pokrauje i nadále.
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Dtské centrum Studnice
Projekt „Dtské centrum - STUDNICE“ je uren dtem ve vku 2-4 roky, které nejsou
zaazeny do systému klasické pedškolní výchovy (jesle, mateské školy). Provoz
dtského centra byl plánován na 5 hodin denn, od 8 do 13 hod. v prostorách Domu
vzdlání ve Skvranské 12 v Plzni. Jeho provoz je vždy pizpsoben aktuálnímu
zájmu o nabízené služby ze strany maminek. Dtské centrum prošlo rozsáhlou
rmodernizací, bylo nov vybaveno nábytkovým herním systémem a hrakami
podporujícími psychomotorický rozvoj dtí. Maximální kapacita zaízení je 10 dtí.
Hlídání dtí provádí souasn 2 zkušené pracovnice, které zajiš ují kompletní starost
o dít (dohled pi hrách, dohled na pitný režim dtí a v pípad menších dtí je
samozejmostí i výmna plen. Snažíme se vždy vyhovt individuálním páním a
požadavkm našich klientek.
Tuto aktivitu jsme se rozhodli zaadit do našeho portfolia služeb zejména díky zájmu
klientek navštvující vzdlávací programy urené ženám na rodiovské dovolené. Na
trhu služeb v souasné chvíli takováto nabídka chybí, respektive stávající zaízení
nejsou schopna kapacitn i obsahov vyhovt požadavkm této cílové skupiny.
Služba je využívána pedevším klienty našich vzdlávacích kurz v dob jejich
výuky.

Sponzoring
Cílem aktivity bylo získat díky sponzorským prostedkm alespo ástené
financování aktivit, které poádáme v Kulturní kavárn Jablo. Pedevším se jednalo
o finanní prostedky na propagaci akcí, které jsou v Jabloni realizovány.
Tímto zpsobem jsme financovali propagaci projektu Svobodných 24 hodin, který se
uskutenil ve dnech 30. – 31.5. 2008 a byl vnovaný Blorusku. Bhem 24
hodinového nonstop maratónu vystoupili umlci rzných žánr. Na poádání tohoto
projektu se podílel známý plzeský básník Daniel Mikeš, projektu se zúastnil
bloruský žurnalista žijící v eské republice Alexander Datii. Nejvýznamnjším
úinkujícím byla Ester Koiková, která stejn jako ostatní aktéi vystoupila bez
nároku na honorá. Tímto projektem jsme podpoili umlce všech žánr ve vyjádení
svého názoru, hapenningem jsme poukázali na problémy v možnosti svobodn se
vyjádit ve své zemi k emukoli. Už sama úast na dané akci byla brána jako protest
proti potlaování svobody projevu nejen v Blorusku.
Sponzorské píspvky a finanní dary chceme také využít pi rekonstrukci vnitního
dvora Domu vzdlání. Rekonstrukcí vznikne další prostor dtského centra, který
chceme vybavit pískovištm se skluzavkou, houpakami a lavikami. Bohužel
s ekonomickou recesí se rovnž snížila ochota firem sponzorovat veejný sektor.
Proto naše aktivity v této oblasti nebyly zatím úspšné.
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Publicita
Tisk
V následující tabulce je uveden pehled zpráv o projektech a innosti o.s.
STUDNICE uveejnných v regionálním tisku:
Datum
Periodikum
zveejnní
30.5.2008 Právo
2.6.2008 MF Dnes
27.10.2008 MF Dnes
9.10.2008 Plzeský deník
14.10.2008 MF Dnes
2.10.2008 Plzeský deník
Prosinec 08 Zpravodaj mstského obvodu Plze 3
Prosinec 08 Radniní listy

Informace o projektu
Svobodných 24
Svobodných 24
Kulturní kavárna Jablo
Cizí msto
Cizí msto
Cizí msto
Aktivn na mateské
Aktivn na mateské

Internet
Vlastní stránky:
http://www.jablon.eu/
http://www.kamposkole.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/

Další zdroje:
http://socialnisluzby.plzen.eu/oblasti-sluzeb/ostatni-sluzby-souvisejici-se-socialnioblasti/poskytovatele-6/dum-vzdelani-studnice.aspx
http://www.esfcr.cz/files/clanky/4898/formular_prezentace_projektu.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/4791/formular_prezentace_projektu.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/4760/formular_prezentace_projektu.pdf
http://info.plzen-city.cz/article.asp?itm=516
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste/otevrena-oranzovahriste/zapadocesky-region/4.html
http://www.praxespsp.myhome.cz/organizace.php?act=detail_organizace&id=34
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Koncepce další innosti o.s. STUDNICE s výhledem na
období 2007 - 2013
Oblast kultury:
Cíle
x
x
x
x
x
x

Kontinuáln rozšiovat innosti Kulturní kavárny Jablo (obsah i kvantita) a
stabilizovat financování kulturních aktivit
Zajistit lepší propagaci innosti, stát se dominantním centrem pro kulturní
vyžití mládeže
Rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Plzni,
spolupracovat pi realizaci významných akci (nap. festival …na ulici,
Finále, atd.)
Vytvoit partnerství s obdobnými zaízeními v rámci EU (výmna
zkušeností, hostování umlc atd.)
Rozšíit koncept KK Jablo do dalších region
Stabilizovat finanní situaci

Opatení

x Zajistit dostatené finanní zdroje pro provoz KK Jablo (státní dotace,
píspvky samospráv, vyhledání komerních partner)
x Zahájit intenzivní spolupráci s regionálními médi a informovat je o cílech a
programu KK Jablo, oslovit a nabídnout spolupráci zaízením pro práci
s mládeží (DDM, umlecké školy)
x Aktivn vyhledávat možnost domácí i zahraniní spolupráce (internetové
stránky, osobní kontakt na umleckých vystoupeních)
x V regionech, ve kterých psobí o.s. STUDNICE se svými vzdlávacími
projekty provit možnost realizace konceptu KK Jablo (dotaní
píležitosti, prostory, partnerství místních iniciativ)
Oblast vzdlávání skupin ohrožených sociálním vylouením a nezamstnaností
Cíle
x
x

x
x
x
x
x

Pokraovat v zapoatých projektech
Rozšíit vzdlávací aktivity o další cílové skupiny ohrožené soc.
vylouením a znevýhodnné na trhu práce (etnické menšiny, migranti,
osoby ze znevýhodnného sociokulturního prostedí, spoleensky
nepizpsobení, atd.)
Dopracovat a realizovat koncept „Domu vzdlávání“ integrující všechny
pidružené služby (výuková a zasedací místnost, PC uebna, školka,
knihovna, studovna, pjovna PC, poradenské služby atd.)
Zlepšit spoleenské povdomí o aktivitách obanského sdružení
Rozšíit stávající aktivity do dalších region
Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdlávání a sociálních
služeb
Nadále aktivn psobit v rámci komunitního plánování plzeského regionu

Opatení
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x
x
x
x
x

Vyhledávat dotaní píležitosti z prostedk ESF v programovém období
2007-2013, prioritou je získat potebné dotace na dobudování konceptu
„Domu vzdlávání“
Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivn oslovovat
organizace s celostátní i regionální psobností
Intenzivn pracovat na udržení prestiže o.s. STUDNICE, zintenzívnit
marketing a public relation
Zahájit pilotní projekty v dalších vybraných regionech, tam kde již projekty
realizujeme rozšíit innost (poet klient, více cílových skupin)
Úastnit se jednání ídícího výboru pro realizaci projektu „Komunitní
plánování sociálních služeb na území msta Plzn na období 2008-2010“

Oblast využití nových metod a forem vzdlávání s využitím IT
Cíle
x
x
x
x
x
x

Rozšíit portfolio vzdlávacích program a e-learningových kurz
Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického
vzdlávání v neziskovém sektoru
Uplatovat nové formy vzdlávání
Podílet se na vývoji LMS systém a autorských nástroj pro tvorbu e-kurz
Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerním sektorem (v rámci
hospodáské innost o.s.)
Propagovat využití moderních metod vzdlávání ve školství

Opatení
x V každém novém projektu vytvoit alespo jeden nový e-kurz, který by byl
uplatnitelný i v ostatních vzdlávacích projektech
x Prbžn aktualizovat vzdlávací obsahy a doplovat je o nové poznatky
x Aktivn vyhledávat nové trendy ve vzdlávání (internet, odborné
konference, spolupráce s komerními firmami)
x Oslovovat komerní firmy s nabídkou školení i zpracování elektronických
uebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách vtšího rozsahu
x Zahájit spolupráci se stedními a vysokými školami
Oblast dalšího vzdlávání dosplých a rozvoje informaní gramotnosti
Cíle
x
x

Stát se prkopníkem v nekomerní sfée dalšího vzdlávání dosplých
Stát se tvrcem metodik dalšího vzdlávání s využitím informaních
technologií

Opatení
x Získat hlubší informace o organizaci a financování dalšího vzdlávání,
zapojit se do procesu pípravy a vytváení standard nekomerního
vzdlávání dosplých
x Ve spolupráci s akademickou sférou pozitivn ovlivovat využití IT v dalším
vzdlávání dosplých
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Ekonomické výsledky organizace
Uzavené smlouvy v roce 2008 – dotaní a nadaní píspvky
Poskytovatel dotace
Plze, statutární msto

ástka
dotace dle
smlouvy

Dotovaný projekt

250 000 Celoroní kulturní innost

Trvání projektu
r. 2008

Krajský úad Plzeského kraje

20 000 Propagace - Jablo

Plze, statutární msto

15 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii

15.11 .30.11.2008

Ministerstvo kultury R

60 000 Festival národních kultur - Cizí msto

22.9.-8.10.2008

Ministerstvo kultury R

50 000 Poezie pod Jabloní

1. pololetí 2008

Poskytovatel píspvku, daru
Nadaní fond pro kulturní
aktivity oban msta Plzn

ástka dle
smlouvy

Podpoený projekt

14 500 Festival Jednou nohou nejen v poezii

r. 2008

Trvání projektu
15.11 .30.11.2008

Nadaní fond pro kulturní
aktivity oban msta Plzn

7 000 Festival národních kultur - Cizí msto

22.9.-8.10.2008

Nadace 700 let msta Plzn

15 000 Festival národních kultur - Cizí msto

22.9.-8.10.2008

Vyerpané náklady na projekty v roce 2008
DOTACE, GRANTY:

Poskytovatel dotace

Plze, statutární msto

Náklady
projektu
financované
z dotace v
celých K

Dotovaný projekt

250 000 Celoroní kulturní innost

Trvání projektu

r. 2008

Krajský úad Plzeského kraje

20 000 Propagace - Jablo

Plze, statutární msto

15 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii

15.11 .- 30.11.2008

Ministerstvo kultury R

60 000 Festival národních kultur - Cizí msto

22.9.-8.10.2008

Ministerstvo kultury R

50 000 Poezie pod Jabloní

1. pololetí 2008

Úad práce v Plzni, OPRLZ
opatení 1.1

1 573 702 Kam po škole

r. 2008

1.5.2006 30.4.2008
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Karlovarský kraj, finanní
podpora ze SROP v rámci
grantového schématu v opatení
3.2 „Podpora sociální integrace
v Karlovarském kraji 20052006“
Plzeský kraj, finanní podpora
ze SROP v rámci realizace
grantového schématu Podpora
sociální integrace v Plzeském
kraji v rámci opatení 3.2
Podpora sociální integrace v
regionech, priority 3
Spoleného regionálního
operaního programu
Úad práce Karlovy Vary,
OPRLZ opatení 1.1
Celkem

509 504 Nová šance a neb pomozme si navzájem

1.6.2007 31.5.2008

406 768 Aktivn na mateské

1.7.2007 30.4.2008

788 740

Snadný návrat – rozvoj pracovního potenciálu
žen na rodiovské dovolené

1.1.2007 30.6.2008

Projekt

Trvání projektu

3 673 713

DARY A PÍSPVKY:
Poskytovatel daru
eskoslovenská obchodní
banka, a.s.
Nadaní fond pro kulturní
aktivity oban msta Plzn
Nadaní fond pro kulturní
aktivity oban msta Plzn
Nadace 700 let msta Plzn
Nadace EZ
Fuji Koyo Czech s.r.o.
eská pojištovna, a.s.

ástka
daru dle
smlouvy

51 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii

15.11 .- 30.11.2008

14 500 Festival Jednou nohou nejen v poezii

15.11 .- 30.11.2008

7 000 Festival národních kultur - Cizí msto

22.9.-8.10.2008

15 000 Festival národních kultur - Cizí msto
Modernizace vybavení vzdlávacího a dtského
196 200
centra o.s. STUDNICE
Modernizace vybavení vzdlávacího a dtského
10 000
centra o.s. STUDNICE
20 000 Podpora vzdlávání žen na mateské dovolené

Nadace Charty 77

25 000 Nová šance - udržitelnost Karlovy Vary

Nadace Charty 77

30 000 Nová šance - udržitelnost Karlovy Vary

Nadace Charty 77

35 000 Dm vzdlání Plze

Celkem

22.9.-8.10.2008

403 700

REKLAMA A PROPAGACE:
Objednatel
Kvtiny 4 YOU
FLOOR SERVICE
Martin Havlík
ISAM s.r.o.
Jitokov s.r.o.
eská pojištovna, a.s.
ELFETEX spol. s r.o.
Celkem

ástka za
reklamu a
propagaci
1 000
2 500
1 000
1 000
2 000

Projekt

Svobodných 24 hodin
Svobodných 24 hodin
Svobodných 24 hodin
Svobodných 24 hodin
Svobodných 24 hodin
Vzdlávací program "Rodinné finanní
15 000
plánování"
15 000 Nájezd na koárky
37 500

Trvání projektu
30.-31.5.2008
30.-31.5.2008
30.-31.5.2008
30.-31.5.2008
30.-31.5.2008
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Zkrácená úetní závrka hospodaení za rok 2008
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2008
(v celých tis. K)
STUDNICE obanské sdružení

Krátká 2

IO: 69980934

301 00 Plze
innosti
íslo útu

Název ukazatele

hlavní

hospodáská

celkem

5

6

8

A. NÁKLADY
I. Spotebované nákupy celkem
501
Spoteba materiálu
502
Spoteba energie
II. Služby celkem
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
518
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištní
527
Zákonné sociální náklady
528
Ostatní sociální náklady
V. Ostatní náklady celkem
542
544
549

Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady

Útová tída 5 celkem ( ádek 1 až 33 )
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602
Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
682
Pijaté píspvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
691
Provozní dotace
Útová tída 6 celkem ( ádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PED ZDANNÍM
D. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PO ZDANNÍM

385
363
22
1 829
0
18
5
1 806
4 164
3 110
992
55
7
59
0
0
59
6 437

16
16
0
132
0
0
0
132
35
35
0
0
0
1
0
0
1
184

401
379
22
1 961
0
18
5
1 938
4 199
3 145
992
55
7
60
0
0
60
6 621

1 499
1 499
404
404
3 674
3 674
5 577

157
157
0
0
0
0
157

1 656
1 656
404
404
3 674
3 674
5 734

-860

-27

-887

-860

-27

-887

Strana 22 (celkem 25)

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2008
(v celých tis. K)
STUDNICE obanské sdružení

Krátká 2

IO: 69980934

301 00 Plze

AKTIVA
A.
A.II.

A.II.4.
A.II.8.
A.IV.

Oprávky k samost. mov. vcem a souborm mov. vcí

B.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.II.13.
B.II.18.
B.III.
B.III. 1.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.

Krátkodobý majetek . 51 + 71 + 80 + 84
Pohledávky celkem
Odbratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace
Jiné pohledávky
Dohadné úty aktivní
Krátkodobý finanní majetek celkem
Pokladna
Bankovní úty
Jiná aktiva celkem
Náklady píštích období

B.IV.2.

Píjmy píštích období
ÚHRN AKTIV

PASIVA
A.
A.II.
A.II.1.

B.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.7.
B.III.9.
B.III.15.
B.III.22.
B.III.23
B.IV.
B.IV.1.

Vlastní zdroje .87 + 91
Výsledek hospodaení celkem
Úet výsledku hospodáení
Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení
Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje .94 + 102 + 126 + 130
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Pijaté zálohy
Ostatní závazky
Zamstnanci
Závazky ze sociálního zabezpeení a zdr.pojištní
Ostatní pímé dan
Závazky k úastníkm sdružení
Dohadné úty pasivní
Ostatní krátkodobé finanní výpomoci
Jiná pasiva celkem
Výdaje píštích období

B.IV.2.

Výnosy píštích období

A.II.2.
A.II.3.

ÚHRN PASIV

Stav k poslednímu
dni úetního období

17
224
207
17
207
207
6 406
4 512
1 891
1
1 633
2
985
1 835
174
1 661
59
59
0
6 423

Dlouhodobý majetek . 09 + 20 + 28 - 40
Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité vci a soubory movitých vcí
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.7.

B.II.17.

Stav k prvnímu dni
úetního období

Stav k prvnímu dni
úetního období

17
224
207
17
207
207
1 752
620
619
1
0
0
0
1 037
223
814
95
30
65
1 769
Stav k poslednímu
dni úetního období

840
840

-47
-47
-887

X
-377
1 217
5 583
5 569
375
1 584
69
249
148
53
1
0
3 090
14
4
10
6 423

X
840
1 816
1 813
84
16
0
119
70
16
1
6
1 501
3
3
0
1 769
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Výnosy a náklady z hlavní a hospodáské innosti za rok 2008
Obanské sdružení STUDNICE uzavelo rok 2008 s úetní ztrátou ve výši 887 tis.
K. Celkové výnosy za dané úetní období iní 5 734 tis. K, celkové náklady 6 621
tis. K.
Hlavní innost:
Výnosy z hlavní innosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 5 577 tis.
K. Náklady na hlavní innost obanského sdružení byly za rok 2008 vykázány ve
výši 6 437 tis. K. Výsledek hospodaení z hlavní innosti: - 860 tis. K.
Hospodáská innost:
Hospodáská innost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného
nebytových prostor a tržby z reklamy a propagace. Celkové výnosy z hospodáské
innosti inily 157 tis. K. Tržby z hospodáské innosti byly v roce 2008 pokryty ve
výši 184 tis. K. Výsledek hospodaení z hospodáské innosti: -27 tis. K.
Úetní ztráta roku 2008 ve výši 887 tis. K bude spolu s úetní ztrátou roku
2007 ve výši 377 tis. K pokryta zisky z let 2003, 2004 a 2005.
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