
Tisková zpráva „Podnikání s přehledem“

V týdnu 8. - 12.9.2014 v ICM České Budějovice probíhal úspěšný projekt Podnikání s přehledem. Tento
projekt byl připraven a následně realizován v rámci Projektu vyhlášeného MŠMT „Právo na informace
právě  teď!  -  Co  ti  brání  v  podnikání?“  Náš  projekt  jsme  nazvali  „  Podnikání  s  přehledem.“  Pro
potencionální i již začínající mladé podnikatele jsme v Informačním centru pro mládež ČB připravili
týdenní informační a poradenskou akci se zaměřením na podávání informací nutných a vhodných  pro
podnikání. Navíc jsme ve dne 9. a 10. září připravili workshop formou OPEN CAFE s mottem: „Přijďte
se dozvědět něco nového. Zapojte se do diskuze, je to jen na Vás.“

Cílem našeho projektu bylo zprostředkovat informace o podnikání – jaké doklady musí mít občan pro
zahájení podnikání, jaké jsou náležitosti ohledně plateb a odvodů, poradit s marketingovým plánem a
tvorbou webových stánek. Dalším naším cílem bylo přivést mladé lidi ke kritickému a obezřetnému
posuzování situací.

OPEN CAFE

První aktivitou byl brainstroming, kde účastníci pod vedením zkušeného kouče formulovali základní
otázky a znalosti o podnikání a pak o nich diskutovali. Dále účastníci také využívali služeb specialistů,
kteří byli k dispozici, na označených místech - Finanční úřad, Živnostenský úřad, Zdravotní pojišťovna a
Správa sociáního zabezpečení.

Od specialistů získali nejen podrobný návod, jak začít podnikat, ale i množství rad a odkazů. Mohli si
prostudovat  odborné  knihy,  které  se  týkají  podnikání,  například  Živnostenský  zákon,  Zákon
o živnostenských úřadech, Daňové zákony 2014 a Nový občanský zákoník.

Besedu s mladými podnikateli moderoval Bc. Dušan Brodský – vedoucí ICM ČB. Svůj prostor dostala 
i Kristýna Mokráčková z Coworking centra České Budějovice. Účastníky seznámila s nabídkou služeb
Coworing centra a vyzvala je k využití prostror centra – s akční nabídkou - první den zdarma.

Pro informační kampaň jsme využili  Facebok a vytvořenou událost, na většinu středních škol jsme
osobně distribuovali letáčky a pozvány jsme rozeslali i mailem. Pozvánky se objevili na většině fakult a
v menze Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

V průběhu týdne navštívilo  ICM ČB v  souvislosti  s  projektem 86 mladých lidí  a  navíc  Open Cafe
skupiny 24 a 12 studentů. Reakce účastníků dávají dobrý předpoklad a účelnost takovéto akce.




