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Vážení a milí,
po zimní přestávce se vrátilo Peníze a/nebo život? do programu Skautského institutu. Setkali
jsme se u tématu podnikání a živou diskuzi vedli podnikatelé z různých oborů a s různými zkušenostmi. Atmosféra byla skvělá a věříme, že podobnou zažijeme i na jarních akcích z tohoto
cyklu.
Přejeme příjemné čtení a inspiraci,
za Skautský institut Fíja - Zuzana Fialová a Boris Vanka

1. Co jsme zažili?
Záměrem posledního setkání bylo poodhalit více to, o čem je ve skutečnosti podnikání, a přiblížit tento svět těm, kteří by právě třeba touto cestou rádi k hodnotě ve společnosti přispívali.
Pozvání přijali tři podnikatelé, kteří mají za sebou různé příběhy - ať už to bylo vybudování a
následné prodání úspěšné firmy Michala Šrajera, cesta od klik k marketingu přes nepovedený
projekt u Ondry Langa nebo podnikání za studia, mraky dalších projektů a teď investování do jiných podnikatelů u Ondry Bartoše. Hosté se neostýchali a rozpovídali se energicky o ledasčem,
včetně odpovídání na dotazy z publika.
Přiblížit diskuzi je komplikovanější, než přiblížit ucelené povídání. Proto tentokrát pouze naznačíme, na jaká témata jsme narazili. Stejně nejlepší bude, když si pustíte celý záznam na YouTube Skautského institutu!
Řeč přišla na to, co vlastně podnikání pro kluky znamená a co jim to přináší, jak vlastně vypadá
den podnikatele, jestli záleží na oblasti podnikání, co je třeba obětovat a co z toho člověk má.
Také jaké zlomy je v podnikání potkaly, jak vypadá první rok při začátku podnikání a kdo se na
podnikání hodí a kdo spíš ne - dostali jsme se také k tématu podnikání a co dělá podnikání se
vztahy a s rodinou.

2. Něco navíc
»»
In Search of the Next Big Thing - rozhovor s podnikatelem Marcem Andreessenem
»»
Více o svobodě a štěstí v práci najdete například na www.svobodavpraci.cz - najdete
tam také například některé z knih, které Michal v diskuzi zmiňoval, a další doporučené tituly
»»
Vice o MBTI typologii, kterou zmiňoval Ondra, si můžete přečíst zde. Odvozený test
si můžete udělat zde.

3. Do oddílu
Nejenom, že nad tématem, kterému jsme se věnovali, přemýšlíte vy sami, ale dá se i v různých podobách realizovat v programu vašeho oddílu či kmene. Dnes přinášíme námět na to, jak pracovat v
oddíle s otázkou povolání a podnikání.

Co kdo dělá
Pro koho:
Kdy se hodí:
Délka:
Pomůcky:

Světlušky a vlčata
Družinová schůzka
20 minut zadání, 45 minut prezentace
-

Na předchozí družinovce se zeptejte dětí, co dělají lidé v jejich okolí - čím se živí, čím tráví svůj
volný čas. Zeptejte se také, proč si děti myslí, že chodí lidé do práce a co tam dělají (pokuste se od
dětí zjistit více důvodů, než jen vydělávání peněz). Můžete se také zeptat, čím by chtěly být a proč.
Následně je požádejte, aby si vybrali jednoho svého blízkého (rodič, prarodič, dospělý kamarád),
který má práci, která jim přijde zajímavá. Následně se zeptejte, co by se děti chtěly o ostatních
povoláních dozvědět a domluvte si minimálně tři stejné otázky, na které se pokusí děti zjistit odpověď (např. co nejčastěji člověk dělá, co ho na práci nejvíc baví a co musel umět před tím, než
takovou práci mohl dělat). Tyto otázky dejte každému na papíře či zapište do notýsku.
Na další schůzce pak společně proberte zjištěné odpovědi - dejte každému dítěti prostor svá zjištění odprezentovat a následně podpořte děti v další diskuzi. Cílem je pomoci dětem trochu konkrétněji si představit, co znamená mít zaměstnání. V případě zájmu se můžete ptát také na to,
co si děti myslí o nezaměstnanosti, dobrovolnictví a službě a dalších souvisejících fenoménech.

Internetová bublina
Program pro rovery realizovaný v roce 2013 v rámci ČLK Rozrazil, který simuluje vznik firem a
různé situace, které firmy řeší (např. půjčka kapitálu, nábor zaměstnance či hledání investora).
Cílem je vyzkoušet si sebeprezentaci v různých situacích, včetně schopnosti přizpůsobit se
publiku. Symbolický rámec začátku podnikání může být také využit, když bude akcentován v
reflexi. Jedná se o rozsáhlý několikahodinový program - pro bližší info si případně napište na
fija@dvojka.cz.

Čím bych mohl/a být?
Pro koho:
Kdy se hodí:
Délka:
Pomůcky:

Skauti a skautky
Družinová schůzka
45 minut
Papíry, případně post-ity

Převzato z webu http://datapro.poradcevpk.cz/
Principem aktivity je, že si děti navzájem navrhují, čím by kdo mohl být a proč. Jedná se o zajímavý způsob, jak si navzájem ukázat, jak se vidí a dát si zpětnou vazbu na silné stránky. Vzhledem k citlivosti na zpětnou vazbu je vhodné, aby aktivitu vedl zkušený vedoucí.
Každý se zúčastněných si vezme papír A4 a nakreslí na něj obrys své ruky, obrázek si podepíše.
Následně pošle svůj papír po kolečku sousedovi vpravo, který kamkoliv do ruky napíše svůj návrh, jaké povolání by mohl majitel papíru pro sebe do budoucna zvolit. V případě zájmu může
připojit i odůvodnění. Papíry takto putují po kolečku a když se vrátí ke svému majiteli, je možné
o zjištěných věcech diskutovat.
Možné otázky do reflexe:
Jak náročné či snadné pro vás bylo vymyslet povolání pro ostatní?
Do jaké míry vás návrhy od ostatních překvapily? Shodují se aspoň některé s vaší vlastní představou?
Myslíte si, že v budoucnu budou existovat stejná povolání jako dnes? Která se změní a proč?
Jak se může člověk připravit na budoucnost? Co bude podle vás v budoucnu důležité?

4. A co dál?
Termíny dalších setkání z cyklu Peníze a/nebo život?
Hra Cashflow - již v pondělí 18. 4. od 19:00
V rámci Peníze a/nebo život? máte také možnost zapojit se a užít si zábavu při hře Cashflow,
která vás naučí více o tom, jak nakládat s penězi.
Na pondělí zbývá ještě pár volných míst - registrujte se prosím ve formuláři, který najdete na fb
události. Další možnost zahrát si pak budete mít také v květnu a červnu.
Darovat srdcem nebo rozumem? 11. 5. od 19:00
Protože se témata setkání nyní posouvají více do praktické roviny, budeme se i příště zabývat
tím, co můžu udělat sám se sebou. Tentokrát se podíváme na téma altruismu - konkrétně na
dárcovství a charitu, zejména v kontextu peněz - posílat či neposílat a hlavně komu?
S Klárou Šplíchalovou, výkonnou ředitelkou českého Fóra dárců o tom, jak poznat kvalitu projektu či organizace, když chci podpořit dobrou věc (?!). Jaké jsou trendy, zkušenosti ze zahraničí vs
česká realita? Co funguje a kde se to nepotkává? Co očekávají čeští dárci a neziskovky? Kde se
inspirovat? Aneb podle čeho se rozhodovat či vůbec o dárcovství a charitě u nás.
Událost na facebooku bude již brzy.

