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1 Slovo úvodem

     Do  rukou  se  Vám  právě  dostala  Zpráva  o  činnosti  občanského  

sdružení STUDNICE 2006. Jedná se o vůbec první dokument typu výroční  

zprávy, který v našem občanském sdružení vznikl, a proto jsme se v něm 

pokusili popsat činnost organizace v širším časovém pojetí a neomezit se 

jen na rok 2006. 

     Důvodem pro zpracování tohoto materiálu bylo naše přesvědčení, že  

činnost  Občanského  sdružení  STUDNICE  je  již  natolik  obsáhlá,  že  si  

zaslouží nejen podrobněji popsat, ale i prezentovat široké veřejnosti. 

     Za 7 let trvání sdružení došlo v jeho činnosti k výrazným posunům. 

Zatímco  v prvních  letech  existence  byla  činnost  organizace  primárně 

zaměřena  na  kulturní  oblast  (Kulturní  kavárna  Jabloň),  v posledních  3 

letech se začala aktivita sdružení přesouvat do oblasti vzdělávání širokých 

cílových skupin s důrazem na osoby znevýhodněné na pracovním trhu. V  

roce  2006  se  nám  podařilo  zahájit  novou  etapu  v cílech  a  aktivitách 

sdružení, a to rozšířit úspěšné projekty i mimo plzeňský region.

     Občanské sdružení  STUDNICE je v oblasti  vzdělávání  dominantní  

organizací a leaderem v plzeňském regionu a to nejen z důvodu rozsahu 

svého vzdělávacího portfolia, ale i díky zvoleným metodám moderní výuky 

s využitím  progresivních  informačních  technologií.  Vedle  toho  je  však 

STUDNICE  i  nadále  organizací,  která  věnuje  značnou  část  svých 

prostředků  a  kapacit  do  oblasti  menšinové  kultury  a  podpory  mladých 

amatérských umělců.  

     Jsme přesvědčeni, že i v budoucnu budeme při realizaci specifických 

projektů  a  dalších  našich  činností  dosahovat  příznivých  výsledků.  

Děkujeme  všem  institucím,  organizacím  i  jednotlivcům,  kteří  podporují  

naši činnost a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalším období.

……………………………………………
za kolektiv pracovníků o.s. STUDNICE
               Mgr. Pavel Škarban
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2    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, člen                 

                                                               Rotary klubu Plzeň)
Předseda rady: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZČU)
Místopředseda rady: Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (VŠ učitel ZČU, Fakulta ekonomická)
Členka rady: MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková (primářka neonatologického       

      oddělení FN Plzeň)
Programová ředitelka: Hana Kotková

Počet zaměstnanců: na hlavní pracovní poměr a dlouhodobější smlouvy o pracovní 
činnosti pracuje v o.s. STUDNICE celkem 10 pracovníků.

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
Vzdělávací centrum Karlovy Vary – Východní 6, Karlovy Vary

Partneři: 
- Úřady práce v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech a Domažlicích
- Západočeská univerzita – Ústav celoživotního vzdělávání
- Univerzita Palackého (Olomouc)
- European University of Prague
- Vysoká škola obchodní Praha
- Občanské sdružení CEPAC
- Město Plzeň
- Diecézní charita Plzeň
- Mateřské centrum Karlovy Vary
- TAKT-poradenství a konzultace
- Nadace charty 77 (projekt Počítače proti bariérám)
- Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
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3    Realizované projekty

3.1 Projekt "Tvořivost mládeže - budoucnost Plzně"

Předmět a umístění projektu
Cílem projektu  je  vyhledávání  a  podpora  tvořivých  mladých  lidí  žijících  ve 

městě Plzni. Projekt byl zahájen v roce 2000 otevřením kulturní kavárny Jabloň, která 
se snaží pokrýt většinu uměleckých aktivit plzeňské kulturní scény.  Kavárna Jabloň 
poskytuje  mladým  lidem  zázemí  a  prostor  pro  rozvíjení  jejich  schopností  a 
dovedností v umělecké oblasti a podporuje neformální vzdělávání v oblasti kulturní, 
environmentální a společenské.

Umístění: Kulturní kavárna Jabloň, Krátká 2, Plzeň

Výsledky projektu
Od začátku své činnosti si projekt klade za cíl umožnit mladým lidem moderní 

kulturní vyžití  a zároveň poskytnout  prostor pro jejich vlastní samostatnou kulturní 
činnost.  V Jabloni  tak  kromě  vystoupení  profesionálních  umělců  z ČR  i  ze  světa 
probíhají  například  pravidelné  vernisáže,  autorská  čtení,  divadelní  a  hudební 
produkce  mladých  amatérských  umělců  z plzeňského  regionu.  Z větších  akcí  lze 
zmínit  především  Festival  indických  filmů,  Ekofilm  klub,  festival  „Jednou  nohou 
v poezii“ atd. V minulých letech vystoupili  v kavárně Jabloň mimo jiné i tito umělci: 
M. Viewegh, V Hutka, skupina Poitín, divadelní společnost Buchty a loutky, skupina 
Strašlivá  podívaná  a  řada  dalších.   Při  přípravě  programu  spolupracuje  o.s. 
STUDNICE s dalšími plzeňskými kulturními či neziskovými organizacemi – např. Děti 
země (Ekofilm),  Svoboda zvířat  ČR,  o.s.  Krystal  (odborné přednášky),  Ason klub 
(autorská  čtení),  Aliance  Francaise,  o.s.  Cultura  Africa,  Diecézní  charita  Plzeň 
(multikulturní večery) a řadou dalších. Jedním z cílů projektu je přispívat k propagaci 
města  Plzně  (vystoupení  zahraničních  umělců)  a  nabídnout  smysluplné  využití 
volného času  mládeže  a  tím pozitivně  přispívat  k prevenci  kriminality  a  sociálně-
patologických jevů ve věkové skupině 15 – 30let. Návštěvnost jednotlivých akcí se 
pohybuje v průměru kolem 80%. 

Projekt kontinuálně pokračuje a je každoročně spolufinancován z prostředků 
Města Plzně.

Obr. 1: Kulturní kavárna Jabloň
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Obr. 2: Kulturní akce v kavárně Jabloň

        

3.2 Projekt  „Spring  of  Education  for  Women  with  Children  -  
Studnice vzdělání pro ženy s dětmi“

Tento  projekt,  financovaný  z Phare  2003  RLZ,  byl  realizován  v období  
červen 2005 – červenec 2006.

Rozpočet projektu: 116.066,76 € (3.249.869,-- Kč) 

Předmět a umístění projektu
Cílem projektu bylo vytvoření a realizace vzdělávacích programů pro matky na 

a po mateřské dovolené. Součástí realizace byly přidružené služby jako poradenství, 
hlídání dětí, asistence při studiu, knihovna, studovna. Vzdělávací programy vznikly v 
návaznosti  na  potřeby  regionálního  trhu  práce.  Vzdělávání  bylo  realizováno 
prezenční  a  kombinovanou formou s  použitím  e-learningových kurzů  vytvořených 
v rámci projektu.

Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň + CEPAC Olomouc 

Výsledky projektu
Za období od 23.1.2006 do 31.7.2006 vstoupilo do projektu SPRING v Plzni 

104 matek. Úspěšně absolvovalo vzdělávací program (tzn. úspěšně složilo min. 4 
kurzy)  celkem  73  klientek.  Zájem  o  vzdělávací  program  měl  stoupající  tendenci 
vzhledem k rozšíření povědomí o službě mezi cílovou skupinou. 

Z dotazníkového šetření realizovaného v závěru projektu vyplynulo, že 92 % 
klientek bylo spokojeno se zvolenou formou studia (e-learning) a 97% bez problému 
zvládlo práci s aplikací spouštějící e-kurzy a evidující studijní výsledky. Více jak ¾ 
klientek v závěrečném hodnocení uvedlo, že si díky účasti v projektu zlepšily svoji 
znalost  práce  na PC.  Největší  zájem byl  o  kurzy počítačové  – MS Word,  Excel, 
Outlook.
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Obr. 3: Leták projektu Spring

3.3 Projekt  “Vzdělávání  osob  nad  50let  ohrožených  nebo 
postižených nezaměstnaností“

Tento projekt, financovaný z Phare 2003 RLZ, byl realizován v období červen 
2005 – červenec 2006.

Rozpočet projektu: 111.635,76 € (3.125.801,-- Kč) 

Předmět a umístění projektu
Vytvoření a realizace vzdělávacích programů pro osoby nad 50 let postižené 

nebo  ohrožené  nezaměstnaností.  Součástí  realizace  byly  přidružené  služby  jako 
poradenství  z oblasti  zaměstnanosti,  asistence  při  studiu,  knihovna,  studovna. 
Vzdělávací  programy  vznikly  v  návaznosti  na  potřeby  regionálního  trhu  práce. 
Vzdělávání  probíhalo  prezenční  či  kombinovanou  formou  s  využitím  e-learningu. 
V současné  době  projekt  probíhá  v omezeném  rozsahu  (možnost  studia 
prostřednictvím internetu)
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Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň + CEPAC Olomouc

Obr. 4: Leták projektu Pomoc padesátníkům

3.4 Projekt „Kam po škole“

Tento  projekt,  financovaný  z Operačního  programu  rozvoj  lidských  zdrojů, 
opatření 1.1, je realizován v období květen 2006 – duben 2008.

Rozpočet projektu: 5.522.229,-- Kč

Předmět a umístění projektu
Projekt „Kam po škole“ je zaměřen na nezaměstnané absolventy základních, 

středních a vysokých škol,  kteří  nemají  více jak 3 roky odborné praxe.  Cílem je 
zvýšení  kvalifikace  absolventů  v  souladu  s  aktuální  poptávkou  trhu  práce,  lepší 
orientace na trhu práce a jejich motivování k dalšímu vzdělávání. Vzdělávací centrum 
nabízí studentům formou patronátního individuálního přístupu následující služby: 

• vzdělávání  v oblasti  počítačových  dovedností,  ekonomie  a  managementu, 
psychologie a komunikace

• poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeňském kraji
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• přidružené  služby  (knihovna,  přístup  k internetu,  základní  psychologické 
poradenství)

Vzdělávání  je  realizováno prezenční  a  kombinovanou formou s využitím  e-
learningu.  Studentům  jsou  nabízeny  různé  druhy  kurzů,  s jejichž  výběrem  jim 
napomáhá osobní patron. Každý student si tak může sestavit svůj vlastní vzdělávací 
program. Patron má přehled o aktuální poptávce na trhu práce a požadavcích na 
dovednosti absolventů.

V rámci projektu vystupuje Západočeská univerzita v Plzni jako spolupracující 
instituce,  která  provádí  dohled  nad  obsahem  vzdělávání,  poskytuje  konzultace 
tvůrcům obsahu nových kurzů a podílí se na vytváření obecné metodiky vzdělávání.
 Umístění: Skvrňanská 12, Plzeň

Průběžné výsledky
K 19.6.2007  do  projektu  vstoupilo  61  klientů  kteří  si  zapsali  celkem  213 

vzdělávacích kurzů. Bylo provedeno celkem 235 intervencí (vzdělávání, poradenství, 
knihovna,  psychol.  pomoc).  Projekt  doposud  úspěšně  ukončilo  a  certifikát  o 
absolvování vzdělávacího programu získalo 24 klientů. 

Obr. 5: Leták projektu Kam po škole
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3.5 Projekt „Snadný návrat“ 

Tento  projekt,  financovaný  z Operačního  programu  rozvoj  lidských  zdrojů, 
opatření 1.1, je realizován v období leden 2007 – červen 2008.

Rozpočet projektu: 2.396.768,-- Kč

Předmět a umístění projektu
Projekt  je  primárně  zaměřen  na  usnadnění  návratu  žen  po  rodičovské 

dovolené na pracovní trh. Klientkám je poskytováno specifické vzdělávání s využitím 
e-learningu  (rekvalifikační  kurz  práce  na  PC  akreditovaný  MŠMT),  motivační  a 
poradenské  služby.  Během  výuky  je  zajištěno  hlídání  dětí  v moderně  vybavené 
herně. Partnerem projektu je Mateřské centrum Karlovy Vary. 

Umístění: Projekt realizován v prostorách Mateřského centra Karlovy Vary na 
adrese Východní 6, Karlovy Vary. 

Průběžné výsledky
K 19.6.2007  do  projektu  vstoupilo  34  klientek  které  si  zapsaly  celkem  255 

vzdělávacích  kurzů.  Projekt  doposud  úspěšně  ukončilo  a  certifikát  o  absolvování 
vzdělávacího programu získalo 7 klientek. 

Obr. 6: Leták projektu Snadný návrat
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3.6 Projekt „E-learning – nástroj moderního vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců“ 

Tento  projekt,  financovaný  z Operačního  programu  rozvoj  lidských  zdrojů, 
opatření 3.3, je realizován v období leden 2007 – červen 2007.

Rozpočet projektu: 697.575,-- Kč

Předmět a umístění projektu 
Cílem projektu je vytvořit a pilotně ozkoušet vzdělávací program, který by naučil 

managery,  personalisty  a  pracovníky  odpovědné  za  rozvoj  lidských  zdrojů 
v podnicích  a  organizacích  základní  zásady  i  praktické  postupy  tvorby  e-
learningových kurzů pro vnitropodnikové vzdělávání. Organizace a podniky, jejichž 
zaměstnanci  absolvují  vzdělávací  program si  budou schopny samostatně vytvářet 
vlastní specifické vzdělávací kurzy. 

Umístění: Projekt je realizován v sídle o.s. STUDNICE

Výsledky projektu
V rámci  projektu  bylo  vytvořeno  celkem 29 studijních podkladů (studijní  texty, 

prezentace,  cvičení).  Rozsah  studijních  textů  je  cca  90  stran.  V rámci  pilotního 
školení bylo proškoleno 6 pracovníků z komerčních firem (ŠKODA HOLDING a.s., 
ŠKODA MACHINE TOOL a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., CCA Group. a.s.). 

3.7 Projekt „Nová šance aneb pomozme si navzájem“

Projektový záměr projektu „Nová šance“ byl předložen k posouzení Krajskému 
úřadu  Karlovarského  kraje  v rámci  grantového  schématu  opatření  3.2.  SROP 
„Podpora  sociální  integrace  v Karlovarském  kraji  2005  –2006“.  Usnesením 
Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 77/04/07 ze dne 19.4.2007 bylo rozhodnuto 
o podpoře tohoto projektu z prostředků SROP. 

Doba realizace projektu: červen 2007 – květen 2008
Rozpočet projektu: 1.496.281,-- Kč

Cílem projektu  je sociální  integrace a předcházení  či  odstranění  sociálního 
vyloučení  širokých  cílových  skupin  osob  (zdravotně  hendikepovaní,  matky  na 
rodičovské  dovolené,  absolventi,  dlouhodobě  nezaměstnaní,  migranti).  Projekt  by 
měl  napomoci  těmto  cílovým  skupinám  s  nalezením  vhodného  zaměstnání  či 
návratem do práce a to jak prostřednictvím přímého vzdělávání, tak poskytováním 
podpůrných  (zejména  poradenských  služeb)  v  oblasti  zaměstnanosti.  Na  základě 
spolupráce  s partnery  budou  členy  realizačního  týmu  osoby  se  zdravotním 
hendikepem. Přidruženým efektem projektu tak bude podpora budování sociálních 
kontaktů  mezi  členy  cílových  skupin  a  snížení  rizika  sociálního  vyloučení  jejich 
aktivizací a podporou získání důvěry ve vlastní schopnosti.
     Partneři projektu (kontaktní osoba): 

• Nadace Charty 77 – Rudolf Kubík
• Mateřské centrum Karlovy Vary – Věra Bartošová
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje – Petr Končel
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4 Další projekty zahájené v roce 2007

4.1 Projekt „Aktivně na mateřské“

     Projektový záměr projektu „Aktivně na mateřské“ byl předložen k posouzení 
Krajskému  úřadu  Plzeňského  kraje  v rámci  grantového  schématu  opatření  3.2. 
SROP  „Podpora  sociální  integrace  v Plzeňském  kraji“.  Usnesením  Zastupitelstva 
Plzeňského  kraje  č.  566/07  ze  dne  5.6.2007  bylo  rozhodnuto  o  podpoře  tohoto 
projektu z prostředků SROP. 

Doba realizace projektu: červenec 2007 – duben 2008
Rozpočet projektu: 1.192.400,-- Kč

Cílem  projektu  je  sociální  integrace,  předcházení  sociálnímu  vyloučení  a 
podpora vstupu či návratu na pracovní trh u cílové skupiny matky po mateřské a 
rodičovské dovolené.  Projekt  pozitivně ovlivní  zaměstnatelnost  této cílové skupiny 
díky  odstraňování  bariér  spočívajících  zejména  v  nedostatečné  kvalifikaci,  ztrátě 
pracovních návyků a konkurenceschopnosti na pracovním trhu z důvodu dlouhodobé 
péče o dítě.  Klientky projektu budou moci využít široké nabídky vzdělávacích kurzů 
(PC, management, jazyky, psychologie) a poradenských služeb. Během výuky bude 
zajištěno hlídání dětí.
     
4.2 Projekt „Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince“

Tento projektový záměr byl předložen dne 8.11.2006 na Ministerstvo práce a 
sociálních  věcí  v rámci  dotačního  programu  na  podporu  integrace  cizinců  v roce 
2007  a  byl  pozitivně  hodnocen  výběrovou  komisí.  Projekt  bude  částečně 
spolufinancován  z prostředků  města  Plzně.  Komise  pro  otázky  integrace  cizinců 
RMP svým usnesení  ze dne 13.6  doporučila  Radě města Plzně projekt  finančně 
podpořit.

Předpokládaný termín realizace:  září-prosinec 2007
Rozpočet projektu: 96.500,-- Kč

Projekt  je určený dlouhodobě legálně usazeným cizincům a zaměřuje se na 
prohloubení  a  rozvoj  jejich  znalostí  potřebných  pro  uplatnění  na  pracovním trhu. 
Účastníci projektu absolvují dvouměsíční školení základů práce na PC (akreditovaný 
vzdělávací program) a Kurz jak hledat a najít práci. 
Výuka bude probíhat distanční kombinovanou formou s využitím e-learningu.

4.3 Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni

Tento projektový záměr byl předložen na Ministerstvo kultury v rámci dotačního 
programu „Integrace cizinců žijících v ČR“. Rozhodnutím č. 34-16377/2006-IC/ORNK 
byla přiznána o.s.  STUDNICE dotace  ve výši  70% celkových  nákladů.  O pokrytí 
zbylých nákladů bylo dne 25.5.2007 požádáno na Nadaci 700 let města Plzně.

Předpokládaný termín realizace:  24.9. – 7.10. 2007
Rozpočet projektu: 98.596,-- Kč
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Klíčovou  aktivitou  festivalu  budou  tématické  multikulturní  večery,  které  budou 
realizovány  ve  spolupráci  se  občanskými  sdruženími  či  jinými  organizacemi 
sdružujícími  cizince.  V rámci  festivalu  se  představí  Mongolsko,  Rusko  (země 
bývalého  SSSR),  Afrika,  Japonsko,  Bulharsko.  Jako  doprovodné  aktivity 
proběhnou  v rámci  festivalu  koncerty  hudebních  skupin  se  zaměřením  na 
etnickou hudbu jako například Poitin (irská hudba), Ignis (ukrajinské lidové písně) 
a další. Během festivalu budou rovněž realizovány odborné přednášky na téma 
multikulturalita,  integrace  cizinců  apod.  (oslovena  bude  Filozofická  fakulta 
Západočeské  univerzity  a  Poradna  pro  cizince  a  uprchlíky  Diecézní  charity 
Plzeň).

5 Publicita

Tisk
       V následující tabulce je uveden přehled zpráv uveřejněných v regionálním tisku:

Datum 
zveřejnění Periodikum Informace o projektu

říjen 05 Radniční listy (město Plzeň) Spring of education, Vzdělávání osob nad 50let
28.11.2005 Rokycanský deník Spring of education, Vzdělávání osob nad 50let
20.12.2005 Plzeňský deník Spring of education

30.5.2006 MF Dnes Spring of education, Kam po škole
10.7.2006 Rokycanský deník Spring of education
11.7.2006 Plzeňské noviny Spring of education, Vzdělávání osob nad 50let
21.7.2006 Právo Spring of education, Vzdělávání osob nad 50let
12.9.2006 MF Dnes Kam po škole

12.12.2006 MF Dnes Kam po škole, Matky 2
18.12.2006 MF Dnes Kulturní kavárna Jabloň
leden 2007 Plzeňský literární život Kulturní kavárna Jabloň – festival poezie

7.2.2007 MF Dnes Kam po škole
21.2.2007 Týdeník Žurnál Snadný návrat
březen 07 Radniční listy (město Plzeň) Kam po škole, Matky 2
březen 07 Karlovarské radniční listy Snadný návrat
2.4.2007 Mladá fronta Dnes Snadný návrat
8.6.2007 Rokycanský deník Kam po škole

Rozhlas
Dne 16.5.2006 byl natočen rozhovor s programovou ředitelkou pro Český rozhlas 

Plzeň týkající se projektů Phare 2003 RLZ a projektu Kam po škole.
Dne 30.9.2006 odvysílal Český rozhlas Plzeň v pořadu Hobby magazín (8:00 – 

9:00,  repríza  19:00  –  20:00)  reportáž  o  projektu  Kam  po  škole.  Tuto  reportáž 
následně převzal Český rozhlas 1 Radiožurnál a Český rozhlas 2 Praha.  

Televize
V období  od  24.4.  do  28.4.  2006  byly  v kabelové  televizi  (informační  kanál  sítě 
Karneval) odvysílány reportáže o projektech Phare 2003 RLZ. 

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

Oficiální informace o občanském sdružení:
http://www.icn.cz/dbnno/asp/shortinfonno.asp?IDO=-4648619
http://www.evidencenno.portal.gov.cz/EvidenceNNOV10001/DesignPages/SeznamN
NO.aspx

Další zdroje:
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

6 Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE s výhledem na 
období 2007 - 2013

Oblast kultury:

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

stabilizovat financování kulturních aktivit
• Zajistit lepší propagaci činnosti, stát se dominantním centrem pro kulturní 

vyžití mládeže  
• Rozvíjet  aktivní  spolupráci  s dalšími  kulturními  organizacemi  v Plzni, 

spolupracovat  při  realizaci  významných  akci  (např.  festival  …na  ulici, 
Finále, atd.)

• Vytvořit  partnerství  s obdobnými  zařízeními  v rámci  EU  (výměna 
zkušeností, hostování umělců atd.)

• Rozšířit koncept KK Jabloň do dalších regionů
• Stabilizovat finanční situaci

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

příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů) 
• Zahájit intenzivní spolupráci s regionálními médi 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)

• V regionech,  ve  kterých  působí  o.s.  STUDNICE  se  svými  vzdělávacími 
projekty  prověřit  možnost  realizace  konceptu  KK  Jabloň  (dotační 
příležitosti, prostory, partnerství místních iniciativ)
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Oblast vzdělávání skupin ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností

Cíle
• Pokračovat v započatých projektech
• Rozšířit  vzdělávací  aktivity  o  další  cílové  skupiny  ohrožené  soc. 

vyloučením  a  znevýhodněné  na  trhu  práce  (etnické  menšiny,  migranti, 
osoby  ze  znevýhodněného  sociokulturního  prostředí,  společensky 
nepřizpůsobení, atd.)

• 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
• Rozšířit stávající aktivity do dalších regionů
• Navázat  spolupráci  s dalšími  partnery  z oblasti  vzdělávání  a  sociálních 

služeb
• Nadále aktivně působit v rámci komunitního plánování plzeňského regionu

Opatření
• Vyhledávat  dotační  příležitosti  z prostředků ESF v programovém období 

2007-2013,  prioritou je  získat  potřebné dotace na dobudování  konceptu 
„Domu vzdělávání“

• 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

• Zahájit pilotní projekty v dalších vybraných regionech (Brno – zpracovaný 
projektový záměr), v regionech kde již projekty realizujeme rozšířit činnost 
(počet klientů, více cílových skupin)

• Účastnit  se  jednání  Řídícího  výboru  pro  realizaci  projektu  „Komunitní 
plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010“

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
• Aktivně  vyhledávat  nové  trendy  ve  vzdělávání  (internet,  odborné 

konference, spolupráce s komerčními firmami)
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• Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 
učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu

• Zahájit spolupráci se středními a vysokými školami 

Oblast dalšího vzdělávání dospělých a rozvoje informační gramotnosti

Cíle
• Stát se průkopníkem v nekomerční sféře dalšího vzdělávání dospělých
• Stát  se  tvůrcem  metodik  dalšího  vzdělávání  s využitím  informačních 

technologií

Opatření
• Získat  hlubší  informace  o  organizaci  a  financování  dalšího  vzdělávání, 

zapojit  se  do  procesu  přípravy  a  vytváření  standardů  nekomerčního 
vzdělávání dospělých

• Ve spolupráci s akademickou sférou pozitivně ovlivňovat využití IT v dalším 
vzdělávání dospělých

7 Ekonomické výsledky organizace

7.1 Celkové tržby a přijaté dotace v období 2003 – 2005

 2005 % 2004 % 2003 %

Tržby celkem 3 978 279,60 100,00% 762 466,67 100,00% 1 622 110,90 100,00%

v tom přijaté dotace 3 354 672,92 84,32% 181 875,00 23,85% 185 000,00 11,40%

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (1.1/054) 1 467 625,24 36,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (1.1/055) 1 627 047,68 40,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Nadační fond pro kulturní 
aktivity občanů města 
Plzně

40 000,00 1,01% 25 000,00 3,28% 60 000,00 3,70%

Statutární město Plzeň 220 000,00 5,53% 156 875,00 20,57% 80 000,00 4,93%

Nadace 700 let města 
Plzně 0,00 0,00% 0,00 0,00% 45 000,00 2,77%
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7.2 Uzavřené dotační smlouvy  v roce 2006

Poskytovatel dotace
Částka 

dotace dle 
smlouvy

Dotovaný projekt Trvání projektu

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury 125 000 Celoroční kulturní činnost r. 2006

Úřad práce v Plzni, 
OPRLZ opatření 1.1 5 522 229 Kam po škole 1.5.2006 - 30.4.2008

NF pro kulturní aktivity 
občanů MP 25 000 Festival Jednou nohou v poezii r. 2006

ÚMO 3 25 000 Festival Jednou nohou v poezii – 
technické vybavení r. 2006

ÚMO 3 3 000 Letní festival kultury r. 2006
Nadace 700 let města 
Plzně 10 000 Festival Jednou nohou v poezii – 

autorské honoráře r. 2006

Nadační fond pro sociální 
aktivity občanů města 
Plzně

15 000 Vzdělávání matek na mateřské 
dovolené – Matky 2 r. 2006

Úřad práce Karlovy Vary, 
OPRLZ opatření 1.1 2 396 768

Snadný návrat – rozvoj pracovního 
potenciálu žen na rodičovské 
dovolené

1.1.2007 - 30.6.2008

Krajský úřad Plzeňského 
kraje, OPRLZ opatření 3.3 697 575 E-learning – nástroj moderního 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 1.1.2007 - 30.6.2007

V průběhu roku 2006 uzavřelo Občanské sdružení STUDNICE dotační smlouvy 
v celkové výši 8.819.572,-- Kč.

7.3 Vyčerpané náklady na projekty v roce 2006

Poskytovatel dotace Dotovaný projekt Vyčerpaná částka 
dotace

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury Celoroční kulturní činnost 125 000

Úřad práce v Plzni, 
OPRLZ opatření 1.1 Kam po škole 2 022 100

NF pro kulturní aktivity 
občanů MP Festival Jednou nohou v poezii 25 000

ÚMO 3 Festival Jednou nohou v poezii – technické 
vybavení 25 000

ÚMO 3 Letní festival kultury 3 000
Nadace 700 let města 
Plzně

Festival Jednou nohou v poezii – autorské 
honoráře 10 000

Nadační fond pro sociální 
aktivity občanů města 
Plzně

Vzdělávání matek na mateřské dovolené – Matky 2 15 000

Národní vzdělávací fond, 
PHARE 2003 RLZ

Vzdělávání osob nad 50 let ohrožených nebo 
postižených nezaměstnaností 1 761 326

Národní vzdělávací fond, 
PHARE 2003 RLZ

Spring of Education for Women with Children – 
Studnice vzdělání pro ženy s dětmi 1 800 797

Celkem bylo v roce 2006 vyčerpáno z veřejných dotací 5.787.222,-- Kč.
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7.4 Zkrácená účetní závěrka hospodaření za rok 2006

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)
    
 STUDNICE občanské sdružení

IČO: 69980934 Krátká 2
  301 00  Plzeň

A K T I V A

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 33 17
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 286 224

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 269 207
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 17
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 253 207

A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí 253 207

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 3 133 2 237
B.II. Pohledávky celkem 656 1 151

B.II.1. Odběratelé 349 814
B.II.10. Daň z přidané hodnoty 307 169
B.II.17. Jiné pohledávky 0 168

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 477 1 002
B.III. 1. Pokladna 97 162
B.III.3. Bankovní účty 2 380 840
B.IV. Jiná aktiva celkem 0 84

B.IV.1. Náklady příštích období 0 84
 ÚHRN AKTIV 3 166 2 254
    

P A S I V A 

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období

A. Vlastní zdroje   č.87 + 91 1 235 1 217
A.II. Výsledek hospodaření celkem 1 235 1 217

A.II.1. Účet výsledku hospodáření X -18
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 129 X
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 1 106 1 235

B. Cizí zdroje    ř.94 + 102 + 126 + 130 1 931 1 037
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 1 422 94

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy 1 422 94
B.III. Krátkodobé závazky celkem 509 939

B.III.1. Dodavatelé 409 180
B.III.4. Ostatní závazky 0 168
B.III.5. Zaměstnanci 54 268
B.III.7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění 28 93
B.III.9. Ostatní přímé daně 7 29

B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení 11 1
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B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 200
B.IV. Jiná pasiva celkem 0 4

B.IV.1. Výdaje příštích období 0 4
 ÚHRN PASIV 3 166 2 254

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2006

(v celých tis. Kč)
     
 STUDNICE občanské sdružení

IČO: 69980934 Krátká 2
  301 00  Plzeň

Číslo účtu Název ukazatele
Činnosti

hlavní hospodářská celkem
5 6 8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem 433 0 433

501 Spotřeba materiálu 331 0 331
502 Spotřeba energie 102 0 102

II. Služby celkem 3 668 120 3 788
511 Opravy a udržování 20 0 20
512 Cestovné 22 0 22
513 Náklady na reprezentaci 10 0 10
518 Ostatní služby 3 616 120 3 736

III. Osobní náklady celkem 2 474 0 2 474
521 Mzdové náklady 1 901 0 1 901
524 Zákonné sociální pojištění 540 0 540
527 Zákonné sociální náklady 33 0 33

V. Ostatní náklady celkem 124 0 124
542 Ostatní pokuty a penále 5 0 5
544 Úroky 5 0 5
549 Jiné ostatní náklady 114 0 114

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 6 699 120 6 819
 
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 863 120 983

602 Tržby z prodeje služeb 863 120 983
IV. Ostatní výnosy celkem 31 0 31

645 Kursovné zisky 14 0 14
649 Jiné ostatní výnosy 17 0 17

VII.  Provozní dotace celkem 5 787 0 5 787
691 Provozní dotace 5 787 0 5 787

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 6 681 120 6 801
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -18 0 -18
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -18 0 -18
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7.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2006

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2006 s účetní ztrátou ve výši – 18 tis. 
Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí 6 801 tis. Kč, celkové náklady 6 819 
tis. Kč. 

Hlavní činnost:
Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 6 681 tis. 
Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2006 vykázány ve 
výši 6 699 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: – 18 tis. Kč. 

Hospodářská činnost:
Hospodářská  činnost  STUDNICE  zahrnuje  tržby  z fakturovaného  nájemného 
nebytových  prostor,  které  činilo  v uplynulém  účetním  období  120  tis.  Kč.  Tržby 
z hospodářské činnosti byly v roce 2006 pokryty náklady ve stejné výši, tj. 120 tis. 
Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti je tedy roven nule.
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Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených informací o Občanském sdružení 
STUDNICE.

Rada Občanského sdružení STUDNICE byla seznámena s touto zprávou o činnosti 
dne 27.6.2007.

Usnesením  č.  3/2007  bere  Rada  tuto  zprávu  na  vědomí  a  souhlasí  s jejím 
zveřejněním.  
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