
Technologie a sociální inovace

Jan Fencl Programový manažer Nadace Vodafone



C2 General

Nadace Vodafone již více jak 13 let podporuje 
prostřednictvím svých programů zejména ICT
projekty v oblastech sociálního podnikání a inovací.

• Kvalita života lidí se speciálními potřebami
• Přístup ke vzdělávání
• Zaměstnanost lidí se ztíženým přístupem na trh práce
• Technologie a sociální inovace

Vložit nějaké obrázky programů?
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Inkubační a akcelerační program pro sociální 
a technologické startupy od roku 2013

• Více jak 50 úspěšných projektů…

• Více jak 200 podpořených osob…

• Více jak 1 000 000 uživatelů...• Zkušení mentoři

• Vzdělávání a konzultace

• Inspirativní prostředí

• Příspěvek 150.000 Kč

• Přístup k investorům

• Pomoc při vstupu na trh

• Podpořené osoby

• Propojování aktérů soc. inovací

• Mediální podpora projektů

• 2017-2020 ESF OPZ MPSV

https://www.youtube.com/watch?v=RUYVkWuriMI&
list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-
Pj_gMEpeultFykWC&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=RUYVkWuriMI&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=3
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AfaSlovník je první logopedická aplikace k léčbě afázie v 
Česku. Webová aplikace umožňuje pacientům samostatně 
procvičovat zábavnou formou. 

https://www.youtube.com/watch?v=or_9qKzC6xs&t=28s

AfaSlovník je moderní logopedická pomůcka, která umožňuje pacientům 
upevňovat a rozšiřovat slovní zásobu v pohodlí domova. Doposud měli pacienti k 
dispozici pomůcky převážně v papírové podobě a léčba byla podmíněna 
přítomností druhé osoby. AfaSlovník je tak revoluční pomůckou, která umožní 
pacientům samostatně a zábavně procvičovat. Současně je moderní pomůckou 
pro klinické logopedy pro terapii s pacienty. 

https://www.youtube.com/watch?v=or_9qKzC6xs&t=28s
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Mobilní telefony pro osoby nevidomé, se zhoršeným zrakem 
a seniory.

https://www.youtube.com/watch?v=hXqryOB6yjI

BlindShell Classic je zcela nový chytrý mobilní telefon s klasickou klávesnicí, který 
spojuje funkce moderních telefonů s dobrou ovladatelností bez nutnosti užití 
zraku. Je přizpůsoben uživatelů se zrakovým znevýhodněním a seniorů. Je ozvučen 
v českém jazyce a všechny jeho důležité funkce můžete ovládat hlasem, rovněž 
česky. Byl vyvinut českou společností ve spolupráci se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých (SONS). 

https://www.youtube.com/watch?v=hXqryOB6yjI
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Svoboda pohybu na vozíku

https://www.youtube.com/watch?v=ZBE02_HiqRU

Webové rozhraní a mobilní aplikace pro chytré telefony nabízí mapu, navigaci a 
informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí. Umožní vám si 
naplánovat cestu tak, abyste se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. 
Pomůže najít například nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC. Data zadávají a 
ověřují samotní vozíčkáři a jsou otevřená.

https://www.youtube.com/watch?v=ZBE02_HiqRU
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Aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá 
při obtížích se čtením, včetně dyslexie.

https://www.youtube.com/watch?v=gB09hwMXOCs

Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. 
Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální 
sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním 
dovednostem. 

https://www.youtube.com/watch?v=gB09hwMXOCs
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https://www.youtube.com/watch?v=W_zXlvSz2nU

Aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky

Aplikaci mohou používat jako tréninkovou pomůcku děti se zrakovými vadami 
nebo kombinovaným postižením, ale také další děti v předškolním věku.

https://www.youtube.com/watch?v=W_zXlvSz2nU
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Mobilní aplikace Záchranka přivolá pomoc na 155
a současně odešle Vaši GPS polohu

https://www.youtube.com/watch?v=7vMMpCU-cSk

• Přivolání zdravotnické záchranné služby 155
• Přesná lokalizace volajícího
• Propojení na Vodní záchrannou službu, Horskou službu ČR, SR a Rakousko
• Nejucelenější databáze a lokalizace defibrilátorů (AED)
• Návody pro první pomoc
• Uzpůsobené pro osoby neslyšící 
• Více 800 000 uživatelů, více jak 30 000 volání 

https://www.youtube.com/watch?v=5DYQW3N5chY&list=PLhyu9kBdedxsRCJCPN8V6LrxpAGKacEhJ&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=7vMMpCU-cSk
https://www.youtube.com/watch?v=5DYQW3N5chY&list=PLhyu9kBdedxsRCJCPN8V6LrxpAGKacEhJ&index=6
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MEDIÁLNÍ PODPORA PROJEKTŮ

https://www.youtube.com/watch?v=YM5u3n1
LVSA&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-
eppKN9UYe&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=YM5u3n1LVSA&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-eppKN9UYe&index=3


Připojte se !

Máte i Vy svůj inovativní 
nápad se sociálním 
dopadem?


