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Nové nápady, které řeší sociální potřeby, vytvářejí
společenské vazby a podporují spolupráci. 

Mohou to být výrobky, služby nebo modely, které
řeší nenaplněné potřeby mnohem efektivněji. 

To jsou sociální inovace... jednoduché a funkční!

S potěšením oznamujeme, že je
k dispozici vylepšená verze 

 
Platformy Skyrocket 

(www.skyrocketplatform.eu) 
 

Speciální místo, kde se setkávají
výzvy a sociální inovace. Mohou

se zde odehrávat interakce mezi
aktéry sociálních inovací a
diskuse k řešení sociálních

problémů. 
 

Využití platformy je zdarma a
umožňuje Vaší inovaci zvýšit

její dopad.

Představte Vaši organizaci jako profesionálové
Na platformě Skyrocket máte prostor pro prezentaci Vaší organizace. Uživatelsky přívětivé
prostředí Vám umožní vytvořit profesionální profil organizace, který informuje ostatní
aktéry o Vašich aktivitách. Ti zde také mohou vidět Vaše zapojení do inovací a zároveň se
připojit k Vaším inovacím. Nově je zde také funkce pro vytvoření společného pracovního
prostoru pro celý Váš tým.

Vytvořte si společný pracovní prostor
Tato zbrusu nová fukcionalita umožňuje vytvoření společného on-line pracovního prostoru,
který usnadňuje komunikaci a sdílení dokumentů mezi členy týmu.

Vylepšete Vaše sdílené inovace novými informacemi
Zjednodušili jsme proces sdílení inovací. Nyní můžete zveřejnit Vaši výzvu a - pokud k tomu
máte zdroje - odměnit ty, kteří nabídnou nejlepší řešení. Můžete také výzvu sdílet s
ostatními inovátory a poté se rozhodnout, jestli zveřejnit Vaše inovace samostatně nebo
jako reakci na výzvu dalších uživatelů.

http://www.skyrocketplatform.eu/


Se zkušenostmi z akademie sociálních inovací v rámci proejktu Social(i)Makers, sady
nástrojů z projektu Sentinel a obchodní model RAIN z projektu LiveRUR, pro Vás tým
projektu CERUSI připravil novou verzi Akademie sociální inovaci na venkově (RSI
Akademie), která Vám umožní zjistit více informací o sociální inovacích v kontextu
venkova. Obsahuje všechny potřebné informace, rozdělené do pěti modulů. Témata
zahrnují návrhy založené na hodnotách, obchodní model sociálního podnikání,
hodnocení dopadů a principy cirkulární ekonomiky. Výukový kurzu je určen pro
inovátory z venkovských oblastí, ale také pro ostatní aktéry a zájemce z řad veřejnosti.
Velkou výhodou je dostupnost kurzu v několika jazycích - anglicky, německy, polsky,
italsky, česky, slovensky a slovinsky.  Každý modul je ukončen závěrečným kvízem.
Pokud ho absolvujete s více než 50% skóre, získáte certifikát. Nicméně modul
absolvujete celý, není bezchybné vyplnění kvízu žádný problém. 

AKADEMIE SOCIÁLNÍCH INOVACÍ NA
VENKOVĚ (RSI AKADEMIE). MÁME

ZKUŠENOSTI, KTERÉ POTŘEBUJETE

Začali jsme 25. ledna 2021, neváhejte a registrujte
se ještě dnes!
Klikněte na tlačítko REGISTER a vytvořte si účet na
platformě Skyrocket. Pokud již účet máte, přihlaste
se a aktivujte si RSI Akademii.
www.skyrocketplatform.eu

rozhovory s odborníky
přístup k nástrojům vyvinutými na
základě dlouholeté praxe
praktické tipy
závěrečný kvíz shrnující poznaky z
každého modulu
možnost získat certifikát o
absolvování kurzu

RSI Academie  obsahuje:

Modul 1: Posílení venkova
Modul 2: Porozumění potřebám komunity
Modul 3: Návrh obchodního modelu
Modul 4: Návrh dopadu
Modul 5: Návrh udržitelnosti

Výukové moduly:

http://www.skyrocketplatform.eu/


NA ZÁVĚR...

Přejeme Vám v tomto roce
co nejhladší rozjezd,

pevné zdraví a
hodně inovativních nápadů!

Věříme, že naše RSI Akademie
Vám k tomu pomůže.

Chtěli bychom Vám poskytnout naše zkušenosti při tvorbě inovativních řešení ve venkovských
oblastech. Program RSI Akademie, společně s RSI Laboratoří a RSI Karavany jsou nástroji, jak tohoto

cíle dosáhnout. Věříme, že venkov může být inspirativním zdrojem inovativních řešní a přístupů.


