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Úvod
Poslání Akademického centra studentských aktivit
V ACSA usilujeme o zvyšování kvality českého vysokého školství, a to zejména prostřednictvím aktivních studentů, členů akademických
samospráv a studentských organizací. Tito lidé se nám mohou bez obav svěřovat se svými plány a starostmi, ale i radostmi a úspěchy. Jsme
připraveni jim za to poskytovat kvalitní služby zahrnující poradenství, vzdělávání i podporu v jejich společenských aktivitách. Jsme přesvědčení,
že tito lidé budou schopni převzít svůj díl odpovědnosti za vývoj naší společnosti. Naši nabídku neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme.
ACSA v roce 2011
Rok 2011 byl pro ACSA rokem rozvoje po předchozích letech plných změn. Zabydleli jsme se v novém prostředí v areálu VUT na Údolní 53, kam
jsme se předchozí rok stěhovali. Jedinou velkou změnou ale nebylo stěhování a obměna kolektivu pracovníků ACSA, ve kterém přibyly nové a
mladé tváře. Především se nám podařilo získat a realizovat několik významných projektů a zakázek, díky kterým se zlepšila nejen reputace
celého centra, ale i jeho finanční situace. Díky této skutečnosti jsme opět mohli zajistit kompletní nabídku služeb pro naši primární cílovou
skupinu, a také tuto nabídku rozšířit o nové služby. Zároveň jsme se stali významnou institucí na poli vzdělávání úředníků státní správy a místní
samosprávy.
V roce 2011 se nám dařilo realizovat naše základní služby pro studenty – jejich vzdělávání a rozvoj. Uspořádali jsme 17 seminářů, jedno
vícedenní soustředění, 18 workshopů, jedno víkendové setkání aktivních studentů a 6 dalších vzdělávacích akcí. Díky změně ve způsobu
propagace a některým dílčím akcím jsme mohli pozorovat zvyšující se zájem o naše semináře, zejména v druhé polovině roku. Naše akce
absolvovalo na 568 účastníků.
Také v roce 2011 byl naší velkou podporou informační systém. Na konci roku 2011 v něm bylo zaregistrováno přes 2000 uživatelů ze 75 různých
vysokých škol (26 veřejných, 2 státních a 47 soukromých). V systému bylo dále registrováno 221 studentských organizací z celé ČR.
Pouze registrací v IS ACSA se mohou aktivní studenti přihlašovat na všechny naše akce a dostávat čerstvé informace. Další výhodou je možnost
sdílet svoje dokumenty (např. stanovy), získat kontakty na kolegy z opačného konce republiky aj.

Děkujeme moc všem organizacím i osobám, které nás v roce 2011 podporovali a povzbuzovali v naší podpoře a vzdělávání studentů. Věříme, že
i nadále budeme moci poskytovat naše stále se zlepšující a rozvíjející služby. Dále doufáme, že bude pokračovat k oboustranné spokojenosti
spolupráce s MŠMT, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a dalšími institucemi a organizacemi.
V následujících kapitolách je uveden přehled organizačního, finančního a personálního zajištění ACSA a konkrétních aktivit, které byly v roce
2011 zrealizovány. Věříme, že se nám i v roce 2011 podařilo přispět k naplnění našeho poslání, a že jsme tak podpořili mnoho mladých lidí
v uskutečňování jejich představ.

Organizace a personální zajištění

kancelář ACSA
Údolní 53
Budova U14
602 00 Brno

provozní doba
po – pá 7:30 – 16:00

kontakt
+420 541 145 255
+420 604 229 544
info@acsa.cz
www.acsa.cz

Ing. Jaroslav Švec
ředitel

Lektor, tvorba strategie činnosti, koordinace všech aktivit, akademická samospráva, problémy studentů a osobní
poradenství, odborná činnost studentů - vedení praktických projektů a diplomových prací, problematika Boloňského
procesu, mezinárodní spolupráce, správa databáze studentských organizací ACSA.

Absolvent magisterského studia Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
V letech 1998–2004 předseda Studentské komory, resp. studentské části Akademického senátu VUT v Brně.
V letech 2000–2004 člen vedení Vysokého učení technického v Brně.
V letech 1998–2004 člen Studentské komory Rady vysokých škol.
Mezinárodně certifikovaný projektový senior manažer (IPMA level B).
Dlouholetý člen skupiny Bologna Promoters, Bologna Experts ČR.
Člen Certifikační rady Společnosti pro projektové řízení, hodnotitel v procesu mezinárodní certifikace dle IPMA.
V letech 2008–2011 viceprezident Společnosti pro projektové řízení.
Laureát Ceny Jana Opletala za rok 2006.

Mgr. Zuzana Ježková
zástupkyně ředitele, projektová manažerka a lektorka, koučka
Lektorka, oblast projektového řízení, plánování a realizace projektů, koordinátorka Skupiny mladých projektových
manažerů (YPMG), spolupráce se studentskými organizacemi, odborné zaštítění oblasti lidských zdrojů a oboru
psychologie, koučování.
Absolventka magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie.
Ex-prezidentka a členka studentské organizace Česká asociace studentů psychologie.
Mezinárodně certifikovaná projektová senior manažerka (IPMA level B).
Členka výboru Společnosti pro projektové řízení.

Mgr. Jakub Reindl
odborný pracovník, lektor, odborné zaštítění oblasti práva
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, obor právo a právní věda.
V letech 2008/2009 vicepresident pro semináře a konference Evropského sdružení studentů práva Česká republika
člen Skupiny mladých projektových manažerů
člen sdružení RATAB, o.s., pořádající zážitkové kurzy

MgA. Adéla Venerová
projektová manažerka a odborná konzultantka
Plánování a realizace projektů, lektorská činnost, koordinace práce ACSA na projektu Podpora technických a
přírodovědných oborů, systematizace studentského hodnocení kvality VŠ, kontaktní osoba pro pražské aktivity.

Absolventka Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, obor divadelní manažerství
Členkou pracovního týmu od října 2002.

Ing. Petr Bílek
odborný pracovník
Vedení PR a marketingových aktivit, spolupráce na projektech, technický spolupracovník, oblast Studentského hodnocení
kvality.

Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, obor Telekomunikační a informační
technika.
V letech 2009–2010 vedoucí studentského spolku Studenti pro studenty.
Hlavní organizátor hudebního festivalu Hudba z FEKTu 2010.
V letech 2007–2011 člen SK AS FEKT VUT v Brně.

Marta Hošková
vedoucí administrativy
Organizační zajištění chodu kanceláře, organizace odborných seminářů, výkon správních, hospodářských činností a
administrativní zabezpečení aktivit ACSA, organizace časového harmonogramu pracovních jednání členů ACSA.

Věra Frančáková
organizační zajištění chodu kanceláře ACSA, odborná pracovnice

Ing. Veronika Kalová
odborná pracovnice
Po celý rok na mateřské dovolené.
Příprava a organizace celostátní konference, zaměření na oblast projektového řízení, realizace a správa určených
projektů, spolupráce na projektech spolufinancovaných z evropských fondů.

Odborné semináře
Již na první celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“, kterou ACSA organizovalo v roce
2001, se její účastníci shodli, že v České republice je sice studentům přičleněn kvalitní legislativní rámec, jejich partnerská úloha však není vždy
zcela zachována. Přesto je vidět, že ve vzdělávacích institucích, kde si úlohu zástupců studentů plně uvědomili a začlenili ji do své struktury, je
možné pozorovat např. významné zvýšení tvůrčích a uměleckých projevů zástupců studentů, zvýšení pocitu sounáležitosti s institucí, studenti
jsou ochotni pomoci při různých formách hodnocení kvality, uvědomění si své pozice při vytváření kvality a podobně.
Jedním z hlavních cílů ACSA, který vyplynul ze závěrů již jmenované první konference, se tedy stalo „rozvíjet kvalitu studentské samosprávy,
zejména v oblastech dotýkajících se studentů“. Aby tomu tak mohlo být, je nutné studenty neustále vzdělávat v oblastech, které ke své
každodenní práci v akademickém senátu, studentské unii, klubu, časopise a v jiných studentských organizacích potřebují.
Důležitou aktivitou, kterou provozujeme již od počátku činnosti centra, se tak stalo organizování odborných seminářů a soustředění
s nejrůznějším zaměřením. Účastníci našich seminářů mají možnost se vzdělávat v celé řadě oblastí, které jsou důležité pro jejich efektivní
působení ve studentských organizacích. Dozvědí se, jak studentské organizace fungují, jaké mají právní postavení a jakým způsobem mohou
organizovat a pořádat své akce, shánět prostředky na fungování, na co si dát pozor v oblastech autorského práva, informační bezpečnosti
a dalších. Nejen pro studenty, kteří se zajímají o dění na univerzitách a angažují v akademických samosprávách, jsou připraveny semináře
z oblasti vysokoškolské legislativy a fungování akademických senátů. Další významnou oblastí je osobní rozvoj aktivních studentů, ať už jde
o komunikační a prezentační dovednosti nebo schopnost zvládání svého time a life managementu. Studenty též podporujeme a učíme je
využívat v dnešní době velmi potřebné metody projektového řízení, včetně softwarové podpory v podobě programu MS Project. Všechny naše
semináře jsou koncipovány tak, aby si účastníci odnesli co nejvíce poznatků, které pak mohou aplikovat v rámci své činnosti na vysokých
školách, ale také ve svém dalším profesním životě.
Účastníci seminářů si hradí pouze náklady na stravu, resp. ubytování.
Úspěšní absolventi celého semináře získají od ACSA osvědčení o absolvování kurzu.

Semináře realizované v roce 2011
Vysokoškolská legislativa
Lektoři
JUDr. Dan Dvořáček
advokát v Advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel & Honěk
bývalý člen Akademického senátu Právnické fakulty MU
člen poradní rady Nadačního fondu Stránský

JUDr. Veronika Kudrová
absolventka Právnické fakulty MU
postgraduální studentka na Katedře správního práva PrF
bývalá členka Akademického senátu Právnické fakulty MU
členka a bývalá předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity
zakládající členka Studentských poradců
právní expertka Akreditační komise
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:

Účastníci:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
3 semináře
01. 04. 2011 Brno, Učebna ACSA, budova U14, učebna ACSA
14. 10. 2011 Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Zasedací místnost akademického senátu (M250)
11. 11. 2011 Brno, Areál VUT, budova U1, učebna BEST Brno
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 49 studentů.

Fotografie ze semináře Vysokoškolská legislativa

Akademické senáty
Lektoři
JUDr. Veronika Kudrová
absolventka Právnické fakulty MU
postgraduální studentka na Katedře správního práva PrF MU
bývalá členka Akademického senátu Právnické fakulty MU
členka a bývalá předsedkyně Studentské komory Akademického senátu
Masarykovy univerzity
zakládající členka Studentských poradců
právní expertka Akreditační komise
MUDr. Jan Bruthans
pedagog na 1. Lékařské fakultě UK
student postgraduálního studia na Národohospodářské fakultě VŠE
dlouholetý člen a bývalý předseda Akademického senátu 1. LF UK
člen legislativní komise Akademického senátu UK
bývalý člen Akademického senátu UK
Ing. Jaroslav Švec
ředitel a lektor ACSA
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:
Účastníci:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, případně dopravu na místo konání.
1 seminář
09. 12. 2011 Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Zasedací místnost akademického senátu (M250)
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 11 studentů.

Fotografie ze semináře Akademické senáty

Financování studentských aktivit
Lektoři
Mgr. Martin Doležal
absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
bývalý prezident a viceprezident pro marketing European Law Students´ Association (ELSA) ČR
pracuje na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR
MgA. Adéla Venerová
lektorka a odborná konzultantka ACSA
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
2 semináře
11. 03. 2011 Praha, Budova děkanátu PřF UK, posluchárna "Pravá rýsovna"
04. 11. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Účastníci: Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 27 studentů.

Fotografie ze semináře

Komunikace a argumentace I
Lektor
ThMgr. Milan Klapetek
Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně
„Rétoriku jsem studoval na teologické fakultě. Řečnickou praxi mohu vyjádřit přibližným součtem
čistého času, stráveného na kazatelnách a řečništích (nepočítáno 14 let pedagogické praxe) – je to asi
50 000 minut, tedy o něco více než měsíc. Schopnost komunikovat nepovažuji po anglosasku za
záležitost „soft skills“, tedy za věc pouhé dovednosti, šikovnosti, obratnosti a nějakých „triků“.
Schopnost komunikovat je, soudím, založena na pochopení psychologické, sociologické a filosofické
podstaty toho, co se při sdělování myšlenek slovy děje. A to se snažím ve svém podání rétoriky
přiblížit.“
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
4 semináře
11. 02. 2011 Brno, Učebna ACSA (Areál Údolní 53, budova U14)
04. 03. 2011 Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, zasedací místnost
07. 10. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
09. 12. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA

Účastníci: Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 88 studentů.

Fotografie ze semináře Komunikace a argumentace I

Komunikace a argumentace II
Lektor
ThMgr. Milan Klapetek
Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
2 semináře
25. 03. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
16. 12. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Účastníci: Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 22 studentů.

Fotografie ze semináře

Zásady úspěšného pořádání studentských akcí
Lektorka
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.
absolventka doktorského studijního programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně
vyučuje předměty z oblasti projektového řízení, marketingu a praktické produkce kulturních projektů
pracuje jako fundraiser na různých projektech uměleckého charakteru (např. festivaly JAZZFESTBRNO, IBÉRICA, COLORES FLAMENCOS)
lektorka seminářů a workshopů z oblasti projektového managementu, event managementu, fundraisingu a autorského práva
mezinárodně certifikovaná projektová manažerka a jedna ze zakladatelek občanského sdružení smART
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:
Účastníci:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
2 semináře
11. 03. 2011 Praha, Budova děkanátu PřF UK, posluchárna "Pravá rýsovna"
04. 11. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 22 studentů.

Fotografie ze semináře

Ochrana autorských práv
Lektorka
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.
absolventka doktorského studijního programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně
lektorka seminářů a workshopů z oblasti projektového managementu, event managementu, fundraisingu
a produkce kulturních projektů mezinárodně certifikovaná projektová manažerka a jedna ze zakladatelek občanského sdružení smART
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místo konání:
Účastníci:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
1 seminář
25. 11. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 7 studentů.

Základy práce s Microsoft Project Professional 2010
Lektoři
Ing. Jaroslav Švec
ředitel a lektor ACSA
Alena Vejsadová
studentka Univerzity Hradec Králové, obor Informační management
aktivní v Akademických senátech, dále působí ve studentské organizaci AIESEC na pozici Vice President Talent
Management
působí ve Skupině mladých projektových manažerů při ACSA (YPMG), vedla projekt Spanilých jízd
v současné době působí v YPMG jako zástupkyně vedoucí a koordinátorka projektů

členka Společnosti pro projektové řízení
certifikovaná projektová praktikantka IPMA stupně D
Vojtěch Talášek
student Univerzity Hradec Králové, obor Informační management
víc než dva roky aktivní člen Skupiny mladých projektových manažerů, kde mimo jiné vedl projekt
Studentská projektové soutěž
prezident studentské organizace ESN Buddy System HK a též prezidentem ESN Czech Republic
certifikovaný projektový praktikant IPMA stupně D
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:
Účastníci:

8 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
1 seminář
10. 06. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 9 studentů.

Fotografie ze semináře Základy práce s MS Project Professional 2010

Time management
Lektorky
Mgr. Zuzana Ježková
lektorka ACSA
MgA. Hana Krejčí
absolventka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU
projektová manažerka JAMU v Brně
praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů
Rozsah semináře:
Poplatky:
Počet seminářů:
Místa konání:
Účastníci:

16 hodin
Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.
1 seminář
14.–15. 12. 2011 Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Semináře se v roce 2011 zúčastnilo 15 studentů.

Fotografie ze semináře

Projektové řízení I – Základy
Lektoři
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
bývalý prezident Společnosti pro projektové řízení
vysokoškolský pedagog VUT v Brně, fakulta strojní
absolvoval výcvikový kurz Logical Frame Method u firmy Team Technologies, mezinárodní
seminář pánů Younkera a Pattona z George
Washington University a seminář rakouského institutu Project Management Institute of
Austria
bohaté zkušenosti z praxe
Ing. Jaroslav Švec
zaměstnanec ACSA
Mgr. Zuzana Ježková
zaměstnankyně ACSA
Rozsah soustředění:
Poplatky:
Počet soustředění:
Místo konání:
Účastníci:

7 dní
Soustředění je hrazeno především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a dopravu na místo konání.
1
Škrdlovice, 31. 01. – 06. 02. 2011, Penzion Velké Dářko
Soustředění se v roce 2011 zúčastnilo 24 studentů.

Fotografie ze soustředění Projektové řízení I – Základy

Workshopy realizované v roce 2011
Kurz projektového řízení
Lektoři
Mgr. Zuzana Ježková
zaměstnankyně ACSA
Ing. Jaroslav Švec
zaměstnanec ACSA

Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

54 hodin
1 kurz
12. –13. 5. 2011, 1.–3. 6. 2011 a 24. 6. 2011, Brno, Areál Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
Kurzu se v roce 2011 zúčastnili 6 účastníků.

Mentoring, Coaching and Negotiating for Results
Lektor
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD,
Programme and Project Management Professional
Winner of the APM's 2008 Top 10 for Excellence in Promoting PM Internationally
Winner of the APM's 2007 Herbert Walton Award, Great Britain

Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

Fotografie

16 hodin
1 workshop
10. – 11. 11. 2011, Brno, Areál Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 33 studentů.

Pracovní setkání YPMG
Pravidelná pracovní setkání studentů sdružených do Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG), práce na rozvoji týmu, plány do
budoucna.
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2011: 8
Místa konání workshopů:
Brno, 21. 01. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Chotěboř, 18.–20. 02. 2011 – Rekreační a vzdělávací středisko Chata Doubravka
Brno, 25. 03. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Brno, 13. 05. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Brno, 24. 06. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Brno, 23.–24. 09. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Brno, 04.–06. 11. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Brno, 16.–17. 12. 2011 – Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Účastníci: Workshopů se v roce 2011 zúčastnilo 72 studentů.

Příprava na certifikaci IPMA
Lektoři
Ing. Jaroslav Švec
ředitel a lektor ACSA
Mgr. Zuzana Ježková
lektorka ACSA

Rozsah kurzu:
Poplatky:
Počet:
Termíny:
Účastníci:

8 hodin
Workshop je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a dopravu na místo konání.
1 kurz
18. 3. 2011, Brno, Areál VUT, budova U14, učebna ACSA
Workshop v roce 2011 absolvovali 4 účastníci.

Fotografie

Setkání mladých projektových manažerů
Setkání účastníků kurzů projektového řízení, součástí je odborný vzdělávací program z oblasti projektového řízení.
Počet:
Místo konání:
Účastníci:

1 setkání
Brno, 11. 11. 2011, restaurace Šenk Na Špalku
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 33 studentů.

Team-work Challenge
Lektor
Fahri Akdemir Msc.
Turkish Project Manager
PM Soft Skills trainer for over six years
studied Systems Engineering and Strategic Project Management

Rozsah kurzu:
Poplatky:
Počet workshopů:
Místo konání:
Účastníci:

8 hodin
Workshop je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a dopravu na místo konání.
Akce se konala pod záštitou Společnosti pro projektové řízení o.s.
1 workshop
Brno, 16. 12. 2011, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 8 studentů.

Effective People Management in Project Environments
Lektor
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD,
Programme and Project Management Professional

Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

8 hodin
1 workshop
2. 5. 2011, Brno, Areál Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 9 účastníků.

Fotografie z workshopu Effective People Management

Prince 2 and In-house Project Management Methodologies
Lektor
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD,
Programme and Project Management Professional

Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

8 hodin
1 workshop
3. 5. 2011, Brno, Areál Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 6 účastníků.

Programme and Project Portfolio Management
Lektor
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD,
Programme and Project Management Professional

Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

Fotografie

16 hodin
1 workshop
4. – 5. 5. 2011, Brno, Areál Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
Workshopu se v roce 2011 zúčastnili 6 účastníků.

Best practice studentských organizací aneb Pojďme dělat věci správně
Lektor Mgr. Jakub Reindl
Zaměstnanec ACSA
Rozsah kurzu:
Počet workshopů:
Termíny:
Účastníci:

8 hodin
1 workshop
3. 12. 2011, RS Kletečná, Kletečná u Humpolce
Workshopu se v roce 2011 zúčastnilo 29 studentů.

Souhrnné informace za rok 2011
Počet uspořádaných seminářů: 18
Počet uspořádaných workshopů: 16
Počet nabízených druhů seminářů: 10
Počet nabízených druhů workshopů: 9
Průměrný počet účastníků na 1 seminář: 15
Průměrný počet účastníků na 1 workshop: 11
Počet účastníků seminářů: 274
Počet účastníků workshopů: 206
Celkový počet účastníků: 480

Projekty
ACSA nové generace
Interní projekt ACSA, jehož hlavním přínosem má být vytvoření stabilní, zodpovědné, uznávané a nezávislé nestátní neziskové organizace
v oblasti aktivních lidí ve sféře terciárního vzdělávání, která si na sebe dokáže vydělat a kterou podporují významní partneři ze soukromé
i veřejné sféry. ACSA má být pro své zaměstnance druhou rodinou, která staví na desetileté tradici a zkušenosti fungování.
Cíle projektu
1. Strategie vítězí nad operativou
2. Rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb pro aktivní lidi ve sféře terciárního vzdělávání
3. Jasně čitelná, známá a uznávaná organizace v oblasti terciárního vzdělávání
Realizace projektu
V roce 2011 se celý projekt naplánoval a začala jeho postupná realizace. Byly definovány základní milníky a začala realizace prvních klíčových
aktivit. Byly započaty práce na nové podobě webových stránek, které by měly svým obsahem a vzhledem splňovat požadavky cílové skupiny
a současných standardů. Zároveň bude v druhé fázi inovován informační systém, do kterého budou přidány nové služby. V oblasti
osamostatnění začal proces majetkového odtržení od VUT v Brně.
V rámci tohoto projektu se také začala rozšiřovat nabídka vzdělávání aktivních studentů, konkrétním výstupem bylo například uspořádání
prvního termínu dlouhodobě žádaného kurzu Time managementu. Dále jsme zavedli novou službu koučování.
Současně jsme se také začali opět více věnovat více studentským problémům a vůbec dění ve studentských organizacích. Úspěchem k této
potřebné aktivitě bylo rozšíření pracovního týmu o kolegy, kteří aktivně ve studentských organizacích působí a k cílové skupině mají velmi
blízko.

Myšlenková mapa – ACSA Nové generace

POSED

PracOvní Setkání Dobrovolníků byl projekt realizovaný v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Projekt byl spolufinancovaný z Programu 4
– Mimořádné dotace Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Prioritní osy č. 2: Podpory aktivit v rámci Evropského
roku dobrovolnictví 2011.

Cíle projektu
Hlavními cíli projektu bylo podpořit mladé aktivní dobrovolníky, kteří pracují ve studentských organizacích. Na třídenní akci, konané v Kletečné
u Humpolce vznikly výstupy, pomocí nichž mohou aktivní studenti dále propagovat svou práci a myšlenku dobrovolnictví obecně. Zároveň se na
akci seznámili i s jinými vysokoškolskými dobrovolníky a měli možnost poznat, jak fungují jiné studentské organizace. Na základě zkušeností
jiných dobrovolníků ze studentských organizací zjistili informace, které by vedly ke zlepšení fungování jejich organizací. Důležitým aspektem
celé akce bylo, že náplň odborného programu realizovala ACSA ve spolupráci s několika dobrovolnickými organizacemi, které působí v rámci
sledované cílové skupiny.
Realizace projektu
V průběhu celé třídenní akce se účastníci seznamovali mezi sebou a vyměňovali si své zkušenosti s působením ve studentských organizacích,
a to jak formou řízených aktivit, tak i při neformálních činnostech. Zároveň probíhali přednášky a workshopy na různá témata – motivace,
propagace, fungování a organizace práce ve studentských organizacích a další – které byly připraveny jak pracovníky ACSA, tak i partnery z řad
samotných studentských organizací.
V rámci zmíněných workshopů byly vytvořeny výstupy v podobě metodických dokumentů, prezentací a dalších pomůcek, které byly vystaveny
na webových stránkách ACSA. Zároveň vznikly tištěné materiály, které propagují činnost aktivních studentských dobrovolníků – letáčky
a audiovizuální spot.
Ze závěrečných hodnocení účastníků lze vyčíst, že tento typ akce – neformální setkání aktivních studentů, na kterém se mají možnost něco
dozvědět – zde chyběl a přivítali by, pokud by se POSED realizoval i v dalších letech. Této žádosti se budeme snažit co nejvíce vyhovět a další
ročník uspořádat.

Fotografie z POSEDu

Podpora vysokoškolské mládeže

Tímto projektem podporujeme a realizujeme naši hlavní činnost – podpora, pomoc a vzdělávání aktivních vysokoškolských studentů. Projekt byl
podpořen finančními prostředky v rámci Programu 4 – Mimořádné dotace Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Prioritní osy č. 1 Podpora činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Cíle projektu

Hlavními cíli projektu je realizace stávajících rozvojových volnočasových aktivit vysokoškolské mládeže, především tedy uspořádání dalších běhů
našich odborných seminářů, které rozvíjejí znalosti a schopnosti naší cílové skupiny. Dalším z cílů byla tvorba nových aktivit, které dále budou
rozvíjet schopnosti aktivních vysokoškoláků a pomůžou jim lépe zvládat studium, dobrovolnické aktivity i svůj osobní život. Posledním z dílčích
cílů podpory byla také žádost o zajištění základního fungování ACSA tak, aby bylo aktivním studentům opravdu oporou a centrem, ve kterém
naleznou vždy radu a oporu pro své aktivity.
Realizace projektu
V roce 2011 bylo zrealizováno 18 odborných seminářů (včetně soustředění Projektové řízení I – Základy), které jsme již měli v nabídce. Dále byl
vytvořen a zrealizován dvoudenní seminář Time managementu, na kterém se účastníci dozvěděli, jakým způsobem mohou zefektivnit plánování
svého času, jak priorizovat své úkoly a další vědomosti, které jim mohou pomoci zvládat každodenní náročné úkoly.
Ke konci roku proběhl taktéž workshop s názvem Best Practice studentských organizací aneb Pojďme dělat správné věci správně. Tento
workshop byl zaměřen především na efektivní a správné fungování uvnitř studentské organizace. Studenti se dozvěděli, jakým způsobem
mohou studentské organizace fungovat, jakou mohou mít strukturu, jak správně vést poradu a další užitečné informace, díky nimž mohou
kvalitně ve své organizaci fungovat.

V rámci zajištění základních služeb ACSA jsme studentům poskytovali bezplatný výpůjční servis a poradenství, nabídli jim novou možnost
koučování a zprostředkovávali informace o dění ve vysokoškolském prostředí.

Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe

Posláním projektu je profesionalizovat práci aktivních studentů v akademické samosprávě, posilovat partnerské vztahy mezi studenty,
pedagogy a vedením vysokých škol a tím přispívat ke zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách a nárůstu kvalifikované a flexibilní pracovní
síly.
Cíle projektu
Projekt si klade za cíl zabezpečit specializovaný vzdělávací a poradenský systém pro aktivní studenty ze všech vysokých škol v České republice.
Projekt byl úspěšně ukončen a vyúčtován.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Realizace projektu
V roce 2011 byly realizovány aktvity (především semináře a workshopy) k zajištění uržitelnosti projektu.

Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice

Víceletý projekt „Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice“ je realizován Akademickým centrem studentských aktivit
v úzké spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.
Cíle projektu
Mezi hlavní cíle projektu lze zahrnout rozšíření a zkvalitnění výuky projektového řízení na vysokých školách v České republice a tím zvýšení
uplatnitelnost studentů – absolventů vysokých škol na trhu práce.
Realizace projektu
V roce 2011 jsme podali projektovou žádost v rámci OP VK jako partner VUT v Brně společně s JAMU v Brně. Dále provádíme individuální
poradenství
v oblasti výuky projektového řízení. Bylo také podporováno vzdělávání mladých lidí v projektovém řízení v rámci Skupiny mladých projektových
manažerů.

Podpora studentských aktivit
YPMG

Skupina mladých projektových manažerů (YPMG) je program Akademického centra studentských aktivit, který sdružuje vysokoškolské studenty
z celé ČR z různých vysokých škol, kteří mají společný zájem – projektové řízení.
V roce 2011 pořádalo YPMG několik akcí zaměřených na vzdělávání svých členů a studentů vysokých škol v oblasti projektového řízení.
Mezi dlouhodobě pořádané akce YPMG patří Spanilé jízdy, v rámci kterých jsou na vysokých školách v České republice prezentovány metody
projektového řízení. Spanilé jízdy se uskutečnily na Ostravské univerzitě v Ostravě (březen 2011), na Západočeské univerzitě v Plzní (březen
2011), na Univerzitě v Hradci Králové (prosinec 2011) a na dalších. Celkem se uspořádalo šest Spanilých jízd. Spanilé jízdy jsou finančně
podporovány Společností pro projektové řízení.
V listopadu 2011 se uskutečnilo tradiční Setkání mladých projektových manažerů, na kterém měli účastníci možnost setkat se a poznat mladé
profesionály v oblasti projektového řízení. Na akci vystoupil Petr Ludwig, který přednášel na téma „Efektivní správa úkolů – bič na
prokrastinaci”. Akce byla pořádána za finanční podpory Společnosti pro projektové řízení.
V prosinci YPMG uspořádalo workshop se zahraničním lektorem Fahrim Akdemirem s názvem “Saving Private Egg Ryan: A Team-work
Challenge”. Ohlasy na tuto akci byly velmi pozitivní, proto se YPMG rozhodlo navázat s lektorem užší spolupráci. Akce byla pořádána za finanční
podpory Společnosti pro projektové řízení.

V roce 2011 proběhly volby do Vedení YPMG. Zvoleni byli: Alena Vejsadová (Zástupce vedoucího YPMG, Koordinátor projektů), Jana
Kralovianská (Sekce pro vzdělávání), Ilona Kruntorádová (Sekce pro práci s lidskými zdroji), Leona Patočková (Sekce pro komunikaci). V září se
vedení YPMG změnilo konkrétně: Eliška Papcunová (Vedoucí sekce pro práci s lidskými zdroji), Markéta Vacková (Vedoucí sekce pro
komunikaci) a Pavlína Fulnečková a Stanislav Bohačik (Vedoucí sekce pro vzdělávání). V roce 2011 proběhlo 8 schůzek YPMG z toho dvě
výjezdní zasedání.
Pokroku jsme dosáhli i v mezinárodním projektu GeCCo (Global eCollaboration Competition), na kterém spolupracujeme s IPMA Young Crew na
mezinárodní úrovni. Alena Vejsadová je členem Core Teamu projektu a Nguyen Quang Dung je na pozici Local Organizer za Českou republiku,
který bude mít na starosti mimo jiné komunikaci s týmy z České republiky.
Členové YPMG se účastnili vzdělávacích akcí:
Konference projektového řízení (duben 2011, Česká republika) – Alena Vejsadová byla členem poroty ProjectOn
Natural Networking Festival, creACTivity workshop (září 2011, Nizozemí)
25th IPMA World Congress a World Young Crew Workshop (říjen 2011, Austrálie)
V rámci interních projektů proběhla restrukturalizace skupiny, která přinese vyšší motivaci nových členů a jejich efektivnější zapojení do
projektů.
V dalším období plánujeme zejména realizaci projektu „PM Championship“, na kterém nyní pracujeme a zvýšení frekvence konání Spanilých jízd
na vysokých školách.

Poradenská činnost
Od roku 2002 zajišťujeme pro vysokoškolské studenty poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, zakládání a činnosti
studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných orgánech vysokých škol.
V roce 2011 bylo nejvíce využíváno poradenství z oblasti práva, ekonomiky, financování, psychologie a projektového řízení. Poradenskou
činnost jsme poskytovali zejména prostřednictvím osobních konzultací v naší kanceláři či jako nadstavbu po ukončení programu zrealizovaných

vzdělávacích aktivit. Osobním poradenstvím jsme v roce 2011 strávili více než 50 hodin. Je však na místě připomenout, že v této oblasti
upřednostňujeme ještě více, než u ostatních činností, kvalitu nad kvantitou. Reference mohou poskytnout například studenti ze studentských
organizací ELSA na Masarykově univerzitě, Studenti pro studenty z VUT v Brně, ESN Buddy Systemu z Univerzity v Hradci Králové či Studentské
komory Rady vysokých škol. Ti všichni, a mnozí další, naše služby v oblasti poradenství v roce 2011 využili. Poradenství bylo poskytováno také
v elektronické formě (e-mailem).

Zelená univerzita (ZUni)
V roce 2005 vznikla pod patronátem ACSA iniciativa studentů se zkušenostmi s působením v akademické samosprávě a studentských
organizacích, kteří se domnívají, že právě na vysokých školách by mělo být naprostou samozřejmostí dodržovat zásady udržitelného rozvoje.
Projekt, který z této iniciativy postupně díky ACSA vznikl, byl nazván „Zelená univerzita“ (ZUni).
Akademická sféra vzdělává a vychovává budoucí politiky, manažery, odborníky, vědce a umělce. Všichni tito lidé se v budoucnu mohou podílet
na rozhodování o dalším směřování „svých“ firem a organizací či celé společnosti. Jejich postoje mohou ovlivnit mnoho lidí, se kterými přijdou
během profesní dráhy do styku. Lze tedy předpokládat, že pokud během studia na vysoké škole budou považovat za normální chovat se šetrně
k životnímu prostředí a uvědomovat si dopady své činnosti na něj, budou tyto návyky a postoje účinně přenášet i do okolní společnosti.
V souladu s touto myšlenkou identifikuje akademickou obec jako klíčovou skupinu i Státní politika životního prostředí ČR.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zavést na českých vysokých školách základní aspekty udržitelného rozvoje – např. separaci odpadu, úspory energií
a materiálů, podporu cyklistiky a MHD. Na základě informací z publikací určených veřejným institucím a zkušeností z českých i zahraničních
vysokých škol bude ve spolupráci s odborníky a pilotními školami vytvořena metodická příručka. Tato příručka pomůže při prosazování
a implementaci vybraných opatření, jejichž cílem bude snížit ekologickou stopu vysokých škol. Pracovní verze příručky byla dokončena
v průběhu roku 2009. Je však neustále zdokonalována na základě zkušeností vysokých škol zapojených do projektu. Na jednotlivých vysokých
školách budou organizovány skupiny aktivních lidí, kteří se ztotožňují s cíli Zelené univerzity.

Realizace projektu
V roce 2011 jsme se soustředili na udržování výstupů projektu z předchozích let. Dále jsme myšlenku a cíle projektu propagovali na našich
odborných seminářích.

Databáze studentských organizací
V rámci informačního systému ACSA funguje databáze studentských aktivit, která je svým způsobem v ČR unikátní. Tato aplikace je pro členy
studentských organizací dobrým pomocníkem, protože díky ní mohou ostatní uživatele informovat o svých aktivitách, novinkách, sdílet
dokumenty (např. stanovy) aj. Na konci roku 2011 v něm bylo zaregistrováno 2135 uživatelů ze 75 různých vysokých škol (26 veřejných,
2 státních a 47 soukromých). V systému bylo dále registrováno 221 studentských organizací z celé ČR.

Mapa studentských organizací

Doplňkové aktivity
Vzhledem k finančním těžkostem v předchozích letech jsme se rozhodli, že pro zajištění základních služeb centra se nelze spoléhat pouze na
prostředky, které jsou poskytovány z veřejného financování. Začali jsme tedy realizovat veřejné zakázky, které svou povahou souvisí s naší
hlavní činností a cílovou skupinou. Zejména jde o školení v oblasti projektového řízení, provádění aktivit v oblasti studentského hodnocení
kvality výuky a další aktivity. Prostředky získané touto cestou dále používáme na zajištění aktivit našeho centra, především pak na pokrytí
výdajů, které souvisí se službami, které poskytujeme aktivním vysokoškolským studentům.

Studentské hodnocení kvality

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Průzkum hodnocení kvality studia studenty veřejných vysokých škol, která byla realizována v rámci
IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Tuto zakázku jsme získali díky dobře sepsané nabídce, ve které jsme mohli
zúročit zkušenosti z předchozího velkého průzkumu mezi studenty – Národního šetření studentů (NA6), které jsme realizovali v roce 2006.
Cílem této zakázky bylo ověření a způsob distribuce celonárodního dotazníku studentského hodnocení kvality studia. Cílovou skupinou tohoto
sběru byli studenti veřejných vysokých škol s výjimkou studentů prvních ročníků v bakalářském nebo „dlouhém“ magisterském studiu. Celý sběr
byl rozdělen do tří částí – elektronický sběr na webových stránkách, papírový sběr přímo na daných fakultách a telefonické dotazování studentů
doktorského programu. Elektronický sběr probíhal v listopadu 2011, papírový pak v prosinci téhož roku. Celkem bylo v roce 2011 sesbíráno přes
11 000 dotazníků převážně elektronickou formou. Papírový sběr by nebyl možný bez pomoci mnoha spolupracovníků z řad studentských
organizací, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.

Vyhodnocení a zpracování celého sběru proběhlo až na začátku roku 2012.

Podpora technických a přírodovědných oborů – „Síť regionálních koordinátorů“ v regionu
Ústeckém

Projekt, ve kterém ACSA působí jako dodavatel služeb, je realizován CSVŠ a UJEP v Ústí nad Labem. Cílem projektu je zvýšení zájmu o studium
technických a přírodovědných oborů a jejich popularizace. ACSA v roce 2011 realizovalo spuštění webových stránek projektu. Dále připravilo
a realizovalo kurzy posílení sebevědomého vystupování začínajících pedagogů, včetně nácviku simulovaných situací s názvem „Když je ve třídě

pohoda... zajímavá věda už není náhoda“. Tento kurz se uskutečnil ve třech bězích od dubna do října 2011. Pro pedagogy byly dále připraveny
kurzy na podporu moderních metod učení – „Živá výuka – opravdu není čas na experimenty?“ Kurz se konal v červnu a říjnu 2011.
Na projektu ACSA stále pracuje, další konkrétní výstupy jsou plánovány na rok 2012.

Školení projektového řízení pro Ministerstvo vnitra ČR
ACSA se již dlouhou dobu věnuje problematice projektového řízení. Za sebou má mnoho úspěšně uspořádaných kurzů jak pro aktivní studenty,
tak pro širokou veřejnost. Mimo jiné, na základě těchto zkušeností se ACSA stalo vítězem veřejné zakázky na školení úředníků MV. Celkem bylo
v roce 2011 uspořádáno 9 běhů dvoudenních kurzů. Na základě hodnocení, která účastníci vyplňovali v závěru kurzu, můžeme konstatovat, že
s našimi službami panovala všeobecná spokojenost.
Součástí této zakázky bylo také vytvoření e-learningové podpory výuky, kterou zajišťujeme na našich webových stránkách.

Fotografie

Školení finančního a procesního řízení pro město Mikulov

Kurz zaměřený na zlepšení řízení v oblasti financí ve veřejném sektoru, projektů a dalších oblastech jsme pro město Mikulov uspořádali
v květnu, červnu, září a říjnu roku 2011. Tento kurz byl dvoudenní a prošlo jím více než 60 úředníků.
Dále jsme na MěÚ Mikulov uspořádali Kurz procesního řízení. V roce 2011 jsme uspořádali dva kurzy zaměřené na zvládnutí řízení procesů.
Další běhy tohoto kurzu jsou připraveny k realizaci v roce 2012.

Fotografie

Školení projektového řízení dle IPMA pro Jihomoravský kraj

Školení a přípravu na certifikaci IPMA pro úředníky JMK jsme začali realizovat na základě vyhrané veřejné zakázky v říjnu 2011. Součástí
šestidenního kurzu, který je rozdělen do tří bloků po dvou dnech, je i výjezdní školení, které bylo realizováno ve vybraném penzionu
v Jihomoravském kraji. Realizace tohoto školení pokračuje i v roce 2012.

Fotografie

Koučování
Další doplňkovou službou, kterou ACSA svým „klientům“ nabízí je koučování. Koučování lidem pomáhá dosáhnout úspěchu či spokojenosti tím,
že je podporuje v naplňování jejich osobního potenciálu (v životě ho totiž často nevyužíváme, protože jsme zvyklí na své zajeté koleje,
nenajdeme si čas přemýšlet a pracovat na sobě, máme strach ze změny apod.). U aktivních studentů je tato služba velmi vítána, avšak, obvykle
z cenových důvodů, nedostupná. U nás tak mohou absolvovat sezení za přijatelných podmínek, které jim pomůže lépe si uspořádat život
a zefektivnit jejich práci pro studentskou organizaci, osobní život a studium. V roce 2011 byla tato služba zavedena až v druhé polovině roku.
Během této doby prošlo „rukama“ profesionálního kouče 6 lidí a celkem koučování zabralo 20 hodin.

Akreditace našich kurzů
Jakožto významná instituce na poli vzdělávání nejen vysokoškolských studentů jsme v roce 2011 získali několik akreditací. Tou první bylo
akreditování našich kurzů projektového řízení od Společnosti pro projektové řízení, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Další akreditaci jsme získali od Ministerstva vnitra, a to v následujících oblastech: Finanční plánování a řízení, Plánování projektů veřejné správy
v MS Project Professional, Procesní řízení ve veřejné správě, Řízení porad, Řízení projektů ve veřejné správě, Strategické plánování ve veřejné
správě, Time management.
Tyto akreditace jsou důkazem našich kvalitně prováděných služeb, které přispívají našemu postavení na poli vzdělávání studentů a úředníků
státní správy a samosprávy.

Komunikace a propagace
Cílová skupina
ACSA se vzhledem ke své hlavní činností orientuje zejména na:
 aktivní členy studentských organizací a spolků,
 reprezentanty vysokoškolských studentů v akademické samosprávě,
 zájemce z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě.
Protože se většina aktivit ACSA zaměřuje na oblast akademické samosprávy a studentských organizací, považujeme za důležité o naší činnosti
informovat také vedení vysokých škol, jejich fakult a předsedy jednotlivých akademických senátů. Samostatnou kategorii pak tvoří naši
spolupracovníci. V dalších činnostech se poté snažíme cílit na úředníky státní správy a samosprávy, případně na členy NNO.

Používané formy komunikace a propagace
Obsah i forma většiny komunikačních prostředků je volena s ohledem na hlavní cílovou skupinu aktivních studentů. Informace o našich službách
předáváme zejména prostřednictvím:
 pravidelně aktualizovaných webových stránek www.acsa.cz,
 elektronické pošty,
 článků v časopisech či informačních bulletinech jednotlivých univerzit či fakult nebo studentských organizací,
 článků na informačních webech pro vysokoškoláky,
 článků a odkazů na WWW stránky www.acsa.cz na webech studentských organizací a univerzit,
 krátkých osobních prezentací o činnosti ACSA při realizaci konkrétních aktivit,
 oficiálních dopisů adresovaných vedení jednotlivých univerzit či fakult,
 publikováním odborných článků ve sbornících seminářů a konferencí, jejichž zaměření se shoduje s oblastí činnosti ACSA,
 příspěvky na seminářích a konferencích, jejichž zaměření se shoduje s oblastí činnosti ACSA.
 na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn.

Webové prezentace
Webové stránky www.acsa.cz informují o veškerých aktivitách Centra. Obsahují základní informace o ACSA, jeho poslání, cílech a popisují
projekty a činnosti, kterým se ACSA v současné době věnuje nebo již byly dokončeny.
Již několik let úspěšně funguje a stále se rozvíjí informační systém ACSA. Po přihlášení si mohou registrovaní účastníci prohlížet a upravovat své
osobní údaje, přihlášky na akce a získávají přístup ke službám své organizace. Těchto služeb bude postupně přibývat, připravují se ankety
a systém aktualit. Informační systém tvoří jedinou bránu k přístupu na naše semináře i další akce. Dále obsahuje přehledný seznam všech
veřejných vysokých škol v ČR a většinu soukromých s odkazy na jejich webové stránky a další kontakty. V neposlední řadě obsahuje databázi
studentských organizací, která se neustále rozšiřuje a představuje unikátní, aktualizovaný a systematický vedený seznam studentských
organizací z celé ČR, který nabízí přehled o studentském dění v ČR a představuje zajímavý nástroj pro jakoukoli studentskou organizaci.
Informační systém je určen pro studentské organizace jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. ACSA vychází z faktu, že ve studentských
organizacích jsou aktivní lidé, kteří chtějí nějakým způsobem ostatním pomoci a právě jako prostředek pro usnadnění práce těmto lidem má
také informační systém sloužit. Nejenže zde informují o své organizaci, a tak se zviditelňují, najdou zde pomoc např. při vytváření nové akce
– není zapotřebí vymýšlet již vytvořené, je zde možnost poradit se s lidmi, kteří něco podobného již vytvářeli, nebo zde mohou najít pro
spolupráci podobné organizace.
Mezi služby informačního systému jsou aktuality, které vkládají sami organizace nebo „diskusní fórum“, ve kterém můžete živě diskutovat nad
otázkami, jež Vás zajímají.
V informačním systému jsou také samostatné moduly pro vybrané studentské organizace, jako např. YPMG nebo Zelená univerzita.
V roce 2011 započal projekt s názvem „G web“, jehož cílem je kompletní grafická a strukturální přestavba webových stránek ACSA. Zároveň
bude vylepšen informační systém o nové funkce, které aktivní studenti žádají. Výstupy tohoto projektu budou hotové v roce 2012.

Finance
Podpora
Dotace a granty
Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme v rámci MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU
ODBORU PRO MLÁDEŽ MŠMT prioritní osa Č. 1: Podpora činnosti nestátních neziskových organizací dětí
a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží získali dotaci na projekt Podpora vysokoškolské mládeže
ve výši 145 000 Kč a v rámci Mimořádného dotačního programu Odboru pro mládež MŠMT Prioritní osa č. 2:
Podpora aktivit v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 jsme získali na projekt PracOvní SEtkání
Dobrovolníků (POSED) dotaci ve výši 193 650 Kč.

Projekt ACSA byl v roce 2011 podpořen dotací Jihomoravského kraje částkou 200 000 Kč na
rozvoj činností Akademického centra studentských aktivit v období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2012.

Jsme velmi vděčni také za podporu Statutárního města Brna, od něhož jsme v roce 2011 získali dotaci
na naši činnost ve výši 50 000 Kč.

Dary
V roce 2011 činnost ACSA podpořily fyzické osoby celkem ve výši 164 000 Kč.

Doplňková činnost ACSA
V roce 2011 ACSA získalo 1 608 174 Kč v rámci své doplňkové činnosti.
Jednalo se zejména o finance získané za aktivity v rámci projektů:
-

Tvorba metodiky a realizace přípravy projektových manažerů ve státní správě na certifikaci podle IPMA stupně "D" - Certifikovaný
projektový praktikant;

-

Sít regionálních koordinátorů v regionu Ústecký kraj;

-

Vzdělávání v oblasti projektového řízení pro certifikaci dle IPMA pro Jihomoravský kraj;

-

Vzdělávání ve vybraných oblastech pro město Mikulov a

-

za organizaci vzdělávacích kurzů pro osoby mimo naši cílovou skupinu.

Na realizovaných seminářích, workshopech a koučování jsme vybrali celkem 216 108 Kč (tyto prostředky pokrývají především stravné, případně
ubytování, na akcích).

Jiné druhy podpory
ACSA v roce 2011 pokračovalo ve spolupráci se Společností pro projektové řízení.
Ta podpořila vybrané aktivity Skupiny mladých projektových manažerů věcnou podporou, jejíž hodnotu odhadujeme na 20 000 Kč.
V práci ACSA také pomáhají v rámci svých časových možností dobrovolníci z řad studentské akademické obce.
Dobrovolníci odpracovali na konkrétních aktivitách ACSA v roce 2011 přibližně 600 hodin. Při hodinové mzdě
75 Kč/hod. tak jejich podpora ACSA vyjádřená finančně činí celkem 45 000 Kč.

Přehled financování činností ACSA v roce 2011 podle jednotlivých zdrojů

Financování činnosti ACSA

Získané finance celkem
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

338 650 Kč

Jihomoravský kraj

200 000 Kč

Statutární město Brno

8%

50 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

13%
8%

Jihomoravský kraj

2%
Statutarní město Brno

Dary ACSA

Doplňková činnost ACSA

164 000 Kč

1 608 174 Kč

6%

Dary ACSA
Doplňková činnost ACSA

63%
Poplatky za semináře, workshopy a
koučování

Poplatky za semináře,
workshopy a koučování
CELKEM

216 108 Kč

2 576 932 Kč

Čerpání
Získané finance za rok 2011 byly čerpány následujícím způsobem:

Čerpání nákladů ACSA

Čerpání financí v procentech
Materiální náklady,
cestovné a služby

44

Mzdy

44

Odvod na zdravotní a
sociální pojištění

12

12%

CELKEM v %

44%

Materiální náklady,
cestovné a služby
Mzdy

100,00

44%

Odvod na zdrav. a
sociál. pojištění

Služby a další provozní režie
Jedná se o náklady na kancelářské potřeby (papíry, tonery, pomůcky pro hry, vazby dokumentů,…) nezbytné pro zajištění činností ACSA,
přípravu odborných materiálů na semináře, soustředění, workshopy (tisky pracovních materiálů, skript /rozsah cca 75 – 200 stran
na 1 seminář/, programů, prezenčních listin, evaluačních dotazníků), tisk propagačních materiálů, materiály pro aktivity YPMG či podporu
dalších studentských aktivit atd. Dále položka zahrnuje především tyto náklady: poplatky za telefony, bankovní poplatky, poštovné, platby za
vedení účetnictví náklady na zajištění administrativního a organizačního zázemí ACSA pro všechny jeho činnosti. Spadá sem také stravné na
seminářích, workshopech, soustředěních, výjezdech, konferencích a dalších akcích (tato položka je hrazena ze zdrojů účastníků jednotlivých
aktivit).

Cestovné
Jedná se zejména o náklady na cestovné a ubytování zaměstnanců ACSA (včetně odborníků a lektorů) při organizaci seminářů, soustředění,
workshopů, aktivit YPMG, poradenství na různých místech ČR.

Mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Mzdy pracovníků ACSA. Další spolupracovníci (lektoři seminářů, externí odborníci, správa webových stránek atp.) vykonávali práci na základě
dohody o provedení práce.
Jedná se i o odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců ACSA.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem institucím a jednotlivcům, kteří v roce 2011 s Akademickým centrem studentských aktivit
spolupracovali, případně ho podporovali v jeho činnosti.
Jde zejména o tyto instituce:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Rada vysokých škol a Studentská komora Rady vysokých škol

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Společnost pro projektové řízení

Asociace středoškolských klubů

ProRůst – Agentura pro rozvoj a růst

Mensa ČR

Všem studentským organizacím, které s námi spolupracovali.

Dále jednotlivcům, kteří svým nadšením, energií a tvrdou prací podporují naši činnost. Moc si vážíme toho, co pro nás dělají. Není možné
jmenovat všechny naše spolupracovníky, zde uvádíme alespoň některé z nich:
Ing. Josef Beneš, CSc., Mgr. Václav Božek, CSc., MUDr. Jan Bruthans, Mgr. Martin Doležal, JUDr. Dan Dvořáček,
Dr. Eddie Fisher, Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD’s Experience, Róbert Furiel, Jan Havlík,
ThMgr. Milan Klapetek, Ing. Lenka Kopečková, MgA. Hana Krejčí, Ph.D., JUDr. Veronika Kudrová, doc. Ing. Branislav
Lacko, CSc., Mgr. Ing. Libor Lněnička, doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., Ing. Tomáš Přibyl, Mgr. Tomáš Roubal, Michaela
Svobodová, Ing. Helena Šebková, CSc., RNDr. Věra Šťastná, Vojtěch Talášek, Alena Vejsadová a další.
Všem našim spolupracovníkům děkujeme za jejich ochotu, nadšení a zodpovědnost.

Výroční zpráva byla schválena statutárním orgánem Akademického centra studentských aktivit dne 28. 5. 2012.

