Pokyny a doporučení pro účast v soutěžním projektu
Social Innovation Relay 2016/2017
Platformu naleznete na adrese http://jayeapps.com/se360/index.php

1. Registrace - tým
 Klikněte na ZAREGISTROVAT SE, zvolte tlačítko Tým a potom tlačítko SIR
 Vyplňte registrační formulář – informace o týmu a informace o všech členech
týmu
Pozn.: pokud nenajdete město, které chcete zadat, v rolovacím menu, klikněte na
„here“ (Not in the list? Click here) a město vepište do pole, které se pro tento účel
zobrazí.Stejně postupujte také u názvu školy.
Profil týmu i profily jednotlivých členů můžete průběžně upravovat.
Po registraci se přihlašte do systému (použijete email a heslo vašeho týmu) a můžete
postoupit k dalšímu kroku.
Po přihlášení do systému najdete v horní části stránky tyto záložky:






Domů – z této stránky se dostanete na profil týmu a profily členů
Harmonogram soutěže – popis jednotlivých fází a důležité termíny
Případové studie – příklady úspěšných sociálních firem z praxe v českém a
anglickém jazyce
Zprávy – pro komunikaci s mentorem (týká se 20 týmů, které budou vybrány pro
spolupráci s mentory v dalším kole soutěže)
Odhlásit se

Mezi jednotlivými kroky projektu se můžete pohybovat také pomocí zelené lišty v horní
části stránky.

2. Registrace - učitel
 Klikněte na ZAREGISTROVAT SE, zvolte tlačítko Učitel a potom tlačítko SIR
 Vyplňte registrační formulář
Pozn.: pokud nenajdete město, které chcete zadat, v rolovacím menu, klikněte na
„here“ (Not in the list? Click here) a město vepište do pole, které se pro tento účel
zobrazí.Stejně postupujte také u názvu školy.
Po registraci se přihlašte do systému (použijete email a heslo vašeho týmu), kde
najdete harmonogram soutěže a stránku s případovými studiemi ke stažení. Další
aktivita v platformě již není z Vaší strany vyžadována.

3. Vyplnění kvízu
 15 otázek, výběr z odpovědí, označit lze vždy jen jednu
 Kvízem musejí projít všichni členové týmu.





Pro postoupení k dalšímu kroku projektu (odeslání nápadu) musí všichni členové
týmu mít správně alespoň 80%.
Kvíz je možné opakovat, dokud není absolvován úspěšně.
Po úspěšném ukončení kvízu si můžete stáhnout Certifikát Social Innovation
Relay.

4. Odeslání nápadu
 Stáhněte si šablonu pro popis podnikatelského záměru
 Doplňte do šablony požadované informace o vašem nápadu na sociální podnikání
 Dokument uložte a nahrajte jej do systému (Upload a file) – povolené formáty jsou
PDF, DOC a DOCX
 Svůj nápad můžete doplňovat či upravovat až do termínu uzavření tohoto
kola soutěže, což je 13. 2. 2017

Výsledky prvního kola soutěže – seznam 20 týmů, které postoupí do dalšího kola a
budou své nápady rozpracovávat společně s mentory ze společnosti NN pojišťovna a
penzijní společnost – naleznou registrované týmy na stránkách platformy projektu
(zelená lišta – TOP 20) v únoru 2017.

Doporučení pro tvorbu nápadu






Popište svůj nápad tak, abyste o něm přesvědčili porotu.
Nezapomeňte na popis daného sociálního problému, cílovou skupinu, plán
realizace a očekávané výsledky.
Buďte struční a věcní.
Vysvětlete, v čem je váš nápad inovativní.
Nápad by měl vycházet z konceptu trojí zodpovědnosti - 3P (People, Planet,
Profit).

Doporučené zdroje, inspirace








Úspěšné projekty minulých ročníků SocialInnovationAward: http://sir.jaeurope.org/getinspired.html
Případové studie z platformy SocialInnovationRelay
SocialImpactAward – BookofInspiration: http://socialimpactaward.net/book-ofinspiration/ - příklady projektů z ČR, které byly úspěšné v soutěži SocialImpactAward
(soutěž pro start-upy v oblasti sociálního podnikání)
Příručka Ministerstva práce a sociálních věcí Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a
tvořivé:http://www.esfcr.cz/file/9362/
http://www.inovaceprospolecnost.cz/spolecenske-inovace
www.ceske-socialni-podnikani.cz

