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1 Slovo úvodem

     Tato  zpráva  o  činnosti  rekapituluje  aktivity  Občanského  sdružení  

STUDNICE v roce 2007.  Na následujících  stránkách se  můžete  dočíst,  

jaké  projekty  byly  realizovány  a  jakých  výsledků  se  nám  podařilo  

dosáhnout. 

     Troufnu si tvrdit, že rok 2007 byl nejnáročnějším obdobím v celé historii  

organizace. Doposud nikdy nebylo realizováno tolik projektů ve stejném 

čase. Náš tým se rozrostl o další spolupracovníky a zahájili jsme činnost  

na projektech i mimo Plzeňský region. S odstupem času, kdy je řada akcí  

již  ukončena,  mohu  konstatovat,  že  jsme  v tomto  hektickém  období 

obstáli, a že se nám podařilo posunout renomé organizace zase o kousek 

dále.

     Občanské sdružení STUDNICE je v oblasti vzdělávání specifických 

skupin 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 však STUDNICE i  nadále věnuje značnou část  

svých  prostředků  a  kapacit  do  oblasti  menšinové  kultury  a  podpory  

mladých  amatérských  umělců  v rámci  aktivit  související  s  Kulturní  

kavárnou Jabloň. 

     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
        zástupce správního ředitele
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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,  a.s.,  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 nemocnice Hořovice)
Programová ředitelka: Hana Kotková

Počet zaměstnanců: na hlavní pracovní poměr a dlouhodobější smlouvy o pracovní 
činnosti pracuje v o.s. STUDNICE celkem 11 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
Vzdělávací centrum Karlovy Vary – Sokolovská 54, Karlovy Vary

Partneři: 
- Úřady práce v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech, Tachově a Domažlicích
- Západočeská univerzita – Ústav celoživotního vzdělávání
- Univerzita Palackého (Olomouc)
- European University of Prague
- Česká zemědělská univerzita v Praze
- 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 "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  2007  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 přesvědčení  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 2007 proběhly v Kulturní kavárně Jabloň koncerty začínajících 

i již známých hudebních skupin. Styl hudby těchto kapel se pohyboval od jazzu po 
folk,  blues,  rock,  metalcore,  grunge,  punk a další.  Pravidelnou akcí  se stal  „Jam 
session“ pořádaný poslední sobotu v měsíci. V srpnu 2007 jsme uspořádali cyklus 
koncertů chodských kapel pod názvem „Chodfest“. 

Kromě vystoupení hudebních skupin jsme v roce 2007 uspořádali několik vernisáží a 
výstav fotografií a výtvarných prací. V lednu 2007 proběhla výstava fotografií skupiny 
„Mezi  námi“.  Ve  spolupráci  s  organizací  Teen  Challenge jsme  v březnu  2007 
uspořádali  vernisáž  výstavy  obrazů  klientů  terapeutické  komunity  Vršíček.  Texty 
Luboše  Vinše  doprovodily  výstavu  fotografií  s  názvem  „Arletiny  barevné  sny“ 
fotografky Kamily Berndorff, která proběhla v červnu 2007. 

Ve spolupráci s Organizací Děti Země proběhla v Kulturní kavárně Jabloň projekce 
dokumentárního filmu Vlci u dveří. Jednalo se o unikátní  film Jima Dutchera, který 
zachytil život jedné vlčí smečky, s níž strávil mnoho let. 

V listopadu 2007 proběhl již 4. ročník festivalu „Jednou nohou nejen v poezii“.  Tento 
festival  je již tradičně zaměřen na poezii, literární a dramatické umění. V letošním 
roce jsme poprvé do programu festivalu zařadili vystoupení představitelů slovenské 
literární  scény  –  zástupce  formace  Mädokýš.  V rámci  festivalu  vystoupili  autoři 
sdružení  v Ason-klubu,  kteří  představili  svoji  tvorbu.  Během  tohoto  večera  také 
proběhla literární soutěž „Poetická superstar“, kdy na základě hlasování publika byla 
zvolena vítězkou večera mladá básnířka Martina Šimánková.  Festivalu  se rovněž 
zúčastnil  Martin  Langer  nositel  Ceny Jiřího  Ortena,  který  četl  ze  své  nové  knihy 
„Cesta kolem“. V rámci festivalu jsme uspořádali tvořivou dílnu s názvem  „Poezie na 
drátě“,  kterou  vedl  Mathej  Thomka  ze  slovenského  literárního  klubu  Mädokýš. 
Během festivalu „Jednou nohou nejen v poezii“ proběhl slavnostní křest nové knihy 
s názvem „Potichu“ od Jaroslava Rudiše, mladého autora oceněného Cenou Jiřího 
Ortena. Jeden z večerů festivalu byl věnován oslavě 250. výročí narození anglického 
básníka  a  malíře  Williama  Blake.  Festival  „Jednou  nohou  nejen  v poezii“  byl 
zakončen večerem nazvaným „Z Mikulášského hřbitova“. Tento festivalový večer byl 
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věnován autorskému čtení absolventů, současných studentů a pedagogů Církevního 
gymnázia v Plzni.

Obrázek 1 Fotografie z večera Církevního gymnázia

 

Projekt  "Kulturní  kavárna  Jabloň"  kontinuálně  pokračuje  a  je  každoročně 
spolufinancován z prostředků Města Plzně.

3.2 Projekt "Aktivně na mateřské "

Projekt  „Aktivně  na  mateřské“  byl  financován  ze  Společného  regionálního 
operačního programu,  opatření  3.2.  Tento  projekt  byl  zahájen  v červenci  2007 a 
ukončen v dubnu 2008.

Rozpočet projektu: 1.192.400,-- Kč

Předmět a umístění projektu
Cílem projektu bylo podpořit sociální integraci, předcházet sociálnímu vyloučení 

a podpořit vstup či návrat matek po mateřské a rodičovské dovolené na pracovní trh. 
V rámci projektu mohly klientky studiem nabízených vzdělávacích kurzů zvýšit svoji 
kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce po návratu z rodičovské dovolené. Projekt tedy 
pozitivně ovlivnil zaměstnatelnost této cílové skupiny.  Klientky projektu mohly využít 
široké nabídky vzdělávacích kurzů:

• vzdělávání  v oblasti  počítačových  dovedností  –  Základy  práce  na  PC 
(rekvalifikační  kurz  akreditovaný  Ministerstvem  školství,  mládeže  a 
tělovýchovy), tvorba webových stránek, digitální fotografie

• podvojné účetnictví, psychologie a komunikace
• jazykové kurzy (AJ, NJ)
• poradenství v oblasti orientace na trhu práce v Plzeňském kraji
• přidružené  služby  (knihovna,  přístup  k internetu,  základní  psychologické 

poradenství)

Během výuky bylo zajištěno hlídání dětí v dětském centru OS STUDNICE.

Výsledky projektu:
Do projektu vstoupilo 132 klientek, které si zapsaly celkem 464 vzdělávacích kurzů. 
Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 
103 klientek. 
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Obr. 2: Leták projektu Aktivně na mateřské

3.3 Projekt „Kam po škole“

Projekt „Kam po škole“ je financovaný z Operačního programu rozvoj lidských 
zdrojů,  opatření  1.1.  Tento  projekt  byl  zahájen  v  květnu  2006  a  ukončen  bude 
v srpnu 2008.

Rozpočet projektu: 5.522.229,-- Kč

Předmět a umístění projektu
Projekt  „Kam po škole“  je  určen  nezaměstnaným absolventům základních, 

středních a vysokých škol,  kteří  nemají  více jak 3 roky odborné praxe.  Projekt je 
zaměřen na zvýšení kvalifikace zástupců cílové skupiny, a to především  v souladu s 
aktuální  poptávkou  trhu  práce.  Zároveň  je  cílem  projektu  zlepšit  orientaci 
nezaměstnaných  absolventů  na  trhu  práce  a  zvýšit  jejich  motivaci  k  dalšímu 
vzdělávání.  Vzdělávací  centrum  OS  STUDNICE  poskytuje  studentům  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   s využitím  e-learningu.  Teoretickou  část  kurzu 
účastníci  nastudují  individuálně v době, která jim nejvíce vyhovuje prostřednictvím 
PC s připojením k síti internet. Následuje lektorovaná část výuky. S výběrem kurzu 
napomáhá studentům jejich osobní patron. Každý student si tak může sestavit svůj 
vlastní  vzdělávací  program.  Patron  současně  poskytuje  studentovi  informace  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 30.6.2008  do  projektu  vstoupilo  137  klientů,  kteří  si  zapsali  celkem  491 

vzdělávacích kurzů. Bylo provedeno celkem 483 intervencí (vzdělávání, poradenství, 
knihovna,  psychologická pomoc).  Projekt doposud úspěšně ukončilo a certifikát  o 
absolvování vzdělávacího programu získalo 75 klientů. 

Obr. 3: Leták projektu Kam po škole
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3.4 Projekt „Snadný návrat“ 

Tento  projekt,  který  byl  financovaný  z Operačního  programu rozvoj  lidských 
zdrojů, opatření 1.1, probíhal od ledna 2007 do června 2008.

Rozpočet projektu: 2.396.768,-- Kč

Předmět a umístění projektu
Projekt byl určen ženám na/po rodičovské dovolené a jeho cílem bylo usnadnit 

jejich  návrat  na  pracovní  trh.  Díky  projektu  mohly  klientky  získat  specifické 
vzdělávání  s využitím  e-learningu  v kurzech  komunikačních  a  prezentačních 
dovedností, anglického jazyka. Klientkám byl dále nabízen rekvalifikační kurz práce 
na PC akreditovaný MŠMT. Součástí poskytovaných služeb bylo také poradenství 
z oblasti  zaměstnanosti.  Nespornou  výhodou  spolupráce  OS  STUDNICE 
s partnerem projektu  Mateřským centrem Karlovy  Vary  byla  možnost  hlídání  dětí 
během výuky v moderně vybavené herně. 

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

Výsledky projektu
Do  projektu  vstoupilo  celkem  129  klientek,  které  si  zapsaly  celkem  223 

vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího 
programu získalo 118 klientek. 

Obr. 4: Leták projektu Snadný návrat

Strana 9 (celkem 28)



 

3.5 Projekt „E-learning – nástroj moderního vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců“ 

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

Rozpočet projektu: 697.575,-- Kč

Předmět a umístění projektu 
Cílem projektu bylo vytvořit  a provést pilotní ozkoušení vzdělávacího programu 

určeného managerům, personalistům a pracovníkům odpovědným za rozvoj lidských 
zdrojů.  Díky  tomuto  programu  se  účastníci  projektu  naučili  základní  zásady  i 
praktické postupy pro tvorbu e-learningových kurzů pro vnitropodnikové vzdělávání. 

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

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

prezentace,  cvičení).  Výukový  manuál  má  rozsah  90  stran  s členěním  do  13 
tématických oblastí.  V průběhu projektu bylo vypracováno 13 výukových prezentací 
s celkem 286  snímky.  Témata  výukových  prezentací  kopírují  jednotlivé  tématické 
bloky  výukového  manuálu  a  jsou obohaceny o  ukázky  z  e-kurzů,  LMS systémů, 
aplikací  elektronického  vzdělávání  a  autorských  nástrojů  pro  tvorbu  e-kurzů. 
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.).  Účastníci  pilotního  školení  skládali  v závěru  kurzu  elektronický  test  s 30 
náhodně generovanými otázkami z probíraných témat.

Udržitelnost projektu
Občanské sdružení STUDNICE vytvořený vzdělávací program nabízí komerčně. 

Dne 12.12.2007 byl  modul  věnovaný metodice a současným trendům e-learningu 
prezentován v rámci semináře „Využití IT ve výuce škol“ - projekt Květňák a moderní 
směry výuky.  V roce 2008 pak proběhlo  celodenní  školení  věnované  metodice  a 
didaktice při tvorbě e-kurzu a praktické půldenní školení věnované práci s autorským 
nástrojem na tvorbu e-kurzů. 

Obrázek č. 5   Fotografie z průběhu výuky
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3.6 Projekt „Nová šance aneb pomozme si navzájem“

Tento  projekt,  financovaný  z Společného regionálního  operačního programu, 
opatření 3.2., byl realizován od června 2007 do dubna 2008.

Rozpočet projektu: 1.496.281,-- Kč 

Předmět a umístění projektu 
Projekt  byl  zaměřen  na  sociální  integraci  a  předcházení  či  odstranění 

sociálního  vyloučení  zástupců  cílové  skupiny  projektu  -  osob  zdravotně 
hendikepovaných,  matek  na  rodičovské  dovolené,  absolventů,  dlouhodobě 
nezaměstnaných, migrantů atd.. Cílem projektu bylo napomoci klientům v nalezení 
vhodného  zaměstnání  poskytováním  poradenských  služeb  nebo  zvýšením 
kvalifikace  díky  absolvování  vzdělávacích  kurzů.  Výuka  těchto  kurzů  probíhala 
formou e-learningu s následujícím zaměřením:

• počítačové dovednosti (základy, pokročilá práce na PC), 
• účetnictví a obchodní administrativa, 
• komunikační a prezentační dovednosti
• jazykové kurzy (AJ a NJ)

Obr. 6: Leták projektu Nová šance

Současně bylo  klientům nabízeno poradenství  v oblasti  orientace na trhu práce v 
Karlovarském  kraji  a  přidružené  služby  (knihovna,  přístup  k internetu,  základní 
psychologické poradenství).
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Na základě spolupráce s partnery projektu byly do realizačního týmu zařazeny také 
osoby  se  zdravotním  hendikepem.  Tímto  krokem  jsme  chtěli  podpořit  tvorbu 
sociálních kontaktů mezi členy cílových skupin a snížení rizika sociálního vyloučení 
jejich aktivizací a podporou získání důvěry ve vlastní schopnosti.
     Partneři projektu: 

• Nadace Charty 77 
• Mateřské centrum Karlovy Vary 
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 

Výsledky projektu
Do projektu vstoupilo 77 klientů, kteří si zapsali celkem 214 vzdělávacích kurzů. 

Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 
68 klientů. 

3.7 Projekt „Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince“

Projekt  „Dům  vzdělání  –  vzdělávací  kurzy  pro  cizince“  byl  financován 
Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  v rámci  dotačního  programu  na  podporu 
integrace cizinců v roce 2007. Současně byl tento projekt částečně spolufinancován 
z prostředků města Plzně. Projekt byl realizován od září do prosince 2007.

Rozpočet projektu: 96.500,-- Kč

Předmět a umístění projektu 
Projekt byl určený dlouhodobě legálně usazeným cizincům a byl zaměřen na 

prohloubení  a  rozvoj  jejich  znalostí  potřebných  pro  uplatnění  na  pracovním trhu. 
Účastníci  projektu  si  mohli  zvýšit  svoji  kvalifikaci  a  kompetence  v následujících 
kurzech:

• rekvalifikační  kurz  práce  na  PC  akreditovaný  Ministerstvem  školství 
mládeže a tělovýchovy

• kurz jak hledat a najít práci

Výuka byla zajištěna s využitím e-learningu distanční kombinovanou formou.

Výsledky projektu
Do projektu se zapojilo celkem 13 klientů, kteří pocházeli Bulharska, Egypta, Polska, 
zemí bývalého Sovětského svazu.  Více jak polovina klientů dosáhla ve své zemi 
původu vzdělání vysokoškolského stupně (Bc., Ing.). Z pohledu zaměstnanosti bylo 8 
cizinců zaměstnáno, 2 podnikali a 3 byli v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaní. 
Z  pohledu pobytového  se  projektu  zúčastnili  2  azylanti,  4  osoby s  dlouhodobým 
pobytem a 7 osob s trvalým pobytem.

Obrázek č. 7   Fotografie z průběhu výuky
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3.8 Projekt „Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni“

Projekt   „Festival  národních  kultur  cizinců  žijících  v  Plzni“  byl  financován 
Ministerstvem  kultury  ČR  v rámci  dotačního  programu  „Integrace  cizinců  žijících 
v ČR“. Spolufinancování projektu bylo zajištěno dotacemi poskytnutými Nadací 700 
let města Plzně a Nadací pro kulturní aktivity občanů města Plzně. Tento projekt byl 
realizován od 24.9. do 9.10.2007.

Rozpočet projektu: 98.596,-- Kč

Předmět a umístění projektu 
Cílem projektu bylo představit občanům města kulturu cizinců z různých států 

z celého světa  a současně umožnit cizincům dlouhodobě usazeným na území města 
Plzně veřejně prezentovat kulturu země svého původu. Klíčovými aktivitami festivalu 
byly  tématické  multikulturní  večery,  které  byly  realizovány  ve  spolupráci  s 
občanskými  sdruženími  či  jinými  organizacemi  sdružujícími  cizince.   Festival  byl 
zahájen  vystoupením  organizace  Cultura  Africa,  která  připravila  hudebně-taneční 
zpracování  namibijské  legendy.  Večer  věnovaný  Bělorusku  proběhl  za 
účasti novináře  Alexandra  Datii,  který  s  návštěvníky  diskutoval  o  jeho  osobní 
zkušenosti s totalitárním režimem v Bělorusku, jeho perzekuci a nuceném útěku do 
ČR.   Mongolský  den  byl  věnovaný  klasickým  lidových  mongolským  písním  a 
přednášce Českomongolského centra o své činnosti a kultuře. 

Obrázek č. 8 Fotografie z Mongolského večera 29.9.2007

V rámci  Bulharského dne vystoupil  známý operní  pěvec  Plamen Prokovjev,  který 
připravil  pro  návštěvníky  festivalu  ukázky  tradičních  jídel  bulharské  kuchyně. 
Poslední tématický večer byl zaštítěn skupinou žen původem z Japonska, které se 
sdružují  v rámci  MC Plzeňské  panenky.  Pro  prezentaci  tradiční  kultury  Japonska 
zorganizovaly ve spolupráci s OS STUDNICE představení Malého divadla kjógenu, 
které divákům festivalu představilo klasické japonské frašky Busu (Lahodný jed) a 
Kaki jamabuši (horský asketa zlodějem tomelů). Tento večer byl doplněn přednáškou 
o japonském divadle kjógenu a příběhy ze života Japonek žijících v Plzni. 
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Obrázek č.9  Fotografie z vystoupení Malého divadla kjógenu dne 7.10.2007

        

Výsledky projektu

Během Festivalu národních kultur cizinců žijících v Plzni zástupci jednotlivých minorit 
představili  kulturu,  zvyky  a  tradice  Mongolska,  Bulharska,  Běloruska,  Japonska, 
Afriky. Festivalu se zúčastnilo téměř 130 návštěvníků. 

3.9 Projekt  „Modernizace  vzdělávacího  a  dětského  centra 
Občanského sdružení STUDNICE“

Tento projekt, který byl  financován dotací poskytnutou Nadací ČEZ, finančním 
příspěvkem společností ELFETEX, s.r.o. a finančními dary ostatních donátorů, byl 
realizován od října 2007 do června 2008.

Rozpočet projektu: 199.186,-- Kč

Předmět a umístění projektu 
Projekt „Modernizace vybavení vzdělávacího a dětského centra o.s. STUDNICE“ je 
zaměřen na pořízení nového vybavení a drobné úpravy prostor Domu vzdělání o.s. 
STUDNICE, který je umístěn ve Skvrňanské 12 v Plzni. 

Vzdělávací  centrum  je  využíváno  účastníky  projektu  „Kam  po  škole“  a  projektu 
„Aktivně na mateřské“.  V dětském centru je  zajištěno hlídání  dětí  klientek v době 
lektorované výuky.

V rámci tohoto projektu byly realizovány následující aktivity:

Dětské centrum
o pořízení nájezdu pro kočárky ve společných prostorách domu Skvrňanská 12
o instalování herního nábytkového systému
o pořízení hraček a vybavení podporujícího příznivý motorický a duševní rozvoj
o dítěte

Vzdělávací centrum
o pořízení lektorského multimediálního PC (možnost poslechu při výuce jazyků)
o pořízení vizualizační techniky pro lektorovanou výuku (dataprojektor + plátno)
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Obrázek č. 10 Fotografie nájezdu pro kočárky

Výsledky projektu
Za získané finanční prostředky byl do vzdělávacího centra pořízen multimediální PC 
s dataprojektorem a promítacím plátnem s cílem zvýšit kvalitu lektorovaných hodin 
vzdělávacích kurzů. Dětské centrum bylo vybaveno nábytkovým herním systémem, 
bazénem s masážními  kuličkami  a  hračkami  podporujícími  psychomotorický  vývoj 
dětí. Pro usnadnění přístupu klientek do vzdělávacího a dětského centra byl pořízen 
nájezd pro kočárky.
             

Obrázek č. 11 Fotografie z dětského centra
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Obrázek č. 12  Fotografie ze vzdělávacího centra
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4 Aktivity zahájené v roce 2008

4.1    Komerční kurzy

Vzhledem k ukončení projektu „Aktivně na mateřské“ v dubnu 2008 a neustálému 
zájmu  cílové  skupiny  projektu  –  matek  na  mateřské  dovolené  budeme  i  nadále 
pokračovat ve vzdělávání žen, které si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a uplatnitelnost na 
trhu práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené. 

Od května 2008  nabízíme komerčně tyto vzdělávací kurzy:

o Rekvalifikační  kurz  Základy  obsluhy  osobního  počítače  -  Kurz  akreditován 
MŠMT

o Angličtina pro mírně pokročilé
o Němčina pro mírně pokročilé
o Digitální fotografie
o Podvojné účetnictví  
o Prezentační a komunikační dovednosti
o Powerpoint
o Word pro pokročilé
o Excel pro pokročilé
o Společenské chování
o Příprava  a  řízení  projektů  EU  –  principy  politiky  hospodářské  a  sociální 

soudržnosti EU a jejich užití v praxi
o Vystupování při pohovorech
o Praktický software a multimédia

 
Výše uvedené kurzy jsou nabízeny v cenových relacích od 180,-  Kč do 230,-  Kč, 
kromě jazykového  vzdělávání  a  rekvalifikačního  kurzu  Základy  obsluhy osobního 
počítače (950,- Kč). 

Všechny  kurzy  budou  probíhat  kombinovanou  formou  pomocí  e-learningu  a 
lektorovaných  hodin.  Klientkám  budou  k dispozici  přidružené  služby  –  knihovna, 
studovna  s přístupem  k internetu,  odborné  poradenství  z oblasti  zaměstnanosti 
(pracovní právo, informace o volných pracovních místech, zprostředkování kontaktu 
na významné zaměstnavatele v regionu atd.).

Po dobu prezenční výuky je zajištěno hlídání dětí v dětském centru, které je součástí 
Domu vzdělání o.s. STUDNICE.

4.2   Sponzoring

Aktivní  vyhledávání  firem  a  institucí  pro  poskytnutí  finančního  daru  nebo 
sponzorského příspěvku se nám osvědčilo již na konci  roku 2007, kdy jsme díky 
získaným prostředkům pořídili další hračky využívané v dětském centru, nájezd pro 
kočárky a získali PC do vzdělávacího centra Domu vzdělání.
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V roce  2008  chceme  díky  sponzorským  prostředkům  zajistit  alespoň  částečné 
financování aktivit,  které pořádáme v Kulturní kavárně Jabloň. Především se bude 
jednat  o  zajištění  finančních  prostředků  na  propagaci  akcí,  které  jsou  v Jabloni 
realizovány. 

Tímto způsobem jsme financovali propagaci projektu Svobodných 24 hodin, který se 
uskutečnil ve  dnech  30.  –  31.5  2008  a  byl  věnovaný  Bělorusku.  Během  24 
hodinového nonstop maratónu vystoupili umělci různých žánrů. Na pořádání tohoto 
projektu  se  podílel  známý  plzeňský  básník  Daniel  Mikeš,  projektu  se  zúčastnil 
běloruský  žurnalista  žijící  v České  republice  Alexander  Datii.  Nejvýznamnějším 
účinkujícím  byla  Ester  Kočičková,  která  stejně  jako  ostatní  aktéři  vystoupila  bez 
nároku na honorář.  Tímto projektem jsme podpořili umělce všech žánrů ve vyjádření 
svého názoru, hapenningem jsme poukázali na problémy v možnosti svobodně se 
vyjádřit ve své zemi k čemukoli. Už sama účast na dané akci byla brána jako protest 
proti potlačování svobody projevu nejen v Bělorusku.

Sponzorské příspěvky a finanční dary chceme také využít při rekonstrukci vnitřního 
dvora  Domu vzdělání.  Rekonstrukcí  vznikne  další  prostor  dětského  centra,  který 
chceme vybavit pískovištěm se skluzavkou, houpačkami a lavičkami.
 

4.3    „Dětské centrum – STUDNICE“

Projekt „Dětské centrum - STUDNICE“ bude určen dětem ve věku 2-4 roky, které 
nejsou zařazeny do systému klasické předškolní  výchovy (jesle,  mateřské školy). 
Dětské centrum plánujeme provozovat 5 hodin denně, od 8 do 13 hod. v prostorách 
Domu vzdělání ve Skvrňanské 12 v Plzni. Dětské centrum je nyní rekonstruováno a 
nově  vybaveno  nábytkovým  herním  systémem  a  hračkami  podporujícími 
psychomotorický rozvoj dětí. Maximální kapacita zařízení bude 10 dětí. Hlídání dětí 
budou zajišťovat  současně 2 zkušené pracovnice.  V případě zájmu bude pro děti 
zajištěna  svačina.
Tuto aktivitu jsme se rozhodli zařadit do našeho portfolia služeb zejména díky zájmu 
klientek navštěvující vzdělávací programy určené ženám na rodičovské dovolené. Na 
trhu služeb v současné chvíli  takováto nabídka chybí,  respektive stávající  zařízení 
nejsou schopna kapacitně i obsahově vyhovět požadavkům této cílové skupiny.
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5 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

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
1.8.2007 Hejtmanské listy – Karlovarský kraj Nová šance
4.8.2007 Mladá fronta DNES – Karlovarský kraj Nová šance

7.8.2007 Informační centrum neziskových 
organizací - portál Nová šance

10.8.2007 Nový prostor Nová šance
26.8.2007 Rokycanský deník Aktivně na mateřské
14.9.2007 MF Dnes Plzeňský kraj Aktivně na mateřské
14.9.2007 Karlovarský deník Snadný návrat
15.9.2007 Karlovarský deník Snadný návrat
17.9.2007 Karlovarský deník Snadný návrat
18.9.2007 Cesty Plzeňského kraje Aktivně na mateřské
26.9.2007 MF Dnes Plzeňský kraj Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni
4.10.2007 MF Dnes Plzeňský kraj Kam po škole

 říjen 2007 Můžeš - noviny o překonávání bariér Aktivně na mateřské, Nová šance
říjen 2007 Radniční listy Aktivně na mateřské

27.11.2007 Plzeňský deník Festival „Jednou nohou nejen v poezii“
listopad 07 Forum Aktivně na mateřské, Kam p škole
12.12.2007 MF Dnes Plzeňský kraj Kam po škole
prosinec 07 Plzeňský literární život Festival „Jednou nohou nejen v poezii“
prosinec 07 Karlovarské radniční listy Snadný návrat

Internet
Vlastní stránky:
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
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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)

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
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• 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, tam 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)
• 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
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• 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 2005 – 2007 v celých Kč

 2007 % 2006 % 2005 %

Tržby celkem (v Kč) 7 775 000 100,00 % 6 800 645 100,00 % 3 978 279 100,00%

v tom přijaté dotace 6 107 049 78,55 % 5 787 223 85,09 % 3 354 673 84,32%

Ministerstvo  práce  a 
sociálních věcí 51 300 0,66 % 1 761 326 25,9% 1 467 625 36,89%

Ministerstvo  práce  a 
sociálních věcí 0 0,00% 1 800 797 26,48% 1 627 048 40,90%

Ministerstvo kultury 68 000 0,87 % 0 0,00% 0 0,00%

Úřad  práce  v Plzni, 
OPRLZ 1 820 335 23,41 % 2 022 100 29.73 % 0 0,00%

Krajský  úřad 
Plzeňského kraje 1 503 204 19,33 % 0 0,00% 0 0,00%

Krajský  úřad 
v Karlových Varech 873 822 11,24 % 0 0,00% 0 0,00%

Úřad  práce 
v Karlových  Varech, 
OPRLZ

1 590 888 20,46 % 0 0,00% 0 0,00%

Nadační  fond  pro 
kulturní  aktivity 
občanů města Plzně

9 500 0,12 % 25 000 0,37 % 40 000 1,01%

Nadační  fond  pro 
sociální  aktivity 
občanů města Plzně

0 0,00% 15 000 0,22 % 0 0,00%

Statutární  město 
Plzeň 175 000 2,25 % 125 000 1,84 % 220 000 5,53%

Nadace 700 let města 
Plzně 15 000 0,19 % 10 000 0,15 % 0 0,00%
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Úřad  městského 
obvodu Plzeň 3 0 0,00% 28 000 0,41 % 0 0,00%

7.2 Uzavřené dotační smlouvy  v roce 2007

Poskytovatel dotace
Částka 

dotace dle 
smlouvy

Dotovaný projekt Trvání projektu

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury 100 000 Celoroční kulturní činnost  2007

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury 45 000 Festival „Jednou nohou nejen 

v poezii“ 17. – 30.11.2007 

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury 30 000 Dům vzdělání - vzdělávací kurzy 

pro cizince 1.9. - 31.12.2007

Ministerstvo kultury ČR 68 000 Festival  národních kultur cizinců 
žijících v Plzni 24.9. – 9.10.2007

NF pro kulturní aktivity 
občanů MP 9 500 Festival  národních kultur cizinců 

žijících v Plzni 24.9. – 9.10.2007

Nadace 700 let města 
Plzně 15 000 Festival  národních kultur cizinců 

žijících v Plzni 24.9. – 9.10.2007

Krajský úřad Plzeňského 
kraje 20 000 Podpora kulturních aktivit mládeže 

– Kulturní kavárna Jabloň 2007

Krajský úřad Plzeňského 
kraje, SROP, opatření 3.2. 1 192 400 Aktivně na mateřské 1.7.2007 – 30.1.2008

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 51 300 Dům vzdělání – vzdělávací kurzy 

pro cizince 1.9. - 31.12.2007

Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
SROP opatření 3.2.

1 496 281 Nová šance aneb pomozme si 
navzájem 1.7.2007 - 30.4.2008

V průběhu roku 2007 uzavřelo Občanské sdružení STUDNICE dotační smlouvy 
v celkové výši 3 027 481,- Kč.

7.3 Vyčerpané náklady na projekty v roce 2007

Poskytovatel dotace Dotovaný projekt Vyčerpaná částka 
dotace

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury Celoroční kulturní činnost 100 000

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury Festival Jednou nohou v poezii 45 000

Statutární město Plzeň – 
odbor kultury Dům vzdělání - vzdělávací kurzy pro cizince 30 000

NF pro kulturní aktivity 
občanů MP

Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni –
honoráře 9 500

Ministerstvo kultury ČR Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni –
honoráře 68 000

Krajský úřad Plzeňského Podpora kulturních aktivit mládeže – Kulturní 20 000
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kraje kavárna Jabloň
Nadace 700 let města 
Plzně

Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni –
honoráře 15 000

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince 51 300

Krajský úřad Plzeňského 
kraje, SROP, opatření 3.2 Aktivně na mateřské 785 632

Úřad práce v Plzni, 
OPRLZ opatření 1.1. Kam po škole 1 820 335

Úřad práce Karlovy Vary, 
OPRLZ, opatření 1.1. Snadný návrat 1 590 888

Krajský úřad Plzeňského 
kraje, SROP opatření 3.3.

E – learning – nástroj moderního vzdělávání a 
rozvoje  zaměstnanců 697 572

Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
SROP opatření 3.2.

Nová šance aneb pomozme si navzájem
873 822

Celkem bylo v roce 2007 vyčerpáno z veřejných dotací 6 107 049,- Kč.
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7.4 Zkrácená účetní závěrka hospodaření za rok 2007

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2007

(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 734 0 734

501 Spotřeba materiálu 710 0 710
502 Spotřeba energie 24 0 24

II. Služby celkem 2 690 120 2 810
511 Opravy a udržování 0 0 0
512 Cestovné 18 0 18
513 Náklady na reprezentaci 8 0 8
518 Ostatní služby 2 664 120 2 784

III. Osobní náklady celkem 4 549 0 4 549
521 Mzdové náklady 3 380 0 3 380
524 Zákonné sociální pojištění 1 115 0 1 115
527 Zákonné sociální náklady 54 0 54

V. Ostatní náklady celkem 59 0 59
542 Ostatní pokuty a penále 1 0 1
544 Úroky 3 0 3
549 Jiné ostatní náklady 55 0 55

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 8 032 120 8 152
 
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 543 120 1 663

602 Tržby z prodeje služeb 1 543 120 1 663
IV. Ostatní výnosy celkem 5 0 5

645 Kursovné zisky 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosy 5 0 5

VII.  Provozní dotace celkem 6 107 0 6 107
691 Provozní dotace 6 107 0 6 107

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 7 655 120 7 775
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -377 0 -377
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -377 0 -377

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2007

(v celých tis. Kč)
    
 STUDNICE občanské sdružení

IČO: 69980934 Krátká 2
  301 00  Plzeň
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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 17 17
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 224 224

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

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

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 2 237 6 406
B.II. Pohledávky celkem 1 151 4 512

B.II.1. Odběratelé 814 1 891
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 0 1

B.II.10. Daň z přidané hodnoty 169 0
B.II.13. Nároky na dotace 0 1 633
B.II.17. Jiné pohledávky 168 2
B.II.18. Dohadné účty aktivní 0 985
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 002 1 835

B.III. 1. Pokladna 162 174
B.III.3. Bankovní účty 840 1 661
B.IV. Jiná aktiva celkem 84 59

B.IV.1. Náklady příštích období 84 59
 ÚHRN AKTIV 2 254 6 423
    

P A S I V A 

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období

A. Vlastní zdroje   č.87 + 91 1 217 840
A.II. Výsledek hospodaření celkem 1 217 840

A.II.1. Účet výsledku hospodáření -18 -377
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení X X
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 1 235 1 217

B. Cizí zdroje    ř.94 + 102 + 126 + 130 1 037 5 583
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 94 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy 94 0
B.III. Krátkodobé závazky celkem 939 5 569

B.III.1. Dodavatelé 180 375
B.III.3. Přijaté zálohy 0 1 584
B.III.4. Ostatní závazky 168 69
B.III.5. Zaměstnanci 268 249
B.III.7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění 93 148
B.III.9. Ostatní přímé daně 29 53

B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení 1 1
B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 200 3 090
B.IV. Jiná pasiva celkem 4 14

B.IV.1. Výdaje příštích období 4 4
B.IV.2. Výnosy příštích období 0 10

 ÚHRN PASIV 2 254 6 423
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7.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2007

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2007 s účetní ztrátou ve výši 377 tis. 
Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí  7 775 tis. Kč, celkové náklady 8 152 
tis. Kč. 

Hlavní činnost:
Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 7 655 tis. 
Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2007 vykázány ve 
výši 8 032 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: - 377 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 2007 pokryty náklady ve stejné výši, tj. 120 tis. 
Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti je tedy roven nule.
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8 Vyjádření Rady občanského sdružení STUDNICE

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených informací o Občanském sdružení 
STUDNICE.

Rada Občanského sdružení STUDNICE byla seznámena s touto zprávou o činnosti 
dne 14.7.2008.

Usnesením  č.  1/2008  bere  Rada  tuto  zprávu  na  vědomí  a  souhlasí  s jejím 
zveřejněním.  
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