S T U D E NT S K Á U N I E ČVUT
KLUB

SILICON HILL

Zikova 4, 166 36 Praha 6

Zpráva o činnosti projektu
Výtvarný kroužek
za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Autor dokumentu:

Martina Jarolímková, 9. 11. 2012

Projekt

Výtvarný kroužek

Stav

Funguje

Ekonom. čin.

Ne

Vedoucí

Martina Jarolímková

E-mail

m.jarolimkova@sh.cvut.cz

Web

http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek

Aktivní lidé

Martina Jarolímková, Alena Bergová, Hana Szücsová

1

Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem
klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období
29. 2. 2012 – 11. 11. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1. 2012 –
31. 12. 2013 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt vznikl pro aktivní využití volného času členů klubu Silicon Hill. Výtvarný kroužek
(dále jen „výtvarka“) nabízí prostor, výtvarný materiál a lektorské vedení pro různé
výtvarné a kreativní techniky. Členové projektu a zájemci z řad členů klubu Silicon Hill se
scházejí každé pondělí na bloku 5 (mezipatro mezi 3 a 4 patrem) od 20.00 hodin. Před
začátkem semestru je vždy vytvořen program a podle něj se celý semestr postupuje. Každý
návštěvník má možnost si vytvořit individuální náplň času stráveného ve výtvarce a tvořit
podle toho, na co má zrovna chuť.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Martina Jarolímková (vedoucí projektu) – UID 16243



Alena Bergerová – UID 15198



Hana Szücsová – UID 11403
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2.1

Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období
Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním cílem projektu za uplynulé období bylo najít nového vedoucího projektu. Tento cíl
byl z části naplněn. Pro projekt se podařilo najít nové vedení, Annu Šestákovou. Anna ve své
funkci působila do konce LS semestru 2011/12. Od listopadu 2012 má výtvarka opět nové
vedení, Martinu Jarolímkovou.
Dalším cílem bylo udržení trvalého provozu projektu a jeho rozvoj. S tím souvisí získávání
nových členů, předání zkušeností v rámci výtvarných technik a naučení se dalších nových
technik.
Výtvarný kroužek se spolu s projektem MacGyver snaží o dokončení rekonstrukce nové
místnosti pro projekt a následovně se do těchto prostor přestěhovat.

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
Nejdůležitější událostí projektu bylo hledání nového vedení, které proběhlo v uplynulém
období rovnou dvakrát. Výtvarný ateliér se aktivně připravoval na přestěhování do nových
prostorů.
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Výtvarný ateliér byl přístupný všem členům klubu Silicon Hill po celé období. Výjimku
tvořilo zkouškové období, přesto na požádání došlo k dohodě, za jakých podmínek bude
ateliér k dispozici.
Výtvarka se snažila aktivně pomáhat klubu Silicon Hill a Studentské unii v rámci možností –
vytvoření výzdoby na stoly pro studentský ples. V říjnu 2012 byly vytvořeny dýně na
Halloween party.
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Projektu se nepodařilo udržet si vedení, Anna Šestáková ve vedení skončila v listopadu 2012.
Dále se nezdařilo přestěhovat výtvarný ateliér do nové místnosti.

2.3

Propagace projektu

Na začátku semestru je vždy vytvořen program, který je prezentován na plakátech
vylepených na nástěnkách strahovských bloků, na dveřích samotného projektu a na různých
fakultách ČVUT a v CIPSu.
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Pravidelně se aktualizují webové stránky http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_kroužek a
stránky na facebooku http://www.facebook.com/groups/27837201569 . Mimo jiné se projekt
prezentuje na AKCI PRVÁK.

2.4

Využívání projektu

Projekt byl v uplynulé době hojně navštěvován. Na každé výtvarce je minimálně 6 účastníků
a vedení. Návštěvnost je proměnlivá v závislosti na tom, jaký je zrovna program a část
semestru. Oproti předešlým semestrům se návštěvnost zvýšila. Projekt má především
význam z hlediska kreativního a relaxačního využití volného času členů klubu Silicon Hillu.

2.5

Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky
Projekt „výtvarka“ byl financován z rozpočtu klubu Silicon Hill. Rozpočet pro období
2011/2012 byl 55 000 Kč. (23 800 Kč - spotřební materiál, 3 200 Kč - odpustky, 20 000 Kč
nábytek, 2 000 Kč - společné akce a teambulding, 6 000 Kč - airbrush a příslušenství). V době,
kdy vznikala tato zpráva, nebyl rozpočet ještě plně vyčerpán (z důvodů absence vedení).
Rozpočet bude v rámci možností pod novým vedením čerpán.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Získané finanční prostředky nebyly doposud čerpány (viz předchozí odstavec). S novým
vedením bude možné čerpat finance. Projekt má v plánu pořídit si nový airbrush.

2.6

Teambuilding

V uplynulém období žádný teambuilding neproběhl.
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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu

Naše vize:

3.2



Stabilizovat situaci ohledně vedení projektu



Úspěšně fungovat a poskytovat relaxaci členům klubu Silicon Hill



Získávat nové aktivní členy



Předávat znalosti výtvarných technik



Rozšiřovat možnosti využití výtvarného ateliéru (výbava, rozšíření znalostí lektorů)



Přestěhovat se do nové místnosti



Pomáhat klubu Silicon Hill a Studentské unii (výzdoba)

Organizační zajištění realizace

Momentálně v projektu fungují 2 lektoři, kteří zajišťují předávání zkušeností a znalostí
ohledně výtvarných technik (dle programu a zájmu návštěvníků).

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Předpokládá se, že se projekt „Výtvarka“ bude tento semestr konečně stěhovat do nové
místnosti, která není plně vybavena k potřebám výtvarného ateliéru. Bude tedy zapotřebí
dovybavit místnost nábytkem, což se vzhledem ke komplikacím s opravou místnosti a
absencí vedení nepodařilo v minulém semestru.
V nadcházejícím období chceme rozšířit vybavení projektu, abychom mohli oslovit širší
okruh členů klubu.
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Dodatek zprávy

V současné době prochází projekt výtvarka změnami ve vedení. Po Anně Šestákové přebírá
vedení Martina Jarolímková, čímž byla zkomplikována možnost čerpat.
Pro kontaktování aktivních lidí projektu je používán e-mail: vytvarka@siliconhill.cz.
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

4013

Odpustky LS 2012

4249

Drobné výtvarné potřeby

229,-

4254

Korálky, komponenty

995,-

4255

Dráty na korálky

166,-

4477

Odpustky ZS 2012

4571

Klíče Mučírna

Celkem:

2 000,-

1 200,70,4 660,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID

Jméno

16243
15198
11403

Martina Jarolímková
Alena Bergerová
Hana Szücsová

Činnost
vedoucí projektu
lektor výtv. technik, nákup pomůcek
lektor výtv. technik, nákup pomůcek

Odpuštěno
IT
Z
Z
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Spotřební materiál
Úklidové prostředky

15 000,1 500,-

Investiční náklady
Nábytek

10 000,-

Osobní náklady
Odpustky
Společné akce
Kurzy
Celkem

2 000,2 000,3 000,33 500,-
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