
 

 

POSED 2017 – Anotace workshopů 
  
 
WS1: EKONOMIKA STUDENTSKÝCH ORGANIZACÍ (sobota 9:00 – 12:00) 
Eva Šejnohová a Jaroslav Švec 
 
Ekonomika bývá ve studentských organizacích často opomíjeným tématem, jelikož málokterý 
dobrovolník fungování organizace z ekonomického hlediska rozumí. Mnohdy si vedení 
organizací ani neuvědomuje, že za nezvládnutí byrokracie s tím spojené, hrozí poměrně 
vysoké sankce. 
Během našeho workshopu se dozvíte spoustu zkušeností našich lektorů, ale především vám 
ukážeme, jak z ekonomiky udělat „kamaráda“ místo „strašáka“. Zaměříme se na práci 
s pokladnou a doklady, otázku danění i daňového přiznání. Budeme se věnovat tématům, 
která vy sami budete chtít probírat a sdílet. 
Věříme, že si z workshopu odnesete cenné vědomosti, které vám pomohou dát účetnictví 
organizace do kupy.  
 
 
WS2: JAK PROPAGOVAT STUDENTSKOU ORGANIZACI (sobota 9:00 – 12:00) 
Lenka Sivá 
 
Propagace studentské organizace a jak na ni? Přesně o tom bude workshop zaměřený nejen 
na bezduchou reklamu. Společně se podíváme na rozdílné druhy propagace, cílové skupiny či 
osoby a jak s nimi budovat vztah. Přiblížíme si oblast tvorby propagačních materiálů, jejich 
vhodný výběr či vizuální stránku. Stejně tak komunikační strategie, kanály a propagační 
kampaně. Vysvětlíme si, že dobrá reklama nemusí být drahá a jde to i s málem. Na závěr se 
můžete těšit na praktickou tečku. 
 
 
WS3: ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ VE STUDENTSKÉ ORGANIZACI (sobota 13:30 – 16:30) 
Aneta Hašková 
 
Za dveřmi studentské organizace jde často slyšet: „nestíháme a máme málo aktivních lidí“! 
Někteří z nás toho máme opravdu až moc a někteří studentskou organizací jen tak 
proplouvají, ale často ne proto, že jsou lenošiví, ale proto, že neví, co mají v organizaci dělat 
(má vlastní zkušenost). Víš, kolik času věnuješ studentské organizaci například ty a kolik tví 
kolegové? Myslíš, že je to spravedlivé? Pokud ne dá se s tím něco udělat? 
Já věřím, že ano!  
Během workshopu se pokusíme s tímto problémem poprat. Pojmenujeme a strukturujeme 
typické činnosti ve studentských organizacích a typické role ve studentských organizacích. 
K jednotlivým činnostem a rolím přiřadíme typické odpovědnosti, čímž nám vznikne matice 
odpovědností, která nám pomůže změřit vytíženost jednotlivých členů organizace 
a otevřeme tak diskuzi nad spravedlivým vytížením a možnostech delegování.  
 
 



 

WS4: JAK SE POPRAT SE STRESEM A NEVYHOŘET (sobota 13:30 – 16:30) 
Tomáš Vácha 
 
Práce ve studentské organizaci je skvělou zkušeností do dalšího profesního života 
a především by měla studenty bavit. Bohužel se často stává, že se studenti dostanou pod tlak 
a práce v organizaci začne kolidovat s jejich studijním a osobním životem. Workshop se 
zaměří na zvládání stresu ve studentských organizacích a na předcházení syndromu vyhoření. 
Účastnící se jednak seznámí s teoriemi stresu a se syndromem vyhoření a jednak se společně 
zamyslí nad tím, co může studentská organizace udělat, aby se aktivní členové cítili dobře 
a neodcházeli z organizace na pokraji sil. Výstupem workshopu bude manuál zvládání stresu 
ve studentských organizacích. 
 
 
WS5: CO SE MŮŽE POKAZIT VE STUDENTSKÉ ORGANIZACI (sobota 17:00 – 19:00) 
Jaroslav Švec 
 
Zkušený matador ze života studentských organizací upozorní na to, kde může organizace 
udělat chybu ať již z nedbalosti či z neznalosti a jaké problémy to může způsobit, jak členům, 
okolí, tak organizaci samotné. 
Proč opakovat chyby, které se dějí pravidelně? Za tu dobu, co pomáháme studentům 
z různých organizací, zjišťujeme, že většina problémů se děje opakovaně a vlastně zbytečně. 
A to i proto, že se nám stále dokola mění členská základna… Pojďme společně pojmenovat, 
strukturovat a navrhnout způsoby, jak předcházet nejčastějším problémům spojených s prací 
ve studentské organizaci. Budeme se na to dívat jak z pohledu jednotlivého člena, tak 
z pohledu organizace a jejího řízení a fungování. 
Vstupem pro naši práci budou jak zkušenosti z poradenství různým studentským 
organizacím, tak i výstupy z našeho minišetření. 
Výstupem workshopu bude strukturovaný seznam největších průšvihů, na které si musí 
každá organizace dát pozor a návrh, jak jim aktivně předcházet. 
 
 
WS6: JAK VYUŽÍT KREATIVITU VE STUDENTSKÉ ORGANIZACI (sobota 17:00 – 19:00) 
Martin Vencel a Denisa Mouchová 
 
Znáte ten pocit: „Proboha proč tak špatně, mám lepší nápad.“ Toužíte se dozvědět více 
o kreativitě, která je za tento pocit odpovědná? Tento workshop je zaměřen na to, co to 
kreativita vlastně je. Formou krátkých ukázek a sdílení zkušeností se postupně dostaneme až 
k tomu, jak s kreativitou pracovat a "nezadusit" ji a jak také v týmu pracovat s kreativními 
lidmi. 
 
 
  
Těšíme se na vás!  
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