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1.  Stručně o Občanském sdružení STUDNICE 

 Občanské sdružení STUDNICE bylo založeno v roce 2000 zástupci plzeňské 

akademické obce a podnikatelské sféry. Posláním občanského sdružení je podpora 

rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 

 

Představiteli sdružení jsou: 

Správní ředitel: Ing. Jiří Laciga, CSc. (generální ředitel CCA Group, a.s., člen                                                                            

Rotary klubu Plzeň) 

Předseda rady: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZČU) 

Místopředseda rady: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (VŠ učitel ZČU, Fakulta ekonomická) 

Členka rady: MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková  

 

Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Škarban 

Programová ředitelka: Hana Kotková 

 

Počet zaměstnanců: na hlavní pracovní poměr a dlouhodobější smlouvy o pracovní 

činnosti pracují v o.s. STUDNICE celkem 4 pracovníci. 

 

Sídlo: Krátká 1003/2, 301 17 PLZEŇ 

IČ: 69980934 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č.ú.164522841/0300 

 

Kontaktní adresy:  

Kancelář sdružení – Krátká 6, Plzeň 

Vzdělávací centrum Plzeň – Skvrňanská 12, Plzeň 
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2. Realizované projekty 

2.1 Projekt "Kulturní kavárna Jabloň" 

 

Předmět a umístění projektu 

 Předmětem projektu je vyhledávání a podpora tvořivých mladých lidí žijících 

v Plzni a okolí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000 otevřením Kulturní kavárny 

Jabloň, která se stala součástí kulturní scény města Plzně. V roce 2011 jsme 

pokračovali v naplňování cíle stanoveného při založení této kavárny - umožnit 

mladým lidem trávit smysluplně volný čas v moderním kulturním prostředí a 

především poskytnout prostor pro jejich vlastní hudební, literární či dramatickou 

tvorbu. Jsme přesvědčeni o tom, že právě touto zvolenou strategií jsme přispěli 

k prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů u mladých lidí ve věkové skupině 

15 – 30 let.   

 Umístění: Kulturní kavárna Jabloň, Krátká 2, Plzeň 

 

Výsledky projektu 

V průběhu roku si Jabloň našla řadu stálých hostů pořádáním pravidelných akcí: 

Appletree jam session - pravidelné setkání a jamování plzeňských hudebníků 

Vystup ze svého stínu - hudební vystoupení mladých umělců či začínajících kapel 

z plzeňského regionu 

Biograf Jabloň - promítání filmů a dokumentů s menšinovou tématikou – ekologie, 

gender, tvorba mladých, nezávislých, avantgardních tvůrců 

Jabloň dramatická - produkce komorních divadel, divadel poezie a improvizačních 

divadel. 

„Fenomén“ - kulturně-vzdělávacích akce zaměřené na aktuální problémy naší 

společnosti a moderní trendy v kultuře a společenském životě 

Galerie Jabloň - výstavy výtvarného umění a vernisáže mladých umělců 

  

Projekt "Kulturní kavárna Jabloň" kontinuálně pokračuje i přesto že v roce 

2011nebyla celoroční činnost podpořena z grantového schématu pro kulturu Města 

Plzně. 
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Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně 

v Jabloni tématické festivaly. V roce 2011 to byl festival Na prknech Jabloně 

(divadlo), festival Jednou nohou nejen v poezii (literatura) a Festival Cizí město 

(multikulturalita). 

 

 

2.2 Festival „Na prknech Jabloně“ 

Termín konání: 11.6. – 25.6.2011 

Počet účinkujících: 15 skupin 

Počet návštěvníků: 495 

 

O festivalu 

 V roce 2011 se konal třetí ročník festivalu „Na prknech Jabloně“. Byl 

zaměřen na divadlo amatérské i profesionální, dále také na recitaci a improvizaci. 

Jako doprovodný program byla připravena hudba a poezie. Cílem festivalu bylo dát 

prostor začínajícím hercům a přiblížit divadlo a divadelní techniky i lidem, kteří nikdy 

divadlo nehráli. Překvapivá byla chuť diváků zapojit se do dění na jevišti v rámci 

improvizačního večírku. 

 

Program a průběh festivalu 

 

11.6.  Improverti  

Umírněné subverzivní persifláž a afterparty nechvalně známého improvizačního 

souboru, jehož heslo zní: „Buď nepřipraven!“  

 

13.6.2011 Ciúnas  

Plzeňská premiéra obnovené hudební skupiny Ciúnas (dříve Ciúnas Nua), hrající 

hudební fúzi na rozhraní irské hudby, jazzu, funky, balkánu. 

 

14.6.2011 Divadlo HRA – Dlouhý, Široký a Bystrozraký  

Inscenace pracující metodou tvořivé dramatiky, kdy se děti stávají aktivními partnery 

i proti hráči herců. Inscenace rozvíjí dětskou kreativitu, fantazii, komunikativnost a 

schopnost spolupráce. Představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký je hra na motivy 

české lidové pohádky. Na setkání se těší pan školník Martin paní učitelka Zdenka. 
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 15.6.2011 Divadlo DNO - Svět podle Fagi  

Divadlo Dno je nezávislá alternativní divadelní skupina bez vlastní scény, kterou 

založili herci, hudebníci, výtvarníci a studenti v Hradci Králové v roce 2005. Od roku 

2004 funguje jako občanské sdružení, které zastřešuje různé divadelní, hudební a 

výtvarné projekty. Od roku vzniku DNO vytvořilo víc než 25 představení, hudebních 

formací a jiných projektů. Účinkuje na mnoha festivalech v ČR (Loutkářská Chrudim, 

Přelet nad loutkářským hnízdem, Divadlo evropských regionů, Ostrovy-Islands) i v 

zahraničí (PUF – Slovinsko, Bánská Bystrica – Slovensko, Eger – Maďarsko).  

V představeních DNO kombinuje loutky, staré hračky, hi-technologie a živou hudbu.  

Představení: Svět podle Fagi - Na začátku roku se na facebooku objevila komiksová 

postava "Fagi". Divadlo DNO ji oslovilo a jako první může hrát její komiksy na 

divadle. Divoké písně, co nezařadíte, ale si na ně zařádíte. Ujeté loutky, co ujely a 

vás tu nechaly. Slovní smyčky, co se na nich jde oběsit. Kabaret, improvizace, písně, 

humor, zběsilost i v srdci.  

 

16.6.2011  

Divadlo HRA – Hloupý Honza  

 

17.6.2011  Amceth - Past na milence 

Členové neprofesionální scény divadla Dialog. Představení Past na milence je 

komedie o peripetiích lásky v neobvyklém trojúhelníku.  

 

18.6.2011 Fleky  

Mladá folková kapela. 

 

21.6.2011 Fregata  

Skupina Fregata přiváží hudbu na pomezí akustického folku a trampfolku, v níž jsou 

však patrné i vlivy příbuzných žánrů. Kapela založená v roce 1993 si své posluchače 

našla na řadě velkých i malých koncertů. Znají ji návštěvníci Trampské porty v Ústí 

nad Labem, Mohelnického dostavníku stejně jako Strun na ulici a dalších festivalů.  

 

22.6.2011 Divadlo Kuba – Pletené pohádky  
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Sdružení Elča (El-loutkové, činoherní, alternativní). Divadélko KUBA vzniklo v lednu 

roku 1993 nejprve jako divadlo jednoho herce (autor a herec Petr Mlád). Později se 

divadélko rozrůstá o další herce.  

Představení: Pletené pohádky - napsali Daniela Weissová a Jaroslav Ipser. Pod 

tímto názvem se skrývají čtyři pohádky: O STATEČNÉM KŮZLETI, O CHYTRÉM 

ZAJÍCI, KŮZLÁTKA A VLK, O ZLÉ KOZE  

Pohádky jsou upletené z vlny, jak loutky, tak celá scéna. Pohádky jsou vyprávěny s 

lehkou nadsázkou a humorem. Inscenace je zapůjčena od turnovského loutkového 

divadla – Čmukaři.  

 

23.6.2011 DÉMOPHOBIA  

Dva zábavní písničkáři. Každý jejich koncert je zcela originální.  

 

24.6.2011 Poezie Roman Kníže  

 

2.3 Festival „Cizí město“  

Termín konání: 19.9. – 1.10.2011 

Počet účinkujících: 30 

Počet návštěvníků: 299 

 

O festivalu 

     Festival Cizí město se pořádá již od roku 2007 (s přestávkou v roce 2009). Cílem 

festivalu je představit občanům města kulturu cizinců z různých států celého světa, 

umožnit cizincům dlouhodobě usazeným na území města Plzně veřejně prezentovat 

kulturu země svého původu a v neposlední řadě rozšířit nabídku kulturních aktivit ve 

městě Plzni o akci zaměřenou na podporu multikulturní společnosti. Jsme 

přesvědčení, že festival přispívá k rozvoji multikulturality a prevenci rasismu a 

xenofobie. 
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Program a průběh festivalu 

Hlavní program: 

20.9.2011 „Jak jsem začal v Plzni studovat“ – přednáška studenta medicíny Zadara Shtaya 

z Palestiny 

21.9.2011 „Shintaido“ – o nenásilném japonském bojovém umění s mistrem nové cesty těla 

Davidem Franclinem 

22.9.2011 „Příchod slovenských Romů do Čech“ – Renata Lukášová  

23.9.2011 „Sex v turismu“ – Zuzana Nejedlá 

24.9.2011 „Jak jsem se naučil česky! – student medicíny Pendi Mahundi z Afriky 

24.9.2011 „Arabská noc“ – bubny, tanec 

27.9.2011 „Buší s duší rituální Afriky“ – taneční workshop s Lenku Jíšovou 

 

Doprovodný program: 

20.9.2011 Dialog Acoustic Band - koncert 

21.9.2011 Fregata - koncert 

22.9.2011 René Souček, Tereza Švecová 

23.9.2011 Improverti – divadlo 

29.9.2011 Duo My tři a přátelé – koncert 

30.9.2011 Poezie J. Ulricha a přátel 

1.10.2011 Hynek kočí a přátelé 

 

Fotografie 1 - představení Improverti 
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2.4 Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  

 

Termín konání: 11.11. – 25.11.2011 

Počet účinkujících: 28 

Počet návštěvníků: 233 

 

O festivalu 

     Festival Jednou nohou „nejen“ v poezii se koná pravidelně v podzimních měsících 

již od roku 2004. Ročník 2011 byl v pořadí již osmým. Cílem festivalu je umožnit 

mladým neprofesionálním literátům veřejně prezentovat svoji tvorbu a představit 

občanům města současnou literární scénu v Plzni a celorepublikově známé autory. 

Díky festivalu se rozšířila nabídka kulturních aktivit ve městě Plzni o akci věnovanou 

literatuře a zejména poezii. 

 

Program a průběh festivalu 

Hlavní program: 

11.11.2011 Míra Sosoi - Autorská poezie aneb nový "Egon Bondy" v akci 

12.11.2011 Autorské čtení studentů Církevního gymnázia v Plzni 

14.11.2011 Tomáš Reiz a Josef Korous – Autorská „trochu morbidní“ poezie  

15.11.2011 Standa Červenka – hot country, známé country melodie doprovozené vlastními 

texty 

17.11.2011 Míra Matuška a Lukáš Todorov - Autorská poezie  

18.11.2011 Petra Týnovská s kapelou (originální melodie a vlastní depresivně-niterní texty) 

21.11.2011 Veletrh opotřebovaných knih 

22.11.2011 Hynek Kočí v Trní  

23.11.2011 Eva Guttenberk  – autorská poezie běžného života   

24.11.2011 Čítání lidu - Divadlo MY - knížky o klucích, kteří jsou na kluky.  

25.11.2011 Eva Prášilová a Květoslav Šupák  - Autorská poezie 

26.11.2011 Improverti – pravá improvizace 

 

Doprovodný program: 

11.11.2011 Fregata – folk 
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17.11.2011 Pilsner jazz band  

19.11.2011 Keltský večer s kapelou Dé Domhnaigh 

21.11.2011 Démophobia 

23.11.2011 Promítání izraelského filmu „Salach Šabati“ – 1964, režie Ephraim Kishon 

25.11.2011 Čáry máry – folk 

  

Fotografie 2 – Petra Týnovská s kapelou 
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2.5 Projekt PODNIKEJ!!! 

Projekt „PODNIKEJ“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Tento projekt byl zahájen v lednu 2011 a potrvá 

do konce prosince 2012.   

Rozpočet projektu: 3.429.013,-- Kč. 

 

Předmět projektu 

Cílem projektu je poskytnout ženám s dětmi 

podporu při zahájení vlastního podnikání a tím zvýšit 

poměr účasti žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou jsou ženy s malými 

dětmi (mladší školní věk), které projeví zájem zahájit samostatnou podnikatelskou 

činnost. 

     Projekt sestává ze série odborných seminářů s podnikatelskou tématikou 

(podnikatelský záměr, marketing, finance, personalistika, management, právo atd.) 

podpořených elektronickými vzdělávacími materiály. Na tyto semináře navazují 

víkendové workshopy, které formou diskuze se zkušenými podnikateli budou 

završením celého procesu přípravy na zahájení podnikání. Klientky budou na 

pracovním setkání obhajovat svůj podnikatelský plán před odbornou porotou 

složenou ze zkušených podnikatelů a také potenciálních investorů s dlouholetou 

praxí (podobně jako v pořadu Den D). V našem vzdělávacím centru poskytneme 

klientkám osobní konzultace a asistenci při definování podnikatelského záměru, 

business plánu, alokaci potřebných zdrojů a při úředních procesech spojených se 

zahájením podnikatelských aktivit. Zřízena zde bude tzv. "podnikatelská kancelář". 

Samozřejmostí je zajištěné hlídání dětí během všech projektových aktivit. 

 

Od počátku projektu jsme zaznamenaly velký zájem ze strany cílové skupiny o vstup 

do projektu. Odborné semináře s podnikatelskou tématikou se setkaly s velkým 

ohlasem. Jako největší přínos hodnotí prozatím klientky účast na závěrečném 

víkendovém workshopu, kde dostanou příležitost odprezentovat vlastní podnikatelský 

plán a ten pak zkonzultovat s odbornou porotou. Do června 2012 vstoupilo do 

projektu celkem 62 žen, z nichž vzešlo 52 úspěšných absolventek projektu.  
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Fotografie 3 – Závěrečný workshop projektu červen 2011 

 

 

 

2.6 Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních 

školách 

 

     Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je partnerem projektu, 

realizátorem je společnost CCA Group a.s. Projekt byl zahájen v říjnu 2010 a 

ukončen bude v dubnu 2013.   

      

Rozpočet projektu: 11.192.386,96 Kč. 

Předmět projektu 

    Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky 

průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích. 

Průřezová témata jsou povinnou součástí rámcových vzdělávacích plánů škol, v 

praxi však školy nemají dostatečné podklady pro výuku a hodnocení žáků v těchto 

oblastech.  
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Cílem projektu je vytvořit internetový portál, díky kterému budou moci učitelé tvořit 

vlastní plány výuky průřezových témat, generovat testy pro své žáky a v neposlední 

řadě zde budou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým subkategoriím 

průřezových témat. 

Do projektu bude zapojeno 180 škol a podpořeno bude 18 000 žáků a 180 učitelů ZŠ 

z nejméně osmi krajů. Úkolem o.s. STUDNICE je pomoci s implementací systému na 

základních školách a poskytnout pomoc při administrativním vedení projektu. 

 

2.7 Anglicky interaktivně 

 

     Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské sdružení je 

partnerem projektu, žadatelem je Základní škola Martina Luthera. 

Projekt probíhal od srpna 2010 do ledna 2012.   

    

  Rozpočet projektu: 1 999 424,-- Kč. 

 

Předmět projektu 

     Projekt má za cíl vytvořit kompletní program pro moderní výuku anglického jazyka 

na Základní škole Martina Luthera v Plzni. Snahou je vyučovat cizí jazyk již od útlého 

věku dětí tak, aby se stal přirozenou součástí jejich života. Projekt klade důraz na 

zkvalitnění výuky, na její atraktivitu pro důraznější zapojení žáků do vzdělávacích 

procesů, což povede k lepší přípravě na jejich budoucí studium i uplatnění na trhu 

práce. 

     Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací 

prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu 

výuky i mimo ni. Výukové materiály budou vytvořeny samotnými učiteli, aby bylo 

zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb.  

     Občanské sdružení STUDNICE je v tomto projektu garantem tvorby interaktivních 

materiálů. Zaměstnanci STUDNICE dohlížejí na tematickou správnost vytvářených 

interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytují tvůrcům podporu v metodice tvorby 

elektronických výukových podkladů. 
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2.8 Učíme správně technické obory 

 

     Projekt je financován z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 

podpory 1.3. Občanské sdružení je partnerem 

projektu, žadatelem je Integrovaná střední škola 

Cheb.  

     Harmonogram projektu: 1/2010 - 6/2012  

     Rozpočet projektu: 2.782.348,-- Kč. 

Předmět projektu 

Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci pedagogů Integrované střední školy Cheb, zvýšit 

dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky jejich dalšího vzdělávání. Celý tento proces 

povede k profesnímu růstu pedagogů a ke zvýšení konkurenceschopnosti školy. 

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé odborných i všeobecných předmětů, pro které 

bude uspořádána série kvalifikovaných školení. Současně vznikne vzdělávací portál 

– datový sklad elektronických vzdělávacích materiálů. Celkem se projektu zúčastní 

38 pedagogů. 

Výstupem projektu bude sada elektronických výukových materiálů (kurzy / testy) a 

portál pro řízené e-learningové vzdělávání, který bude současně sloužit i jako 

kontrolní nástroj pro řídící pracovníky školy nad vzděláváním jednotlivých pedagogů 

Občanské sdružení STUDNICE bude v rámci projektu dohlížet na tvorbu výukových 

materiálů a tvořit z materiálů dodaných pedagogy e-learningové kurzy. 

 

2.9 Učíme se interaktivně 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské 

sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Střední škola 

hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují.  

Harmonogram projektu: 11/2010 - 4/2012  

Rozpočet projektu: 2 523 827,69 Kč 

Cílem předloženého projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a 

komunikačních technologií pro žáky i učitele. Dojde k zavedení jednotného e-
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learningového systému pro předměty: Anglický, Německý a Český jazyk, ICT, 

Hotelový provoz, Potraviny a výživa, Stolničení, Marketing a management, 

Ekonomika, Účetnictví, Matematika. Zkvalitnění i zatraktivnění výuky bude dosaženo 

vyšším využíváním digitalizovaných studijních podkladů ve výuce. Občanské 

sdružení STUDNICE v projektu garantovalo správnost tvorby elektronických 

výukových materiálů a poskytovalo metodickou podporu pedagogům při jejich tvorbě. 
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Plánované projekty 

2.10 ICT Vzdělávání pedagogů v Plzeňském kraji 

 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. Zahájen byl 

v březnu 2012 a potrvá do června 2014.  

 

Rozpočet projektu: 2.357.710,80 Kč 

 

Předmět projektu 

 Vytvoření 20 nových akreditovaných vzdělávacích programů DVPP 

v oblastech: 

o Kancelářské aplikace (MS Office) 

o Ovládání ICT a e-learning (Využití volně dostupných ICT aplikací při 

výuce, Počítačová bezpečnost, Počítačová grafika, Didaktika e-

learningu…) 

o Elektronizace agendy ZŠ a SŠ (Vedení povinné školení dokumentace, 

Efektivní elektronická komunikace, Spisová služba..). 

 Realizace 80 školení nově vytvořených programů DVPP, kterých se zúčastní 

minimálně 480 pedagogů z celého Plzeňského kraje. Úspěšní absolventi 

získají certifikát o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MŠMT. 

 

2.11 Cesta k práci 

Projekt „Cesta k práci“ je financován                             

z Operačního programu Lidské zdroje                          

a zaměstnanost, oblast podpory 2.1. Tento 

projekt byl zahájen v březnu 2012 a potrvá do 

konce prosince 2012. 

 

Rozpočet: 1 993 529,76 Kč 
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Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny znevýhodněných osob na 

trhu práce - osob pečujících o dítě do 15 let věku. 

Předmětem projektu je soubor vzájemně provázaných aktivit, které mají za cíl zvýšit 

šance klientů na kvalitní uplatnění na trhu práce. V rámci projektu absolvují klienti 

motivační kurzy, pracovní diagnostiku a rekvalifikační kurzy zaměřené dle jejich 

pracovního profilu. Během zařazení do projektu bude jeho účastníkům poskytováno 

odborné pracovní poradenství a osobní asistence při hledání práce. Realizátor pak 

jako zprostředkovatel práce bude poskytovat klientům poradenské a informační 

činnosti a vyhledávat konkrétní volná pracovní místa pro účastníky projektu. 

V rámci projektu bude podpořeno 40 účastníků, přičemž naší snahou je umístit do 

zaměstnání nejméně 15 z nich. 

 

 

2.12 Občanské vzdělávání v o.s. STUDNICE 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.1. Zahájen byl v červenci 2012 a potrvá do června 2014.  

 

Rozpočet projektu: 2 032 266,80 Kč 

 

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dospělých v plzeňském regionu 

v oblasti obecných občanských kompetencí. 

Předmětem projektu je vytvoření 9-ti nových vzdělávacích programů zaměřených na 

odpovědný přístup k životnímu prostředí, financím, médiím a informačním 

technologiím, obhajobě práv občanů a rozvoji jejich kritického myšlení. 

Z podporované cílové skupinu občanů s trvalým pobytem v ČR bychom se rádi 

zaměřili na skupiny, se kterými máme nejvíce zkušeností - rodiče s dětmi, 

hendikepovaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd.. 

Součástí projektu bude realizace 27 školení, v rámci kterých podpoříme nejméně 270 

osob. Projekt bude realizován v partnerství s Občanskou poradnou Plzeň. 
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3. Publicita 

Tisk 

       V následující tabulce je uveden přehled zpráv o projektech a činnosti o.s. 

STUDNICE uveřejněných v regionálním tisku:  

Datum 

zveřejnění 
Periodikum Informace o projektu 

6/2011 Magazín Žurnál Na prknech Jabloně 

2.11.2011 Region Plzeň Podnikej!!! 

 

Rozhlas 

2.2.2011 – rozhlasová reportáž o projektu Podnikej!!!, v příspěvku Jiřího Blažka 

vystoupili Hana Kotková a Pavel Škarban 

 

Televize 

Příspěvek v dokumentu TV Prima Moje místo (Hana Kotková) - 

http://www.iprima.cz/mojemisto (reportáž ze dne 12.11.2011, 42´07´´) 

 

Internet 

Vlastní stránky: 

http://www.jablon.eu/ 

http://www.matky.cz/ 

http://www.studnice-os.cz/ 

 

Další zdroje: 

http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar=1.6.2014 

http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx 

http://www.esfcr.cz/projekty/znovu-v-praci-podpora-navratu-zen-na-pracovni-trh-v 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email 

http://www.restaurace.cz/plzen-mesto/kulturni-kavarna-jablon.html 

http://www.lokola.cz/detail/173842/kavarna-jablon 

http://www.info-plzen.cz/kulturni-kavarna-jablon/index.html 

http://www.pilsnerpubs.cz/kavarny/jablon.html 

http://www.facebook.com/jablonjablunka 

 

http://www.iprima.cz/mojemisto
http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar=1.6.2014
http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/jste-po-rodicovske-dovolene-a-hledate-novou-praci.aspx
http://www.esfcr.cz/projekty/znovu-v-praci-podpora-navratu-zen-na-pracovni-trh-v
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email
http://www.restaurace.cz/plzen-mesto/kulturni-kavarna-jablon.html
http://www.lokola.cz/detail/173842/kavarna-jablon
http://www.info-plzen.cz/kulturni-kavarna-jablon/index.html
http://www.pilsnerpubs.cz/kavarny/jablon.html
http://www.facebook.com/jablonjablunka
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4. Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE  

Oblast kultury: 

Cíle 

 Stabilizovat personální situaci 

 Pokračovat v realizaci čtyřletého plánu kulturní činnosti 

 Kontinuálně rozšiřovat činnosti Kulturní kavárny Jabloň (obsah i kvantita) a 

stabilizovat financování kulturních aktivit 

 Zajistit lepší propagaci činnosti 

 Rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Plzni, 

spolupracovat při realizaci významných akci  

 Vytvořit partnerství s obdobnými zařízeními v rámci EU (výměna 

zkušeností, hostování umělců atd.) 

 

Opatření 

 Najít kvalitní tým pro provoz KK Jabloň (provozní restaurace, produkční) 

 Zajistit dostatečné finanční zdroje pro provoz KK Jabloň (státní dotace, 

příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů)  

 Zahájit intenzivní spolupráci s regionálními médii a informovat je o cílech a 

programu KK Jabloň, oslovit a nabídnout spolupráci zařízením pro práci 

s mládeží (DDM, umělecké školy) 

 Aktivně vyhledávat možnost domácí i zahraniční spolupráce (internetové 

stránky, osobní kontakt na uměleckých vystoupeních) 

 

Oblast vzdělávání dospělých 

 

Cíle 

 Pokračovat v započatých projektech 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny, navázat na projekty 

realizované pro školy, pedagogické pracovníky 
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 Dopracovat a realizovat koncept „Domu vzdělávání“ integrující všechny 

přidružené služby (výuková a zasedací místnost, PC učebna, školka, 

knihovna, studovna, půjčovna PC, poradenské služby atd.) 

 Zlepšit společenské povědomí o aktivitách občanského sdružení 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 

 

Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2007-2013 a období následujícím 

 Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivně oslovovat 

organizace s celostátní i regionální působností 

 Intenzivně pracovat na udržení prestiže o.s. STUDNICE, zintenzívnit 

marketing a public relation 

 

Oblast využití nových metod a forem vzdělávání s využitím IT 

 

Cíle 

 Rozšířit portfolio vzdělávacích programů a e-learningových kurzů 

 Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického 

vzdělávání v neziskovém sektoru 

 Uplatňovat nové formy vzdělávání 

 Podílet se na vývoji LMS systémů a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů 

 Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerčním sektorem (v rámci 

hospodářské činnost o.s.) 

 Propagovat využití moderních metod vzdělávání ve školství 

 

Opatření 

 V každém novém projektu vytvořit alespoň jeden nový e-kurz, který by byl 

uplatnitelný i v ostatních vzdělávacích projektech 

 Průběžně aktualizovat vzdělávací obsahy a doplňovat je o nové poznatky 
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 Aktivně vyhledávat nové trendy ve vzdělávání (internet, odborné 

konference, spolupráce s komerčními firmami) 

 Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 

učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu 

 Rozšířit spolupráci se středními a vysokými školami  
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5. Ekonomické výsledky organizace 

5.1 Přijaté provozní dotace v roce 2011 

 

Poskytovatel dotace 

Náklady 

projektu 

financované z 

dotace v celých 

Kč 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární město 40 000 
Festival Jednou nohou nejen 

v poezii 
14.11.-26.11.2011 

Plzeňský kraj 10 000 
Kulturní vyžití v Jabloni nejen pro 

dospělé a mládež, ale i pro děti 
r. 2011 

Plzeň, statutární město 20 000 Festival "Na prknech Jabloně" 11.6.-25.6.2011 

Plzeň, statutární město 20 000 
Cizí město - Festival národních 

kultur žijících v Plzni 
19.9.-1.10.2011 

Plzeňský kraj 345 211 

Rozvoj kompetencí pedagogických 

pracovníků v oblasti využití 

jednotného ICT systému Škola 

Online 

1.5.2010 - 

30.6.2011 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a zam. 

1 080 645 

Znovu v práci - podpora návratu 

žen na pracovní trh v Plzeňském 

kraji 

1.8.2009 - 

31.7.2011 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a zam. 

1 767 282 Podnikej!!! 
1.1.2011 - 

31.12.2012 

Celkem 3 283 138     
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5.2 Realizované projekty financované ze SF EU v roce 2011 

 

Poskytovatel dotace 

Celková částka 

v Kč dotace dle 

smlouvy 

Název projektu Trvání projektu 

Plzeňský kraj 999 790 

Rozvoj kompetencí pedagogických 

pracovníků v oblasti využití 

jednotného ICT systému Škola 

Online 

1.5.2010 - 

30.6.2011 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a zam. 

4 028 878 

Znovu v práci - podpora návratu 

žen na pracovní trh v Plzeňském 

kraji 

1.8.2009 - 

31.7.2011 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a zam. 

3 429 014 Podnikej!!! 
1.1.2011 - 

31.12.2012 

  

 

5.3 Dary a příspěvky v roce 2011 

 

Poskytovatel daru 

Částka daru či 

příspěvku dle 

smlouvy 

Projekt Trvání projektu 

Nadace 700 let města 

Plzně 
8 000 

Cizí město - Festival národních 

kultur žijících v Plzni 
19.9.-1.10.2011 

Nadace Charty 77 25 000 Dům vzdělání Plzeň r. 2011 

Nadace 700 let města 

Plzně 
8 000 

Festival Jednou nohou nejen 

v poezii 
14.11.-26.11.2011 

Celkem 41 000     
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5.4 Účetní závěrka hospodaření za rok 2011 
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5.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2011 

 

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2011 s účetním ziskem ve výši 396 tis. 

Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí 5 159 tis. Kč, celkové náklady 4 723 

tis. Kč.  

 

Hlavní činnost: 

Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 3 397 tis. 

Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2011 vykázány ve 

výši 3 470 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: ztráta -73 tis. Kč.  

 

Hospodářská činnost: 

Hospodářská činnost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného 

nebytových prostor a tržby za vlastní služby. Celkové výnosy z hospodářské činnosti 

činily 1 762 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti byly v roce 2011 pokryty náklady ve 

výši 1 253 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: zisk 469 tis. Kč. 

 

Účetní zisk roku 2011 ve výši 396 tis. Kč bude převeden na nerozdělený zisk 

roku 2011. 




