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V Česku mezi hlavní inkubátory a akce-
lerátory projektů se sociálním dopa-
dem patří Laboratoř Nadace Vodafone
– devítiměsíční program mentoringu,
díky kterému můžete získat 150 000 Kč
na svůj nápad. První ročník pod hlavič-
kou Evropského sociálního fondu už
skončil, druhý právě startuje. 
„Máme za sebou první relativně ne-
lehký ročník Laboratoře Nadace Voda-
fone 2.0., ale výsledky, které vidíme po
tom prvním roce, jsou velmi nadějné. Je
tu spousta zajímavých nápadů a star-
tupů, které fungují, mají svoje investory
a první klienty,“ říká Adriana Dergam
z  Nadace Vodafone. Prvním cyklem
prošlo celkem 13 týmů. Dva z nich mají
MVP (minimal viable product), 4 jednají
s investorem a 2 už investory získaly.
Jsou to cestovatelský průvodce pro ne-
slyšící Deaf Travel a mobilní terapeut
pro odvykání kouření AdiQuit. 
„Díky Laboratoři Nadace Vodafone mů-
žeme bořit komunikační a informační
bariéry neslyšících při cestování,“ popi-

suje svůj projekt neslyšící podnikatel
Jan Wirth. Deaf Travel je důkazem, že
vlastní handicap může být pro rozjezd
projektu výhodou, když si člověk uvě-
domí, co jeho komunitě chybí a vymyslí,
jak by se to dalo změnit. 
Adam Kulhánek z týmu AdiQuit sice ne-
kouří. S kuřáky je ale díky své praxi adik-
tologa denně v kontaktu, a tak ví, proč
se odvykání nedaří. Kuřáci se na cestu
často vydávají nepřipraveni a navíc
sami. Přesně to aplikace AdiQuit řeší.
„Naše účast v Laboratoři Nadace Voda-
fone nakopla projekt AdiQuit v jeho roz-
jezdu. Náš tým měl možnost načerpat
mnoho cenných informací, dostal rady
z praxe zkušených mentorů a v nepo-
slední řadě jsme také získali důležité
kontakty na businessový svět,“ dodává
Adam Kulhánek z AdiQuit. 
Své osobní zkušenosti využil i tým
ECHO složený mimo jiné i z policistů.
Díky Laboratoři Nadace Vodafone se
pustili do vývoje mobilní aplikace ECHO,
která policejní databázi pohřešovaných

dětí v ohrožení přenese do mobilních
telefonů napříč republikou. Víc očí víc
vidí, a tak se zvýší šance na nalezení
ztracených chlapců a dívek. „Laboratoř
Nadace Vodafone nás propojila s množ-
stvím velmi schopných mentorů, kteří
realizaci projektu značně urychlili.
V našem případě to byl vedoucí men-
tor Ondřej Staněk,“ vzpomíná Martin 
Kaiser, autor aplikace Echo.
Realizace skvělých nápadů dělá pro-
gramu Laboratoř Nadace Vodafone tu
nejlepší reklamu. Do druhého ročníku
se hlásilo už 100 projektů, což je dva-
krát víc než o rok dřív. Do realizace se
pustí 38 z nich. 
Pokud máte taky nápad, který by po-
mocí technologii pomohl zlepšit život
určité komunitě, neváhejte se přihlásit. 

Technologické inovace
mění životy komunit
Vymyslet – vyrobit 
– prodat – vydělat. 
To je standardní
model klasického
startupu. Projekty se
sociálním dopadem
jdou ale ještě dál.
Dokáží totiž ovlivnit
život tisíců či
dokonce milionů lidí. 

      
    

   

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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Krásné prožití 
vánočních svátků 
a spoustu úspěchů 
pracovních 
i osobních 
v novém 
roce 2019.
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