Podnikatelé motivují studenty středních škol
k podnikavosti. Chcete se také přidat?

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŮŽEŠ PODNIKAT
Motivovat studenty k podnikavosti. Zprostředkovat příběhy výjimečných osobností,
podnikatelů. Chceme, aby se mladí lidé sami stali takovými osobnostmi a dokázali stát
pevně na vlastních nohou. Chceme, aby bylo v Česku více podnikatelů a změnil se
podhled veřejnosti na podnikání.
Program MŮŽEŠ PODNIKAT v kostce
Program založila v roce 2013 neformální skupina podnikatelů, kteří chtějí svým
příběhem studenty motivovat a inspirovat. Program je nezávislý a svobodný a je
financován dobrovolnými příspěvky podnikatelů. Za tři roky prošlo motivačními semináři
více jak 15 000 studentů. Navštěvujeme střední školy téměř ve všech regionech České
republiky, spolupracujeme s více jak 60 podnikateli/řečníky. Ve školním roce 2015/2016
jsme realizovali motivační semináře na 90 středních školách.
Kdo se může stát řečníkem?
Nezáleží na tom, zda je Vaše firma velká, střední, či zda jste sám/sama. Pro naše
přednášky oslovujeme zajímavé a úspěšné byznysmeny, kteří si ve svém podnikání
počínají poctivě a rovně, a mohou se tak stát inspirací mladým lidem, ke kterým
promlouvají.
Co znamená být řečníkem?
Přibližně 2 – 4x t ročně představíte svůj příběh (cca 30 min.) na střední škole ve svém
regionu. Přednášky se účastní zpravidla 50 studentů. Své vystoupení můžete podpořit
prezentací nebo jen volně vyprávět, záleží jen na Vás. Představujeme podnikání jako
férovou výměnu hodnot. Jako dlouhodobé, i když náročné úsilí, které bez zkratek a faulů
vede k úspěchu: osobní svobodě, seberealizaci, schopnosti stát na vlastních nohou.
Proč spolupracovat se spolkem MŮŽEŠ PODNIKAT?
Pokud se rozhodnete podpořit program MŮŽEŠ PODNIKAT svou účastí, nabízíme Vám
možnost stát se součástí komunity zajímavých osobností. Také se v rámci svých
přednášek můžete podílet na rozvoji mladé generace a předávat myšlenky a principy
svého podnikání mladým lidem, které inspirujete k novým cílům.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat, ráda se s Vámi sejdu a více sdělím
osobně.
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