ROZBEHNI SA! ACADEMY
academy.rozbehnisa.sk

ROZBEHNI SA! Academy je moderná škola podnikania.
Sme na misii inšpirovať 100 000 mladých ľudí k podnikaniu do 2020.
Učíme ich ako nájsť, premyslieť a otestovať podnikateľský nápad do 100€.
AKO TO FUNGUJE

#1 SPOZNAJ PODNIKANIE

#2 VYMYSLI NÁPAD

#3 ROZBEHNI NÁPAD

Žiaci sledujú príbeh Adama. Zisťujú, že
podnikanie nie je veľká veda.

Interaktívny workshop ako nájsť
inovatívny podnikateľský nápad.

Vzdelávací a inkubačný program pre
žiakov s nápadom v každom kraji.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 000 absolventov programu
200 podporených nápadov
120 zapojených škôl
Pripravená online platforma
Vytvorený R! ťahák a online kurz
Strategické partnerstvo s IUVENTA / MŠ SR
✓ Ocenenia Generácia 3.0 a LEAF Award

POMOHLI SME AJ

Adamovi z Brezna rozbehnúť nápad
Adoptuj úľ, ktorý pomohol vzniknúť 250
úľom a vyzbieral 35000€ pre včelárov.

Ivke a Aďovi z Bratislavy priniesť na
desiatky škôl hru Chemplay a pomôcť
spraviť z výučby chémie zábavnú vec.

Chalanom z Piešťan rozhýbať
Slovensko a postaviť 50+ ihrísk pre
cvičenie s vlastnou váhou.

4x SOCIÁLNA INOVÁCIA
Inovácia projektovej myšlienky – Nový rozmer
✓ 24/7 prístup k modernému vzdelávaniu pre kohokoľvek odkiaľkoľvek na academy.rozbehnisa.sk
✓ žiadna bariéra pre rozbehnutie nápadu = to najdôležitejšie zdarma pre každého študenta
✓ inovatívne prepojenie video modulov s vzdelávaním v triedach pomocou ambasádorov
Inovácia v prístupe k cieľovým skupinám – Zapojenie
✓ jednorázové vyškolenie ambasádora, následne ambasádor samostatne funguje niekoľko rokov
✓ Rast z O na 100 škôl za 3 mesiace (po pilotnej implementácii)
✓ reálne príklady rozbehnutých mladých ľudí, ktoré inšpirujú ich rovesníkov
Inovácia v spôsobe realizácie – Účinnosť
✓ nadviazanie spolupráce s 5+ aktérmi v oblasti rozvoja podnikania mladých na Slovensku
✓ každý týždeň 10-30 nových video workshopov a 200-500 oslovených mladých
Inovácia vo vnímaní verejnosti – Inovácia ako príklad či vzor
✓ spolupráca s BBSK, ktorý chce inkubátor pre školy vo svojej pôsobnosti
✓ Získanie ocenení Generácia 3.0 a LEAF Award

TÍM & KONTAKT
Autorom & projektovým manažérom je Juraj Kováč
✓ Zakladateľ rozbehnisa.sk, kde pomohol otestovať
viac ako 200 nápadov
✓ Autor publikácie „R! Ťahák - rýchly spôsob ako
zistíš, či o tvoj nápad bude záujem“
✓ Bývalý prezident AIESEC Slovensko a člen Alumni
Hall of Fame
✓ Laureát ocenenia LEAF Award a ceny Generácia 3.0
✓ Garant programu Social Impact Award Slovensko

