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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 se v roce 2014 stále rozvíjelo, po delší době zůstalo jádro pracovního týmu téměř nezměněné. Svoji nabídku služeb pro naši primární
cílovou skupinu jsme dokázali udržet na stávající úrovni a dokonce ji opět rozšířit o nové služby v podobě nového semináře, jehož základy byly
položeny v minulém roce. Pokračovali jsme ve vzdělávání úředníků státní správy, krajské a městské samosprávy. Díky všem těmto aktivitám
jsme mohli získat finanční prostředky a reputaci, kterou můžeme dále uplatňovat ve prospěch naší primární cílové skupiny – mladých aktivních
vysokoškolských studentů.
Velmi důležitou činností, která běžela již od roku 2011, a která v roce 2014 vyvrcholila, byla realizace OP VK projektu Rozvoj klíčových
dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život, který jsme realizovali jako partner společně s VUT v Brně a JAMU v Brně. Díky tomuto projektu
jsme mohli pokračovat v budování dobrých vztahů na obou brněnských univerzitách. Pokračovali jsme také v realizaci vlastního projektu
Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj. V naší hlavní činnosti nám také pomohla realizace projektu Rozvoj aktivní účasti a
dobrovolnictví mládeže v roce 2014, kterým nás podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V roce 2014 se nám dařilo realizovat a rozšiřovat naše základní služby pro aktivní studenty – jejich vzdělávání a rozvoj. Uspořádali jsme 20
jednodenních seminářů, workshopů a dalších podobných akcí, jedno vícedenní soustředění, a jedno víkendové setkání aktivních studentů. Naše
akce absolvovalo 262 účastníků.
Také v roce 2014 byl naší velkou podporou informační systém. Na konci roku 2014 v něm bylo zaregistrováno přes 3000 uživatelů ze 75 různých
vysokých škol (26 veřejných, 2 státních a 47 soukromých). V systému bylo dále registrováno 221 studentských organizací z celé ČR.
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Pouze po registraci v IS ACSA se mohou aktivní studenti přihlašovat na všechny naše akce a dostávat čerstvé informace. Další výhodou je
možnost sdílet své dokumenty (např. stanovy), získat kontakty na kolegy z opačného konce republiky aj.
Moc děkujeme všem organizacím i osobám, které nás v roce 2014 podporovaly a povzbuzovaly v naší podpoře a vzdělávání studentů a dalších
osob. Věříme, že i nadále budeme moci poskytovat naše stále se zlepšující a rozvíjející služby. Dále doufáme, že bude pokračovat,
k oboustranné spokojenosti, spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 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
2014 zrealizovány. Věříme, že se nám i v roce 2014 podařilo přispět k naplnění našeho poslání, a že jsme tak podpořili mnoho mladých lidí
v uskutečňování jejich představ.
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Organizace a personalní zajistení

Kancelář ACSA
Údolní 53
Budova U14
602 00 Brno

Provozní doba
po – pá 7:30 – 16:00

Kontakt
+420 541 145 255
info@acsa.cz
www.acsa.cz
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Ing. Jaroslav Švec
ředitel

Lektor, tvorba strategie činnosti, koordinace všech aktivit, akademická samospráva, problémy studentů a osobní
poradenství, koordinátor Skupiny mladých projektových manažerů při ACSA (YPMG), problematika Boloňského procesu,
mezinárodní spolupráce.














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).
Manažer programů a komplexních projektů dle Národní soustavy kvalifikací.
Manažer kvality v kontextu ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 9001:2009.
Mezinárodně certifikovaný projektový manažer PRINCE2® Foundation.
Mezinárodně certifikovaný manažer IT dle ITIL® Foundation.
Dlouholetý bývalý člen skupiny Bologna Promoters, Bologna Experts ČR.
Člen Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové řízení.
V letech 2008–2011 viceprezident Společnosti pro projektové řízení.
Laureát Ceny Jana Opletala za rok 2006.
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Mgr. Zuzana Ježková
zástupkyně ředitele, projektová manažerka a lektorka, koučka
Po celý rok 2014 na mateřské dovolené.
Lektorka, oblast projektového řízení, plánování a realizace projektů, spolupráce se studentskými organizacemi,
odborné zaštítění oblasti lidských zdrojů a oboru psychologie, time managementu, 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).
 Certifikovaná konzultantka projektů (IPMA® PMC).
 Mezinárodně certifikovaná projektová manažerka (PMP level dle PMI®).
 Manažerka programů a komplexních projektů dle Národní soustavy kvalifikací.
 Mezinárodně certifikovaná projektová manažerka PRINCE2® Practitioner.
 Absolventka dlouhodobého výcviku systemického koučování a supervize.
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Ing. Petr Bílek
odborný pracovník
Spolupráce se studentskými organizacemi, vedení PR a marketingových aktivit, vedení a spolupráce na projektech, oblast
Studentského hodnocení kvality, organizace odborných seminářů, správa databáze studentských organizací ACSA.
 Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, obor
Telekomunikační a informační technika.
 Manažer projektů dle Národní soustavy kvalifikací.
 Mezinárodně certifikovaný projektový manažer PRINCE2® Practitioner
 Mezinárodně certifikovaný projektový asistent (IPMA® level D).
 V letech 2009–2010 vedoucí studentského spolku Studenti pro studenty.
 V letech 2007–2011 člen SK AS FEKT VUT v Brně.

Mgr. Markéta Balatková
odborná pracovnice
Odborná a vzdělávací činnost, spolupráce na projektech, organizace odborných seminářů.
 Manažerka projektů dle Národní soustavy kvalifikací.
 Mezinárodně certifikovaná projektová manažerka PRINCE2® Practitioner
 Mezinárodně certifikovaná projektová praktikantka (IPMA level D®).

Elena Kormanovskaya
odborná pracovnice, vedoucí kanceláře
Vedoucí kanceláře, odborná činnost, spolupráce na projektech, odpovědná a kontaktní osoba ve věci plateb a fakturace.
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Ing. Martin Kašpárek
IT odborník
Správa webu ACSA, spolupráce na projektech

Marie Kalivodová
asistentka
Organizace kurzů, spolupráce na projektech, ekonomické záležitosti

Pavlína Bajgarová
odborná pracovnice
Vedení PR a marketingových aktivit, odborná a vzdělávací činnost, spolupráce na projektech.
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Odborne seminare
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 a zvýšení pocitu sounáležitosti s institucí. Studenti
jsou ochotni pomoci při různých formách hodnocení kvality, jsou si vědomi své pozice při vytváření kvality a celkově přispívají ke zlepšování
stavu na své alma mater.
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 se 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, rozvoj vlastní kreativity 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 především náklady na stravu, resp. ubytování.
Úspěšní absolventi celého semináře získají od ACSA osvědčení o absolvování kurzu.
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Seminare a akce pro aktivní studenty realizovane v roce 2014
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, Ph.D.


absolventka Právnické fakulty MU



asistentka na Katedře správního práva Právnické fakulty MU



členka Akademického senátu Masarykovy univerzity



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
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Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

21. 3. 2014 Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Malá paleontologická učebna

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 8 studentů.

Fotografie ze semináře Vysokoškolská legislativa
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Financování studentských aktivit
Lektoka
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:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

14. 3. 2014 Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Malá paleontologická učebna

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 13 studentů.
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Komunikace a argumentace I
Lektor
ThMgr. Milan Klapetek
Institut celoživotního vzdělávání 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:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

3 semináře

Termíny a místa konání:

21. 2. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA
11. 4. 2014 Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Malá paleontologická učebna
17. 10. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 23 studentů.
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Fotografie ze semináře Komunikace a argumentace I
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Komunikace a argumentace II
Lektor
ThMgr. Milan Klapetek
Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

5. 12. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 6 studentů.

19

Zásady úspěšného pořádání studentských akcí
Lektorka
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.


absolventka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně



projektová manažerka JAMU v Brně



praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů

Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

30. 5. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 11 studentů.
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Time management
Lektorky
Mgr. Zuzana Ježková


lektorka ACSA

MgA. Hana Krejčí Ph.D.


absolventka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně



projektová manažerka JAMU v Brně



praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů

Rozsah semináře:

16 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

2 semináře

Termín a místo konání:

22. 5. – 23. 5. 2014 Ostrava, Školicí středisko Pyramida
13. 11. – 14. 11. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 23 studentů.
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Projektové řízení I – Základy
Lektoři
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.


bývalý prezident Společnosti pro projektové řízení, o. s.



vysokoškolský pedagog VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství



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

Ing. Petr Bílek


zaměstnanec ACSA

Mgr. Markéta Balatková


zaměstnankyně ACSA
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Rozsah soustředění:

7 dní

Poplatky:

Soustředění je hrazeno především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, ubytování a dopravu na místo konání.

Počet soustředění:

1 soustředění

Termín a místo konání:

Škrdlovice, 10. 2. – 16. 2. 2014, Penzion Velké Dářko

Účastníci:

Soustředění se v roce 2014 zúčastnilo 18 studentů.

Fotografie ze soustředění Projektové řízení I – Základy
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Příprava na certifikaci IPMA®
Lektoři
Mgr. Markéta Balatková


zaměstnanec ACSA

Ing. Petr Bílek


zaměstnanec ACSA

Ing. Jaroslav Švec


zaměstnanec ACSA

Rozsah kurzu:

8 hodin

Počet kurzů:

1 kurz

Termín a místo konání:

18. 4. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Kurzu se v roce 2014 zúčastnili 2 účastníci.
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PROSO I - Efektivní řízení studentské organizace
Lektoři
Bc. Oksana Olšová


V roce 2010 úspěšně absolvovala Univerzitu Hradec Králové, obor Management cestovního ruchu a poté se vrhla do
pracovního života. Navázala tak na velkou spoustu zkušenosti získaných několikaletým působením ve studentské
organizaci ESN Buddy System HK a to v oblastech organizace různě velkých akcí, ale hlavně v oblasti práce s lidmi.
Momentálně se vzdělává v oblasti leadershipu, personalistice a mezilidské komunikaci.

Vojtěch Talášek


absolvent Univerzity Hradec Králové, obor Informační management



přes 2 roky aktivní člen Skupiny mladých projektových manažerů, kde mimo jiné vedl projekt Studentská
projektové soutěž



ex-prezident studentské organizace ESN Buddy System HK a též ex-prezident ESN Czech Republic



certifikovaný projektový praktikant IPMA® stupně D



Konzultant ve firmě KPMG Czech Republic

Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

12. 12. 2014 Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, posluchárna B2

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 9 studentů.
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Akademické senáty
Lektoři
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.


asistentka na Katedře správního práva Právnické fakulty MU



členka Akademického senátu Masarykovy univerzity

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH


pedagog na 1. LF UK v Praze, absolvent postgraduálního studia na NF VŠE v Praze



dlouholetý člen a bývalý předseda AS 1. LF UK v Praze



člen legislativní komise AS UK v Praze, bývalý člen AS UK v Praze

Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

5. 12. 2014 Brno, areál FEKT VUT v Brně, Technická 12, místnost SC4.81

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 8 studentů.
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Motivace a práce se členy studentských organizací
Lektorka
Mgr. Martina Bacúrová







Spolupracovnice ACSA v Olomouci
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie.
V letech 2011/2012 viceprezidentka studentské organizace Česká asociace studentů psychologie.
Koordinátorka VIII. celostátní studentské psychologické konference, organizované Českou asociací
studentů psychologie.
Koordinátorka a lektorka série psychologických workshopů „Psychologie baru", organizované Českou
asociací studentů psychologie.
Člen programového týmu zážitkové agentury Wachumba CK.

Rozsah kurzu:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

7. 11. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnilo 5 účastníků.

Kreativita v každém z nás
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Lektorka
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.


absolventka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně



projektová manažerka JAMU v Brně



praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů

Rozsah semináře:

8 hodin

Poplatky:

Seminář je hrazen především ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů:

1 seminář

Termín a místo konání:

24. 10. 2014 Brno, Areál VUT v Brně, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Semináře se v roce 2014 zúčastnili 2 studenti.
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POSED (PracOvní SEtkání Dobrovolníků)
Víkendová zábavně-vzdělávací akce, která navazuje na tradici studentských konferencí. Setkání aktivních studentů z různých studentských
organizací z celé České republiky. V roce 2014 na téma „Strategické plánování a řízení studentských organizací“.
Rozsah kurzu:

2 dny

Počet kurzů:

1 akce

Termín a místo konání:

31. 10. – 1. 11. 2014, Baldovec, Camping Baldovec

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnilo 54 účastníků.

Fotografie z akce POSED
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Propojení studentské reprezentace a studentských organizací
Workshop pořádaný ACSA ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol, který byl zaměřen na nalezení ideálních komunikačních
kanálů mezi aktivními vysokoškolskými studenty v ČR.
Rozsah kurzu:
Počet kurzů:
Termín a místo konání:
Účastníci:

1 den
1 workshop
2. 11. 2014, Baldovec, Camping Baldovec
Workshopu se v roce 2014 zúčastnilo 18 účastníků.

Strategické plánování
Workshop, pořádaný ACSA pro zástupce studentských organizací. Cílem workshopu bylo ukázat aktivním studentům jak plánovat a pracovat
v dlouhodobém horizontu.
Rozsah kurzu:
Počet kurzů:
Termín a místo konání:
Účastníci:

1 den
1 workshop
2. 11. 2014, Baldovec, Camping Baldovec
Workshopu se v roce 2014 zúčastnilo 21 účastníků.

Beseda na téma Konflikty – typy a podstata jejich řešení ve studentské organizaci
Beseda na téma, se kterým se potýká téměř každá studentská organizace. Na besedě se řešilo, jakým způsobem konflikty vznikají a jak s nimi
pracovat, když nastanou.
Termín a místo konání:

6. 10. 2014, Brno, areál FEKT VUT v Brně, Technická 12, místnost SC4.81

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnilo 14 účastníků.
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Evaluační party
Závěrečné poděkování všem aktivním studentům a našim spolupracovníkům, kteří s námi rok 2014 prožili, doufáme si říci velmi příjemně.
Termín a místo konání:

12. 12. 2014, Brno, Učebna ACSA, areál VUT v Brně, Údolní 53 budova U14

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnilo 10 účastníků.

Národní certifikace studentů
Jednodenní akce určená k prozkoušení studentů, kteří mají zájem o Národní certifikaci studentů.
Termín a místo konání:

17. 4. 2014, Brno, Učebna ACSA, areál VUT v Brně, Údolní 53 budova U14

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnili 2 studenti.

Managing Change at Work, Managing People Risk and Managing Virtual Teams
Jednodenní workshop se zahraničním lektorem Eddie Fisherem na téma řízení změn a práce s lidmi.
Termín a místo konání:

3. 4. 2014, Brno, Učebna ACSA, areál VUT v Brně, Údolní 53 budova U14

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnili 2 studenti.
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Setkání mladých projektových manažerů
Večerní setkání absolventů našich studentských soustředění projektového řízení spojené s malou přednáškou, tentokrát na téma Six Sigma.
Termín a místo konání:

18. 4. 2014, Brno, restaurace U Dřeváka, Dřevařská 22

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnili 15 účastníků.

Poradenský den
Pro studentskou organizaci Studenti pro studenty z VUT v Brně jsme na jejich žádost uspořádali Poradenský den, kde jsme řešili otázky, které je
zajímali ve vztahu k fungování jejich organizace.
Termín a místo konání:

6. 10. 2014, Brno, areál FEKT VUT v Brně, Technická 12, místnost SC4.81

Účastníci:

Akce se v roce 2014 zúčastnilo 14 účastníků.
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Výběr názorů z hodnocení účastníků našich kurzů


Máte bohatou nabídku seminářů, které bych rád vyzkoušel.



Přestože jsem již několik kurzů o komunikaci (v různých formách) navštívil, žádný ji nezařadil takto široce do kontextů kulturních a
filozofických.



Domnívám se, že podobné aktivity (jaké nabízí ACSA) chybí na většině univerzit v ČR.



Lektor mě naprosto nadchl, jeho projev byl kultivovaný, zajímavý, zařazena spousta příkladů z praxe, které vhodně ilustrovaly teorii.



Za nejdůležitější činnost ACSA považuji podporu aktivních studentů, poradenství a vzdělávání, přátelský přístup. Líbí se mi vaše činnost i
její důvody. Díky za vše! Vaše práce má smysl, děláte ji dobře, respekt.



Na ACSA oceňuji rozvoj studentů a nástavbu z praxe pro budoucí kariérní uplatnění.



Výborný přístup organizátorů, možnost poznat členy a fungování jiných organizací podobného typu.



Chtěl bych poděkovat za založení ACSA a dobrou duši, která je ochotná pomáhat jiným lidem bez nároku na finanční zisk.



Oceňuji konstruktivní přístup, ochotu poradit individuálně, zapálenost pro svoji práci.



Nejlepší školení v mém životě a to už jsem jich pár zažil.



Mám jen pochvaly, moc se mi to líbilo, překonalo to moje očekávání a jsem ráda, že jste mi pomohli se seznámit s tolika super lidmi.



Otevřenost a dobrá nálada výrazně přispívala do celkové atmosféry kurzu.



Celé školení se mi moc líbilo, naučilo mě spoustu nových a užitečných věcí a odnáším si spoustu podnětů pro budoucí činnost. Díky!
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Kurzy pro sirokou verejnost realizovane v roce 2014
Kurz projektového řízení
Lektoři
Mgr. Markéta Balatková


zaměstnanec ACSA

Ing. Petr Bílek


zaměstnanec ACSA

Ing. Jaroslav Švec


zaměstnanec ACSA

Rozsah kurzu:

48 hodin

Počet kurzů:

1 kurz

Termín a místo konání:

21. 5. 2014 - 18. 6. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Kurzu se v roce 2014 zúčastnili 6 účastníků.

34

Kurz projektového řízení s podporou e – learningu
Lektoři
Mgr. Markéta Balatková


zaměstnanec ACSA

Ing. Petr Bílek


zaměstnanec ACSA

Ing. Jaroslav Švec


zaměstnanec ACSA

Rozsah kurzu:

42 hodin

Počet kurzů:

1 kurz

Termín a místo konání:

21. 5. 2014 - 18. 6. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Kurzů se v roce 2014 zúčastnilo 6 účastníků.
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Kurz Projektové řízení v praxi
Lektoři
Mgr. Markéta Balatková


zaměstnanec ACSA

Ing. Petr Bílek


zaměstnanec ACSA

Ing. Jaroslav Švec


zaměstnanec ACSA

Rozsah kurzu:

32 hodin

Počet kurzů:

1 kurz

Termín a místo konání:

16. 9. 2014 – 24. 9. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Kurzu se v roce 2014 zúčastnilo 15 účastníků.
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Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance
Lektorka
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.


asistentka na Katedře správního práva Právnické fakulty MU



členka Akademického senátu Masarykovy univerzity

Rozsah kurzu:

8 hodin

Počet kurzů:

4 kurzy

Termíny a místa konání:

26. 2. 2014, Praha, PřF UK v Praze, posluchárna G2
11. 3. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA
17. 3. 2014, Praha, PřF UK v Praze, posluchárna G2
20. 10. 2014, Brno, areál VUT v Brně, Údolní 53, budova U14, učebna ACSA

Účastníci:

Kurzu se v roce 2014 zúčastnilo 26 účastníků.
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Souhrnne informace za rok 2014
Počet uspořádaných akcí pro aktivní vysokoškolské studenty: 22
Počet uspořádaných akcí pro širokou veřejnost: 7

Počet nabízených druhů akcí pro aktivní vysokoškolské studenty: 18
Počet nabízených druhů akcí pro širokou veřejnost: 7

Průměrný počet účastníků na 1 akci pro aktivní vysokoškolské studenty: 12
Průměrný počet účastníků na 1 akci pro širokou veřejnost: 7,6

Počet účastníků na akcích pro aktivní vysokoškolské studenty: 262
Počet účastníků na akcích pro širokou veřejnost: 53

Celkový počet účastníků všech pořádaných akcí v roce 2014: 315

38

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
Projekt, který byl zahájen v roce 2011, byl v roce 2014 dále realizován. Největším úspěchu toho projektu v roce 2014 bylo spuštění nové podoby
webových stránek ACSA. Ty jsou nyní v moderním hávu a funkčnosti odpovídající dnešním trendům. Navíc jsou již rozděleny na část určenou
pouze pro aktivní studenty a pro ostatní veřejnost. Lze tedy mnohem účinněji cílit naše služby pro jednotlivé cílové skupiny.
Dále jsme pokračovali v rozšiřování naší nabídky seminářů pro studenty. Z workshopu – Motivace a práce se členy studentských organizací,
který byl zařazen do naší nabídky v roce 2013, se stal plnohodnotný a pravidelný seminář, který si aktivní studenti ihned oblíbili.
V realizaci tohoto projektu a naplňování jeho cílů budeme pokračovat i v dalších letech.
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Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0255

Projekt, který byl financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a společně s ACSA jej realizovalo Vysoké učení
technické v Brně, jako hlavní příjemce, a Janáčkova akademie múzických umění v Brně jako druhý partner. Tento projekt byl v listopadu 2014
úspěšně ukončen.
Cíle projektu
Cílem projektu bylo zvýšit znalost klíčových kompetencí projektového řízení na obou zapojených univerzitách a informační bezpečnosti na VUT
v Brně, a to jak u studentů, tak u pedagogů a dalších zaměstnanců. Kromě celouniverzitních předmětů projektového řízení a informační
bezpečnosti byly tyto předměty inovovány, případně jejich výuka zavedena na některých fakultách. Zaměstnanci a pedagogové byli vzdělávat
v rámci připravených kurzů. Jako doplňkové výstupy vznikly publikace a pomůcky pro výuku projektového řízení, e-learningové kurzy a portál
pro šíření osvěty v informační bezpečnosti.
Realizace
ACSA v projektu působilo jako odborný garant aktivit projektového řízení. Jeho zaměstnanci připravovali odbornou publikaci o projektovém
řízení, pomůcky pro výuku, e-learningové kurzy. Dále byly uspořádány kurzy určené pedagogům a zaměstnancům a byla realizována výuka
celouniverzitního předmětu s názvem Projektové řízení v letním semestru. Díky spolupráci všech tří zapojených institucí prošlo projektovými
aktivitami přes 3 tisíce osob a bylo vytvořeno 38 výstupů celého projektu. Jednalo se o prozatím největší projekt, který ACSA realizovalo.
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Ukázka výukových materiálů, které při realizaci projektu „Příprava pro život“ ACSA vytvořilo
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Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj, reg. č. CZ.1.07/3.2.00/05.0083

Projekt, který je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje ACSA.
Cíle projektu
Cílem projektu je nabídnout další vzdělávání osobám s krátkou zkušeností na trhu práce ve znalostech a schopnostech přenositelných mezi
různými odvětvími. Jedná se především o oblast projektového řízení a o rozvoj klíčových kompetencí. Výstupem projektu bude 7 nově
vytvořených vzdělávacích programů přizpůsobených moderním technologiím a pracovním postupům současnosti.
Realizace
Projekt, který byl zahájen v roce 2013, byl po celý rok 2014 v realizační fázi, kdy se připravovaly všechny hlavní výstupy. Pracovalo se na elearningových a prezenčních kurzech v oblastech projektového řízení, sebeřízení, organizační gramotnosti, ICT, stress managementu a dalších.
Dále byly vyvíjeny GBL aplikace, deková hra a další podpůrné výstupy. V roce 2015 již budou realizovány všechny kurzy a projekt bude ukončen.
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Rozvoj aktivní účasti a dobrovolnictví mládeže v roce 2014

Tímto projektem podporujeme a realizujeme naši hlavní činnost – podpora, pomoc a vzdělávání aktivních dobrovolníků z řad vysokoškolských
studentů. Projekt byl podpořen finančními prostředky v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové
organizace na léta 2011 až 2015, Programu č. 2.
Cíle projektu
Hlavními cíli projektu je realizace stávajících rozvojových volnočasových aktivit a realizace motivační akce s prvky neformálního vzdělávání pro
aktivní vysokoškolskou mládež. Především tedy šlo o uspořádání dalších běhů našich odborných seminářů a workshopů, 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 rámci cíle Realizace volnočasových rozvojových aktivit byly zorganizovány akce, které neformální formou vzdělávaly mladé aktivní lidi, kteří
působí na vysokých školách. V rámci výstupu Podpora participace v oblasti znalostí byly úspěšně realizovány tyto aktivity: Profesionalita, rady
a opora pro studentské organizace, Vysokoškolská legislativa, Akademické senáty a Projektové řízení - Základy. Výstup Podpora participace
v oblasti znalostí byl naplněn realizací těchto akcí: Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích, Propojení studentské
reprezentace a studentských organizací v ČR. Výstup Podpora participace v oblasti schopností byl naplněn uspořádáním těchto aktivit: Zásady
úspěšného pořádání studentských akcí, Komunikace a argumentace I, Komunikace a argumentace II, Financování studentských aktivit, Time
management. Všechny tyto akce přispěly ke zvýšení znalostí a dovedností cílové skupiny, které poté mohou dále využít ve své aktivní činnosti
v rámci svého počínání na vysoké škole.
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Cíl Realizace motivačních akcí s prvky neformálního vzdělávání byl rozdělen na dva výstupy: Realizace rozvojových workshopů a Realizace akcí
"zábavného“ charakteru s prvky neformálního vzdělávání. V rámci prvního výstupu jsme zrealizovali akce Kreativita v každém z nás, Motivace
a práce se členy studentských organizací a workshop se zahraničním lektorem Eddie Fisherem s názvem Managing Change at Work, Managing
People Risks and Managing Virtual Teams. Druhý výstup byl naplněn realizací dvoudenní akce s názvem POSED 2014, která navázala na cíle ERD
2011 a uspořádáním Evaluační party. Navíc byla dle dohody s MŠMT zrealizována beseda, která nám umožnila reagovat na aktuální témata
a potřeby cílové skupiny tentokrát na téma Konflikty – typy, podstata a jejich řešení ve studentské organizaci a Poradenský den na vyžádání
studentské organizace SPS.
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Podpora studentskych 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 rámci OP VK projektu Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život se YPMG podílelo na přípravě Studentské projektové
soutěže, ve které 3–5 členné studentské týmy měli možnost soutěžit ve dvou kategoriích se svými projekty. Do kategorie o Nejlepší realizovaný
studentský projekt se přihlásili 3 týmy, do Kategorie o nejlepší projektovou dokumentaci se přihlásilo týmů 7. Vyhlášení soutěže proběhlo na
konferenci Den projektového řízení v březnu 2014 na rektorátě VUT v Brně. Na zajištění průběhu konference se někteří členi YPMG podíleli.
Obě kategorie nakonec vyhráli studenti z VUT v Brně.
Ve druhé třetině roku se rozeběhl program Excelence, který je šitý na míru těm nejlepším studentům se zájmem o projektové řízení. Každý
student do tohoto programu vstupuje pouze na omezenou dobu jednoho roku, ve kterém se systematicky věnuje svému rozvoji v oblasti
projektového řízení. A to jak teoretickým učením nových metod a postupů, tak i prakticky, například při přípravě nových projektů. V roce 2014
byli do tohoto programu plně zařazeni 2 studenti a další byli zařazeni na seznam čekatelů.

45

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 2014 bylo nejvíce využíváno poradenství z oblasti práva (především Nového občanského zákoníku), fungování akademické samosprávy
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
2014 strávili přes 35 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 Studenti pro studenty z VUT v Brně, studenti z MUNIE
z Masarykovy univerzity, či Studentské komory Akademického senátu FSI VUT v Brně. Ti všichni, a mnozí další, naše služby v oblasti poradenství
v roce 2014 využili. Poradenství bylo poskytováno také v elektronické formě (e-mailem). A speciálně se poradenství věnujeme během
neformálně vzdělávací akce s názvem POSED.

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 2014 v něm bylo zaregistrováno přes 3000 uživatelů ze 75 různých vysokých škol (26 veřejných,
2 státních a 47 soukromých). V systému bylo dále registrováno 221 studentských organizací z celé ČR.

46

Doplnkove aktivity
Abychom byli schopni plně naplnit závazky vůči naší cílové skupině a hlavnímu cíli, které si v ACSA stanovuje každý rok, a protože se nelze
spoléhat pouze na prostředky, které jsou poskytovány z veřejného financování, rozhodli jsme se, stejně jako v předchozích letech, realizovat
veřejné zakázky, které svou povahou souvisí s naší hlavní činností a cílovou skupinou. Zejména jde o školení v oblasti projektového řízení, rozvoj
zaměstnanců státní a veřejné správy 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.

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. V roce 2014
pokračovala tato školení, konkrétně jsme realizovali 1 školení, kterého se zúčastnilo 16 účastníků. Na základě hodnocení, která účastníci
vyplňovali v závěru kurzu, můžeme konstatovat, že s našimi službami panovala všeobecná spokojenost.

Školení Tvorba a řízení projektů pro Národní síť Zdravých měst
Příprava a realizace školení pro zástupce veřejné samosprávy na téma tvorby projektových záměrů a plánování a řízení projektů. Toto školení
probíhalo v rámci Podzimní školy NSZM.
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Školení projektového řízení pro ABB s. r. o.
Příprava a realizace dvou třídenních kurzů byla zrealizována pro firmu ABB v roce 2014. Kurzu probíhaly dle zadané zakázky a byly na kurzech
probrány techniky projektového řízení, dále proběhla jejich praktická cvičení. Kurz proběhl v sídle ABB v Ostravě a zúčastnilo se jej celkem 27
osob.

Školení projektového řízení pro ALVAO s. r. o.
Příprava a realizace prvních dvou dní ze čtyřdenního praktického kurzu projektového řízení určeného zaměstnancům a vedení společnosti
ALVAO s. r. o. Tohoto školení se zúčastnilo celkem 10 osob.
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Akreditace a ocenení nasich kurzu
Od Společnosti pro projektové řízení, o. s. nám bylo uděleno opětovně ocenění Excellent za nadprůměrnou úspěšnost
našich absolventů u certifikace IPMA®. ACSA se tak stalo jednou z mála institucí v ČR, které toto ocenění získaly.
Toto ocenění je důkazem našich kvalitně prováděných služeb, které přispívají našemu postavení na poli vzdělávání
studentů a úředníků státní správy a samosprávy, a všem, kteří se podíleli svou prací na jeho získání, tímto velmi děkujeme.

V roce 2014 jsme také připravili a podali veškerou dokumentaci pro reakreditaci našich kurzů projektového řízení a měkkých
dovedností u Ministerstva vnitra ČR. Jedná se o akreditace kurzů, které jsou určeny pro úředníky a vedoucí úředníky státní správy
a místní samosprávy. V následujícím roce očekáváme přidělení této reakreditace.

Rok 2014 byl pro Akademické centrum studentských aktivit důležitý i z pohledu získaných akreditací. Po téměř půlroce příprav
jsme se stali oficiální autorizovanou osobou, která může provádět zkoušení třech kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací.
Těmito kvalifikacemi jsou Administrátor projektu (63-006-N), Manažer projektu (63-007-R) a Manažer programů a komplexních
projektů (63-008-T). Získáním těchto kvalifikací získá uchazeč oficiální, státem uznávanou kvalifikaci v projektovém řízení do
konce života. První zkoušky se uskutečnili v poslední čtvrtině roku 2014.
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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,
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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 ACSA. Obsahují základní informace o ACSA, jeho poslání, cílech a popisují
projekty a činnosti, kterým se ACSA v současné době věnuje nebo již byly dokončeny. V roce 2014 proběhla velká inovace webových stránek
ACSA v rámci interního projektu ACSA Ngen. Webové stránky ACSA tedy již opět odpovídají jak grafickým stylem, tak i funkčností a přehledností
dnešním požadavkům.
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 i 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.
Na základě našich vzdělávacích akcí jsme vytvořili i řadu nových informačních a motivačních materiálů, které jsou určené i těm studentům, jež
se na naše akce nedostanou. Mnoho užitečných informací naleznou i na našich nových webových stránkách.
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Finance
Podpora
Dotace a granty
Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme v rámci Programů státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015, Programu č. 2, získali dotaci na projekt
Rozvoj aktivní účasti a dobrovolnictví mládeže v roce 2014 ve výši 58 000 Kč.

Jsme velmi vděčni také za podporu Statutárního města Brna, od něhož jsme v roce 2014 získali dotaci na
naši činnost ve výši 21 000 Kč.
Jako partner projektu Rozvoj klíčových
dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život vyčerpalo ACSA z Operačního
programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost částku 1 693 395,94 Kč. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

Z projektu Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj ACSA v roce
2014 získalo na realizaci tohoto projektu 1 823 983,98 Kč. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
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Doplňková činnost ACSA
V roce 2014 ACSA získalo 489 619,61 Kč v rámci své doplňkové činnosti.
Jednalo se zejména o finance získané za následující aktivity:
-

školení projektového řízení pro Ministerstvo vnitra ČR,

-

školení projektového řízení pro ABB, s. r. o.,

-

školení projektového řízení pro ALVAO,

-

školení pro Národní síť zdravých měst.

-

za organizaci vzdělávacích kurzů pro osoby mimo naši cílovou skupinu a další aktivity v doplňkové činnosti.

Na realizovaných seminářích, workshopech a koučování jsme vybrali celkem 185 700 Kč (tyto prostředky pokrývají především stravné, případně
ubytování, na akcích).

Jiné druhy podpory
V práci ACSA také pomáhají v rámci svých časových možností dobrovolníci z řad studentské akademické obce. Dobrovolníci odpracovali na
konkrétních aktivitách ACSA v roce 2014 přibližně 1286 hodin. Při hodinové mzdě 75 Kč/hod. tak jejich podpora ACSA vyjádřená finančně činí
celkem 96 450 Kč.
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Přehled financování činností ACSA v roce 2014 podle jednotlivých zdrojů

Získané finance celkem
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Financování činnosti ACSA
58 000 Kč
1% 1%

Statutární město Brno
OP VK projekty

21 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

4%

12%

Statutární město Brno

3 517 379,92 Kč

OP VK projekty

Doplňková činnost
ACSA
Poplatky za semináře,
workshopy a koučování
CELKEM

489 619,61 Kč
82%

185 700 Kč

Doplňková činnost ACSA
Poplatky za semináře, workshopy
a koučování

4 271 669, 53 Kč
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Čerpání
Získané finance za rok 2014 byly čerpány následujícím způsobem:

Čerpání financí v procentech

Čerpání nákladů ACSA

Materiální
náklady, 51,22
cestovné a služby
Mzdy

9,78%

0,50%

38,40
Materiální náklady, cestovné a služby

Odvod na zdravotní a 9,78
sociální pojištění
Ostatní náklady

0,50

CELKEM v %

100,00

51,22%

38,40%

Mzdy
Odvod na zdravotní a sociální pojištění
Ostatní náklady
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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.
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Podekovaní
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem institucím a jednotlivcům, kteří v roce 2014 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

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost
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Statutární město Brno

Rada vysokých škol a Studentská komora Rady
vysokých škol

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

ProRůst – Agentura pro rozvoj a růst

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ministerstvo vnitra ČR
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Všem studentským organizacím, které s námi spolupracovali.

Dále děkujeme 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:
Mgr. Martina Bacúrová
Ing. Josef Beneš, CSc.,
Mgr. Václav Božek, CSc.,
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH,
JUDr. Dan Dvořáček,
Mgr. Aneta Hašková,
ThMgr. Milan Klapetek,
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.,
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.,

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.,
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.,
doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.,
PhDr. Jana Nováková,
Bc. Oksana Olšová,
Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.,
Ing. Tomáš Přibyl,
Ing. Miloš Pydych,
Mgr. Michal Sikora,

Ing. Helena Šebková, CSc.,
RNDr. Věra Šťastná,
Vojtěch Talášek,
Daniel Thibaud,
Alexander Tovb,
Mgr. Ilona Trojanová,
doc. Ing. Petr Všetečka, CSc.,
Mgr. Marek Vyšinka,
MgA. Adéla Venerová a další.

Všem našim spolupracovníkům děkujeme za jejich ochotu, nadšení a zodpovědnost.

Výroční zpráva byla schválena statutárním orgánem Akademického centra studentských aktivit dne 1. 6. 2015.
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