
Modul 4: Prístup k zdrojom - školenia v oblasti inovatívneho

prístupu k verejným financiám, potenciálu crowdfundingu a

získavania firemných sponzorov - školiace materiály

Cvičenie 1 – Pozrite si video prípadovú štúdiu – Starting Block, 

Michigan

Štartovací blok (neziskové regionálne kuchynské a podnikateľské centrum inkubátora v 

západnom Michigane ) výrazne profituje zo zapojenia produktového centra Michiganskej 

štátnej univerzity . V tomto videu máte šancu dozvedieť sa viac o tomto inkubátore.

Pozrite si video: www.youtube.com/watch?v=MEdDPDam-6U 

Zaznamenajte si svoje učenie nižšie:

https://www.youtube.com/watch?v=MEdDPDam-6U


Cvičenie 2: Aká obchodná štruktúra je vhodná pre vaše podmienky a prečo?

Zaznamenajte svoju odpoveď nižšie:

Cvičenie 3: Stiahnite si našu kalkulačku Excel, aby ste si stanovili pomer 

pracovného kapitálu

Ukazovateľ pracovného kapitálu je ukazovateľ likvidity, ktorý meria schopnosť podniku splácať svoje
krátkodobé záväzky obežnými aktívami. Ukazovateľ pracovného kapitálu je dôležitý pre veriteľov, 
pretože ukazuje likviditu spoločnosti.

Stiahnite si náš hárok Excel a vyplňte ho, aby ste zistili svoj pomer 
pracovného kapitálu.



Cvičenie 4: Máte dostatok kapitálu na založenie, prežitie a prosperovanie?

Stiahnite si a vyplňte našu šablónu, aby ste pochopili svoju úplnú 
požiadavku na počiatočný fond

Cvičenie 5 – SLEDUJTE Shanea Bonnera

Zadávanie ocenení môže byť skvelým spôsobom financovania niektorých nákladov vášho centra vkusu. V

Írsku to urobil Shane Bonner z Newmarket Kitchen. V roku 2017 sa stal finalistom v kategórii IBYE Best 

Start Up Business. Ocenenia boli pre neho tiež skvelým spôsobom, ako vybudovať povedomie o značke.

Pozrite si video: www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00 

Zaznamenajte si svoje učenie nižšie:

https://www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00


Cvičenie 6 – Je vaším centrom vkusu kontrolný zoznam sociálneho 

podnikania

Vyplňte náš kontrolný zoznam

 Je vaše centrum ziskové podnikanie založené na riešení sociálnych potrieb?

 Ponecháva si a reinvestuje zisky späť do veci, ktorá ho motivuje?

 Usiluje sa o transformačné zlepšenia, nie o prírastkové zisky? Veľké ambície?

 Inovuje a experimentuje viac ako tradičné modely podnikania?

 Je navrhnutý tak, aby zaplnil medzeru v existujúcich službách, ktoré nemôže alebo nebude 
poskytovať verejný a súkromný sektor?

Cvičenie 7 – Pozrite si video prípadovú štúdiu Food Cloud

Sociálne podniky s tematikou potravín majú tendenciu fungovať dobre, najmä ak 

spolupracujú. V tomto videu budete počuť, ako Iseult Ward a Aoibheann O'Brien vysvetľujú, 

ako FoodCloud a FoodCloud Hubs spolupracujú na maximalizácii nadbytočného jedla 

prerozdeľovaného charitatívnym organizáciám v Írsku.

Pozeraj video: https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s

Zaznamenajte si svoje učenie nižšie:

https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s


Cvičenie 8 – Výskumný medzinárodný grant a financovanie nadácie

Kliknite na hypertextové odkazy nižšie, nerobte z nich tie, ktoré by sa mohli týkať rozvoja vášho centra 

a mix financovania.

Medzinárodní a zahraniční   poskytovatelia grantov   . Zoznam relevantných medzinárodných webových 

stránok, ktoré budú vynikajúcim zdrojom pre poskytovateľov grantov .

Rada pre nadácie . Poskytuje nástroje pre viac ako 2 000 grantových nadácií a darcovských organizácií, 

ktoré sú členmi Rady nadácií na celom svete .

Medzinárodné granty . Fundsnet , dlhý zoznam odkazov na medzinárodné granty, iniciatívy, nadácie a 

adresáre na webe.

Medzinárodná skupina podporovateľov ľudských práv . Hoci International Human Rights Funders Group 

(IHRFG) neposkytuje granty, stránka poskytuje informácie o donoroch, ktorí ich poskytujú. Môžete 

vyhľadávať podľa geografie, problému, typu podpory atď.

Zaznamenajte si poznámky nižšie:

https://www.ihrfg.org/
http://www.fundsnetservices.com/searchresult.php?sbcat_id=30
http://www.cof.org/
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm
http://staff.lib.msu.edu/harris23/grants/privint.htm


Cvičenie 9: Stiahnite si a skontrolujte kľúčové zdroje crowdfundingu – ako 

sa vzťahujú na váš plán?

Stiahnite si a skontrolujte zdroje Crucial Crowd Funding: 

www.crucialcrowdfunding.com/downloads 

Zaznamenajte si svoje učenie a poznámky nižšie:

http://www.crucialcrowdfunding.com/downloads

