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Podnikáme jinak
úspěšné příběhy českých vítězů
mezinárodního akceleračního programu

Neotřelá, tvůrčí a udržitelná řešení společenských problémů kolem nás – právě takové
nápady procházejí akceleračním programem
a získávají mezinárodní ocenění Social Impact
Award. Autoři nejlepších projektů se účastní
dvouměsíčního intenzivního kurzu s odbornými
workshopy, podporou mentorů a konzltacemi,
které jsou šité na míru přímo pro jejich byznys.
Vítězové pak získávají také finanční odměnu.
Cílem akceleračního programu je ukázat mladým lidem, kteří končí studia a zvažují, kde by
měla začít jejich profesní dráha, že si mohou
své pracovní místo vytvořit sami a věnovat se
tomu, co pro ně má opravdu smysl.
Social Impact Award inicioval v roce 2009
Institut for Entrepreneurship and Innovation
při Vídeňské ekonomické univerzitě. Akcelerační program proběhl v roce 2015 už v deseti
evropských státech a většinou ho organizuje
tamní Impact Hub.
Se Social Impact Award můžete být při tom,
když se rodí nové nápady se společensky prospěšnými cíli a udržitelným financováním.
Je to unikátní spojení konkrétních projektů
a celospolečenské změny.

Workshopy, kontakty, profesionální vedení a povzbuzení
– to všechno účastníci Social Impat Award dostávají. Náš
pravidelný průzkum mezi finalisty ukazuje, že naše podpora
má na rozjezd jejich nápadů výrazný vliv. Většina dotázaných
uvádí, že na základě zkušenosti v SIA výrazně změnili plán,
strategii nebo model fungování svého projektu. Čísla ukazují
souhrnné roční výsledky za 13 podpořených projektů, které
SIA prošly v letech 2012 až 2014.

Akcelerační program Social Impact Award
rozvíjí mezi studenty společensky prospěšné
podnikání, anglicky označované jako „social
business“ nebo „social entrepreneurship“.
Jeho cílem není maximalizovat zisk, ale
pomáhat řešit společenské nebo ekologické
problémy. Podnikání zde tedy není cílem,
ale prostředkem, a zisk je investován zpět
do zlepšování dané činnosti.
V České republice jsme zvyklí spojovat
společensky prospěšné podnikání především
se zaměstáváním osob s různým typem
znevýhodnění. Jak ale ukazují i příklady
na této výstavě, možností, jak propojovat
společenská témata a podnikatelské
myšlení, je mnohem více.
Mezi podniky, které fungují podle principů
společensky prospěšného podnikání, patří
i Impact Hub, iniciátor akceleračního
programu Social Impact Award v ČR.
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Anthropictures
Pavel Borecký, Pavla Burgos Tejrovská, Lukáš Hanus,
Michal Pavlásek, Markéta Slavková

„Spolupracujeme
s Plechárníky
a jsme na to
hrdí!“
foto: Anna Šolcová

www.anthropictures.cz
Problém

Nápad

Řešení

České společnosti chybí více angažovaných sociálních vědců, kteří by nabídli své znalosti a metody
pro řešení výzev, jimž společně čelíme. Jednou
z nich je například efektivní občansky orientovaná
správa měst a obcí. Až příliš často v ní dochází
k rozhodování „od stolu” bez sebemenší snahy
seznámit se s kontextem, cílovou skupinou či možnými dopady. Sociální antropologie dokáže dobře
pomáhat právě tam, kde je třeba porozumět společenským fenoménům, sociálním skupinám i jednotlivcům.
Je to jednoduché. Upřímně věříme tomu, že kvalitní aplikovaný sociální výzkum u nás zásadně
chybí, i když může přinášet skvělé výsledky.
Idea založit nezávislé studio antropologického
výzkumu se tak zrodila již před čtyřmi lety. Na
počátku stála otázka, proč není o socio-kulturní
antropologii v české společnosti větší zájem. Když
jsme dali dohromady odvážný tým odhodlaný
vystoupit mimo akademickou sféru a s kolegy
načerpali dostatek inspirace v zahraničí, vzniklo
studio Anthropictures.
Poskytujeme poradenské služby, vytváříme projekty v oblasti vzdělávání, angažujeme se ve
veřejném životě, píšeme články a organizujeme
popularizační akce. Na vrcholu našich aktivit
ovšem stojí aplikovaný antropologický výzkum.
Bez terénu a kontextu totiž není poznání. Partnerům tak přinášíme znalosti, které jim chybí a sbližujeme je s lidmi, v jejichž prospěch se
snaží konat. K angažovanějšímu přístupu navíc
inspirujeme i další generace sociálních vědců.
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lidí odpovědělo na naši výzvu
„Hledáme posily!“

Klíčová je pro nás týmová synergie. Jsme
všichni ukrutně odlišní a snad právě proto
nás to spolu tolik baví. Je vlastně s podivem,
že ačkoliv je sociální antropologie v České
republice relativně mladá věda, nikdo před
námi se zatím s podobnými cíli na dobrodružnou výpravu mimo poklidné akademické
vody nepustil.
Velkým úspěchem je rozsah projektu, který
v roce 2014 realizujeme ve spolupráci
s Fondem dalšího vzdělávání – zaměstnáme
12 terénních výzkumníků.
Dosud se nám nepodařilo přesvědčit Městský
soud v Praze, že jsou naše aktivity dostatečně
„obecně prospěšné“ na udělení statutu o. p. s.

Social
business?

Partneři

Ano, cítíme se být sociálními podnikateli.
Sociální podnikání si bere to nejlepší z neziskové sféry jako je hodnotové ukotvení, motivace posláním či vztah k místu. Zároveň to
skvěle propojuje s tržními principy – orientací na kvalitu služby a ekonomickou efektivitou. Výsledkem jsou zodpovědní a sebevědomí tvůrci nových hodnot.
British Council, Praha 14 kulturní, Auto*mat,
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy,
manua architects, Impact HUB Praha

12 / 2012
vznik Anthropictures
2 / 2013
první výzkum pro Prahu 14
– Komunitní monitoring
3 / 2013
úspěšná reportáž na Radiu Wave
5 / 2013
vítězství v Social Impact Award
6 / 2013
série veřejných talkshow
AnthroPOP
9 / 2013
výzkum pro British Council –
Evaluace projektu Active Citizens,
spolupráce na projektu „Nábřeží
žije“
11 / 2013
první stážistka,
schválení projektu pro Prahu 14
– Komunitní koordinace
12 / 2013
dva noví členové týmu,
schválení projektu pro Fond
dalšího vzdělávání – Pracovní
návyky
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Forewear

sbírka oblečení na
BAZÁRKU v Impact
HUBu Praha
foto: archiv FOREWEAR

Markéta Borecká, Zuzka Jurová

www.forewear.cz

Problém

Nápad

Řešení

V projektu FOREWEAR řešíme problém nevyužitého oblečení. Nenávidíme plýtvání, a tak vymýšlíme, jak dávat použitým věcem a materiálům
další život.
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Klíčové bylo nezaleknout se, když jsme
po výhře v SIA měli před sebou závazek
intenzivně se projektu přes léto věnovat. Bylo
nutné do toho jít a nepropásnout příležitost.
Podstatná byla posila Zuzka. Následovalo
několik milníků – první prototypy, spolupráce
s Boa designéry a dobrá odezva na první
výrobky. Důležité je vytrvat a krůček po krůčku
řešit otázky, které každý den vyvstávají.

FOREWEAR se vyvinul z projektu Výměna oblečení, v rámci kterého jsme pořádali charitativní
setkání, kde si lidé mohli vyměnit oblečení
a doplňky. Zbylé použitelné oděvy jsme pak věnovali nejrůznějším zařízením, např. Psychiatrické
léčebně Bohnice, Kojeneckému ústavu v Krči, lodi
Hermes apod. Pak nás ale napadlo nenositelný
textil recyklovat a vyrábět z něj něco nového.
Pořádáme firemní sbírky oblečení spojené s osvětou v tématu recyklace textilu. Získané oděvy třídíme: zachovalé oblečení se dále využije v organizacích, kterým pomáháme (Borůvka o. s. a Sue
Ryder) a nenositelné kousky necháváme zpracovat na netkanou textilii. Studio Boadesign nám
z ní navrhuje funkčně-designové výrobky, které
posléze šijí klienti chráněných dílen. Hotové produkty (obaly na mobily, tablety, zápisníky…) pak
nabízíme zpět firmám jako dárky pro zaměstnance a partnery.

Za jeden měsíc jsme prodali 86 z 240 výrobků
první vyrobené várky a dostali jsme odvahu
udělat objednávku na dalších 370 výrobků.
Z nezkušenosti jsme neuměli vždy odhadnout,
jak nejlépe nastavit a jasně domluvit spolupráci, vzájemná očekávání a odměnu s některými našimi partnery.

Social
business?

Partneři
foto: Evka Neumanová

pytlů starého oblečení (asi 3750 kg)
dostalo díky nám nový smysl

Ztotožňujeme se s pojmem „social enterprise“ – chceme mít ziskový podnik, který
svým předmětem činnosti řeší otázku nevyužitého oblečení a dává práci lidem v chráněných dílnách. Společensky prospěšnému
podnikateli jde o to, aby se uživil, ale zároveň
aby byly jeho aktivity přínosné pro všechny,
jichž se dotýkají.
Boadesign, Chráněná dílna FOKUS Vysočina,
Chráněná dílna Bona, o. p. s., Borůvka o. s.,
Domovy Sue Ryder, PricewaterhouseCoopers

3 / 2009
vznik projektu Výměna oblečení
4 / 2009 – 4 / 2013
10 Výměn oblečení (3 v domovech
pro seniory)
5 / 2013
vítězství v Social Impact Award
8 / 2013
nová posila týmu Zuzka Jurová
9 / 2013
mentor Honza Slavík,
první sbírka oblečení FOREWEAR
(v PricewaterhouseCoopers)
10 / 2013
spolupráce s Boadesign,
první prototypy,
prezentace na Mash-upu
11 / 2013
první výrobky z chráněných dílen
12 / 2013
jarmark v T-mobile a PwC,
Bazárek v Impact HUBu,
prodáno 86 výrobků
1 / 2014
první firemní objednávky od PwC
a T-Mobile,
plán nových potisků a rozšíření
výroby
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Ironing Ladies

Kateřina
foto: Martin Jůza

Jan Roháč, Martin Jůza

www.ironingladies.cz

Problém

Nápad

Řešení

V naší společnosti žije mnoho žen, které jsou
z nejrůznějších důvodů znevýhodněny na trhu
práce. Mají nemocné či postižené děti, a jsou
tak vázány na práci z domova; jsou v invalidním
důchodu; ocitly se v problémech, za které nemohou, například v osobním bankrotu kvůli partnerovi, který rodinu zadlužil apod. Hledají proto přivýdělek, aby svou životní situaci alespoň trochu
vylepšily. Pro tyto ženy hledáme a nacházíme
uplatnění v tom, co velmi dobře umí.
Původně jsme chtěli žehlit problémy partnerského rázu formou crowdsourcingu. Od tohoto
naivního nápadu jsme se posunuli k regulérnímu žehlení oblečení a začali jsme hledat ženy,
které by tuto práci zastaly. Od začátku jsme
chtěli vybudovat službu postavenou na osobním příběhu. Zájem o tuto práci byl v Praze,
kde momentálně působíme, obrovský a příběhy,
které nám od zájemkyň chodily, byly občas dost
smutné. Uvědomili jsme si, že těmto ženám
můžeme pomoct a že bychom jim skutečně rádi
pomohli.
Paní, které jsme z velkého počtu zájemkyň
vybrali (momentálně jich je osm), mají velkou
chuť pracovat, jsou zkušené a velmi šikovné.
To, že začínáme s žehlením a praním, vyplynulo
z původního směřování projektu, ale existuje také
celá řada dalších činností, kde se mohou naše
paní uplatnit a kam bychom náš projekt také rádi
posunuli – např. šití, pečení vánočního cukroví
apod.
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paní má momentálně díky nám práci
a doufáme, že časem to bude víc

Důležité pro nás byly dvě události. Jednak
účast v Social Impact Award – navázali jsme
tak množství kontaktů a dozvěděla se o nás
spousta lidí. A díky tomu jsme pak dostali
možnost účastnit se projektu Rozbehni sa,
což nám také velmi pomohlo. Ale klíčová byla
ta chvíle, kdy jsme se rozhodli, že do toho
spolu vůbec půjdeme.
Úspěchem je to, že jsme projekt spustili a přinášíme už přivýdělek našim paním.
Zklamal nás přístup některých lidí, kteří nebyli
ani zdaleka tak profesionální, jak by měli být.
Na druhou stranu to pro nás znamená velké
ponaučení.

Social
business?

Domníváme se, že přestože je naše činnost
„social business“, pořád je to „business“.
To znamená, že zájem vydělat peníze zůstává.
Vedle zájmu vydělat peníze je na stejné
úrovni také zájem o společenský přínos. Aby
projekt reálně někomu pomohl a aby tento
sociální dopad nebyl jen „na oko“ (což je
někdy dost obtížné posoudit).

1 / 2013
nápad žehlit prádlo
3 / 2013
přihláška do Social Impact
Award
5 / 2013
Rozbehni sa – rychlokurz pro
začínající podnikatele
8–9 / 2013
testovací provoz (zkouška
logistiky, cen apod.)
10 / 2013
dodatečné ocenění
Social Impact Award
za posun v projektu
10–11 / 2013
programování
objednávkového systému,
ceník, právní ukotvení
9 / 12 / 2013
spuštění služby v ostrém
provozu
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Podnikavá škola
Martin Kozel, Lukáš Policar, Richard Lukáš, Kristýna Cihlářová, Matouš Glanc

mladí podnikatelé ze ZŠ
Drtinova na průzkumu
v pražském Impact HUBu
foto: Lukáš Policar

www.podnikavaskola.cz, www.julesajim.cz

Problém

Nápad

Řešení

Posláním sdružení Jules a Jim, pod které projekt
Projekt podnikavá škola patří, je kultivace mezilidských vztahů a komunikace ve školách. Vycházíme z přesvědčení, že základem většiny problémů
a rizikového chování žáků a studentů jsou nevyhovující nebo narušené mezilidské vztahy ve školních kolektivech, mezi žáky navzájem, mezi žáky
a učiteli, mezi učiteli a mezi rodinou a školou.
Mnoho škol také stále podceňuje důraz na rozvoj
dovedností a smyslu pro podnikavost a inovace.
A právě na to se zaměřuje Podnikavá škola.
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Projekt Podnikavá škola byl novým impulsem pro celé sdružení a vytvořil se díky němu
silný tým. Setkali jsme se díky němu se zkušenými podnikateli a s lidmi, kteří nás inspirovali a podpořili svojí důvěrou.
Za úspěch považujeme pilotáž našich Podnikatelských kroužků, podporu od Nadace
Vodafone, spolupráci s Nadací Depositum
Bonum a úsměvy na tvářích žáků, studentů
i učitelů.

Projekt vznikl jako reakce na situaci, kdy školy
měly veliký zájem o naše programy, ale nemohly
si je dovolit financovat. Hledali jsme proto
způsob jak jim pomoci s rozvojem jejich vlastních podnikatelských aktivit v rámci doplňkové
činnosti. Při jednáních s vedením škol jsme ověřovali jejich skutečné potřeby a zjistili, že tyto
potřeby jsou velmi rozmanité a že neexistuje univerzální řešení.
Zkušenosti a praxe nás postupně nasměrovaly na
komplexní poradenství pro vedení škol a k realizaci kurzů, workshopů, mentoringu a inovativních
vzdělávacích programů zaměřených na žáky, studenty, pedagogy a pedagogické sbory. Zabýváme
se především rozvojem vztahů a osobnostně-sociálních dovedností (komunikace, spolupráce, empatie, důvěra, vedení a motivace). V rámci projektu
Podnikavá škola rozvíjíme podnikatelské myšlení
žáků a studentů.

aktivních lidí u nás věnuje svou energii
inovacím ve vzdělávání, přináší svěžest
do škol a jsou za to férově placeni

Vzdálili jsme se původní myšlence pomáhat
školám k finanční soběstačnosti. Bylo to příliš
velké sousto, narazili jsme na nepříznivou
legislativu a měli nefunkční business model.

Social
business?

Nejblíže je nám pojetí společensky prospěšného podnikání dle Muhammada Yunuse.
Tedy – naším podnikáním řešíme určitý společenský problém, který ohrožuje společnost;
usilujeme o finanční soběstačnost; zisk si
nepřivlastňujeme a investujeme jej do péče
o zaměstnance a zlepšování vlastního podnikání; šetříme přírodu a baví nás to.

2003
vznik sdružení Jules a Jim
2012
projekt Podnikavá škola
5 / 2012
vítězství v Social Impact
Award
8 / 2012 – 8 / 2013
kontakty se školami,
zkušenosti, růst sdružení
2013
inovace ve sdružení, nové
programy a projekty
9 / 2013
Podnikatelské kroužky
na školách

Partneři
Nadace Vodafone,
Direct People, Perfectia,
Junior Achievement
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Superděti

představení projektu na
Mash-upu v pražském
Impact HUBu
foto: Jan Hromádko

Radka Vepřková, Lenka Ecker, Adéla Howesová

www.superdeti.cz

Problém

Nápad

Řešení

Superděti je označení pro děti, které se ve svém
volném čase starají o chronicky nemocného či
postiženého rodiče. Jako neformální pečující jsou
tak sekundární obětí nastalého traumatu a jsou
v naší společnosti stále velmi opomíjenou cílovou skupinou. Trpí psychickými problémy, jsou
neskutečně zdatní ve všem, co dělají a zároveň
jsou na sebe velmi nároční. Trpí pocitem viny
a nemají kamarády.
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Pro nás je klíčové, že se naše téma začíná
diskutovat v médiích, a že se na nás začínají
obracet superděti – současné i bývalé. Pro
projekt je teď nejdůležitější správně téma
komunikovat na veřejnosti a začít debatu
o roli superdětí v samotných rodinách. Díky
tomu vytvoříme stálou síť klientů, která je
pro fungování centra nezbytná. Pro projekt je
tedy důležitá právě aktuálnost tématu.

Superděti jsou „dírou na neziskovém trhu“.
S touto cílovou skupinou u nás doposud nikdo
systematicky nepracoval. Chceme dětem, které
nemocí rodičů ztratí možnost si hrát, umožnit
získat zpět ztracené dětství.

Největším úspěchem byla výhra v národním
kole Social Impact Award.

Založili jsme pro superděti centrum, kde poskytujeme sociálně-právní poradenství, chceme
vytvořit svépomocné skupiny a nabídnout dětem
volnočasové aktivity. Takto chceme superdětem
vrátit jejich privilegium, a sice „mít si kde hrát“.

Za neúspěch považujeme to, že se protahuje
harmonogram projektu oproti původním
představám. Možná jsme podcenili, jak málo
se o superdětech ví a kolik veřejné osvěty
je potřeba.

Social
business?

foto: Jan Hromádko

hodin týdně stráví superděti péčí o svého
nemocného rodiče – snažíme se to změnit

Superdětské centrum se zatím etablovalo
na neziskovém poli. V roce 2014 ho chceme
přetvořit v sociální podnik, a sice tak, že
budeme některé služby poskytovat placeně
i majoritní společnosti. Superděti tak přijdou
do styku i s dětmi z jiných rodin. Tak se pokusíme o inkluzi naší cílové skupiny.

8 / 2011
nápad vytvořit centrum
pro superděti
5 / 2012
výhra v národním kole
Social Impact Award
10 / 2012
získání prostoru
pro superdětské centrum
na Praze 5
12 / 2013
mediální zásah
na aktuálně.cz
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Pragulic

Pepa, průvodce
foto: Michal Cetkovský

Tereza Jurečková, Ondřej Klügl

www.pragulic.cz

Problém

Podle statistik žije v Praze více než 4 000 bezdomovců, kteří trpí zdravotními a existenciálními
problémy a pohybují se na okraji společnosti.

Nápad

Hledali jsme činnost, kterou nikdo nezvládne
lépe než lidé, kteří tráví většinu svého času v ulicích města. Zjistili jsme, že lidé bez domova mají
druhým co nabídnout a rozhodli jsme se na tom
stavět.

Řešení

Pragulic nabízí prohlídky Prahy vedené lidmi bez
domova, kteří vám ukáží skrytá zákoutí města
a provedou vás svým vlastním životem. Bezdomovce nejen zaměstnáváme a zajišťujeme jim
tak pravidelný příjem, ale snažíme se také zlepšit
jejich životní situaci – vzděláváme je, zapojujeme
do dalších aktivit a především pracujeme na tom,
aby se jim vrátilo ztracené sebevědomí. Stejně
tak se ale snažíme působit na veřejnost a pozitivním způsobem pohled na bezdomovce měnit.
Dát běžným lidem šanci svět bezdomovců zažít
a pochopit ho.

1500

návštěvníků provedli naši průvodci
po Praze v roce 2013

Pro Pragulic bylo klíčové, že se sešli správní
lidé, ve správnou chvíli, na správném místě:
Ondra & Chatka & Tereza + SIA 2012
Potkalo nás mnoho úspěchů, na které jsme
pyšní a kterých si opravdu vážíme. Ženou nás
dál a nutí nezklamat ty, kdo nám dali důvěru
a drží nám palce. Nutno ale říct, že kdyby
nebyla SIA, nikdy by tohle všechno nezačalo.

2 / 2012
zahájení Social Impact Award –
nápad pomáhat bezdomovcům
4 / 2012
projekt prohlídek po Praze
5 / 2012
vítězství ve veřejném hlasování
Social Impact Award
8 / 2012
první prohlídky
2 / 2013
zahraniční investor

Social
business?

Neúspěchy nás nikdy příliš netrápily, ale i my
jsme se jich dočkali a můžeme jen říci, že nám
nezbývá nic jiného, než se z nich poučit.
Jsme sociální podnik. Snažíme se hledat
cesty, jak problém řešit jinak. Tak aby nás to
bavilo a mělo to smysl. Pragulic je finančně
udržitelný podnik, plně financován ze svých
zdrojů, s jasnou vizí a plány. Pro ty, kteří se
dočetli až sem, máme nabídku: dvacetiprocentní slevu na naši prohlídku. Stačí k objednávce připsat heslo „sia expo“. Jsme zvědaví,
kolik vás bude.

3–6 / 2013
vypracování byznys plánu
5 / 2013
mezinárodní ocenění
SozialMarie (cena pro sociální
inovace)
6 / 2013
cena Nadace Erste pro sociální
integraci
7 / 2013
Fidelity Future Impact Prize

foto: Jess Collins

10 / 2013
nové produkty a vizuální styl
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Fair Art

projekt „fotka pro
Fair Art“

Martin Leskovjan, Ondřej Stupal, Vojtěch Mlynář, Marek Doseděl, Matěj Chytil,
Jiří Šimek, Michal Adamovský, Silvie Čadská, Kateřina Sedlatá, Matěj Sýkora, Lukáš Kraus,
Tomáš Jungwirth, Martina Hájková, Zuzana Stuchlíková (spolupracující advokátka)

Michal Adamovský,
Věc Makropulos, 2009

www.fairart.cz
Problém

Nápad

Řešení

V České republice doposud chyběla organizace,
která by poskytovala právní služby umělcům a kulturním institucím za dostupnou cenu. Česká umělecká scéna postrádala instituci, která by se starala
o její právní povědomí a zajištění, a která by hájila
zájmy kulturní sféry ve veřejné politice. Proto jsme
založili Fair Art. Náš tým tvoří právníci, které spojuje zájem o umění a potřeba společensky prospěšného konání.
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Pro Fair Art bylo podstatné především to, že
se sešla skupina podobně smýšlejících lidí,
kteří byli ochotni investovat svůj čas a energii. Významně nám pomohla také podpora
zvenčí, díky které se nám otevřely další možnosti – zejména grant od Ministerstva kultury
na stáž iniciátora a spoluzakladatele Fair
Artu Martina Leskovjana u Volunteer Lawyers
for the Arts v New Yorku. A samozřejmě taky
úspěch v Social Impact Award.

Cílem Fair Artu je zajišťovat právní podporu umělcům a uměleckým institucím, rozvíjet a prohlubovat právní povědomí v oblasti práva a umění
u laické i odborné veřejnosti a zlepšovat právní
vztahy na umělecké scéně i mimo ní. Chceme být
důvěryhodným partnerem veřejným institucím,
podílet se na kultivaci veřejné politiky v oblasti
umění a zastávat se uměleckého světa. Zpřístupňujeme právní služby lidem a organizacích, které
si je za jiných okolností nemohou dovolit.
Základem naší činnosti je právní poradenství,
ve vybraných případech zdarma pro bono, jindy
formou klientské spolupráce. Dále se dlouhodobě
snažíme v českém právu zavádět samostatnou disciplínu „právo a umění“. Vrcholkem pomyslné pyramidy naší činnosti je působení v roli „watchdoga“
na poli kulturní politiky a lobbingu při tvorbě nové
legislativy ve spolupráci s etablovanými organizacemi a orgány státní správy.

případů již prošlo naší právní
poradnou

Úspěchem je, že se nám množí případy. Díky
sehranému a překvapivě zkušenému týmu
běží vše skvěle.
Velkou výzvou je nastavit si byznys model
tak, aby příjemci našich služeb dobře rozuměli tomu, že veškerý zisk směřuje zpět
na udržení a rozvoj našich projektů.

Social
business?

Pojem „social business“ si vykládáme jako
podnikání, které akcentuje společenský
dopad své činnosti. Jeho ziskovost je důležitá, nesměřuje však primárně k obohacování
těch, kteří ho provozují, ale k rozvíjení dané
činnosti, a tak i k účinnějšímu řešení určitého
společenského problému. Fair Art se považuje spíše za neziskovou organizaci, která
poskytuje některé komerční služby za úplatu.

11 / 2012
vznik platformy Fair Art
3 / 2013
představení Fair Art
na Art Prague
4 / 2013
interaktivní aplikace férových
smluvních vzorů na webu
5 / 2013
vítězství v Social Impact Award
9–10 / 2013
Martin Leskovjan na stáži
u Volunteer Lawyers for the Arts
v New Yorku
12 / 2013
otevření vlastní kanceláře
a poradny v Karlín studios
1 / 2014
zahájení spolupráce s European
Visual Artists (Brusel),
lobbistickou skupinou za práva
výtvarných umělců v EU

Partneři
Volunteer Lawyers for the Arts,
Cena Jindřicha Chalupeckého,
Gestor, o. s.
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Ke kořenům

Ke kořenům v Lese
vzpomínek
foto: Michal Jenčo

Blanka Dobešová, Monika Suchánska, Alžběta Živá

www.ke-korenum.cz

Problém

Nápad

Řešení

Partneři

V naší společnosti je tabuizována smrt a rituály
s ní spojené. Na polovinu pražských pohřbů
vůbec nikdo nepřijde. Ročně v Praze proběhne
6000 kremací bez obřadu. Každý druhý zesnulý
nemá žádné poslední rozloučení. Z vlastního
výzkumu víme, že řada lidí považuje obřady v krematoriích za neosobní. Přispívá k tomu především to, že smuteční projevy pronáší lidé, kteří
zesnulého vůbec neznali. V pohřební praxi vidíme
i ekologický problém – kámen na náhrobky se
dováží z Číny a používá se velké množství
plastových květin
Před čtyřmi lety jsme na univerzitě začaly
objevovat půvaby ekologického pohřebnictví,
fascinovala nás jeho ohleduplnost k přírodě
i k pozůstalým. Naše nadšení dostalo praktický
základ, když jsme navštívily přírodní hřbitovy
v Německu a Anglii. O projektu Ke kořenům
jsme dlouho snily, ale až díky přihlášce do
Social Impact Award jsme začaly naše myšlenky
a nápady konkretizovat a nahlížet z pohledu
sociálního podnikání.
Zakládáme přírodní hřbitov Les vzpomínek –
prostor pro jedinečné obřady, kde je možné popel
zesnulých ukládat ke kořenům stromů. Vytvořily
jsme také Listy posledních přání – poskytujeme
tak ojedinělou službu plánování pohřbu předem.
Jsme alternativou ke klasické pohřební službě
– organizujeme pohřby, které jsou jedinečné
a zároveň šetrné k přírodě.
Správa pražských hřbitovů, Cesta domů,
Pohřební ústav hl. m. Prahy, Paletky

12

kreativních spolupracovníků nám pomáhá
vytvářet jedinečné pohřby

Máme pocit, že jsme se pro „ekofunebráctví“
narodily. Klíčové je, že se po celou dobu
setkáváme až s neuvěřitelnou podporou
z různých stran – od našich přátel,
kateder, od Správy pražských hřbitovů, lidí
kolem Social Impact Award a celé řady
spolupracovníků a sympatizantů.
Vytváříme první český přírodní hřbitov Les
vzpomínek. Prostor, který budeme v budoucnu
spravovat a oživovat.

5 / 2010
náš objev ekologického
pohřebnictví
léto 2011
putování po přírodních
hřbitovech na jihu Anglie
léto 2012
praxe v roli sjednavatelek
pohřbů v pohřební firmě
v ČR
12 / 2012
začátek spolupráce
se Správou pražských
hřbitovů

Projekt zraje pomaleji, než jsme čekaly.

Social
business?

Myslíme si, že sociální a environmentální
problémy se nemusí řešit jen neziskově.
Ekonomická udržitelnost našeho projektu
znamená, že se mu můžeme věnovat
plnohodnotně. A těší nás, že naše úspěchy
jsou přínosem i pro druhé.

léto 2013
projekt Les vzpomínek
a začátek jeho realizace
5 / 2014
vítězství v Social Impact
Award
léto 2014
začátek spolupráce
s ekologickým
květinářstvím Efemér,
výroba originálních uren

foto: Michal Jenčo

září 2014
vlastní prostory
na Krymské 29
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Zdrojovna

Odpad nebo poklad?
Recyklační workshop
foto: Antonín Matějovský

Jana Němcová, Tereza Klenorová, Helena Kalaninová,
Vilém Kerouš, Blanka Havlíčková

www.zdrojovna.cz
Problém

Nápad

Řešení

Staré či rozbité věci končí v popelnicích nebo
na sběrných dvorech, přestože by mohly dál
sloužit. Je to zejména nábytek, vybavení do
domácnosti a různé dekorace. Ve Francii, Belgii,
Německu, Anglii proto fungují recyklační centra,
kde se takové věci dají opravit a poslat znovu
do oběhu. Technicky vzato se tak předchází
vzniku odpadu a to je i cílem Zdrojovny.

47

Na začátku nám hodně pomohla propagace,
videa a fotografie, které naši podporovatelé
velmi rychle začali šířit na sociálních sítích.
Velký úspěch měly také čtyři workshopy, kam
dorazilo zhruba 150–200 lidí.

Jedna ze zakladatelek Zdrojovny pobývala na studijním pobytu ve Francii, kde se setkala s principem recyklačních center. Po návratu do České
republiky dala dohromady skupinu lidí, kteří se
tomuto tématu už nějakou dobu věnovali. Během
10 měsíců práce uspořádali několik úspěšných
workshopů a oficiálně otevřeli dílnu ve Vršovicích.
Provozujeme komunitní recyklační centrum, kam
mohou lidé přivážet staré věci, kterých se chtějí
zbavit. Propojujeme se zároveň s virtuálními
platformami, jako jsou například všezaodvoz.
cz nebo šiknese.cz. Organizujeme workshopy
a přednášky, na kterých upozorňujeme na nešetrné zacházení se starými věcmi. Recyklační dílna
v České republice chyběla a my se rozhodli založit
tu úplně první.

Za úspěch považujeme, že k nám přichází
lidé, chválí nás, zajímají se, chtějí se zapojit
a podporují nás v našich aktivitách. To nám
dává nejvíce síly ve Zdrojovně pokračovat.
Chybí nám prostory. Objektu, ve kterém nyní
Zdrojovna funguje, hrozí během několika
měsíců demolice. Budeme se muset vystěhovat a hledat dál. Nedaří se nám také získat
potřebnou podporu z oficiálních míst.

Social
business?

Partneři
foto: Antoan Pepelanov

kusů nábytku se již opravilo na našich
workshopech a našlo nový život

Social business chápeme jako specifický
druh podnikání, které v sobě slučuje ekonomické, ekologické a sociální prvky.
Finanční zisk je u nás jen prostředek k dalšímu rozvoji podniku a k posilování ekologických a sociálních aspektů našeho
podnikání. Klademe důraz na lokálnost
a posilování kompetencí lidí ohrožených
vytlačením na okraj společnosti.
CZ Biom – projekt CERREC
3M

11 / 2013
první schůzka Terezy a Jany,
první propagační video
1 / 2013
nové posily do týmu –
Blanka, Vilém a Helena
3–5 / 2014
účast v Social Impact Award,
zvláštní cena
5 / 2014
Rozjezdy roku – 1. místo
v pražské studentské
kategorii
3–6 / 2014
4 velké workshopy pro
veřejnost
jaro 2014
sbírka na hithit.cz,
pilotní projekt programu
Vpohybu Nadace Vodafone
9 / 2014
otevření Zdrojovny
ve Vršovicích
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KoalaPhone

Naše babička
s telefonem
foto: Josef Slavíček

Tomáš Slavíček, Josef Slavíček

www.koalaphone.com

Problém

Nápad

Řešení

Téměř všechny mobilní telefony mají v dnešní
době dotykový displej. Jejich prostředí je ale
složité a nepřehledné. Pro starší lidi je velmi
obtížné je používat, nevidí na malé písmo, špatně
se jim zadává text. Přesto chtějí držet krok
s technikou, být v kontaktu s rodinou. Tito aktivní
lidé nechtějí omezené seniorské telefony, rádi
by používali fotoaparát a další funkce.

340

Povedlo se nám zkombinovat zkušenosti z předchozích projektů s dostatkem volného času
a nadšení. K dokončení nám velmi pomohla
zpětná vazba od uživatelů i mentorů.

Naše babička za námi často chodila, že má problém s telefonem. Zkusili jsme jí pořídit seniorský
telefon s velkými tlačítky, ale to jí nepomohlo.
Babička je aktivní a ráda cestuje, určitě si nepřipadá stará. Začalo nás zajímat, jak stejný problém
řeší jiní lidé. Téma nás nakonec natolik zaujalo,
že jsme výzkum rozšířili až na diplomovou práci
a rozhodli se navrhnout řešení.
KoalaPhone je nové prostředí pro dotykové telefony, které od základu zjednodušuje ovládání
mobilu pro lidi s horším zrakem a seniory. Nabízí
velkou klávesnici, zvětšený editor zpráv i přehledný seznam kontaktů. Aplikace jako fotoaparát,
prohlížeč fotek, budík a svítilna jsou upravené pro
snadné ovládání. Telefon navíc dokáže nahlas přečíst zprávu a je možné mu také text nadiktovat.

foto: Josef Slavíček

uživatelů během prvních dvou týdnů
po umístění aplikace na Google Play

Za úspěch považujeme skutečnost,
že od počátečních pokusů se nám opravdu
podařilo dokončit funkční aplikaci, kterou si
kdokoliv může stáhnout a nainstalovat.
Z ČR máme dobré ohlasy a na naši aplikaci
vyšlo i mnoho recenzí. Zatím se nám ale
nepodařilo prosadit v dalších zemích.

Social
business?

Sociální podnikání je činnost, kdy se
komerční firma snaží nejen o zisk, ale svou
činností i pomáhá znevýhodněným osobám.
Jsme rádi, že náš projekt také může ulehčit
život mnoha lidem. Pokud člověku zeslábne
zrak nebo se mu začnou klepat ruce, neměl
by být hned odstaven z aktivního života.

5 / 2013
první nákresy projektu
12 / 2013
2. místo v soutěži eClub
na ČVUT
2 / 2014
návštěva konference MWC
v Barceloně
2–5 / 2014
testování aplikace se seniory
5–9 / 2014
účast na akceleračním
programu Social Impact
Award
9 / 2014
vydání placené verze
aplikace
10 / 2014
vydání stříbrné edice
aplikace zdarma
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Joy Ride!

Ráďa zkouší
své schopnosti
na paintballu
foto: Michal Berger
(Jarhead studio)

Jan Vimmer, Tomáš Vimmer

www.facebook.com/joyridecz, www.joy-ride.cz

Problém

Nápad

Řešení

Hendikepované děti a mladí lidé mají kromě
svého postižení další velkou nevýhodu – jsou
izolováni od svých zdravých vrstevníků. Mladí
lidé často při kontaktu s hendikepovanými
pociťují zbytečný respekt a obavy a trpí
řadou zažitých předsudků. Problematické
jsou i speciální programy pro hendikepované
děti a mládež – zájezdy a aktivity jsou často
nezáživné, monotónní, ale také nákladné,
protože rodiče dětí musí nést také náklady
za odborného asistenta.
Vše začalo díky osobnímu kontaktu se Zdeňkem,
který je kvůli mozkové obrně upoutaný na invalidní vozík. Zjistili jsme, jakým problémům denně
čelí a co to obnáší, když chce někam vycestovat.
Rozhodli jsme se proto jemu a jeho spolužákům
zprostředkovat, co na zájezdech zažíváme my
a jako asistenty jsme zapojili své vrstevníky.
Hendikepovaní tak skrze JOY RIDE! mohou na
své obtíže na chvíli zapomenout a asistentům
měníme pohled na život.
Organizujeme zájezdy a aktivity pro hendikepované děti a mladé lidi, kde roli asistentů zastávají jejich zdraví vrstevníci. Vymýšlíme moderní
a atraktivní program, snažíme se tvořit párty
atmosféru a zábavnou a originální formou bořit
zbytečné bariéry mezi oběma skupinami. Kolem
našich zájezdů se tvoří silná a stálá komunita
lidí, které přinášíme neskutečné množství radosti
a to nás nesmírně naplňuje a nabíjí.

50

mladých dobrovolných asistentů s námi
jelo na náš vůbec první zájezd

Nejdůležitější byli a jsou pro nás lidi a jejich
osobní přístup, na kterém celý náš projekt
stojí.
Úspěchem jsou pro nás zdárně uskutečněné
zájezdy, každý úsměv a radost, kterou
projektem přinášíme. Úspěšná byla také
naše účast v Social Impact Award, kde
jsme vyhráli veřejné hlasování.
Jako neúspěch vnímáme, když jsme pozadu
oproti našemu časovému plánu, nicméně se
stále snažíme vše dohánět.

Social
business?

Pod pojmem „social business“ si představujeme podnikání, jehož hlavním cílem je zlepšovat kvalitu a požitek ze života určité znevýhodněné skupině. V sociálním podnikání hrají
více než obvykle důležitou roli aspekty jako
komunita, osobní přístup, pocity a emoce.
A to vše naším projektem splňujeme.

3 / 2013
vznik cestovní kanceláře
pro mladé LAYNO Tour
11 / 2013
volnočasové aktivity
s hendikepovanými dětmi
2 / 2014
nápad Joy Ride!
5 / 2014
první zájezd Joy Ride!
s účastí 70ti lidí,
vítězství v soutěži Social
Impact Award,
druhý zájezd Joy Ride!,
účast na Českém běhu žen
6–9 / 2014
akcelerační program SIA
7 / 2014
mezinárodním setkání SIA
ve Vídni
7 / 2014
třetí zájezd Joy Ride!
8 / 2014
čtvrtý zájezd Joy Ride!,
reportáž v ČT

foto: Michal Berger (Jarhead studio)
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Rekola

Na projížďce
Prahou
foto: Martina Outlá

Vítek Ježek, Filip Ježek, Pavel Fuchs, Radka Hodová, Lucka Šambergerová,
Honza Koutný, Jan Matošík, Martina Outlá

www.rekola.cz
Problém

Nápad

Řešení

Cestování po Praze je vzhledem k dopravním
zácpám někdy zdlouhavé, tudíž jsme se rozhodli
nabídnout obyvatelům Prahy (později i dalších
měst) alternativní možnost dopravy. Stará jízdní
kola, která nám věnovali občané, jsme opravili,
natřeli na růžovo a vypustili do ulic. Růžová barva
značí „veřejný prostor“, respektive „co je růžové, to
je pro všechny“.

11 400

Klíčová pro nás byla odvaha vůbec začít projekt realizovat. Stejně důležitý je pro nás celý
náš tým a tým dobrovolníků, kteří bezvadně
pomáhají.

Jelikož jsme vášniví cestovatelé, nápad spustit
u nás systém sdílených kol vznikl během našich
častých cest do zahraničí. Téměř v každém větším
evropském městě tzv. bikesharing funguje a zpříjemňuje i usnadňuje obyvatelům pohyb po městě.
Kola navíc dělají město, řekněme, tak nějak milejší.
V Praze bohužel nic takového zatím nebylo, tak
jsme se rozhodli tento nedostatek napravit.
V našem modelu bikesharingu nejsou kola závislá
na pevných stojanech. Uživatel si pomocí mobilní
aplikace vyhledá kolo, které je mu nejblíže. Kolo
má na sobě viditelně umístěný kód, který uživatel zadá do aplikace. Obratem mu přijde číselný
kód zámku a může vyrazit na cestu. Když chce
kolo vrátit, zamkne ho na nejbližší vhodné místo
a v aplikaci zadá do mapy jeho polohu, aby ho
mohl najít další uživatel.

km najezdili uživatelé Rekol po Praze
za prvních šest měsíců provozu

Těší nás rozrůstání Rekol do dalších měst
(Brno, Olomouc, Pardubice…) a stálý nárůst
členské základny, díky které jsou Rekola
každodenně v provozu.
Za neúspěch považujeme fakt, že i přes velký
počet Rekol jsou v Praze ještě stále dopravní
kolony. Zároveň to pro nás představuje výzvu
do budoucna.

Social
business?

Rekola zapadají plně do principů, na kterých se zakládá „social business“. Snažíme
se o udržitelný a vlastním životem fungující
systém dopravy, který je dostupný všem bez
rozdílu. Finance využíváme na zdokonalování
služby a zabezpečení kol a o tom, že projekt
děláme s radostí, ani nemluvě.

4 / 2014
oficiální spuštění Rekol
v Praze
5 / 2014
cena poroty Social Impact
Award
6 / 2014
spuštění nové nativní
aplikace,
do provozu v Praze
vpuštěno 6 koloběžek
7 / 2014
Rekola součástí LFŠ
v Uherském Hradišti
9 / 2014
zdvojnásobení počtu
Rekol v Praze

Partneři
Nadace Vodafone,
Etnetera, hlavní město
Praha, Klubovna, Inmite,
manGoweb
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Bezobalu

Počátky testovacího
prodeje
Foto: Lucie Valerová

Petr Hanzel, Lucie Valerová, Ondřej Tesař, Lenka Soukupová

www.bezobalu.org

Problém

Nápad

Řešení

Víte, že průměrná česká rodina vyprodukuje
přes tunu odpadu ročně? Že jsme nejobéznější
zemí Evropy? Že v ceně potravin jsou započítané
skryté a zbytečné náklady? Že třetina jídla
skončí v koši? Bezobalu.org pálí nezodpovědnost
současného konzumního způsobu života. Chce
tedy „bez obalu“ upozorňovat na jeho negativní
dopady a nabídnout alternativu k ekologicky
i spotřebitelsky bezohlednému způsobu
distribuce potravin.
Chceme v ČR zavést dobrou praxi ze zahraničí –
distribuci potravin šetrnější k přírodě, zdraví
i peněžence – na váhu a ve znovupoužitelných
obalech. Zákazníci bezobalových obchodů kupují
jen tolik, kolik (s)potřebují, nevytváří odpad
a platí jen za obsah a jeho kvalitu, nikoliv
za jednorázový obal a s ním spojené výrobní
a propagační náklady. Inspirovali jsme se
výzkumem organizace Ecologos, díky němuž
se bezobalová distribuce rozšířila v Itálii.
V rámci neziskového testovacího prodeje
provádíme výzkum, který poskytne metodické
a právní zázemí pro zavedení této formy distribuce potravin na český trh. Výzkum probíhá na
třech osách: koncoví zákazníci (zpětná vazba,
přenos a skladování potravin), provoz prodejny
(skladování, hygiena, dávkování), dodavatelé
(ochota, logistika dodávek). Poznatky chceme
převádět do praxe, sdílet a šířit při osvětových
aktivitách.

5 / 2012
úspěch prvotní myšlenky
v Social Impact Award

1200

kilogramů odpadu vytvoří průměrná
česká rodina za rok – chceme to změnit

Klíčové bylo nezaleknout se vyšlapávání
trnité cesty. Dále podpora a pomoc přátel
i dobrovolníků a aktivita Petra Hanzela,
který se rozhodl věnovat Bezobalu naplno.
Otevření testovací bezobalové prodejny.
Běží na klubovém základě a závisí na
pomoci našich dobrovolníků. Setkáváme se
s pozitivními odezvami a lidé se rádi vrací.
Dílčí neúspěchy se objevují a zase ztrácí.
Je nutné se z nich poučit a umět s úsměvem
a dobrými vztahy pokračovat dál.

Social
business?

Partneři

Pro nás jde o způsob, jak nezávisle financovat
a podporovat pozitivní změnu ve společnosti.
Ačkoli výzkum a osvěta vedoucí k zavedení
a zaštítění bezobalového prodeje proběhnou
na neziskové bázi, měly by v budoucnu
poskytnout zázemí pro vývoj byznysového,
tedy soběstačného modelu.

3 / 2013
první zkusmá objednávka potravin
pro uzavřený kruh několika rodin
(dalších pět objednávek se již
nevešlo do obýváku a obsadily
domovní sušárnu)
léto / podzim 2013
studijní a síťovací cesty
za spřízněnými bezobalovými
projekty v Evropě
5 / 2014
pronájem prostoru ve dvoře
na Bělehradské 96, Praha 2
6–9 / 2014
DIY výroba zařízení prodejny
(materiál získaný crowdsourcingem
+ nezištná pomoc přátel architektů,
projektantů a konstruktérů)
9 / 2014
informace o přípravě prodejny
v Respektu, vlna mediální
pozornosti
10 / 2014
vítězství v HUB MashUp Vol. 21

Glopolis, Informační centrum OSN, Slow Food
Youth, Kuchařky bez domova, Impact Hub Praha,
Kokoza, Zdravé žití, DIY Praha, paletky.cz,
Bio Zahrada, O.T.A. atelier, Zachraň jídlo

11 / 2014
otevření prodejny
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People in Safety

Zimní testovací
provoz v Brně
Foto: Jakub Zaviačič

Jakub Zaviačič, Marek Švábenský

www.peopleinsafety.cz

Problém

Nápad

Řešení

Projekt se snaží doplnit chybějící skládanku
systému, který se stará o lidi bez domova.
Velkým problémem v řešení bezdomovectví
je nedostatečná kapacita nocleháren, zejména
v zimním období. Chybí také pracovní místa,
která by lidem bez domova pomohla v přechodu
do normálního života.

1

Klíčové pro náš projekt bylo, že jsme si zvolili
aktuální a závažné téma. Do projektu jsme
se pustili naplno a vložili do něj obrovské
množství energie i peněz.

Navrhli jsme „Inteligentní záchranný modul“, který
slouží jako mobilní zimní útočiště pro lidi bez
domova. Modul je navíc vyroben z vyřazeného
lodního kontejneru, který je tak smysluplně zrecyklován. Jeho povrch se upravuje speciální izolační
hmotou, díky níž se uvnitř vyhřeje teplem, které
vydávají jeho obyvatelé povrchem těla a dechem.
Navíc má vlastní solární panely, které zajišťují
elektrickou energii pro svícení a vzduchotechniku.
Nabízíme městům přechodné ubytování pro lidi
bez domova formou Inteligentního záchranného
modulu. Navíc do samotné výroby modulů
chceme zapojit co nejvíce lidí bez domova.
Navrhujeme z vyřazených kontejnerů stavět
i sociální byty, které budou finančně dostupné
a při jejich výrobě mohou vznikat pracovní
místa pro sociálně znevýhodněné.

obyvatel našeho modulu v Brně získal
stálou práci, ale zůstal zde přespávat
až do konce pilotního provozu

Velkým úspěchem byl pilotní projekt v Brně.
Přespávalo v něm průměrně 12 lidí za noc
a během během dvaceti dní provozu si
dva obyvatelé modulu našli práci.
Za neúspěch zatím považujeme boj
s byrokracií a nevolí některých organizací.
Kompenzujeme to velkým úsilím
a přesvědčováním...

Social
business?

Společensky prospěšné podnikání chápeme
jako zdravou formu organizací, které se snaží
řešit nějaký sociální problém. Když svůj
projekt založím na byznysu jako jeho klíčové
složce, mohu ho tak dále rozvíjet a posouvat.

9 / 2013
prvotní myšlenka
11 / 2013
zahájení výstavby
prototypu Inteligentního
záchranného modulu
5 / 2014
2. místo na 55. mezinárodní
konferenci SVOČ Zvolen,
Ocenění ZSVTS za vědeckou
studentskou práci 2014
5 / 2014
vítězství v soutěži Social
Impact Award
12 / 2014
pilotní projekt People
in Safety v Brně – zahájení
zkušebního provozu
1 / 2015
průměrný počet lidí
v modulu 12 za noc

Partneři
MČ Brno-střed

foto: archiv People in Safety

foto: Aya Lesch
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Czechitas

Letní škola programování
pro středoškolačky
foto: Evka Neuman

Dita Přikrylová, Monika Malátková, Miroslava Jarešová

11 / 2013
jméno a grafická identita

www.czechitas.cz

8 / 2014
partnerství s JIC, právní identita

Problém

Nápad

Řešení

V oboru informačních technologií dlouhodobě
působí málo žen. Za posledních 10 let klesl počet
žen zaměstnaných v IT o celých 15 %. V roce 2020
bude chybět na trhu až 5 milionů IT odborníků.
S technologickým pokrokem úplně zaniknou
běžné profese nebo budou vyžadovat technické
dovednosti. Ženám chybí sebevědomí nebo
motivace se vzdělávat a pracovat v IT.

839

3 / 2015
celoroční partnerství s Adastra
Klíčové pro nás bylo načasování a skvělý tým.
A pak řešení tématu, které je momentálně
předmětem mnoha diskuzí na úrovni EU
a zároveň se s technologickým pokrokem
stává prohlubujícím problémem.

Jsme holky, které vystudovaly IT nebo v tomto
oboru aktuálně pracují a chtějí a umí své znalosti
a motivaci předat dál. Čerpáme z vlastních zkušeností
a přesvědčení, že ženy do IT patří. V roce 2014
jsme uspořádali první programovací workshop
a měli jsme narváno. Pak jsme zjistili, že dokážeme
absolventky propojovat s firmami, a reálně tak
řešit genderovou nevyváženost pracovních týmů.
Pořádáme jednorázové workshopy, intenzivní
kurzy, motivační přednášky, letní tábory, akademii
programování pro děti. Vytváříme bezpečné prostředí,
kde se dívky nebojí ptát. Tvoříme online komunitu
lektorů, na kterou se lze obrátit s otázkami
souvisejících se sebevzděláváním a dalším
kariérním rozvojem. Spojujeme firmy se zájmem
o zaměstnávání žen s dívkami se zájmem o IT.

dosavadní počet absolventek
našich IT workshopů

10 / 2014
první workshop v Praze
(tvorba webových stránek)

Úspěchy slečen, které díky nám získaly
práci v IT nebo novou dovednost.
Spustili jsme projekt externích zakázek,
na jejichž vypracování se mají podílet
absolventky s lektory. Ukázalo se, že na
to potřebujeme víc zkušeností a času.

Social
business?

Partneři

4 / 2015
první zaměstnaná slečna v IT
díky našim kurzům
5 / 2015
výhra ve veřejném hlasování
Social Impact Award
7 / 2015
zahraniční partnerství
s Konica Minolta
8 / 2015
letní tábor pro středoškolačky

Dokážeme řešit problém se společensky
významným přesahem. Ke zvyšování počtu
žen v IT a technologickým dovednostem
mládeže přistupujeme „zespodu“ –
motivujeme je, vzděláváme a jsme jejich
průvodcem až do fáze získání práce v IT.

Konica Minolta, Impact Hub,
Adastra, Microsoft

9 / 2015
výhra na Dni D
Social Impact Award
9 / 2015
zahájení Akademie programování
pro děti na SŠ a ZŠ (celoroční
projekt s Microsoft)
10 / 2015
první zaměstnanci, první
placené kurzy programování

foto: Evka Neuman

SOCIAL
IMPACT
AWARD

Sharygator

Typická garáž
ke sdílení
foto: Robert Johnson

Robert Johnson, Jiří Marek, Martin Zavadil, Jan Jílek,
Eva Clarkson, Karolína Zoufalová

www.sharygator.cz
Problém

Nápad

Řešení

Každý z nás si kupuje věci, které téměř nepotřebuje nebo je použije snad jednou za rok. Tyto
věci nám pak zabírají drahocenný prostor,
vysávají bankovní účet a vyžadují naši péči.
A nejen to. Každou věc, kterou vidíte kolem
sebe, musel někdy někdo z něčeho vyrobit.
Stálo to spoustu úsilí, zdrojů a energie.
Poškodilo se tím i naše životní prostředí.

335

Nápad vznikl po návratu z měsíčního „eurotripu“,
kdy jsme ubytování hledali přes Airbnb a bylo
to super, za celou dobu nenastal ani jediný
zádrhel. Když jsme se vrátili, tak jsme si chtěli
na Facebooku vypůjčit stan od přátel. Nikdo
z kamarádů nám ho ale nemohl půjčit.
A v tom nás to napadlo! Udělat „Airbnb
na věci“. Dává to naprostý smysl!
A tak jsme se pustili do práce…
Tím, že si věc půjčíme, místo abychom si ji
kupovali, ušetříme spoustu úložného prostoru,
starostí a peněz. Už nemusíme kupovat věci,
na které se bude jen prášit. Můžeme žít
s méně závazky a s více penězi na ty opravdu
důležité záležitosti. Půjčováním také zásadně
snižujeme náš dopad na životní prostředí.

tolik předmětů už našlo nové uplatnění
v rukách kutilů, cestovatelů a sportovců

5 / 2015
beta verze webu

Právě teď stojíme před branami revoluce
sdílené ekonomiky. Všichni jsou si toho
vědomi. Stačí už jen relativně málo
a nastane dominový efekt. Pomáhá nám
být tahounem v této zásadní změně.

5 / 2015
výhra v Social Impact Award

Největším úspěchem zatím byla možnost
vystupovat v pořadu @Online během
hlavního vysílacího času na ČT24.
Jen za to odpoledne se přišlo na náš
web podívat 1500 lidí.

6 / 2015
účast v mentoringovém
programu PWC

Bohužel jsme museli překódovat
velkou část webu kvůli špatné
původní architektuře.

Social
business?

11 / 2014
start kódování webu

Společensky prospěšný business se liší
od toho tradičního v jedné zásadní věci
– pomáhá i lidem mimo své zákazníky.
A tam přesně zapadáme my. Učíme
lidi spotřebovávat méně a tím jako
společnost mít více.

6 / 2015
interview na ČT24

9 / 2015
prvních 1000 fanoušků
na Facebooku
10 / 2015
nábor nových
nadšenců do týmu

Partneři
CityTools s. r. o.

SOCIAL
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JAPŮ

JAPŮ na farmářských
trzích v pražských
Dejvicích
foto: D. Risser

Jana Půlpánová, Karolina Risser, Viktor Šauer

www.japu.cz

Problém

Nápad

Řešení

Žijeme v rychlé době, kdy se na nás denně hrne
mnoho úkolů a činností, mnohdy nemáme čas
se kvalitně a zdravě najíst, věnovat čas domácí
přípravě jídla a studiu vlivu potravin na naše
zdraví. Přibývá potravinových alergií na laktózu,
lepek, rozšiřuje se diabetes, obezita a poruchy
trávení.

24 /5

Klíč našeho úspěchu je v tom, že reagujeme
na potřeby dnešní doby, máme chutný
produkt, který lidi baví a vrací se k němu.
JAPŮ oceňují prodejci i nutriční poradci.

Chceme, aby bylo jednoduché jíst zdravě, sami
řešíme potřebu rychle a zdravě se stravovat.
Chyběla nám ta správná alternativa, která by
splňovala naše náročné požadavky. Pestré
jídlo připravené dle principů zdravé výživy,
bez zbytečné chemie, cukru, bez pšenice
a bez živočišných produktů. Jídlo pro zdraví
a pohodu. Víme, že změnu ve stravování
nechceme jen my, ale je nás takových
více po celé ČR.
Rozhodli jsme se chybějící produkt vytvořit.
Děláme balená zdravá jídla JAPŮ dle principů
zdravé výživy jako alternativu k rychlému
občerstvení. V nabídce máme obilné krémy se
semínky slazené ovocem a luštěninovo-obilné
saláty se zeleninou a kořením. Začínáme JAPŮ
přibližovat lidem. Zavážíme do obchodů se
zdravou výživou, do farmářských obchodů,
do škol, do firem i domácností. Děláme
osvětu o zdravém stravování.

jídlo s pětidenní trvanlivostí, které si
může kdokoliv objednat a mít ho po ruce

Dělá nám radost, když lidem chutná.
Mnoho lidí říká „co je zdravé, není
chutné,“ my víme, že co je zdravé,
může být i chutné a oblíbenost JAPŮ
je toho důkazem.
Dlouho trvá najít vhodné lidí do týmu
a naše řady se tak rozšiřují pomalu.
Také se nám nedaří dostat do online
obchodů s jídlem a do prodejních
automatů.

Social
business?

Společensky prospěšné podnikání má
pozitivní dopad na společnost. Naše
podnikání je zaměřené na zdravé stravování
přirozeným způsobem. Už nechceme mít
na každé kroku nezdravé bagety, pizzu,
pekařství – jídlo bez nutriční hodnoty,
které nám kazí postavu i zdraví. Lidé
se mění a my jim změnu jídelníčku
usnadňujeme.

10 / 2012
první vaření ještě
pod názvem JAPŮ PAPŮ
v kampusu ČZU
10 / 2013
obnovení výroby,
ale jen na 3 měsíce
7 / 2014
založení firmy Balance
Food a výroba produktů
pod názvem Japů Papů
3 / 2015
noví spolupracovníci,
založení firmy
Envirostyl s. r. o.
5 / 2015
ocenění v Social
Impact Award
jaro / léto 2015
účast na akcích:
farmářské trhy Kulaťák,
festival Highlander,
Veggie parade,
Veganské hody,
Street Food Festival,
Street Food Jam,
Veganská náplavka,
Vegefest
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foto: archiv Třetí rodič

TŘETÍ RODIČ

2013
ŽIVOTNÍ ZLOM – Autorka projektu
Kamila Petrovská se dostává
do role nevlastního rodiče.

Kamila Petrovská, Helena Šaldová, Štěpánka Lehmann, Jan Froněk

www.tretirodic.cz

Problém

Nápad

Řešení

V důsledku téměř 50% rozvodovosti a rozchodovosti párů s dětmi se dostává až 50 000
lidí ročně do nové role nevlastního rodiče.
Nevlastní rodiče a jejich partneři řeší především: nedostatek informací k tématu, chybějící
příklady z praxe jiných rodin, chybějící ověřené
postupy na řešení problematických situací.
„Když jsem začala žít s partnerem, který má
děti z předchozího vztahu, začala mě napadat
spousta otázek k mé nové roli nevlastní matky.
Co mám dělat, aby se mnou bylo dětem dobře? Co
naopak dělat nemám? Mám být více kamarádkou,
nebo dalším rodičem? Jak se budeme oslovovat?
Jak zdravit? A co budu dělat, když mě nepřijmou?
Odpovědi jsem hledala jak na internetu, tak
u psychologa. Uspokojivé informace jsem
nedostala nikde. A tak se spojil osobní zážitek
s mojí dlouholetou praxí v psychologické práci
s lidmi a zrodila se myšlenka: Jednou o tom
napíšu knihu.“ Kamila Petrovská
• shromáždění informací k tématu
a zpřístupnění veřejnosti (www.tretirodic.cz),
probíhá od června 2015
• natáčení a zveřejnění video-příběhů
z praxe nevlastních rodičů (zveřejněno
na www.tretirodic.cz a na youtube kanálu),
probíhá od dubna 2015
• vzdělávání v tématech, která jsou
pro nevlastní rodiče náročná (semináře
a workshopy), probíhá od července 2015
• kniha Třetí rodič (na základě předchozích
bodů popisuje nejpalčivější témata třetích
rodičů a nabízí řešení, která se ověřila
v praxi), plánováno na rok 2017
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zhlédnutí videí s tématikou nevlastního
rodičovství na kanálu Youtube Třetí rodič

Vize, důvěra ve vlastní intuici, podpora okolí,
vítězství v Social Impact Award, zpětné vazby
od cílové skupiny.
Realizace 8 seminářů
pro nevlastní rodiče.
Vše jde pomalejším tempem,
než jsme si původně mysleli.

Social
business?

Koncept sociálního podnikání pomáhá
Třetímu rodiči postavit realizace vize
na dlouhodobě udržitelných finančních
podmínkách. Díky sociálnímu podnikání
naplňujeme společensky prospěšné cíle
skrze finanční model, který není závislý
na grantech a vnější podpoře.

2014
FRUSTRACE – Autorka projektu
osobně zažívá nedostatek
informací a podpory k tématu
nevlastního rodičovství v ČR.
1–4 / 2015
VIZE – Pojmenování vize komplexní pomoci pro nevlastní
rodiče a spolupráce se socioložkou Štěpánkou Lehmann.
5 / 2015
START – Projekt Třetí rodič
získává 1. místo v Social
Impact Award.
6–9 / 2015
ROZVOJ – Akcelerační program
SIA. Projekt přechází od nápadu
k realizaci: pojmenování projektového plánu a business modelu,
plnění webových stránek informacemi pro nevlastní rodiče, diskuze
pro nevlastní rodiče v uzavřené
FB skupině, databáze kontaktů
na nevlastní rodiče, vzdělávací
workshopy, spolupráce s médii,
natáčení a zveřejnění video příběhů třetích rodičů, články s know-how pro nevlastní rodiče.
9 / 2015
OCENĚNÍ – Absolutní vítězství
v Social Impact Award (Cena
za největší letní pokrok).
9–12 / 2015
DALŠÍ RŮST – Pokračování všech
předchozích aktivit + budování
týmu (3 noví spolupracovníci)
a překlady článků ze zahraničí.

foto: archiv Třetí rodič
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