
Modul 4: Přístup ke zdrojům - školení v oblasti inovativního 

přístupu k veřejným financím, potenciálu crowdfundingu a 

získávání firemních sponzorů - školící materiály

Cvičení 1 – Prohlédněte si video případovou studii – Starting Block, 

Michigan

Startovací blok (neziskové regionální kuchyňské a podnikatelské centrum inkubátoru v 

západním Michiganu) výrazně profituje ze zapojení produktového centra Michiganské státní 

univerzity. V tomto videu máte šanci dozvědět se více o tomto inkubátoru.

Podívejte se na video:www.youtube.com/watch?v=MEdDPDam-6U 

Zaznamenejte si své učení níže:

 Přeloženo z slovenština do čeština - www.onlinedoctranslator.com

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


Cvičení 2: Jaká obchodní struktura je vhodná pro vaše podmínky a proč?

Zaznamenejte svou odpověď níže:

Cvičení 3: Stáhněte si naši kalkulačku Excel, abyste si stanovili poměr 

pracovního kapitálu

Ukazatel pracovního kapitálu je ukazatel likvidity, který měří schopnost podniku splácet své 
krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Ukazatel pracovního kapitálu je důležitý pro věřitele, protože 
ukazuje likviditu společnosti.

Stáhněte si náš list Excel a vyplňte jej, abyste zjistili svůj poměr 



pracovního kapitálu.

Cvičení 4: Máte dostatek kapitálu na založení, přežití a prosperování?

Stáhněte si a vyplňte naši šablonu, abyste pochopili svůj úplný 
požadavek na počáteční fond

Cvičení 5 – SLEDUJTE Shanea Bonnera

Zadávání ocenění může být skvělým způsobem financování některých nákladů vašeho centra vkusu. V 

Irsku to udělal Shane Bonner z Newmarket Kitchen. V roce 2017 se stal finalistou v kategorii IBYE Best 

Start Up Business. Ocenění byla pro něj také skvělým způsobem, jak vybudovat povědomí o značce.

Podívejte se na video:www.youtube.com/watch?v=g8AbkHvtE00 

Zaznamenejte si své učení níže:

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


Cvičení 6 – Je vaším centrem vkusu kontrolní seznam sociálního podnikání

Vyplňte náš kontrolní seznam

 Je vaše centrum ziskové podnikání založené na řešení sociálních potřeb?

 Ponechává si a reinvestuje zisky zpět do věci, která ho motivuje?

 Usiluje o transformační zlepšení, ne o přírůstkové zisky? Velké ambice?

 Inovuje a experimentuje více než tradiční modely podnikání?

 Je navržen tak, aby zaplnil mezeru ve stávajících službách, které nemůže nebo nebude 
poskytovat veřejný a soukromý sektor?

Cvičení 7 – Prohlédněte si video případovou studii Food Cloud

Sociální podniky s tématikou potravin mají tendenci fungovat dobře, zejména pokud 

spolupracují. V tomto videu uslyšíte, jak Iseult Ward a Aoibheann O'Brien vysvětlují, jak 

FoodCloud a FoodCloud Hubs spolupracují na maximalizaci nadbytečného jídla 

přerozdělovaného charitativním organizacím v Irsku.

Dívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=QAh1j6OTA9s

Zaznamenejte si své učení níže:

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


Cvičení 8 – Výzkumný mezinárodní grant a financování nadace

Klikněte na hypertextové odkazy níže, nedělejte z nich ty, které by se mohly týkat rozvoje vašeho 

centra a mix financování.

Mezinárodní a zahraniční  poskytovatelé grantů  .Seznam relevantních mezinárodních webových stránek, 

které budou vynikajícím zdrojem pro poskytovatele grantů .

Rada pro nadace.Poskytuje nástroje pro více než 2 000 grantových nadací a dárcovských organizací, 

které jsou členy Rady nadací na celém světě.

Mezinárodní granty.Fundsnet , dlouhý seznam odkazů na mezinárodní granty, iniciativy, nadace a 

adresáře na webu.

Mezinárodní skupina podporovatelů lidských práv.Přestože International Human Rights Funders Group 

(IHRFG) neposkytuje granty, stránka poskytuje informace o donorech, kteří je poskytují. Můžete 

vyhledávat podle geografie, problému, typu podpory atp.

Zaznamenejte si poznámky níže:

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


Cvičení 9: Stáhněte si a zkontrolujte klíčové zdroje crowdfundingu – jak se 

vztahují na váš plán?

Stáhněte si a zkontrolujte zdroje Crucial Crowd 

Funding:www.crucialcrowdfunding.com/downloads 

Zaznamenejte si své učení a poznámky níže:

http://www.crucialcrowdfunding.com/downloads



