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Anotace
Jsme přístav pro technické nadšence, kteří hledají místo k zakotvení.
Jsme přístav pro začínající businessmany, které lákají podnikatelské vody.
Jsme SIT Port. Přístav pro každého, kdo chce vyplout novým směrem.
Tvoříme platformu, kde se techničtí nadšenci potkávají s profesionálními mentory a
nejrůznějšími odborníky z praxe. Nabízíme studentům a mladým lidem prostor pro tvoření.
Organizujeme zajímavé projekty, díky kterým mohou rozvíjet svůj talent. Budujeme komunitu
lidí, kteří si mají co říct, kteří se navzájem posouvají dál.
Naším cílem je motivovat mladé lidi k podnikání a vzdělávat je v technických oblastech.
Organizujeme akce, které nám pomáhají budovat komunitu a inspirují studenty k vlastním
projektům.
1. Strukturovaný popis organizace

Název organizace
Typ organizace
Specifika organizace
Cílová skupina - charakteristika
Sídlo organizace
Webová stránka

Správa informačních technologií města Plzně
Příspěvková organizace
Podpora podnikání, rozvoj technicky nadaných
studentů
Nadaní žáci 15+
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
www.sitmp.cz

2. Slovní popis organizace
Již od roku 1998 vytrvale pracujeme na usnadňování každodenního života obyvatel Plzně
i zaměstnanců městských organizací. Díky dlouhodobé zkušenosti a znalosti veřejných
služeb přicházíme s mnoha technologickými inovacemi podporujícími rozvoj chytrého
města.
Víme, jak moderní technologie mohou pomáhat všem — od školáčků po seniory, od
úředníků po podnikatele. Sledujeme trendy a technologický vývoj a v některých oblastech
patříme k evropské špičce. Společně se všemi Plzeňany tvoříme budoucnost města
namísto pouhého čekání na to, co udělají jinde.
3. Popis příkladu inspirativní praxe
(Vypisuji aktivity pouze za úsek SIT Port, který se věnuje podpoře technicky nadaných
studentů od 15 +)
Budujeme technickou komunitu
Podporujeme začínající podnikatele
Poskytujeme zázemí - detailní popis jednotlivých bodů https://www.sitport.cz/o-sit-portu/
Zakládáme se na individuálním přístupu ke každému jedinci, který k nám přijde. Dáváme
šanci talentovaným dětem (technicky nadaní žáci a studenti) věnovat se činnostem
v prostředí, které je jim blízké, kde mají možnost nastavit si podmínky spolupráce dle jejich
individuálních potřeb (raději pracují v noci, nemají rádi hodně lidí okolo – mohou využít
dílny v době, kdy tam nikdo není). Pomáháme jim v dotažení jejich projektů v oblastech,
kde se necítí tak silní – marketing, komunikace apod. Ti, kdo nemají vlastní projekt, a
přesto by se rádi do něčeho pustili, mohou využít projekty Výzvy. Výzvy jsou témata
zadané městskými organizacemi a dalšími externími subjekty, které mají nějakou
potřebu/projekt a v současné době nemají potenciál jej realizovat. Žák/student se může
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Výzvy chopit a za finanční odměnu Výzvu zrealizovat. Tímto způsobem už u nás vzniklo
několik startupů https://www.sitport.cz/startupy/.
Jako praktické ukázky našich aktivit bych uvedla hlavně organizaci různých hackathonů a
soutěží zaměřených na techniku, ale třeba i workshopy a školení, kde mají možnost dále
se rozvíjet.
Přehled všech projektů včetně fotodokumentace na https://www.sitport.cz/projekty/.
3.1. Cíl podpory:
Naším hlavním cílem je podpořit děti s potenciálem, které mají chuť něco dělat. Chceme
jim otevřít dveře do míst, kam by se sami obtížněji dostávali a budovat komunitu stejně
smýšlejících jedinců tak, aby se cítili dobře, mohli se od sebe učit a vzájemně se podpořit
při realizaci svých projektů.
3.2. Forma podpory:
Využívání prostor, materiálu, účast v soutěžích a hackathonech, účast na workshopech a
školeních, která jsou pro naši komunitu zdarma.
3.3. Hlavní přínos:
Naším cílem je udržet každého talentovaného jedince ve městě Plzeň a dát mu tu dostatek
podnětů a možností, aby se mohl realizovat. Každá „chytrá hlavička“ může do budoucna
zlepšit život Plzeňanů v Plzni.
3.4. Zdroj financování:
Rozpočet MP.
4. Rizika a příležitosti zvoleného postupu
Veškeré činnosti jsou posazeny na dobrém základu organizace a na lidech, kteří milují
svoji práci a sami mají chuť přicházet s novými projekty a vše zdokonalovat. Nutná k tomu
je samozřejmě také podpora vedení, které dává všem příležitost své projekty realizovat,
hlavně ale prostředky, a to ať už finanční, tak hmotné. Největším rizikem je tedy nastavení
firemní kultury a sestavení týmu.
5. Závěry
Vnímám tady ohromnou výhodu města Plzně, které má skvěle postavený ekosystém
technického vzdělávání, od mateřské školy po univerzitu třetího věku. Nejde o jednotlivé
„malé projekty“, ale o celý systém na sebe navazujících aktivit a činností. Pokud by některé
město chtělo tento systém překlopit, nebude to levné ani jednoduché. Sílu naší organizace
vidím především v lidech, kteří svojí práci dělají s láskou. Ač jsme vnímáni jako úředníci,
nikoho z naší organizace bych tak nenazvala😊. Práce s nadanými dětmi někdy není
jednoduchá, někdy můžeme mít pocit, že každý hovoříme jinou řečí, ale s nadšeným
týmem, který se nadaným dětem věnovat chce, je možné vše zvládnout.

6. Přílohy
Veškerá fotodokumentace na stránkách www.sitport.cz .
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