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Krok 1.

|

Seznámení studentů s inovacemi v sociálním
podnikání

Pro učitele jsou připraveny případové studie z oblasti sociálního podnikání
realizované z českého i mezinárodního prostředí. Učitel v rámci jedné vyučující
hodiny seznámí studenty s inovacemi v rámci sociálního podnikání a prodiskutuje
s nimi jejich názory, nápady a myšlenky.
Po představení projektu ve třídě zašle scan vyplněné prezenční listiny na e-mail
jafirma@jaczech.cz (vzor v příloze nebo na vyžádání).
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Studenti se se svými nápady mohou zaregistrovat do platformy a zúčastnit se
mezinárodní soutěže o nejlepší podnikatelský záměr v oblasti sociálního
podnikání.

Registrace do platformy SIR - učitel
Podklady pro diskusi se studenty nad případovými studiemi získá učitel na SIR
portálu - viz výše.
Registrace se provádí následovně:







vstoupit na SIR portál a vybrat Českou republiku
kliknout na tlačítko „ZAREGISTROVAT SE“
zvolit tlačítko „UČITEL“
na levé straně vybrat z nabídky „THE SOCIAL INNOVATION RELAY“ (Short
curriculum)
vyplnit základní informace, vybrat heslo (pozor, bude potřeba při každém
přihlášení)
po přihlášení do platformy má učitel přístup k případovým studiím dalším
materiálům

Krok 2.

|

Nápad na sociální podnikání

Studenti, které diskuse nad případovými studiemi zaujme a inspiruje k vlastnímu
nápadu na sociálně zaměřené podnikání, mohou na SIR platformě svůj nápad
přihlásit do soutěže. Stačí vytvořit 2-4 členný tým, absolvovat kvíz, který obsahuje
15 otázek týkajících se problematiky sociálního podnikání. Poté co všichni členové
týmu úspěšně absolvují kvíz, je možné přihlásit nápad do soutěže na formuláři,
který je k dispozici na SIR platformě.
Soutěž je určena nejen pro JA Firmy. Zúčastnit se mohou studenti středních škol a
učebních oborů.

Práce týmu v SIR platformě
Studenti pracují při přihlášení nápadu do soutěže na SIR portálu. Registrace se
provádí následovně:



vstoupit na SIR portál a vybrat Českou republiku
kliknout na tlačítko „ZAREGISTROVAT SE“
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zvolit tlačítko „TÝM“
na levé straně vybrat z nabídky „THE SOCIAL INNOVATION RELAY“ (Short
curriculum)
vyplnit základní informace o všech členech týmu, vybrat heslo (pozor, bude
potřeba při každém přihlášení), profily jednotlivých členů je možné průběžně
doplňovat
po přihlášení do platformy mají studenti přístup ke kvízu a další informace a
šablony jsou zobrazeny až poté co všichni členové týmu úspěšně absolvují
kvíz
počet pokusů je neomezený a každý člen týmu musí odpovědět minimálně
80% otázek správně

Po registraci a absolvování kvízu zpracují krátký popis svého nápadu do šablony
dostupné na SIR platformě - „JA SIR Nápad - šablona“. Je podmínkou dodržet
rozsah popisu ne jednu stranu velikosti A4. Šablona pomůže odpovědět studentům
na nejdůležitější otázky. Dokument s popisem nápadu ve formátu PPT nebo PDF
je nutné uploadovat do SIR platformy nejpozději do 14.2.2018. Do tohoto data je
také možné dokument upravovat a měnit. Dokument musí být pojmenován názvem
týmu a krátkým popisem nápadu (maximálně 3 slova).
Z přihlášených nápadů bude do 21.2.2018 vybráno 20 týmů, kterým mentoři
pomohou rozpracovat nápad do podnikatelského záměru.

Krok 3.

|

Podnikatelský plán

Vybraných 20 týmů bude společně s mentory (dobrovolníky/manažery) od března
do května pracovat na přípravě podnikatelského záměru. Šablona je k dispozici ke
stažení na SIR platformě - „JA SIR Podnikatelský záměr - šablona“.

Nejlepší podnikatelský záměr - české finále
Na začátku května bude vybráno 10 nejlepších týmů, které se zúčastní 15.5.2018
finále o nejlepší podnikatelský záměr v oblasti sociálního podnikání.

Nejlepší podnikatelský záměr - mezinárodní finále
Vítěz českého finále postupuje do finále celosvětového, které bude probíhat online
na začátku června 2018. Prezentace probíhá v anglickém jazyce.
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Inspirace a doporučené zdroje
Úspěšné projekty minulých ročníků Social Innovation Award najdete na
internetových stránkách projektu - http://sir.jaeurope.org/get-inspired.html, nebo
zde - Social Impact Award, Book of Inspiration: http://socialimpactaward.net/bookof-inspiration. Inspirací může být i Příručka Ministerstva práce a sociálních věcí Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé: http://www.esfcr.cz/file/9362/,
nebo na stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz.
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