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Proč jsme založili nvias?
Chceme dát dětem a mladým lidem prostor pro experimentování a učení se při vytváření
úspěšných produktů a aplikací. Věříme, že v dnešním světě skutečně můžete proměnit sny a
nápady v realitu …

…. proto jsme začali plnit ten náš: “Proměnit další generaci z konzumentů na tvůrce.”

Strategické cíle pro rok 2017
První rok byl pro nás klíčovým. Naše vytýčené cíle byly:
- zmapování komunity zapojené do technického a podnikatelského
vzdělávání, s cílem propojení všech zúčastněných stran, včetně propojení
vzdělání a byznysu
- realizace pilotních projektů v rámci Programu pro tvůrce v oblasti volnočasových kroužků, účast v mezinárodních soutěžích a programů pro děti ze
základních škol
- rozvoj nápadů a produktů až po zapojení se do podpory startupů.

Největší úspěchy 2017
Naše firmy

Startup summer camp

Soutěž Future Factory

Unikátní projektový den přiná-

Pilotní ročník virtuálního kempu Rozvíjení fantazie ve virtuálním

šející žákům zážitek z budo-

s cílem založit startup přes

světě Minecraftu – stavba

vání firmy, stavby a programo-

prázdniny. Vybrali jsme témata

továrny budoucnosti s auto-

vání robotů. Výsledek spolu-

IoT, Machine learning a DIY pro matizací pomocí logických

práce se Smart Edu Plzeň.

účely vzdělávání.

obvodů a Minecraft příkazů.

Připravujeme novu generaci tvůrců
Učíme se, jak využít moderní technologie pro tvorbu produktů, které následně budeme umět
prodat.

Program pro tvůrce
Od nápadu k produktu
Od kroužků až po startupy
Pro každou věkovou kategorii něco

Kroužky
Volno-časové kroužky jsou pro nás základním kamenem pro budování nové generace tvůrců.
Kroužky realizujeme vždy v prostorách partnerské školy. Velké díky patří 1. Základní škole Plzeň,
kde nám jako první umožnili kroužky začít realizovat. Na 1. ZŠ jsme také realizovali naši úplně
první akci - workshop na představení našeho konceptu využití Minecraftu k technickému vzdělání.
Aktuálně zapojené školy do Programu pro tvůrce:

1. základní škola Plzeň

Minecraftem k úspěchu
Využití toho, co děti neskutečně přitahuje
k technickému vzdělávání – učíme se
orientaci v 3D prostoru pomocí souřadnic,
logické obvody pomocí redstone a
programování pomocí command bloků.
Práce na společných stavbách vede žáky
ke vzájemné komunikaci a týmové
spolupráci. Naším produktem je minihra,
kterou si s námi zahrají kamarádi, nebo
továrna budoucnosti, která okouzlí ředitele
významných výrobních společností.

Vynálezy s littleBits
Úžasná elektronická stavebnice littleBits
otevírá dveře budoucím vynálezcům – učíme
se, jak spojit elektronické součástky a
senzory (obecně vstupy a výstupy) s
programováním pro vytváření interaktivních
her. Výsledným produktem může být
samotná hra, nebo úspešný projekt oceněný
mezinárodní komunitou littleBits.

Příprava na robotické soutěže
Kroužek zaměřený na přípravu soutěžních robotů pro
Robosoutěž, kterou pořádá ČVUT. Roboti, postavené
na LEGO Mindstorms, musejí zcela samostatně splnit
soutěžní úkol. Příprava robota zahrnuje kompletní
činnosti od samotného návrhu konstrukce, přes
vytvoření programu pro robota, až po závěrečnou
zkoušku a představení robota na soutěži.

Talk to Alexa
Dalo by se říci “vyšší dívčí“. Ano,
pilotního kroužku se účastnila pouze
děvčata. Úspěšně vytvořila novou
dovednost pro Amazon Alexa – „It‘s talk
time“, kde Alexa s Vámi vede anglickou
konverzaci na zvolené téma, např. „Let‘s
talk about your favorite city“. Tuto „skills“
si můžete sami vyzkoušet na Alexa Skills
store.

Soutěže
Soutěže jsou pro nás ideální podpora pro dokončení a ověření produktu z našich kroužků
v konkurenčním prostředí.
Proto se chceme účastnit soutěží i je sami organizovat. Aktivně jsme se zapojili do
Robosoutěž 2017 a Amazon Alexa skills challenge 2017.
Vlastní soutěž, kterou jsme v roce 2017 nastartovali je Future Factory v prostředí Minecraftu. Děti
mají za úkol, postavit a zautomatizovat továrnu v Minecraftu podle vlastní fantazie. Díky podpoře
sdružení firem Technological Initiative
Pilsen TIP jsme

zorganizovali 5

workshopů v Plzeňském kraji v rámci
propagace soutěže. Obrovský zájem
dětí

jsme

využili

pro

učení

se

orientace ve 3D, stavění logických
obvodů a programování.

Podpora informatického myšlení
V rámci aktivit na podporu informatického myšlení jsme se aktivně zapojili do mezinárodních akcí:
- evropský týden programování #CodeWeek, kde jsme společně se
společností Aimtec a Katedrou Informatiky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity uspořádali odpoledne kódování, kde si mohli
všichni bez ohledu na věk, vyzkoušet nejrůznější formy programování.

V rámci našich kroužků jsme se také aktivně zapojili do globální Hodiny kódu #HourOfCode, zastřešené organizací code.org, která kromě organizace této
unikátní celosvětové akce, poskytuje materiály pro online výuku programování
různých úrovní a to zcela zdarma. Pro využití těchto materiálů stačí žáky
nasměrovat na stránky code.org.

Zavádíme výukové sety littleBits do výuky. Pomocí této
elektronické stavebnice ve školách rozvíjíme informatické
a designové myšlení. Realizovali jsme několik
ukázkových hodin a vyškolili jsme učitele. Díky výukovým materiálům od littleBits jsou žáci
úplně samostatní.

Vzdělání v oblasti podnikavosti
Naše firmy

Praktické budování firmy přináší
žákům vlastní zkušenosti. Prožívají si
práci ve firmě. Hra vysvětluje reálné
příležitosti a hrozby, které se vyskytují
na trhu. Projektový den oživuje učivo
předmětu Občanství a zdraví - téma
obchod, výroba, trh a finance. Žáci
formou hry zažijí teorii v praxi.

Motivujeme žáky základních škol, aby
hledali cestu k úspěšnosti! Aby se učili se
zaujetím! Startujeme jejich zapálení pro
další studium v oblastech s vysokou
přidanou hodnotou.
www.nasefirmy.eu

Letní startup camp
Virtuální kemp plný workshopů a
experimen-tů s novými technologiemi
a s cílem ověření nápadu, vytvoření
prototypu a získání prvních
zákazníků.
#MachineLearningChallenge
#DIYchallege - Module Logic System
#IoTchallege -

Experimentální výzkum
Podporujeme experimentální vývoj, hledáme
zapálené týmy, které chtějí svoje nápady
proměňovat

v

reálné

produkty.

našeho

experimentálního

založená

na

výsledcích

Většina

výzkumu
Letního

je

startup

kempu – hledáme cestu, jak produkty dostat
do praxe.

V roce 2017 jsme se zapojili do podpory v následujících oblastech:

•

Vodíkové technologie – využití pro FCEV - fuel cell electric
vehicle

•

Module Logic System – elektronická stavebnice pro výuku
bezkontaktní logiky

•

Robotika – Hexapod – podporujeme unikátní šestinohý robot
s řídícím systémem pro programování robota vyvinutý na
kroužku ve Středisku volného času Radovánek v Plzni

Startupy
Jsou pro nás „zlatý grál“, ať už jako výsledek Startup campu, nebo jako podpora rozvíjení
nápadu či produktu, který vznikne v rámci našich společných akcích.
V roce 2017 jsme se zapojili do podpory a rozvoje produktů:

ant.bike – neukradenekolo.cz – původní koncept produktu, který vznikl na
#AIMTEChackathon

PlantControl - Smaling Cactus – produkt, který se rozvíjí od původního konceptu z CRA
hackathonu, až po rozpracování v rámci našeho Sturtup Summer Campu.

Obchodní činnost
Přinášíme a prodáváme jen kvalitní produkty, které podpoří tvořivost a experimentování. Jsou to
produkty, které sami využíváme a věříme jim. Pro nvias je to cesta, jak získat finance, pro rozvoj
našich aktivit v oblasti otevírání potenciálu vzdělání a výzkumu - více na www.nvias.org.
V našem obchodě shop.nvias.org můžete zakoupit elektronické stavebnice littleBits a Google AIY
Voice kit.
Jsme oficiální reseller littleBits Inc.

Elektronické stavebnice littleBits jsou sady elektronických bloků, které Vám umožní jednoduše
proniknout do tvorby vynálezů a experimentů s elektronikou a programováním. Díky jednoduchosti
skládání a možnosti kombinací se vším, co kolem sebe máte, například i s Legem, se ve Vás
probudí opravdová tvořivost! Hledáte zábavu pro děti, která neomrzí a při které se budou učit
programovat a poznávat elektroniku?

Komunita
Dárci a sponzoři
Obecní dárci jsou důležití pro náš rozvoj nových aktivit a financování našeho provozu. Společnost
Aimtec se stala klíčovým dárcem, který zásadně přispěl na rozvoj našich aktivit.

Sponzoři pořádaných akcí. Sponzoři finančně a materiálně podporují námi pořádané akce.
Vzhledem k rozdílnosti našich aktivit jsme schopni sponzorům nabídnout ty akce, které nejvíce
odpovídají jejich strategii.

Sponzoři pořádaných akcí
Sponsoři setkání účastníků

Generálním partnerem soutěže

robosoutěže

Future Factory se stalo sdru-

Fakutla pedagogiská ZČU,

žení Technilogical Initiative

ARC Robotics, Value4 industry

Pilsen – TIP. S podporou TIP

a VR Future, podpořili rozvoj

jsme měli možnost zorganizo-

komunity v oblasti robotiky, kde

vat nejen unikátní soutěž v pro-

žáci základních škol dostali

Partneři Startup kempu

prostor představit svým

TData, RVTECH, VLAHYS,

středí Minecraftu, ale také

obecně soutěžní roboty ze

workshopy ve vybraných
SITMP, rosoom.ai, Aimtec nám lokalitách na využití Minecraft
umožnili úspěšně zrealizovat
pro podporu technického

soutěže Robosoutěž 2017.

pilotní ročník našeho Startup

vrstevníkům a zájemcům

summer camp, kde účastníci
z řad středoškoláků a
vysokoškoláků měli možnost
realizovat svoje nápady
s podporou mentorů
z partnerských společností.

vzdělání.

V oblasti propagace jsme se zapojili do programu TechSoup Česká republika a Google pro
neziskové organizace.

Dobrovolníci - členská základna
Práce členů spolku a dobrovolníků byla zásadní pro rozjezd nvias. Kdybychom měli veškerou práci
„nakoupit“ od externistů dostali bychom se na částku 3 miliónů korun na rok 2017. Nesmírně si
proto vážíme jejich práce a vnímáme to jako obrovský závazek pro naše další fungování. Rádi
bychom zmínili tři nejvýznamnější přispěvatele – Zdeněk Lomička, Vlaďka Procházková a
Stanislav Šimíček.

Mentoři
Chuť a nadšení jsou nejdůležitější vlastnosti pro naše mentory. Vše ostatní se učíme s našimi
účastníky. Je přeci super, když se mentor může něco naučit od svých žáků. Žáci pak neskutečně
rostou a připravují se na to, být v budoucnu mentory :-). Tento koloběh nám již zafungoval i
v prvním roce. Tobík se účastnil v 9-té třídě kroužku robotiky a nyní nám dělá mentora na Minecraft
na základní škole, kterou před tím navštěvoval.
Zapojení studentů do mentorování přináší nutnost zapojit i plnoletou osobu, která převezme
zodpovědnost za celý kroužek. Se studentem vytváří tým, který rozvíjí účastníky v technických
dovednostech i týmové spolupráci.

Podporovatelé a média
Každý like a zmínka má pro nás obrovský význam a zároveň nám šetří nemalé peníze za reklamu.
Komentáře a sdílení je pro nás důležitá zpětná vazba, že to co děláme, dává smysl nejenom nám.
Nutné zmínit Kafemlejnek.TV a Czechstartup.org, kde jsme dostali prostor pro sdělení naší vize.
Za každou Vaši podporu a zmínku jsme ze srdce rádi. Je krásné slyšet „nvias? Jo, jo, já už jsem o
nich slyšel …“

Finanční výsledky
Hlavním zdrojem příjmů v roce 2017 byly příjmy z darů od obecných dárců.
Klíčový zdroj příjmů byl pro nás příjem z prodeje služeb z hlavní činnosti –
jedná se o realizace workshopů a projektových dnů v oblasti informatického a
podnikatelského myšlení. Ostatní příjmy byly tvořené od sponzorů za
reklamu v rámci pořádaných akcí. Nejzásadnější položkou v nákladech je
nákup drobného majetku pro realizovaní experimentů a vybavení pro
realizaci kroužků. Další položkou v nákladech jsou náklady na mentory a
mzdové náklady. Taktéž jsme v polovině roku zahájili vedlejší hospodářskou
činnost, což se projevilo zejména velikostí nákladů na zboží.
Na našem transparentním účtu 2001184621 u FIO banky můžete sledovat veškeré pohyby.

A. PŘÍJMY

Činnost
Hlavní

Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb

Hospodářská

Celkem

27

27

182

182

Příjmy z veřejných sbírek
Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)

0
301

301

Přijaté členské příspěvky

0

Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů

0

Ostatní

180

180

Průběžné položky

0

Kursové rozdíly

0

Příjmy celkem

663

B. VÝDAJE

27
Činnost

Hlavní

Hospodářská

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál

690

Celkem

0
58

Zboží

58
202

202

6

119

Služby

113

Mzdy

29

29

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

14

14

Ostatní osobní výdaje
Ostatní

0
229

229

Průběžné položky

0

Kursové rozdíly

0

Výdaje celkem

443

208

651

Rozdíl příjmů a výdajů

220

-181

39

Plány na rok 2018
V roce 2018 se více zaměřme na programy pro podporu středoškoláků a vysokoškoláků.
Chceme dál působit a integrovat komunitu podobně smýšlejících lidí a organizací. Pozor integrovat
ne centralizovat, to naopak chceme více decentralizovat a zapojovat i místa, která nejsou v centru
dění.

Programy pro tvůrce
Obecně piloty rozšíření v rámci ČR.
Ověření

možností

v

sousedních

evropských zemích.

Naše firmy
Rozšíření dále do regionů

Soutěže
Dokončení Future Factory + ročník 2018/2019
Robotickou soutěž pro Západočeský region

Startup Weekend
Vnímáme jako klíčovou událost, pro budování
podnikatelského prostředí, na mezinárodní úrovni.
Po neúspěšném pokusu zorganizovat standardní
Startup Weekend pro „dospělé“ jsme se rozhodli podpořit Startup Weekend Youth Edition, tzn. pro
teenagery. Hlavním důvodem byl nedostatečný zájem ze strany účastníků, takže musíme vychovat
novou generaci startupistů.

Startujeme Startupy - Pracovní skupiny
Pracovní skupiny - pravidelně, diskuze nad nápady realizací a byznys plány
Talk to Alexa
Google AIY - Voice
DIYchallege
IoTchallege
VR Aimtec Academy

Rozšíříme naše řady
Zaměstnanci a mentoři
Podařilo se nám nastartovat funkční finanční toky, což nám dovolí rozšířit naše řady zaměstnanců.
Nejdůležitější je pro odhodlání změnit svět v oblasti využití nových technologií a vzdělání.
Vzhledem k aktuálnímu stavu a plánům velkého růstu si u nás najdete, to co Vás bude bavit a
naplňovat.
Chceme dát prostor studentům, kteří u nás mohou najít brigádu, nebo praxi při mentorování našich
kroužků, či workshopů. Studenti tím získají možnost růstu, jak v oblasti technických dovedností, tak
i v oblasti vedení týmu produktového managementu. Pro pozici mentor hledáme i dospělé bez
technických znalostí, stačí když mají chuť se zapojit. Do týmu dostanou nadšené studenty, kteří
zatím nejsou plnoletí a nemohou převzít zodpovědnost za kroužek.

Členská základna - dobrovolníci
Ty, co se chtějí zapojit a pomoci nám s tvorbou našich programů a šířením myšlenek, rádi uvítáme
do členské základny. Členové mají možnost ovlivnit vývoj a směrování našeho dalšího fungování.
Členství je také jedna z „odměn“, co mohou získat dobrovolníci.

Spojme síly a pojďme společně tvořit budoucnost

Sponzoři, partneři a podporovatelé

#zapojtese

