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Národní finále Social Innovation Relay
Díky 5. ročníku mezinárodního projektu Social Innovation Relay si další generace studentů
vyzkoušela, že podnikání nemusí jen vydělávat, ale zároveň může prospívat společnosti.
Celkem se zúčastnilo 34 středoškolských týmů z celé republiky a jejich nápady na sociální
podnikání podporovaly invalidy, životní prostředí i vzdělávání a sdílenou ekonomiku. Ve
finále, do kterého po splnění různých úkolů postoupilo 9 týmů, zvítězil tým SOŠ Hranice, u
kterého porota ocenila nejen dobrý nápad, ale i životaschopnost byznys plánu. Více ZDE

Webinář Udržitelné podnikání s BayerFund
Ve středu 6. 5. 2020 se uskutečnil online webinář na téma Udržitelné podnikání. Více než 80
účastníků z řad studentů a vyučujících ze středních škol z celé ČR mělo možnost zhlédnout
velmi inspirativní prezentaci v podání Helči a Míši z organizace Czech Zero Waste na téma
„Život bez odpadu“.
Prezentující například přišli s konkrétními radami a tipy, jak si odpad do života nepouštět a jak
si s tím, co se v něm objeví, poradit co nejvíce ohleduplně k lidem i k přírodě. Dále se
posluchači dozvěděli, proč je dobré proti odpadu bojovat, o čem bezodpadový životní styl je a
jak jej prakticky a jednoduše uskutečnit. V další části webináře se ujala slova studentka a
mladá podnikatelka Helena Sojková s tématem „Udržitelné podnikání“, která představila
nejen svůj životní a business příběh, ale také svůj vlastní projekt Kupcake.
Účastníci se tak dozvěděli, zda je možné úspěšně aplikovat prvky sociálního podnikání v
praxi a jakou roli hraje v podnikání minimalismus a uvědomělá spotřeba. Heslem celého
webináře bylo tvrzení: „Pokud tak podnikám, měl bych tak i žít.“ Na závěr celého webináře

následovala diskuze, do které se s nadšením zapojilo mnoho účastníků a využilo tak možnost
položit otázku odborníkům z tohoto odvětví.

JA Učitel podnikání 2019/2020
JA Czech chce poděkovat všem učitelům výukového programu JA Studentská Firma, kteří se
aktivně zapojili do celoroční soutěže JA Učitel podnikání 2019/2020.
Pedagogové jsou hodnoceni za celoroční přístup k rozvoji svých podnikatelských znalostí a
dovedností, které jsou potřebné pro výuku a úspěšnou práci se studenty. Program zahrnuje
řadu aktivit, za něž pedagogové postupně získávají body. Tato soutěž je realizována v rámci
dlouhodobé partnerství JA Czech a Raiffeisenbank. Vítězům 2. ročníku soutěže srdečně
blahopřejeme!
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