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Naší misí je naučit
mladé lidi Baťovské principy

Milan Zelený Tomáš Baťa

6. ROČNÍK

19. - 25. 7. 2021

Nemojanský mlýn v Nemojanech

letnipodnikatelskykemp.cz
@NadaceZET
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„Naučme mládež chytat
ryby, nedávejme jim je.“

Co děláme?
Pořádáme podnikatelské kempy pro děti
a mládež z dětských domovů, azylových
domů a sociálně slabých rodin.

Naše poslání

RODINA
DĚTSKÝ
DOMOV

KONTAKT
S NADACÍ ZET

LETNÍ
PODNIKATELSKÝ
KEMP

PŘIJETÍ
ODPOVĚDNOSTI

ZA VLASTNÍ
ŽIVOT

ZAMĚSTNÁNÍ
OSVČ
PODNIKÁNÍ

ŠŤASTNÝ
ŽIVOT

VLASTNÍ
RODINA



Prof. Milan Zelený
zakladatel Nadace ZET

Milan Zelený je jedním
z nejvýznamnějších světových
ekonomů naší doby. Věnuje se
mnoha oborům. V jeho práci je mu

velkou inspirací systém řízení Baťa. Působil na mnoha světových
univerzitách od Ameriky až po Čínu. Byl jmenován emeritním
profesorem na Fordham Univerzity v New Yorku.

Olga Girstlová
členka správní rady Nadace ZET
zakladatelka LPK
viceprezidentka ČMA

Olga Girstlová je podnikatelka
tělem i duší. 1.května roku 1990

založila společně se svým otcem a manželem telekomunikační
společnost Gitty. Dále se věnovala výstavbě ekologických domů
z recyklovatelných materiálů.
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Kdo jsme
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Jak to probíhá
Letní podnikatelský kemp Nadace ZET je určen pro mládež
z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin,
kterým pomáhá stát se soběstačnými a uplatnit se ve společnosti.

Cílem kempu je naučit mladé lidi umět se postarat o sebe a svou
budoucí rodinu a připravit je k nastartování jejich profesní kariéry,
ať už jako zaměstnance, živnostníka, OSVČ nebo podnikatele.

V průběhu Letního kempu sestavují účastníci základní
podnikatelský záměr v rámci komunity, ve které se pohybují.
Cesta k němu vede přes inspirativní přednášky, pracovní skupiny
a individuální konzultace s podnikateli, investory a kouči, kteří
kemp současně finančně podporují. Soustředí se na prezentační
dovednosti, vysvětlují důležitost a nástrahy příprav
podnikatelského plánu a logiku s jakou se rozvíjí jakýkoliv
podnikatelský záměr, až k
testování základní myšlenky
v praxi. Na kempu vzniká

„Chceš-li vybudovat velký podnik,
vybuduj nejprve sám sebe.“

- Tomáš Baťa
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neformální atmosféra
osobních setkání a otevřených
diskusí nad různými tématy.

Program kempu vychází
z knihy Cesty k úspěchu –
trvalé hodnoty Soustavy Baťa,
kterou napsal profesor Milan
Zelený. Plně využívá
myšlenkového a
podnikatelského odkazu
Tomáše a Jana Antonína Bati

v moderním podání s využitím osobního modelu Byznys model
Canvas – BMY.

Kempu se každý rok účastní skupina cca 15 mladých lidí z celé
České republiky a Slovenska. Během roku s nimi následně mentoři
Nadace ZET pracují na jejich individuálních projektech a podporují
je formou mentoringu a podnikatelského poradenství tak, aby byli
schopni se postavit na vlastní nohy.

Práce
na modelu

Přednášky
s hosty

Individuální
příprava

Konzultace
s lektory

Nácvik
prezentace

Prezentace
před porotou

Propojení
s mentorem

Příjezd
a seznámení

Výběr
účastníků
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Absolventi

Štěpán Serbus
Usušeno

Ladislav Rostaš
Fotograf

Pomozte nám splnit sen
dalším dětem a jejich
nádherným projektům...

Jan Oulehla
Honzovy řízky

ususeno.cz

@ladislav.rostas Další skvělý absolvent/ka

honzovyrizky.cz

Některé z projektů a start-upů vzniklé
z kempu Nadace ZET

2016

2020
2021

2018
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Naši partneři
Letní podnikatelský kemp by nemohl vzniknout bez podpory
našich tradičních i nových partnerů. Schválně říkám partnerů,
nikoliv sponzorů. Neboť jsem velmi vděčná, že naši partneři nás
podporují jak finančně, tak i svými osobními příběhy, znalostmi,
zkušenostmi, které ochotně předávají účastníkům Letního
podnikatelského kempu. A to nejenom
v průběhu akce, ale mnohdy i po celý
rok. A za to jim patří můj upřímný dík.

Olga Girstlová
zakladatelka LPK

Jannis Samaris
majitel Kofoly a.s.

„Oslovila mne atmosféra kempu. Mám rád
myšlenky profesora Zeleného. Hlavně se u
podnikání dobře bavte! Je jedno, jestli sjíždíte řeku
nebobudujete firmu. Musí Vás to bavit.“

Petr Kazík
prezident České manažerské asociace

„Tato skvělá společná akce ukazuje, jak by se
mělo vzdělávat, tedy předávat mladým lidem
dovednosti a kompetence, dnes už jen
znalosti nestačí.“

Petr Ludwig
autor knihy Konec prokrastinace

„Na kemp jsem přĳel, protože mě zaujaly hlavní
myšlenky. Podpořit mládež, která neměla ve svém

začátku štěstí, pomáhat malým podnikatelům
a dodat jim odvahu pro jejich život.“
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Dušan Pavlů
vedoucí marketingového oddělení
OVB Allfinanz, a.s.

„Kemp je úžasná akce, kterou dlouhodobě
podporujeme, protože věříme v její smysl. Vidím,
jak akce graduje a jak profesionální jsou na konci
prezentace účastníků kempu. A věřím, že se jejich
příběhy budou ubírat tou správnou cestou.“

Martin Rada
předseda představenstva AGROTEC a. s.

„Přeji všem účastníkům, ale i organizátorům
hodně pozitivní energie, odvahy a vytrvalosti

na jejich cestě k tvorbě nových odvážných
a k službě odhodlaných podnikatelů.“
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“Kde sebereme velké lidi,
když si je sami neuděláme?”

- Tomáš Baťa


