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Hrozí, že byrokratické překážky či pod-
nikatelské nástrahy původní zapálení
do projektu utlumí nebo dokonce
uhasí. A proto se hodí mít od začátku
někoho, o koho se můžete po odborné
stránce opřít, s kým můžete věci pro-
brat a nastavit tak, aby šance na
úspěch byla co možná největší.
Přesně to nabízí program Laboratoř
Nadace Vodafone. 
„Organizace jako Nadace Vodafone
vám mohou opravdu hodně pomoci.
Představí vás lidem, mentorům, poten-
cionálním partnerům. A dnes je
opravdu klíčové mít všechny správné
předpoklady na své straně,“ říká Cedric
Maloux, ředitel platformy StartupYard
podporující začínající rmy a taky
mentor Laboratoře Nadace Vodafone.

Nadace Vodafone podporuje právě ty
nápady, které kombinací technologií 
a sociálních inovací zlepšují život kon-
krétní cílové skupině, ať už jde o lidi
bez domova, matky samoživitelky,
Romy, závislé na drogách, propuštěné
po výkonu trestu či další. 
Proto se obracíme na vás – pracovníky
sociálních služeb. Protože právě vy
víte, jaké problémy tyto skupiny nej-
více trápí a jak moc by se jim ulevilo,
kdyby se takový problém odstranil. 
Startupový program Laboratoř právě
teď přijímá přihlášky do dalšího roč-
níku, protože jeden právě končí. 
Z týmů, které v zimě vstupovaly do in-
kubace, jsme na jaře vybrali ty nejna-
dějnější, které postoupily do akcele-
race a získaly každý 150 000 Kč. Kon-
cem června je pak čekal ostrý test, kdy
se představily investorům.
„Před pěti měsíci byly týmy ve stavu
nápadu a trochu i improvizace. Viděli
jsme to i na prezentacích. Od té doby
udělali všichni ohromný kus práce 
a teď hledají investory, aby ten jejich

nápad, který už funguje nebo začíná
být službou nebo produktem, byl udr-
žitelný,“ říká Adriana Dergam, místo-
předsedkyně správní rady Nadace
Vodafone.
Zapojené projekty se týkají různoro-
dých oblastí od zaměstnanosti, přes
závislosti až po cestování.
Tým Improveo nabízí gamikovaný ná-
stroj, jak zapojit zaměstnance více do
rmy. Creativity je zase online platforma,
která lidem pomáhá být víc exibilní na
jejich nových pozicích a APCOD je český
mediátor, tedy online nástroj pro mi-
mosoudní řešení sporů, primárně roz-
vodů. Další tým vyvinul aplikaci
AdiQuit na odvykání kouření a plat-
forma Deaf Travel má za cíl ulehčit ne-
slyšícím cestovatelům po celém světě
přístup k informacím. Firmám má 
s umísťováním lidí na vhodné pozice
podle jejich věku, schopností a zkuše-
ností pomoci aplikace ADAM, pro ženy
ve složitých životních situacích je pak
určena aplikace Blooming women.
Od roku 2013 prošlo Laboratoří Na-
dace Vodafone už 39 inovačních pro-
jektů. Polovina z nich stále funguje 
a pomáhá. Některé dokonce expando-
valy do zahraničí. 

Máte taky nápad? Připojte se. 

www.laboratornadacevodafone.cz

Sociální inovace + technologie
= 150 000Kč na projekt

Cesta od nápadu k fungujícímu
sociálnímu podniku může být dlouhá
a složitá.

      
    

   

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Laboratoř Nadace Vodafone bude v letech 
2017 – 2020 spolufinancovaná 
z Operačního programu Zaměstnanost.
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