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PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE S TIP

NAŠE NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

MĚNÍME BUDOUCÍ GENERACE
Z KONZUMENTŮ NA TVŮRCE
Chceme dát dětem a mladým lidem prostor 
pro experimentování a učení se při vytváření
úspěšných produktů a aplikací. 

Hlavním cílem je 
změnit obyčejné hraní 
v učení se novým 
dovednostem.
Zásadní čás� soutěže 
jsou workshopy, kde 
dě� vedeme k využi� 
potenciálu, který 
v sobě Minecra� 
ukrývá.

Ve spolupráci s Microso�em jsme se 
stali součás� největší evropské 
futuris�cké událos�. 
Vítězové soutěže (8 - 12 let) FUTURE 
FACTORY 2018 představili své projekty 
na hlavní fes�valovém pódiu s publikem 
500+ a to kompletně v anglič�ně.

Díky podpoře jednotlivých členů 
organizace TIP se nám podařilo rozšířit
technické vzdělávání v Plzeňském kraji. 
Žáci z Domažlicka, Klatov a stříbra měli 
možnost zažít workshopy programování
v Minecra�u a projektové dny 
Naše firmy, kde zástupci firem z regionu 
podpořili zájem dě� o technické obory 
a inovace.

Spojením inves�ční 
hry, sestavování 
robota, vytváření 
fik�vní firmy a 
obchodní strategie 
žáci zjišťují, kde firmy
tvoří vysokou 
přidanou hodnotu.

Získávání IT 
dovednos�, rozvoj 
krea�vního přístupu 
v hledání řešení. 

Historicky první 
Startup Weekend 
v Plzni byl Youth 
edi�on, určený 
studentům středních 
škol. Mezinárodní 
atmosféru zajis�l 
facilitátor z Německa 
a studen� ze 
Slovenska a Polska.

Věříme, že v dnešním světě skutečně 
můžete proměnit sny a nápady v realitu …

NAŠE FIRMY KROUŽKY

STARTUP WEEKEND

MINECRAFT PROJEKTOVÉ DNY MINECRAFT

LETNÍ KEMPY NAŠE FIRMY
Ve spolupráci s Plzeňským krajem 
jsme s velkým ohlasem zahájili sérii 
letních kempů na podporu podnikavos�.

 

Dě� ve věku 10 - 15 let rozděleni do 
týmů prošli celým procesem budování 
firmy od nápadu, přes výrobu prototypu 
až po finální prezentaci před investory. 

 

Projekt bude pokračovat do roku 2020.

LITTLEBITS
KROUŽKY

Vodíková mobilita je
budoucnost. I letos 
jsme pracovali na 
prototypech modelů 
aut a předávali 
znalos� studentům 
středních škol. 
S podporou SITMP 
vznikl první tým 
studentů, kteří budou
reprezentovat Plzeň 
v mezinárodních 
závodech Hydrogen 
Automo�ve challenge.

HYDROGEN
VODÍKOVÁ AUTÍČKA

Tvorba prototypů,
učení se
‚design thinking’
a prezentace produktů
mezinárodní komunitě
li�leBits, kde jsme 
slavili čtyři úspěchy, 
když byly naše 
projekty 
vybrány 
do síně 
slávy.



HOSPODAŘENÍ 2018
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VELKÝ DÍK PATŘÍ NAŠIM PARTNERŮM

PŘÍJMY
(v �s. Kč)

spotřeba materiálu, energie 
    a ostatních neskl. dodávek
prodané zboží
služby
osobní náklady (mzdy)
daně a poplatky
ostatní výdaje
celkem

VÝDAJE
(v �s. Kč)

1084
10

1094

136

54
428
567

2
5

1192

POMĚR PŘÍJMŮ Z PROJEKTŮ

POMĚR PŘÍJMŮ DLE PLÁTCE

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PUBLIC SOURCES

PLÁNY NA ROK 2019

Budeme pokračovat v úspešných
projektech Future Factory, 
Naše firmy a další rozvoj kroužků 
Minecra�u.

Po úspěchu letního kempu Naše 
firmy pro vás chystáme letní 
kempy s využi�m Minecra�u, kde 
budeme pracovat na projektech 
Smart city nebo Smart farming.

Naším cílem je dovést plzeňský tým 
na národní finále závodů Hydrogen 
Automo�ve challenge. Plánujeme 
také další propagaci vodíkových 
technologií a zvýšení počtu týmů.

Rozvoj ak�vit v oblas� umělé 
inteligence (AI).
Budeme realizovat kroužky 
zaměřené na AI a projektový den 
pro střední školy.
Objevte potenciál umělé 
inteligence.

LETNÍ MINECRAFT KEMPY

HYDROGEN

UMĚLÁ INTELIGENCE

Chceme dál působit a integrovat 
komunitu podobně smýšlejících
lidí a organizací. 
Pozor, integrovat, ne centralizovat. 
Naopak chceme komunitu více 
decentralizovat a zapojovat do ní
i místa, která nejsou v centru dění.

Chceme proniknout na zahraniční 
trhy na Slovensky a v Německu.
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Kroužky
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