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Žádost o jednorázovou finanční podporu pro
studentský spolek EGEA Praha
z rozpočtu Přírodovědecké fakulty na rok 2017
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Praha, 24. 4. 2017
Vážení členové Studentské komory Akademického senátu PřF UK,
jménem studentského spolku EGEA Praha bych Vás chtěl požádat o přidělení jednorázové
finanční podpory ve výši 8 000 Kč na chod studentského spolku EGEA Praha, který působí na
geografické sekci PřF UK. Věřím, že shledáte naši aktivitu jako smysluplnou, obohacující a
prospěšnou pro celou fakultu, a v našem snažení nás podpoříte.
S pozdravem,
Vít Volný
pokladník EGEA Praha
The European Geography Association for students and young geographers Faculty of Geosciences, Utrecht
University, P.O. Box 80.115, NL-3508 TC Utrecht e: egea@egea.eu w: www.egea.eu

EGEA Praha Geografická sekce - Přírodovědecká fakulta UK e: praha@egea.eu w: www.egea.eu/entities/prague &
egea.natur.cuni.cz

Informace o žadatelích
Studentský spolek: EGEA Praha
Zodpovědná osoba: Vít Volný (pokladník EGEA Praha)
Kontakt: volnyvit@centrum.cz, praha@egea.eu
Studentský spolek EGEA Praha je součástí mezinárodní studentské asociace EGEA (European
Geography Association – for Students and Young Geographers). Ta sdružuje aktivní studenty
geografie z celé Evropy – v současnosti jsou jejími členy studenti z 92 univerzit ve 30 státech.
Mezi aktivity, které jsou v rámci EGEA pořádány, patří každoroční regionální kongresy,
studentské výměny, semináře, exkurze a další. Cílem EGEA na mezinárodní úrovni je vytvořit a
udržovat evropskou síť studentů geografie, a dát tak prostor ke sdílení poznatků a zkušeností,
poznávání odlišných kultur a vytváření mezinárodních kontaktů. (Více o EGEA na
www.egea.eu).
Cíle EGEA Praha:
• Propojit studenty z různých ročníků a oborů a přispívat k přátelské atmosféře na celé
geografické sekci.
• Organizovat lokální i mezinárodní akce.
• Poskytovat studentům Přírodovědecké fakulty příležitosti k navazování zahraničních kontaktů,
získání zkušeností a doplňkového vzdělání, zaměřeného především na rozvoj vědeckých,
kulturních a profesních aktivit.
• Reprezentovat naši fakultu na mezinárodní úrovni.
Mezi pravidelné aktivity EGEA Praha na lokální úrovni patří organizování besed s geografy,
cestovatelských promítání, exkurzí na zajímavá místa Česka, ale i volnočasových aktivit, jako
např. noční orientační běh „Albertovská výzva“.
Naše aktivity na mezinárodní úrovni jsou velmi různorodé. Několikrát za akademický rok
organizujeme výměnné pobyty se studenty z jiných univerzit. Příležitostně pořádáme i větší
mezinárodní akce. Doposud největší akcí byl nedávno pořádaný EGEA Eastern Regional
Congress 2017, v rámci kterého naši fakultu navštívilo 107 studentů z 18 zemí Evropy (38
různých univerzit).
Naši členové se také pravidelně účastní mezinárodních akcí, které pořádají jiné entity.
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Účel příspěvku
Žádáme SKAS o finanční podporu ve výši 8 000 Kč. Pokud shledá SKAS výši příspěvku za
příliš vysokou, budeme rádi i za nižší částku. Případné svěřené prostředky budou použity na
následující:
• pravidelný chod spolku EGEA Praha pro letním semestr 2016/2017:
o propagace spolku (výroba propagačních předmětů, tisk plakátů), o zajištění přednášek
(drobné občerstvení pro přednášející a účastníky),
• příspěvek na výměnné pobyty, které probíhají v Praze a okolí (uhrazení vstupu do Mapové
sbírky či Chlupáčova muzea Země, příspěvek na dopravu během výletů do okolí Prahy apod.),
• příspěvek na dopravu pro členy EGEA Praha, kteří budou reprezentovat naši fakultu na EGEA
Annual Congress 2017, který se letos pořádá v Polsku a jeho téma je „Urban Renewal – Cities
in Transition“ (více o akci: http://www.egea.eu/activities/annual-congress-2017/). Studenti si
sami platí účastnický poplatek 130 EUR) a rádi bychom jim přispěli aspoň na dopravu.

Financování EGEA Praha
Náš spolek je dlouhodobě podporován geografickou sekcí PřF UK. Příležitostně také žádáme o
podporu SKAS (organizace větších mezinárodních akcí). Pro tento semestr však sekce
podpořila námi pořádaný kongres (částkou 25.000 Kč) a proto bychom velmi rádi požádali o
příspěvek na pravidelný chod spolku právě SKAS.
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