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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 1.1.2018-31.12.2018
(dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2019- 31.12.2019 (dále jen nadcházející
období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt byl v uplynulém období znovu obnoven za účelem opětovného naplnění a rozšíření jeho
předchozí funkce.
Modelland je místo, určené všem modelářům, kutilům, architektům i dalším kreativním lidem, kteří
mají potřebu či jen touhu tvořit. Podstatou projektu je nabídnout jak prostor, tak potřebné nástroje
pro zhotovení modelářských kousků.

1.3

Aktivní lidé v projektu
•

Simona Strádalová, 29811, vedoucí Modellandu

•

Barbora Markovová, 29476, zástupce vedoucího Modellandu, správce Modellandu

•

Alena Sedláčková, 28290, správce Modellandu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

Hlavním cílem uplynulého období bylo projekt obnovit, znovu rozjet, zrekonstruovat místnost k
užívání a dát o něm vědět veřejnosti - novým i stávajícím členům Klubu. Toho jsme částečně dosáhly.
Projekt je obnoven, na Akci prvák a Infoschůzce bloku 6 propagován. Dostaly jsme ho tedy do
podvědomí. V tuto chvíli (ke dni 10.11.2018) je naplánován Den otevřených dveří, v jehož rámci se
dostaneme do fáze provozu. Místnost je vyklizena, rekonstruována, vybavena a připravena pro
užívání tak, aby bylo možné naplnit potřeby uživatelů a v plném rozsahu dosáhnout našich představ
o budoucím fungování.

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

Projekt jako takový je znovu obnoven. V nadcházejícím období budeme moci zhodnotit, jak
zvládneme fungovat.
2.2.1

Nejdůležitější události v projektu

Obnovení projektu. Rekonstrukce místnosti. Propagace na Akci prvák. (Plánované DOD.)
2.2.2

Cíle, které se podařilo splnit

Obnovení projektu. Rozšíření informací o možnostech, které projekt nabízí veřejnosti.
2.2.3

Cíle, které se nepodařilo splnit

Co jsme nestihli je uvedení projektu do provozu. Dotáhnout projekt do podoby, jež by umožnila
plnocenné využití možností projektu jsme nezvládly z důvodu nedostatečné časové kapacity aktivních
členů v projektu. Proto až nadcházející období bude klíčové pro budoucí činnost a fungování projektu.

2.3

Propagace projektu

Prezentace projektu na Akci prvák, představení náplně projektu a možností pro jeho budoucí
uživatele, kontakty na vedení projektu, FB a IG stránky pro komunikaci. Infoschůzka bloku 6 (místnost
projektu na bloku 6) – krátké představení projektu – kde se nacházíme, co nabízíme, pozvánka na
DOD.

2.4

Využívání projektu

Projekt byl v uplynulém období mimo činnost, nebyl připraven na uvedení do provozu. Naší snahou
bylo tento stav změnit a přinést informace o jeho obnovení širší veřejnosti. Až následující období
ukáže, jak se nám to povedlo.
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2.5
2.5.1

Přehled financování projektu
Získané finanční prostředky

Z rozpočtu SH jsme čerpali finance především na vybavení místnosti, abychom byli připraveni na
efektivní a bezproblémový provoz. Uživatelé budou mít k dispozici jak nové nářadí a náčiní pro
snadnou práci, tak nový nábytek pro maximální pohodlí.
2.5.2

Využití získaných finančních prostředků

Uživatelům bude k dispozici jak nové nářadí a náčiní pro snadnou práci, tak nový nábytek pro
maximální pohodlí.

2.6

Teambuilding

Teambuilding je plánován na konec roku, kde budou shrnuty všechny cíle pro nadcházející rok a
dořešena strategie, jak cílů dosáhnout. Doladěny budou i příští investice do projektu, které jsou již
z mojí vize přeneseny do rozpočtu.
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Cíle projektu pro nadcházející období

Naším cílem pro nadcházející období je projekt rozjet v plné síle. Dotáhnout organizaci, maximálně
propagovat a získat jak uživatele, tak aktivní členy projektu.

3.1

3.2

Vize projektu
-

Uvedení do provozu v plném rozsahu

-

Zajištění co nejhladšího chodu v rámci organizace – rezervační systém, možnost využití
místnosti, komunikace s uživateli…

-

Zvýšení počtu aktivních členů projektu

-

Propagace projektu na nadcházejících akcích

Organizační zajištění realizace

V projektu vidíme potenciál, proto do nadcházejícího období jdeme s vidinou úspěchu. Projekt
předvedeme co nejvíce lidem, zajistíme co nejhladší chod v rámci organizace a možnosti využití
místnosti a poskytneme veškeré slibované možnosti jejího využití. V rámci projektu jsme zatím tři
aktivní, toto číslo bychom chtěli v průběhu následujícího období zvýšit za účelem lepší a rychlejší
odezvy jak v rámci projektu, tak v interakci s uživateli Modellandu.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Co se týče rozpočtu na nadcházející období, nejsem nucena požadovat významnější částky na velké
věci. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který už v rámci Klubu fungoval, tyto investice už udělal
vedoucí přede mnou. ☺
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Příloha A.

Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.

10457
10462

Celkem:

Název

Částka

[Ruční nářadí], [Kovová pravítka], [Podložky na řezání], [Nože]

5235,3972,-

[Židle]

9207,-
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Příloha B.
UID
29811
29476
28290

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období
Jméno

Simona Strádalová
Barbora Markovova
Alena Sedláčková

Činnost
Vedoucí Modellandu
Zástupce vedoucího, správce místnosti
Správce místnosti

Odpuštěno
<IT>
<IT>
<IT>
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Spotřební materiál – polystyren, balsa, laťky, karton...
Náhradní čepele
Lepidla, náplně do tavné pistole
Barvy
Propagace, DOD
Popisovače

5 000,500,500,500,1 000,300,-

Investiční náklady
Popisovací tabule
OSB desky na police
Rychlovarná konvice
Nože, řezáky, ruční nářadí

1 500,1 500,800,3 000,-

Osobní náklady
Teambuilding
Celkem

1 000,15 600,-
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