SPRÁVNÍ RADA SAPMU 2012/01 – ZÁPIS
25. října 2012 16:00-18:00 hod.
Kavárna Dvorek pod Petrovem, Petrov 1

Přítomni: Jasna Flamiková, Jiří Hudeček, Kateřina Janků, Eva Janouškovcová, Jiří Němec, Jan Slovák,
Don Sparling, Simona Škarabelová + Tomáš Mozga, Martin Škop
Omluveni: Markéta Soukupová, Danuše Spáčilová
I. Granty TGM 2012 – základní informace
Dvanáct studentských projektů letos usiluje o získání Grantu TGM:
1) Vytvoření sítě poradců a regionálních koordinátorů pro nově vznikající Dobrovolnou záchrannou službu ČR
Lukáš Klučka a spol., Dobrovolná záchranná služba České republiky o.s., www
2) „QMU“ - Queer platforma MU
Alžběta Možíšová a spol., Gender centrum FSS MU, www.gendercentrum.unas.cz
3) Právo očima neslyšících - Zpřístupnění práva neslyšícím prostřednictvím jejich přirozeného jazyka
Peňázová Kateřina, studentka Právnické fakulty MU, www
4) Moje 20. století
Michal Doležel a spol., Tělocvičná jednota Sokol Brno I, www.moje20stoleti.cz/2011/
5) Buď mezinárodní!
Klára Bažantová a spol., Be International, www.beinternational.cz
6) Filantros
Lucie Chládková a spol., Filantros o.s., www.filantros.cz
7) Bratr Janáček
Barbora Prudilová a spol., TJ Sokol Brno I, www.tjsokolbrno1.cz
8) MUNIE
Václav Prak a spol., Masarykova studentská unie, o.s., www
9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
10) Rozvoj občanské společnosti od nejmenších - jistota demokratické společnosti
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
11) Žijeme kulturní tradice společnosti, posilujeme společenskou soudržnost
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
12) Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci v roce 2013
Linda Janků a spol., Centrum pro lidská práva a demokratizaci, o.s., www.centrumlidskaprava.cz
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fakulta
PřF
FSS
PrF
FF
FSS
FSS
FF
FSS
PdF
PdF
PdF
PrF

žádost SAPMU
21 900 Kč
10 800 Kč
11 500 Kč
25 000 Kč
17 500 Kč
24 300 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
251 000 Kč

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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finance celkem
39 500 Kč
12 800 Kč
11 500 Kč
54 000 Kč
27 200 Kč
24 300 Kč
48 200 Kč
130 000 Kč
29 800 Kč
487 400 Kč
26 800 Kč
20 000 Kč
911 500 Kč
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Cílem Grantů TGM je podpořit realizaci studentských snů a přání, které usilují o rozvoj občanské
společnosti a kultivaci veřejného prostoru v ČR i ve světě.
Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, koncerty,
happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…
Podmínky grantů TGM:
> projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM
> projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost
> projekt má jasně formulované cíle a výstupy
> projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram
> rozpočet projektu je přiměřený, hospodárný, zdůvodnitelný a ověřitelný
> administrativní náklady jsou přiměřené k celkovým nákladům projektu
Hodnocení projektu (vezměte, prosím, v potaz následující kritéria):
> V SOULADU S CÍLY A POSLÁNÍM SAPMU: ano / ne
> AKTUÁLNOST: 5 = velmi aktuální … 0 = neaktuální
> JEDINEČNOST: 5 = velice originální a nápaditý … 0 = bez nápadu
> POTŘEBA: 5 = velmi potřebný pro společnost … 0 = nepotřebný
> PŘÍNOS: 5 = dlouhodobý … 0 = okamžitý, jednorázový
> REÁLNOST: 5 = realizovatelný v daném čase s danými náklady … 0 = nereálný
> VEŘEJNOST: 5 = aktivní zapojení veřejnosti … 0 = bez veřejnosti
> SILNÉ stránky projektu (proč projekt podpořit)
> SLABÉ stránky projektu (proč projekt nepodpořit)
228 členů SAPMU podpořilo první ročník studentských grantů svými příspěvky v celkové výši 52.900 Kč.
Výbor SAPMU doporučuje z této částky na studentské projekty rozdělit 50.000 Kč.

II. Granty TGM 2012 – komentáře studentských projektů

1) Vytvoření sítě poradců a regionálních koordinátorů pro nově vznikající Dobrovolnou záchrannou službu ČR

Lukáš Klučka a spol., Dobrovolná záchranná služba České republiky o.s., www
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> myšlenka Dobrovolné záchranné služby ČR
> aktivní zapojení veřejnosti
> vzdělávání v první pomoci

SLABÉ STRÁNKY (---)
> příliš obecné, málo konkrétních informací,
nesrozumitelné, špatně vysvětlené
Jak bude DZS fungovat?
Jakou bude mít DZS strukturu / organizaci?
Kdo se může do DZS zapojit?
Jací lidé se hledají a jaké mají mít schopnosti?
Jakou podobu má mít kampaň na získávání
dobrovolníků? Jakou podobu má mít konference?
Počítá se s DZS pro tři města?
…
> nejasná udržitelnost projektu
> nejsou tři lidé málo na realizaci tak velké věci?

Závěr: příliš nejasné a nesrozumitelné (hodnocení C)

2) „QMU“ - Queer platforma MU
Alžběta Možíšová a spol., Gender centrum FSS MU, www.gendercentrum.unas.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> promyšlené do detailů, jednotlivých kroků
> organizátoři přesně vědí, čeho a jak chtějí
dosáhnout, kdo je za co zodpovědný
> týmová práce, jasné rozdělení úkolů
> aktuální problematika
Závěr: zajímavé, nutná další diskuse (hodnocení B)

SLABÉ STRÁNKY (---)

> úzce zaměřené na MU
> nedá se financovat z Gender studies?
> podhodnocené náklady na web

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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3) Právo očima neslyšících - Zpřístupnění práva neslyšícím prostřednictvím jejich přirozeného jazyka
Peňázová Kateřina, studentka Právnické fakulty MU, www
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> myšlenka přiblížení práva neslyšícím

SLABÉ STRÁNKY (---)
> diplomová práce jednotlivce
> mělo by být podpořeno přímo fakultou
> právní systém je v ČR natolik složitý, že se v
něm těžko orientují soudci natož normální občané
Jaký právní předpis se vybere?
Nehrozí rychlé zastarání x novelizacema?
> málo informací k vlastní realizaci projektu
> proč nespolupracuje se střediskem Teiresiás?
> bez dosavadní zkušenosti s organizací projektů
Závěr: nemůžeme podporovat diplomové práce (hodnocení C)

4) Moje 20. století
Michal Doležel a spol., Tělocvičná jednota Sokol Brno I, www.moje20stoleti.cz/2011/
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> reflexe novodobé historie
> určeno veřejnosti

SLABÉ STRÁNKY (---)
> velké množství organizátorů, jsme potřeba?
> akce podpořena 35.000 Kč od města
> uskuteční se už za 14 dnů i bez nás
> není nijak nápadité, ničím nepřekvapilo
> celkově příliš nákladná akce
> jen pasivní zapojení veřejnosti do programu
> jednorázové, jsou nějaké přesahy?
Závěr: nechceme podporovat projekty s mnoha partnery, kde se úplně ztratíme (hodnocení C)
> O akci můžeme informovat členy SAPMU.

5) Buď mezinárodní!
Klára Bažantová a spol., Be International, www.beinternational.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> mezinárodní dialog
> otevírání světa MU a MU světu
> zajímavá aktivita, servis pro studenty

SLABÉ STRÁNKY (---)
> 77% grantu určeno na stipendia organizátorů
> určeno jen úzké komunitě – studentům FSS
> bez zapojení veřejnosti
> chybí info, jaké projekty BI podporuje

Závěr: zajímavé, nutná další diskuse (hodnocení B)
Neměli bychom suplovat funkci stipendijních fondů fakult.
> 100 výběrových řízení za rok… jaká je úspěšnost žádostí?
> Jak se následně zapojují studenti do aktivit Be International? Jak sdílí své zkušenosti?

6) Filantros
Lucie Chládková a spol., Filantros o.s., www.filantros.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
SLABÉ STRÁNKY (---)
> podpora filantropie v ČR
> dlouhodobá udržitelnost projektu?
> velice aktuální a potřebné
> je ošetřeno transparentní financování aktivit?
> zapojena veřejnost
> detailně rozpracované, týmová práce
> využití nových médií a trendů
Závěr: projekt jednoznačně zaujal všechny hodnotitele (hodnocení A)
> rozpočet: 5.000 Kč na akci/raut (možno uskutečnit 14.5. na Zelňáku – jarní piknik Brňanů)
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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7) Bratr Janáček
Barbora Prudilová a spol., TJ Sokol Brno I, www.tjsokolbrno1.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> myšlenka streetart

SLABÉ STRÁNKY (---)
> akce na zviditelnění Sokola
> nákladný tisk a propagace (25.000 Kč)
> celkově příliš nákladná akce
> jednorázové, jen jeden týden, chybí dlouhodobý
přesah, dlouhodobé zabydlení Brna
> jakou budou mít poslechového místa podobu?
Závěr: máme dát 25.000 Kč na propagaci Sokola? Jednorázovou akci? (hodnocení C)
MU je již partnerem 150. výročí založení Sokola

8) MUNIE
Václav Prak a spol., Masarykova studentská unie, o.s., www
SILNÉ STRÁNKY (+++)

SLABÉ STRÁNKY (---)
> peníze na provoz sdružení
> peníze na zábavu, párty, večírky
> není zapojena veřejnost, jen pro studenty
> bez nápadu, nijak originální
> chybí profilace projektu i samotné unie
Závěr: nechceme platit studentské večírky a párty, Granty TGM nejsou na zábavu (hodnocení C)
Projekt nejméně zaujal hodnotitele.
> dataprojektor není nutné kupovat, je možné ho sdílet mezi studentskými spolky
> možné oslovit firmy, komerční partnery, vybírat vstupné

9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
SLABÉ STRÁNKY (---)
> lesní mateřské školy – nová alternativa ve > v rozpočtu položka nájem – Junák je přitom
výchově a vzdělávání dětí
partnerem akce
> pedagogika v praxi, praxe pro studenty
> zapojení veřejnosti
> sdílení know-how, nových zkušeností
Závěr: zajímavé, nutná další diskuse (hodnocení B)

10) Rozvoj občanské společnosti od nejmenších - jistota demokratické společnosti
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)

SLABÉ STRÁNKY (---)
> spíše provoz než projekt
> určeno malé komunitě, nezapojena veřejnost
> požadovaných 25.000 Kč je jen 5% rozpočtu

Závěr: určeno malé komunitě (hodnocení C)

11) Žijeme kulturní tradice společnosti, posilujeme společenskou soudržnost
Václav Uzel a spol., o.s. Kaprálek, http://lmsdobrodej.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)

SLABÉ STRÁNKY (---)
> určeno místní komunitě, nezapojena veřejnost
Závěr: aktivitu by měli podpořit primárně lidé dané komunity (hodnocení C)
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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12) Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci v roce 2013
Linda Janků a spol., Centrum pro lidská práva a demokratizaci, o.s., www.centrumlidskaprava.cz
SILNÉ STRÁNKY (+++)
> kultivování diskuse o lidských právech

SLABÉ STRÁNKY (---)
> podpora činnosti centra, není projekt
> financováno jen graty TGM
Jak byl provoz dosud financován?
> nedají se knihy půjčit v knihovně PrF MU?
Závěr: činnost / provoz sdružení není projekt (hodnocení C)

III. Granty TGM 2012 – shrnutí hodnocení
Hodnocení A: projekty podpořit
6) Filantros
Hodnocení B: projekty dále diskutovat, možnost podpory
2) „QMU“ - Queer platforma MU
5) Buď mezinárodní!
9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství
Hodnocení C: nevybrané projekty

1) Vytvoření sítě poradců a regionálních koordinátorů pro nově vznikající Dobrovolnou záchrannou službu ČR

12) Činnost Centra pro lidská práva a demokratizaci v roce 2013
4) Moje 20. století
3) Právo očima neslyšících - Zpřístupnění práva neslyšícím prostřednictvím jejich přirozeného jazyka
10) Rozvoj občanské společnosti od nejmenších - jistota demokratické společnosti
11) Žijeme kulturní tradice společnosti, posilujeme společenskou soudržnost
7) Bratr Janáček
8) MUNIE
SAPMU nechce podporovat projekty, které:
> jsou příliš nejasné a nesrozumitelné
> mají formu diplomové práce jednotlivce
> jsou s mnoha partnery, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé
> představují jednorázovou akci, bez dlouhodobějších přesahů
> nejsou originální, inovativní
> žádají stipendia, suplování funkce stipendijních fondů fakult
> jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti
> mají podobu zábavy, večírků, párty, komerční charakter akce
> představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt
IV. Granty TGM 2012 – diskuse a výběr projektů
6) Filantros
> aktuální, potřebné, užitečné, inovativní, dlouhodobé, zapojena veřejnost = jednoznačně PODPOŘIT
2) „QMU“ - Queer platforma MU
> nové, aktuální, potřebné, promyšlené, zapojena celé společenství MU, veřejnost = PODPOŘIT
5) Buď mezinárodní!
> užitečné, určeno jen studentům FSS, suplujeme funkci stipendijních fondů fakult = NEPODPOŘIT
9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství
> nová alternativa ve vzdělávání, pedagogika v praxi, zapojena veřejnost = PODPOŘIT

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz
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V. Granty TGM 2012 – diskuse nad rozpočtem, udělení grantu
6) Filantros (žádáno 24.300 Kč, 100%)
> 1.500 Kč právní konzultace v daňové a neziskové oblasti
Komplexní konzultaci a start up projektu nabízí bezplatně poskytnout Jihomoravské inovační centrum,
www.jic.cz, prostřednictvím svého ředitele Jiřího Hudečka.
> 5.000 Kč „FUNraising“ akce (dražba, raut, koncert…)
Možno uskutečnit 14. května 2013 na Zelném trhu v rámci druhého jarního pikniku tvůrčích Brňanů.
Projekt možné prezentovat v rámci Husa klubu v Divadle Husa na provázku a prostřednictvím
partnerských sítí SAPMU a Husa klubu.
= PODPOŘENO ČÁSTKOU 20.000 Kč
2) „QMU“ - Queer platforma MU (žádáno 10.800 Kč, 84%)
= PODPOŘENO ČÁSTKOU 10.000 Kč
9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství (žádáno 20.000 Kč, 67%)
= PODPOŘENO ČÁSTKOU 12.000 Kč (6x 2.000 Kč honoráře hostů)
SAPMU bude dále
> prezentovat projekty na www.spolek.muni.cz a v rámci svých ostatních aktivit
> prezentovat projekty prostřednictvím mediálních partnerů Grantů TGM (Brněnský deník Rovnost,
Kulturní noviny, muni.cz…)
> domlouvat co nejvýhodnější tisk materiálů
> poskytovat odborné konzultace v oblasti projektového řízení a realizace projektů
> půjčovat projekční techniku (plátno, dataprojektor, flipcharty, kamera, diktafon…)

VI. Granty TGM 2013 – doporučení správní rady
> lépe specifikovat typ projektů, které by se mohly a měly Granty TGM podporovat (uvést příklady)
Letos se objevil jen jeden projekt, který zaujal a odpovídá představě Grantů TGM.
> formulář žádosti rozšířit o bod „stručný popis projektu“
> formulář žádosti rozšířit o bod „fakulta žadatele“
> z formuláře vynechat identifikační údaje žadatele
> navýšit maximální hranici rozdělované částky
> dvoukolové hodnocení žádostí
1. kolo: výběr zajímavých projektů dle vyplněných žádostí do druhého kola
2. kolo: 2 min prezentace projektů studenty + 5 min diskuse se správní radou
> zkvalitnit propagaci, málo přihlášených projektů: Věděli o tom studenti?
> lépe formulovat záměr grantů, oslovuje především humanitně laděné projekty (zájem i o popularizační
a vzdělávací projekty v přírodních a technických disciplínách)
> SAPMU má zájem být hlavním partnerem/sponzorem projektu
VII. Granty TGM 2012 – harmonogram
čt 25. října 2012 telefonické informování úspěšných žadatelů, domluva osobních setkání
pá 26. října 2012 příprava návrhu smluv
osobní setkání s garanty projektů, konzultace rozpočtů, zpětná vazba hodnotitelů, domluva spolupráce
informování všech žadatelů o výsledcích výběru
so-ne 27.-28. října 2012 sepsání zápisu z jednání správní rady včetně podrobné zpětné vazby
rozeslání zápisu všem žadatelům o Grant TGM, členům správní rady
úprava rozpočtů, doplnění informací do smluv ze strany příjemců grantu
st 31. října 2012 podepsání smluv
prezentace projektů na webu SAPMU, informování členů SAPMU
čt 1. listopadu 2012 převod přidělených financí na bankovní účty žadatelů
tisková zpráva do médií
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VIII. Granty TGM 2012 dodatek – osobní jednání se studenty
pá 26. října 2012 12:00-15:00 hod.
6) Filantros (zástupkyně Šárka Dušková a Lucie Chládková)
Vítají možnost konzultace nabídnutou Jihomoravským inovačním centrem.
Souhlasí se spuštěním projektu v út 5. března 2013 18:00-20:00 hod. Divadlo Husa na provázku jako
speciální host 22. Husa klubu na téma „Brnoslíčku, otřes se! Jak Brno hospodaří?“
Prezentace projektu se uskuteční v út 14. května 2013 na Zelném trhu jako součást druhého jarního
pikniku tvůrčích Brňanů „Brněnští amatéři“.
Mají zájem o zapůjčení kamery pro natočení videoklipu.
2) „QMU“ - Queer platforma MU (zástupkyně Alžběta Možíšová)
Nabídnuta možnost prezentace projektu v út 14. května 2013 na Zelném trhu jako součást druhého
jarního pikniku tvůrčích Brňanů „Brněnští amatéři“.
9) Rozvojem osobnosti k rozvoji aktivního občanství (zástupce Václav Uzel)
Seznámení s výsledkem hodnocení. Diskutována realizovatelnost projektu s částkou 12.000 Kč určenou
na 6x 2.000 Kč odměnu lektorům. Za takto úzce vymezeného využití prostředků je projekt velice obtížně
realizovatelný. Ze strany SAPMU proto nabídnuta možnost využít prostředky na realizaci 4 aktivit bez
úzké specifikace použití prostředků a omezení organizátorské svobody.

Zapsali Martin Škop a Tomáš Mozga
www.spolek.muni.cz
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