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Slovo úvodem 

     Rok 2014 proběhl ve znamení loučení. Rozloučili jsme se nejen s naším 

stěžejním projektem „Podnikej“, který po 4 letech trvání skončil na podzim roku 

2014, ale i s řadou dlouholetých zaměstnanců STUDNICE. Důvodem byla 

skutečnost, že nás čeká delší období, ve kterém nelze očekávat dotační 

příležitosti z Evropského sociálního fondu. A protože naše cílové skupiny nejsou 

schopny plně hradit náklady vzdělávacích akcí, jsou dotace jedinou cestou, jak 

poskytnout našim cílovým skupinám kvalitní vzdělávání v potřebném rozsahu. Již 

na sklonku roku 2014 jsme se tak začali připravovat na období utlumení činnosti, 

které předpokládáme, potrvá až do roku 2016.   

 Na druhou stranu rok 2014 přinesl i nové aktivity a projekty. V oblasti 

vzdělávání pedagogů jsme se zapojili do přípravy rozsáhlých vzdělávacích 

projektů, které realizovali naši partneři. Ze spolupráce s organizací R-R na úrovni 

řízení projektů se rozvinulo plné partnerství, kdy jsme pomáhali připravovat 

projektové žádosti a rovněž se realizačně podílíme na projektu z Norských fondů.  

V oblasti kultury pokračujeme v organizaci tradičních akcí. Personální 

situace v oblasti produkce a provozu Jabloně je stále turbulentní, ovšem 

transformace Jabloně na Scénu malých forem nám pomáhá zvládat střídání 

personálu s přijatelnou pracností a riziky. V bezproblémové realizaci kulturní 

činnosti nám bezesporu pomáhá stabilní finanční spoluúčast města Plzně, 

zejména pak Čtyřletý grant, který dává neziskovým organizacím potřebnou jistotu 

pro víceleté plánování kulturních činností. 

V příštích obdobích nás čeká nejen legislativou vynucená změna vnitřních 

předpisů organizace (změna z občanského sdružení na spolek), ale též hledání 

nových témat naší činnosti a v neposlední řadě zdrojů pro financování veřejně 

prospěšných služeb. Přejme si tedy hodně štěstí, optimismu a energie do další 

práce.  

 

  

…………………………………………… 

za kolektiv pracovníků o.s. STUDNICE 

               Mgr. Pavel Škarban 
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                   výkonný ředitel 

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

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

ekonomická) 

Členka rady: MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková  

 

Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Škarban 

 

Přepočtený počet zaměstnanců za období 01.2014 - 12.2014: 2 

 

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 

 



Zpráva o činnosti za rok 2014      

 

 

Strana 4 ze 25 

 

 

2. Realizované projekty 

2.1 Projekt "Scéna malých forem 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 2014 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.  

Od roku 2012 je Jabloň multižánrovou kulturní scénou a provoz kavárny je pouze 

v době realizace kulturních akcí. Tato změna se ukázala býti prospěšnou zejména 

z důvodu eliminace problémů s dlouhodobě nestabilní a problematickou činností 

kavárenského provozu a umožnila nám plně se orientovat na kulturní složku Jabloně. 

Díky vícezdrojovému financování se nám zatím daří ztrátový provoz Jabloně plně 

hradit z příjmů z jiné činnosti STUDNICE. 

 Umístění: Jabloň, Krátká 2, Plzeň 

Výsledky projektu 

Aktivita Počet uskutečněných akcí 

Jabloň improvizační 10 

Vystup ze svého stínu 25 

Poezie pod Jabloní 16 

Jabloň dramatická 19 

Jabloň tvořivá 57 

Workshopy 7 

„Pilsen colours“ 21 

Galerie Jabloň 4 

Festival jednou nohou (nejen) v poezii 1 

Festival Cizí město 1 

 

Počet pořádaných akcí 152 

Počet akcí pro mládež 84 

Počet multikulturních akcí 35 

Počet návštěvníků 2685 

Naplnění kapacity (% z maximální kapacity) 58% 
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Jabloň improvizační 

V průběhu roku 2014 se konala pravidelná setkání improvizačních týmů (divadlo, 

hudba, poezie) a pořádány byly též 

akce podporující kreativitu mladých.  

25.01.2014 Improvizační workshop 
25.01.2014 Aktivity párty 
28.02.2014 Improvizační workshop 
28.02.2014 Aktivity párty 
29.03.2014 Improvizační workshop 
16.05.2014 Spolknutá desetikoruna 
12.06.2014 Improvizační tým 
26.06.2014 Bluesový a jazzový jam 
04.11.2014 Podzimní zpívaná 
18.12.2014 Improvizace skupiny IDOS 

Vystup ze svého stínu 

Cílem aktivity je umožnit hudební vystoupení mladých umělců či začínajících kapel 

z plzeňského regionu. V rámci Jabloně v roce 2012 vystoupili. 

07.01.2014 Repetenti 
31.01.2014 Písničkářský večer 
13.02.2014 Sexuální pomůcky 
15.02.2013 Večer s keltskou kapelou Dé Domhnaigh  
18.02.2014 Repetenti hrají pro Krystal 
18.03.2014 Annenšanté soukromě 
10.04.2014 Chichimeků 
11.04.2014 Písničkářský slet 
23.04.2014 Haha Bimbi 
06.05.2014 Zpívaná s Krystaláky 
09.05.2014 Cava a Půl dechu do měchu 

24.05.2014 Škatulata 
28.05.2014 Cyrano 
05.06.2014 Dilema 
25.06.2014 Fregata a ZUŠ Nýřany 
05.09.2014 Škatulata 
12.09.2014 Hustej Wimpy 
13.09.2014 Trylogyt 
17.10.2014 HC Tramp 
21.10.2014 Podzimní setkání s  
                        kytarou a básněmi 
22.10.2014 Písničkářský večer 
26.11.2014 Písničkářský večer 
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02.12.2014 Repetenti 
09.12.2014 Monty 
13.12.2014 Human Farm 
 

Poezie pod Jabloní  

V rámci této aktivity se konaly autorské večery se 

čtením z nových poetických děl mladých 

plzeňských autorů. Stejně jako v loňském roce 

jsme se zaměřili na kombinaci poetiky, hudby 

(jazz, folk, blues) i divadelních forem. V druhé 

polovině roku pak tato aktivita byla završena 

tradičním festivalem Jednou nohou nejen v poezii. 

22.03.2014 Zatím nijak a hosté 
12.04.2014 Vzpomínka na Karla Kryla 
21.05.2014 Stověžaté Blues z Maiselovy ulice 
30.05.2014 Být či nebeatbox  
04.06.2014 Příběhy 20.století 
13.06.2014 Mirek Kovářík 
30.10.2014 Autorské čtení B.M. Horské 

Jabloň dramatická 

Většina akcí se uskutečnila v rámci tradičního festivalu Na prknech Jabloně (16.-

30.5.2014). Cílem bylo představit občanům města alternativní proudy nejen plzeňské 

divadelní kultury a dát tak příležitost vystoupit i menším neprofesionálním souborům, 

které tím získaly nové publikum i zkušenosti. Návštěvníci akcí měli možnost rozšířit si 

povědomí o neprofesionální sféře plzeňského divadla a pomocí improvizací, diskusí a 

workshopů se zapojit do realizace. Kromě 

toho se pravidelnou akcí v Jabloni staly 

workshopy divadelní improvizace pod 

vedením Martiny Šimánkové. 

05.04.2014 Pilner brakfest 
16.05.2014 Improvizační workshop 
18.05.2014 A BASŤÁ!cký divadelní piknik 
19.05.2014 Motýli 
24.05.2014 Etiketa 
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29.05.2014 Improzápas 
27.09.2014 Spooning 
 

Jabloň tvořivá, workshopy 

V roce 2014 jsme uspořádali následující workshopy s tématikou kultury a 
společenského rozvoje: 
 
30.01.2014 Srdci blíž – moderní mateřství 
09.06.2014 Soaré Plzeň 
27.11.2014 Srdci blíž 
01.12.2014 Přednáška o AIDS 
10.12.2014 Maraton psaní dopisů 
20.12.2014 Herní večer  
 

Tradiční akcí se staly pondělní Bubenické 

workshopy - každé pondělí od cca 

18h.  Workshopy jsou zaměřené na výuku 

rytmů typických pro země západní Afriky. 

Z workshopů vzniklo nové perkusové 

uskupení s názvem Foli, které vystupuje 

pravidelně na našich festivalech.  

Improvizační workshopy probíhají v 

Jabloni zhruba 1x za měsíc. Jejich náplň vychází ze zápasů v Improlize a jejich 

tréninkových metod. Staví na rozvíjení spolupráce, pozornosti a kreativity. Učí 

odbourávat stereotypy a schopnosti naladění se na spoluhráče. Workshopy mají své 

stálé členy, ale jsou otevřené i novým zájemcům, kteří zatím nemají s herectvím či 

improvizací zkušenosti.  

„Pilsen colours“ 

Jabloň je tradičním místem konání nepravidelných večerů věnovaných podpoře 

multikulturní společnosti a poznávání odlišných národů a kultur. Tematické večery byly 

zaměřeny na přiblížení kultur cizinců žijících na území města Plzně. Také bylo cílem 

poukázat na problémy v ostatních zemích světa. Aktivita vyvrcholila festivalem Cizí 

město, který Jabloň každoročně pořádá již od roku 2007 (s přestávkou v roce 2009). 
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Festival nabízí prostor cizincům žijícím v ČR prezentovat svou kulturu, setkávat se 

nejen se svojí komunitou, ale také s Čechy, kteří mají o jejich kulturu zájem. Zároveň 

je možností pro Plzeňany setkat se s cizinci a jejich příběhem, dozvědět se více o cizí 

kultuře, zvycích, politické a sociální situaci v jiných zemích, i o problémech, se kterými 

se setkávají cizinci u nás. Zároveň zde mohou vystoupit Plzeňané, kteří se zajímají o 

kulturu, zvyky jiné země a prezentovat ji např. besedou, přednáškou, projekcí, 

koncertem, apod. 

V rámci Pilsen colours byly v roce 2014 realizovány tyto akce: 

12.03.2014 Indie 2013, přednáška Ondřej Helar 
13.03.2014 Afrika na živo: Bubenický workshop  
19.03.2014 Afrika na živo: přednáška 
26.03.2014 Afrika na živo: přednáška 
14.04.2014 Úžasný Ázerbájdžán 
16.04.2014 Afrika Naživo! 
26.05.2014 Foli – africké rytmy 
14.06.2014 Cinco minutos 
18.06.2014 Večírek Arabské kultury 
14.11.2014 Multikulturní odpoledne 
03.12.2014 Cesta do Vietnamu 
 

Galerie Jabloň 

V roce 2014 jsme uspořádali výstavy výtvarného umění a fotografií zejména mladých 

plzeňských umělců:  

22.01.2014 Vernisáž Václava Feuereisla a Plzeňské bluesové trio 
27.02.2014 Vernisáž fotografií z cest Jany Bílkové a Plzeňské bluesové trio 
28.03.2014 Jazzový a bluesový jam session s otevřením výstavy Jana Máchy 
17.11.2014 Svobodně ve svobodě, vernisáž Petry Šrůtové   
 

Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně v Jabloni 

tematické festivaly. V roce 2014 to byl festival Na prknech Jabloně (divadlo), festival 

Jednou nohou nejen v poezii (literatura) a Festival Cizí město (multikulturalita). 
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2.2 Festival „Divadlení pod Jabloní“ 

Termín konání: 16.5. – 30.5.2014 

Počet účinkujících: 45 (17 akcí) 

Počet návštěvníků: 330 
 

O festivalu 

Festival navázal na 4 předchozí ročníky 

divadelního festivalu v Jabloni (dříve pod 

názvem Na prknech Jabloně). Festival byl 

zaměřen nejen na amatérské divadlo, ale 

hlavně na dětské, mládežnické soubory a práci jejich učitelů. Vzhledem ke komorní atmosféře 

Jabloně, festival boří hranice mezi divákem a hercem a nabízí všem divákům prostor pro to, 

zkusit si jaké je to být „hráčem“.  

Cílem festivalu, jako již tradičně, bylo představit občanům města Plzně divadlo jako 

disciplínu nejen uměleckou, ale i výchovnou a vzdělávací. Akci jasně dominovala 

vystoupení amatérských divadelních souborů z Plzně, realizovali jsme však rovněž 

několik workshopů a crossoverových představení míchajících divadlo s literaturou, 

poezií, hudbou, filmovou projekcí i tancem. Akcentovány byly netradiční formy divadla 

a improvizační vystoupení. Protože hosty festivalu byli často studenti dramatické 

tvorby, po každém vystoupení proběhla diskuse mezi divadelníky a publikem.  

 

Program a průběh festivalu 

16.5.  Improvizační workshop – divadelní improvizace pro začátečníky i pokročilé 
16.5.  Spolknutá desetikoruna – Hospodský ochotnický spolek Plzeň a jeho  

jednoaktová fraška 
18.5.  A BASŤÁ!cký divadelní piknik 
18.5.  Novinové divadlo (DeKA Plzeň) – netradiční forma improvizačního divadla 
18.5.  MCHS (DS KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA) 
18.5.  Bud-kommuni-katze (DeKA Praha) – představení v jazyce čojč 
18.5.  Zuzky na Kafi – autorský sitcom  
18.5.  Grimm – Marchen-pohádky z von Gurkentopfu (DeKA Plzeň) – pohádka v  

jazyce čojč na motivy bratří Grimmů 
18.5.  Orientální tanec Shaabi 
19.5.  Motýli (ZUŠ Klatovy) – komorní příběh z New Yorku 
21.5.  Stověžaté blues z Maislerovy ulice – dnešní žovot židů v Praze 
24.5.  Etiketa (gymnázium Blovice) – představení nejen o slušném chování 
24.5.  Škatulata – kapela ze Smedčic 
26.5.  FOLI:Africké rytmy – bubenický jam 
28.5.  Cyrano – hudební monodrama 
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29.5.  Improzápas – zápas v divadelní improvizaci 
30.5.  Být či nebeatbox?! – poeticko hudební setkání 
 

2.3 Festival „Cizí město“  

Termín konání: 2.10. – 16.10.2014 

Počet účinkujících: 30 

Počet návštěvníků: 165 

 

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. 

Kromě tradičně velkého zájmu o ethno žánrové kapely (Annešanté, Poitín) byl veřejností velice 

kladně hodnoceny přednášky o arabských zemích. Zejména téma Sýrie a nenahraditelné 

ztráty na kulturním dědictví způsobené válkou v dané oblasti. Jako každý rok diváky zaujaly 

africké hudební nástroje, jejich použití a africký přístup k rytmice. 

 

Program a průběh festivalu 

02.10.2014 Annenšanté, Nejen francouzský šanson  
06.10.2014  Krásy předválečné Sýrie, přednáška, O.Helar  
07.10.2014  Poitín, Hot Irish music  
08.10.2014  Orientální tanec, vyprávění o orient. tanci, taneční ukázky a workshop  
09.10.2014  Brazílie, krásná a barevná, přednáška, O.Mothejzlíková  
10.10.2014  Ethno Jam, čeští i zahraniční muzikanti z Plzně  
13.10.2014  FOLI - Africké rytmy  
14.10.2014  Africké hudební nástroje různých regionů + ochutnáv. afrických specialit  
15.10.2014  Zapaska - Duo z Ukrajiny  
16.10.2014  Irán není arabská země, přednáška Vladimíra Váchala 
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2.4 Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  

Termín konání: 17.11. – 30.11.2014 

Počet účinkujících: 45 

Počet návštěvníků: 157 

 

O festivalu 

Festival Jednou nohou „nejen“ v poezii se koná 

pravidelně v podzimních měsících již od roku 

2004. V roce 2014 jsme realizovali jubilejní X. 

ročník tohoto literárního festivalu. V rámci 

festivalu je občanům města Plzně představena 

literární tvorba zejména mladých lokálních 

autorů. Festival se kromě své poetické 

(literární) stránky zaměřuje též na průřezové 

žánry (spojení hudební, poetické a dramatické tvorby s důrazem na autentičnost a 

improvizaci).  

Nejvyšší návštěvnost mělo autorské čtení a koncert undergroundového básníka       

J.H. Krchovského, poměrně slušnou návštěvnost měla i další autorská čtení. Jabloň 

byla rovněž zaplněna při literární soutěži 15 minut a při již tradiční akci Z Mikulášského 

hřbitova. Nově se v repertoáru festivalu objevily benefiční akce na podporu další 

občanských aktivit (Festina Lente, komunitní škola Konvetinka). 

    

Program a průběh festivalu 

1) Autorská čtení neprofesionálních literátů z Plzně a okolí (Janča, Matoušek, 

Melichar, Prchal, Kukačková, Kubec a další) 

2) Studentské hudebně-poetické večery (15 

minut, Z Mikulášského hřbitova) 

3) Soutěž v autorském čtení (zaměřená na 

studenty plzeňských středních škol) (15 

minut, Z Mikulášského hřbitova) 

4) Literární večer členů plzeňských klubů 

literátů (v rámci autorských čtení) 
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5) Improvizační večírek (multižánrový večer zaměřený na improvizační autorský 

přednes) (Kapka svobody) 

6) Workshop (v rámci vernisáže P. Šrůtové) 

7) Hudební produkce plzeňských amatérských kapel (Písničkářský večer, Krch-off 

band)  

8) Vernisáž obrazů, grafik či fotografií (Petra Šrůtová) 
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2.5 Projekt PODNIKEJ 2 !!! 

Projekt „PODNIKEJ 2“ navazuje na 

úspěšný projekt PODNIKEJ!!!, který byl 

financován z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 

podpory 3.4. a probíhal v období leden 

2011 až prosinec 2012.   

Rozpočet projektu: 2 033 693,42 Kč 
 

 

Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a ukončen v září 2014. 
 
Předmět projektu 

Cílem projektu bylo poskytnout ženám s dětmi podporu při zahájení vlastního 

podnikání a tím zvýšit podíl žen v podnikatelském sektoru. Cílovou skupinou jsou ženy 

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

podnikatelskou činnost. 

     Projekt byl postaven na sérii odborných seminářů s podnikatelskou tématikou 

(podnikatelský záměr, marketing, finance, management, právo atd.) pod vedením 

odborných lektorů. Na tyto semináře 

navazovaly víkendové workshopy, které jsou 

jakousi přípravou pro klientky na Investorský 

den. Na této závěrečné akci účastnice 

projektu měli za úkol obhájit svůj 

podnikatelský záměr před odbornou porotou 

složenou ze zkušených podnikatelů 

(potenciálních investorů). Celá akce byla 

završením celého procesu přípravy na 

zahájení podnikání. Po dobu realizace 

projektu mohly klientky v našem 

vzdělávacím centru využít osobní 

konzultace a asistenci při definování 

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

podnikatelských aktivit. Pro tyto účely byla zřízena ve vzdělávacím centru STUDNICE 

tzv. "podnikatelská kancelář". Již neodmyslitelnou součástí našich aktivit většiny 

realizovaných projektů je možnost zajištění hlídání dětí během všech projektových 

aktivit v dětském centru, které je v bezprostřední blízkosti vzdělávacího centra 

STUDNICE.  

V rámci projektu byl vytvořen tzv. Investorský portál, na kterém jsou pravidelně 

zveřejňovány zajímavé články z oblasti žen v podnikání, rady pro začínající 

podnikatelky a zároveň zde účastnice projektu zveřejňují své podnikatelské záměry 

s eventuální žádostí o finanční podporu.  

Za dobu trvání projektu bylo realizováno 36 seminářů, 7 workshopů a 4 Investorské 

dny. Do projektu vstoupilo celkem 44 žen, z nichž 33 jej úspěšně absolvovalo. 

 

 

2.6 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 trval 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. 
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V rámci projektu bylo vytvořeno 17 nových programů DVPP. Ke každému programu 

byly vytvořeny výukové materiály. Jednalo se o následující programy: 

 Základní ovládání Windows 7 

 MS WORD 2010, MS Excel 2010 

 Tvoříme prezentace v MS PowerPoint snadno a rychle 

 Počítačová bezpečnost v prostředí školy 

 Využití bezplatných a volně šiřitelných ICT aplikací ve výuce 

 Využití internetu ve výuce 

 Budujeme kvalitní školní web 

 Spravujeme školní web 

 Tvorba interaktivních Flash animací pro učitele 

 Základy počítačové grafiky pro učitele ZŠ a SŠ 

 Tvorba digitální fotografie a práce s nástroji pro jejich úpravu a zpracování 

 Vedení povinné školní dokumentace v elektronické podobě 

 Efektivní elektronická komunikace škol se svým okolím 

 Spisová služba a archivace dokumentů ve škole 

 Školní informační systém jako podpůrný nástroj pro efektivní řízení školy 

 Školení tvorby, archivace a využívání el. výukových materiálů v LMS systémech 

Celkem bylo uspořádáno 79 školení a podpořeno 607 pedagogů. Největší zájem ze 

strany pedagogů byl o vzdělávací programy týkající se práce s kancelářskými 

aplikacemi MS Office a školení na tvorbu a správu školního webu.  

 

  



Zpráva o činnosti za rok 2014      

 

 

Strana 16 ze 25 

 

 

2.7 S tebou NE 

Projekt je financován z programu Dejme (že)nám šanci 

v rámci Norských fondů. Realizátorem je spolek Rozkoš bez 

Rizika, Studnice vystupuje v projektu jako partner odpovědný 

za přípravu e-kurzů a mobilní aplikace. Projekt potrvá od listopadu 2014 do ledna 2016.  

Rozpočet projektu: 2.362.786,-- Kč (STUDNICE 204.545,-- Kč) 

 

Předmět projektu 

Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Předmětem 

je analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit 

preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i 

odborné veřejnosti. 

Úkolem STUDNICE je tvorba tří e-learningových preventivních programů. Jako 

podklad k tvorbě kurzů budou sloužit informace získané během stáže v organizaci Pro 

Sentret (Oslo, Norsko) a výstupy získané na základě výzkumu.  

První e-kurz bude zacílen na ženy, které se rozhodují, zda vstoupit do sexbyznysu. 

Tato CS je nejvíce ohrožena násilím (ale i dalšími riziky). Jsou často mladé, nedokážou 

si práci v sexbyznysu přesně představit, nemají vytvořeny své hranice, neznají pravidla 

jak se chránit a minimalizovat násilí, nevědí, kam se obrátit o pomoc atd.  

Druhý kurz bude určen ženám, které již v SB pracují. Zaměří se na tipy a rady, jak 

minimalizovat násilí v SB (na privátě, klubech, ulici či parkovišti) a kde hledat pomoc. 

Bude doplněn praktickými a osvědčenými radami žen, které vyplynou z výzkumu.    

Poslední kurz vytvoříme pro zákazníky sexuálních služeb – zaměří se na propagaci 

pravidel Fair play, tedy jak se slušně chovat k ženám v sexbyznysu, kam se obrátit při 

podezření na nekalé praktiky v klubu (sexuální násilí – obchodování žen, nucení k 

rizikovým sexuálním praktikám).  

Kromě výše zmíněných kurzů se bude STUDNICE podílet i na vytvoření smartphone 

aplikace - volně stažitelné aplikace do chytrých telefonů se základními pravidly 

prevence násilí na ženách (eliminace rizik, co dělat když, důležité kontakty, práva obětí 

trestných činů apod.). Tento osvětově/edukativní materiál budou moci ženy nosit 

neustále při sobě (ve svém mobilním telefonu).  
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3. Publicita 

V rámci propagace projektů a své činnosti se STUDNICE dlouhodobě zaměřuje 

především na internet jako jedno z nejsilnějších médií současné doby. Vzhledem ke 

zkušenostem s realizací ESF projektů a s ní spojenou povinností publicity se nám 

ostatní média ukázala jako neefektivní. Proto jsme se věnovali především modernizaci 

a pravidelné aktualizaci webových stránek projektů a zveřejňování tiskových zpráv na 

stránkách zaměřujících se na cílovou skupinu jednotlivých projektů.  

 

3.1 Internet 

Vlastní stránky: 

http://www.jablon.eu/ 

http://www.matky.cz/ 

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

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

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

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

 

Další zdroje: 

http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej 

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

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2 

http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/ArticleType/ArticleView/ArticleID/2415/Def 

ault.aspx 

http://www.msmt.cz/file/21449 

 

3.2 Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-

forem/265598673543002 

https://www.facebook.com/studnice 

https://www.facebook.com/podnikej 

 

 

 

 

http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://podnikej.studnice-os.cz/
http://ov.studnice-os.cz/
http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2
http://www.msmt.cz/file/21449
https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-forem/265598673543002
https://www.facebook.com/pages/Jablo%C5%88-sc%C3%A9na-mal%C3%BDch-forem/265598673543002
https://www.facebook.com/studnice
https://www.facebook.com/podnikej
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4. Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE  

Oblast kultury: 

Cíle 

 Pokračovat v realizaci čtyřletého plánu kulturní činnosti 

 Kontinuálně rozšiřovat činnosti Jabloň, scéna malých forem (obsah i 

kvantita) a stabilizovat financování kulturních aktivit 

 Zajistit lepší propagaci činnosti, rozvíjet spolupráci s dalšími kulturními 

organizacemi v Plzni, spolupracovat při realizaci významných akcí  

 Vytvořit partnerství s obdobnými zařízeními v rámci EU (výměna 

zkušeností, hostování umělců atd.) 

 Rozšířit koncept KK Jabloň do dalších regionů 

 

Opatření 

 Stabilizovat personální obsazení v realizačním týmu, navázat spolupráci se 

SŠ/VŠ s kulturní profilací absolventů (UUD ZČU, SSUPŠ Zámeček atd.) 

 Zajistit dostatečné finanční zdroje pro provoz Jabloně (státní dotace, 

příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů)  

 Zahájit jednání s partnery z jiných kulturních organizací, prohloubit 

spolupráci s OK MMP (nejen finanční podpora ale i přenos know-how, 

networking) 

 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, chráněné dílny) 

 Aktivně vyhledávat možnost domácí i zahraniční spolupráce (internetové 

stránky, osobní kontakt na uměleckých vystoupeních) 

 

Oblast vzdělávání dospělých 

 

Cíle 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny (např. volnočasové aktivity 

pro děti a mládež), navázat na projekty realizované pro školy, pedagogické 

pracovníky 

 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 



Zpráva o činnosti za rok 2014      

 

 

Strana 19 ze 25 

 

 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 

 

Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2014-2020 

 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 

vedlejší 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 komerčním sektorem) 

 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 2014 

 

Poskytovatel dotace 

Náklady projektu 

financované z 

dotace v celých Kč 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární město 20 000 
Festival Jednou nohou 

nejen v poezii 
17.-29.11.2014 

Plzeňský kraj 170 000 
Celoroční kulturní 

činnost 
r. 2014 

Plzeň, statutární město 15 000 
Festival Divadlo pod 

Jabloní 
16.-30.5.2014 

Plzeň, statutární město 25 000 

Cizí město - Festival 

národních kultur žijících 

v Plzni 

2.-16.10.2014 

Plzeňský kraj 237 043 

Další vzdělávání 

pracovníků škol a 

školských zařízení v 

Plzeňském kraji II 

1.3.2012 - 30.6.2014 

Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a zam. 

820 637 Podnikej 2 
1.11.2012 - 

30.9.2014 

Celkem 1 287 680 
  

  

 

5.2 Realizované projekty financované ze SF EU v roce 2014 

 

Poskytovatel dotace 

Částka 

dotace, 

příspěvku, 

daru dle 

smlouvy 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeňský kraj 2 357 711 

Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení v 

Plzeňském kraji II 

1.3.2012 - 

30.6.2014 
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Ministerstvem práce a 

sociálních věcí v rámci 

OP Lidské zdroje a 

zam. 

2 033 693 Podnikej 2 
1.11.2012 - 

30.9.2014 

  

 

5.3 Dary a příspěvky v roce 2014 

 

Poskytovatel daru 

Částka daru či 

příspěvku dle 

smlouvy 

Projekt Trvání projektu 

Nadace 700 let města 

Plzně 
10 000 

Cizí město - Festival národních 

kultur žijících v Plzni 
2.-16.10.2014 

Nadace 700 let města 

Plzně 
5 000 Festival Divadlo pod Jabloní 16.-30.5.2014 

Celkem 15 000     
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5.4 Účetní závěrka hospodaření za rok 2014 
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5.5 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2014 

 

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2014 s účetní ztrátou ve výši 45 tis. Kč. 

Celkové výnosy za dané účetní období činí 1 802 tis. Kč, celkové náklady 1 847 tis. 

Kč.  

 

Hlavní činnost: 

Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 1 238 tis. 

Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2014 vykázány ve výši 

1 407 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění: ztráta 169 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 554 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti byly v roce 2014 pokryty náklady ve 

výši 440 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: zisk 124 tis. Kč. 

 

Účetní ztráta ve výši 45 tis. Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých 

let. 
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6. Vyjádření Rady Občanského sdružení STUDNICE 

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených informací o Občanském sdružení 

STUDNICE. 

 

 

 

………………………………… 

Ing. Jiří Laciga, CSc. 

správní ředitel a člen Rady Občanského sdružení STUDNICE 

 

 

Rada Občanského sdružení STUDNICE byla seznámena s touto zprávou o činnosti 

dne 14.12.2015. 

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

 

 

………………………………… 

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc,Dr. h.c. 

předseda Rady Občanského sdružení STUDNICE 

 

 

………………………………… 

Doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. 

místopředseda Rady Občanského sdružení STUDNICE 

 

 

………………………………… 

MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková 

členka Rady Občanského sdružení STUDNICE 

 


