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ROK JINAK
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN

Profesionál z byznysu/státní sféry Neziskový sektor Nápad/Inovace/Technologie Pozitivní společenská změna 
s minimálním dopadem na 1000 lidí 

▪ Pracovní praxe v oboru a 
zájem o další rozvoj v 
oboru

▪ Prokázaná schopnost vést 
projekt (referenční 
projekty)

▪ Motivace ke změně, 
iniciativa

▪ Angažovanost v komunitě 
či společensky prospěšných 
aktivitách

▪ Nový a originální přístup k řešení 
problému

▪ Míra využití technologie a její 
novost

▪ Dopad řešení a jeho měřitelnost
▪ Zapojení grantisty do realizace
▪ Zapojení cílové skupiny a 

stakeholderů
▪ Dlouhodobá udržitelnost
▪ Kapacity realizačního týmu

Hodnocení projektu a uchazeče



ROK JINAK
PODMÍNKY REALIZACE

▪ Po celou dobu projektu hradí Nadace Vodafone formou grantu dosavadní průměrnou měsíční mzdu účastníkovi 
programu.

▪ Účastník programu přímo realizuje projekt, v rámci kterého využívá své specifické kompetence, a současně je plně 
integrovaný do organizační struktury neziskové organizace, aby docházelo ke každodennímu přenosu know-how a 
rozvoji neziskové organizace jako celku.

▪ Projekt cílí na dosažení pozitivní společenské změny s využitím moderních informačních a komunikačních 
technologií a má dopad na více než 1 000 koncových uživatelů.

▪ Projekty jsou realizované na území České republiky případně v zahraničí neziskovými organizacemi se sídlem 
v České republice.

▪ Projekt cílí na dosažení pozitivní společenské změny s využitím moderních informačních a komunikačních 
technologií a má dopad na více než 1 000 koncových uživatelů.

▪ Povinné výstupy z projektu: kvartální průběžná zpráva, závěrečné vyúčtování grantu, alespoň 4 příspěvky na 
sociální sítě Nadace Vodafone, průběžně fotky z realizace projektu, informace o mediálních vstupech a veřejných 
aktivitách účastníka a projektu, krátké asi 1,5 minutové video v závěru realizace projektu o svých zážitcích a 
zkušenostech během Roku jinak.
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ROK JINAK 2018
HARMONOGRAM

Grantista a nezisková organizace rozpracují společně  (grantovou žádosti), který má jasnou intervenční 
logiku a evaluační plán a pošlou na emailovou adresu jolana.hajkova@vodafone.com

14. září 2018 zahájení příjmu žádostí
31. října 2018 uzávěrka žádostí
1. - 16. listopadu 2018 1. kolo hodnocení žádostí
20. - 23. listopadu 2018 2. kolo hodnocení žádostí – osobní/telefonické pohovory
30. listopadu 2018 osobní pohovory s odbornou porotou
leden - březen 2019 zahájení realizace projektů
rok 2019 realizace projektů Roku jinak
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