
 

 

Social Innovation Camp Praha 2013 

v kostce 
Co je Social Innovation Camp? 

Cílem SICampu je propojit lidi různých profesí a nadání, kteří sdílí touhu zlepšovat svět kolem sebe a víru, 

že toho mohou dosáhnout pomocí elektronických nástrojů. V rámci SICampu se 60 lidí sejde na jeden 

víkend na jednom místě, vytvoří týmy kolem šesti nápadů na společensky prospěšné weby, aplikace apod. 

a nápady rozpracují do životaschopných projektů. Během SICampu si týmy ujasní cíle svých nápadů,  

vytvoří byznys plán, marketingovou strategii, logo, návrh na výzkum uživatelských potřeb či beta verzi 

webu.  Vše jim usnadní workshopy, ale také příjemné prostředí a občerstvení, které jim pořadatelský tým 

zajistí. Vrcholem víkendu je veřejná prezentace rozpracovaných nápadů, na které porota vybere ten 

nejlepší, který bude inovátorský a  přitom realistický a efektivně řešící daný problém. Vítězný nápad získá 

50 000 Kč jako pomoc do první fáze své realizace.  

Jak se dostat na Social Innovation Camp? 

Na SICamp se lidé mohou přihlásit přes formulář na webu inovaceprospolecnost.cz buď s nápadem na 

společensky prospěšný elektronický nástroj, nebo se mohou přihlásit jen jako účastníci, kteří chtějí 

pomoct s prací na nápadu někoho jiného. Přihlašování je otevřeno od 26. 8. do 13. 10. 2013. Pokud lidé 

chtějí kromě sebe přihlásit také svůj nápad, mohou se rozhodnout, zda bude jejich nápad vystaven v Burze 

nápadů na našem webu, kde se k němu může vyjadřovat veřejnost, nebo zda k jeho zveřejnění dojde 

pouze v případě, že bude vybrán mezi šest vítězných nápadů, které pojedou na SICamp.  

Z přihlášených nápadů bude šest vítězných vybírat odborná porota. Autoři vítězných nápadů budou 

automaticky pozváni na SICamp. Zbylé účastníky do šedesát vybere z přihlášených realizační tým. Účast na 

SICampu je zdarma. 

Koho hledáme? 

Hledáme programátory, grafiky, marketéry, projektové manažery, sociální pracovníky, občanské aktivisty 

a další nadšence do společenských inovací, kteří mají chuť problémy řešit a ne se s nimi smířit. 

Skvělou cestou na Social Innovation Camp jsou PRECAMPY 

Zkušenost nám ukázala, že víkendový SICamp je natolik intenzivní, že není možné účastníky vytrhávat 

z práce příliš velkým množstvím workshopů. Proto jsme letos počet workshopů na samotném SICampu 

omezili na tři, ale naopak zcela nově organizujeme tři tzv. precampy, kde se účastníci mohou dozvědět víc 

o sociálních inovacích a na tematicky zaměřených workshopech mohou vymýšlet nejlepší cestu 

k inovativnímu řešení společenského problému, který je pálí. Účast na precampu sice nezaručuje 

pozvánku na Social Innovation Camp, ale to, co se na nich mohou účastníci dozvědět, rozhodně zvyšuje 

jejich šance. První, úvodní precamp představuje téma sociálních inovací, umožňuje setkání s inovátory, 

kteří již nějaký inovativní a společensky prospěšný elektronický nástroj na svět přivedli, a umožňuje 

zamyslet se v týmu nad řešením různých společenských problémů. Druhý precamp nabízí workshop na 

téma Design thinking ve službách. Účastníci se naučí identifikovat a zlepši slabá místa svého nápadu na 

inovaci. Třetí precamp je ve znamení brandu, ale neomezí se na název nebo logo, nýbrž značku představí 

http://www.inovaceprospolecnost.cz/
http://www.inovaceprospolecnost.cz/precampy


jako duši projektu, která má odrážet především to, co projekt umí a pro koho je. Účast na všech 

precampech je zdarma.  

Tradice a co se nám už povedlo 

Model Social Innovation Campu byl přebrán z mezinárodní platformy sicamp.org. SICamp se v České 

republice koná už potřetí. První se konal v Praze v roce 2010, druhý v Brně v roce 2012. Letos se SICamp 

vrací do Prahy. Na to, co se povedlo v loňském vydání SICampu, se můžete podívat zde. Na našem webu je 

také k nahlédnutí Burza nápadů z minulého roku, stejně jako 6 nápadů, se kterými se loni pracovalo.  

Partneři 

Generálním partnerem projektu je pražský multifunkční prostor Era svět, který i celý Social Innovation 

Camp hostí. Partnerem  je nově i Fond T-Mobile, který projekt podporuje v rámci jednoho z nových pilířů 

fondu s názvem VYMYSLEME TO. 

Termíny a lidé 

26. 8. až 13. 10.  Přihlašování na Social Innovation Camp  

11. 9.    1. precamp  (Sociální média jako nástroj změny aneb Inovátoři, zadejte se!) 
   Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 
   18:30 až 21:30 
   Hosté:  Jaroslav Valůch, Krizová mapa Česka 
    Petr Soběslavský, UmSemUmTam.cz 
    Jakub Hybler, Kanarci.cz 
    Pavel Eichler, HitHit.cz 
    Šárka Hastrmanová, InovaceProSpolecnost.cz 
 
1. 10.    2. precamp (Jak posunout nápad k realitě - Lekce Design Thinking)  
   Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 
   18:30 až 21:30 
   Workshop povedou: Michal Andera a Kryštof Pacourek 
 
9. 10.   3. precamp (From "I love brand" to "I am brand") 

Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 
   18:30 až 21:30 
   Workshop povede: Karel Mindless Novotný 
 
14. – 16. 10.   Porota vybere 6 vítězných nápadů, následně budou rozeslány pozvánky 
 
8. – 10. 11.  Social Innovation Camp  
   Odbornou porotu představíme již brzy! 
 
Sledujte nás na webu:  inovaceprospolecnost.cz 
Na Facebooku:   www.facebook.com/InovaceProSpolecnost 

Na Twitteru:  @inovace https://twitter.com/inovace 
 
BUDEME VELMI VDĚČNÍ ZA JAKÉKOLI SDÍLENÍ A PODPORU V PROPAGACI  
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