
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Create-A-Thon
Kompletní průvodce pro hostování vaší vlastní události Create-A-Thon: 
Hack-a-thon pro sociální média využívající program Windows Insiders

Jsem člen programu 

Windows 
Insider

Program Windows Insider



Ve společnosti Microsoft je naším posláním 
umožnit každé osobě a každé organizaci na 
planetě dosáhnout více. A když pracujeme společně, 
dokážeme úžasné věci. 

Členové programu Windows Insider jsou jednou 
z největších komunit lidí používajících techniku pro 
dosažení dobra ve světě. A akce Create-A-Thon (CAT) 
jsou výborným způsobem, jak využít dovedností 
a energie této komunity k řešení společenských 
problémů, jako je bezdomovectví nebo cenově 
dostupné bydlení. 

Víme, že za pouhé dva nebo tři dny nemůžeme 
úplně vyřešit potíže, které nás trápí po dekády, 
ale můžeme je řešit postupně a kousek po kousku. 

Jednej tak, jako kdyby ti záleželo na tom, co děláš. Půjde to.
~William James

Pokud se někdo jako vy hrozně moc nestará, nic se nezlepší. 
Nejde to.
~Dr. Seuss

Vítejte!
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Co je to 
#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT)?

Jaké jsou cíle pro CAT?

Chcete organizovat 
svou vlastní akci CAT? 

Zůstáváme ve spojení 

#WINsiders4Good Create-A-Thons je řada dvou- až třídenních akcí vytvořených 
podle vzoru tradičních hack-a-thon s přidanými nápady. 

Spojují technicky zaměřené členy programu Windows Insider s místními kreativními 
talenty a neziskovými/občanskými organizacemi k řešení společenských problémů, 
kterými se zabývají. 

Obsah se může lišit podle událostí (např. bezdomovectví, uprchlická krize, politická 
angažovanost atd.) a konečné výstupy mohou mít podobu webové stránky, 
aplikace, designu programu, někdy dokonce zásad, fantazii se meze nekladou.

Akce CAT pomáhají programu Windows Insider a jeho členům dosahovat 
doplňujících cílů. Program Windows Insider může pořádat akce CAT, aby inspiroval 
a motivoval členy programu Windows Insider, aby pracovali více se systémem 
Windows 10 a s komunitou členů programu Windows Insider. 

Členové programu Windows Insider se spojí mezi sebou navzájem, stejně jako 
s místní talenty, aby využili jejich nadání a dovednosti novým způsobem. A naopak: 
tato akce pomůže vnést do programu Windows Insider nové schopnosti a talenty. 
Tím se posiluje zpětná vazba pro systém Windows a naše komunita Windows je 
mnohem bohatší a různorodější. 

Jsme nadšeni, že můžeme pracovat s úžasným týmem členů programu 
Windows Insider a po celém světě vytvářet akce CAT. 

Dejte nám vědět, že plánujete nějakou událost. Napište nám na adresu  
wipevent@microsoft.com. 

ZÍSKÁVÁNÍ ČLENŮ PROGRAMU INSIDER
Byla založena skupina, která zahrnuje účastníky událostí CAT z celého světa 
a používá komunikační nástroj Slack. Vyplňte prosím tento formulář, abychom 
vás mohli přidat ke skupině používající nástroj Slack. 

Vyplnili účastníci vaší akce 1. den také tento formulář události, takže můžeme 
podpořit všechno, co děláte, i když nemůžeme být všichni spolu? 

POKRAČOVÁNÍ PO UDÁLOSTI
Použijte hashtag #WINsiders4Good, pokud budete propagovat akci CAT a události 
během několika dní. Tímto způsobem můžeme retweetovat a připojit se zdálky. 

Jakmile bude událost u konce, rádi o vás uslyšíme.

Potěšilo by nás, kdyby veškerý obsah a intelektuální vlastnictví vytvořené během 
události CAT patřily světu. Neváhejte, zašlete svůj kód na GitHub a umožněte 
ostatním zapůjčení nebo vylepšení. Všichni můžeme být součástí změny, kterou 
bychom ve světě rádi viděli.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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OBSAH
• Vybírejte si svůj problém moudře, aby setkání bylo více zaměřeno na řešení 

a méně na diskusi. Ideální problém je takový, který sjednocuje vaši komunitu 
a má aspekty, které by se mohly řešit v krátkém časovém rozpětí.

• Mít mezi účastníky odborníky na problém obohacuje zkušenosti, takže 
pozvěte nástupce občanských/neziskových organizací, kteří mohou představit 
perspektivu problému a potenciální řešení. Pokud se mohou zúčastnit po celou 
dobu trvání a poskytnout svůj příspěvek k řešení, je to ideální scénář. Kliknutím 
sem zvolte ze seznamu doporučených dobročinných organizací. 

• Další obsah, jak vytvářet řešení, jak vytvářet silnou úroveň spolu s několika 
technickými kurzy, mezi jiným o systémech Microsoft Azure, Data Science, může 
být přidán k výukové složce události CAT. Některé z těchto obsahů jsme pro vás 
nahráli, ale doporučujeme vám také, abyste se spojili s místními odborníky. 

ROLE
• Určete si „ceremoniáře“, který bude zahajovat a ukončovat události, spojovat 

týmy a oznamovat klíčové události po celém systému CAT.
• Získejte přátele nebo kolegy, kteří vám pomohou s logistikou, jako třeba: 

Došla vám voda? Potřebujete vidličky? Děláte systém značení? Chcete se ujistit, 
že malé problémy, jako jsou tyto, vás nespoutávají nebo nenarušují program 
události? Doporučujeme vám 2–3 další organizátory, aby zajistili, že denní 
programy budou probíhat hladce. 

ÚČASTNÍCI
• U akcí CAT doporučujeme, aby se každý tým skládal z různých typů myslitelů 

s různými schopnostmi, a tak bylo možné vytvořit dynamické řešení. Chceme 
více než jen tvůrce kódů a vývojáře, chceme, abyste získali tvůrčí talenty ze světa 
designu a umění.

• Ideální tým zahrnuje tvůrčí myslitele, stejně jako techniky. Dále tým potřebuje 
někoho, kdo by řídil projekt vašeho řešení a sledoval jeho průběh. Přidejte 
„nepředvídatelný faktor“ – někoho, kdo vás přiměje myslet, a budete k nezastavení!

PLÁNOVÁNÍ
• Doporučené maximum je 3denní akce. Dále by se událost měla konat 

o víkendu – od pátečního večera do nedělního odpoledne. Pokud to neumožní 
prostor nebo rozpočet, 2denní události se začátkem v pátek v noci a ukončením 
v sobotu v noci jsou také vhodné. Nezapomeňte, že čas navíc napomáhá 
k tomu, aby návrhy byly úplnější. 

• Akce přes celou noc nedoporučujeme. Účastníky to vyčerpává a vy budete 
pozorovat úbytek odpovědí. Vyjednat si prostor přes noc může být také obtížné. 

MÍSTO KONÁNÍ
• Budete v této místnosti dlouhou dobu, jasný a vzdušný prostor s okny bude 

nejlépe působit na tvůrčí schopnosti! 
• Musí být snadno k nalezení, nejlépe v centru. A co je nejdůležitější, lidé musí 

mít snadný přístup do budovy. Použijte směrovky a přesvědčte se, že lidé 
u vchodu (recepční, domovní správci atd.) vědí, která akce je vaše a kde se koná, 
protože oni budou jediní, koho se budou účastníci ptát na směr.

• Elektrické zásuvky a prodlužovačky – rozhodněte se, kolik jich budete 
potřebovat, pak počet zdvojnásobte! Během akce budou k dispozici notebooky, 
telefony atd., které budou potřebovat elektrické připojení.

• Hlavní je samozřejmě připojení k internetu, zkontrolujte si tedy Wi-Fi v místě 
konání. Platí se za jeho používání nějaký poplatek? Když jste v plánovaném 
místě konání události, slábne signál? Je připojení dostatečně rychlé/silné, 
aby zvládlo počet zařízení, která připojíte?

Nejlepší postupy 
pro úspěšné CAT
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POTRAVINY A OBČERSTVENÍ
• Mějte občerstvení a nápoje hotové, když účastníci přijedou. Pomůže to 

zaměstnat a občerstvit lidi, než přijedou ostatní. Postarejte se o vydatná jídla, 
protože lidé budou tvrdě pracovat, během dne mějte připravené svačinky 
a nápoje. Po celodenní práci bývá hlad! Nabídněte vegetariánskou, košer 
a halal stravu.

TÉMA
Vyberte téma, které komunitu spojuje, takové, jež umožní konstruktivní dialog 
a tvorbu řešení. Create-A-Thon neznamená hádky nebo debaty, ale dozvědět se 
více o problému, o nějž se všichni zajímáte, podpořit místní organizace, které se 
s ním denně potýkají, a přispět svým dílem k tomu, aby se vaše komunita stala 
lepším místem.
Zeptali jsme se komunity členů programu Windows Insider, o které problémy se 
zajímají, tyto problémy se dotýkají komunit po celém světě a poskytují vám výchozí 
bod pro téma vaší akce CAT. Pokud máte jiné nápady, které byste chtěli navrhnout, 
dejte nám vědět!

1. Bezdomovectví:
a. chronické bezdomovectví,
b. čerstvě propuštění vězni,
c. mentálně postižení.

2. Cenově dostupné bydlení 
3. Duševní zdraví / řešení stigmatu s ním spojeného
4. Využití/shromažďování přírodních zdrojů, jako je voda 
5. Vzdělávání

a. technologie ve vzdělávání,
b. výuka programování v raném věku,
c. lepší přístup ke vzdělání v chudých oblastech,
d. financování vyššího vzdělání,
e. vyučování starších lidí, jak využívat technologie 

6. Poskytování/výuka technologií lidem, kteří právě získali přístup k internetu
a. původní obyvatelé Austrálie,
b. kmenová Afrika.

7. Potrava pro hladovějící
8. Prevence sebevražd
9. Podpora veteránů a benefity pro ně

a. prevence sebevražd,
b. návrat do civilního života,
c. kvalifikace pro zaměstnání.

10. Použití technologie HoloLens k překonávání zdravotního postižení pomocí 
adaptivního zařízení spojujícího realitu s elektronickým světem

Nejlepší postupy pro 
úspěšnou akci CAT (pokr.)



HLEDÁNÍ NEZISKOVÉHO PARTNERA
Když jste si nyní vybrali téma, kterým se budete zabývat, zvolte si zde místního 
partnera. Pokud jste se spojili s neziskovou organizací, která ještě není na seznamu, 
oznamte nám to na adresu wipevent@microsoft.com a my vám pomůžeme vaši 
preferovanou organizaci přidat. 

LOGISTIKA: MÍSTO KONÁNÍ
Kromě toho, že prostor má být jasný a vzdušný, vezměte ještě v úvahu tato doporučení:
• Přístup k internetu je zásadní! Musí být k dispozici Wi-Fi a po celém místě 

konání musí být silný signál. To umožní vašim návštěvníkům se snadno 
shromažďovat a pracovat tam, kde se cítí pohodlně. Po celé místnosti musí být 
elektrické zásuvky, nezbytné jsou rozdvojky. Lidé budou potřebovat nabíjet 
notebooky, telefony atd., takže by měla být alespoň jedna rozdvojka pro každou 
skupinku/tým. Navíc budou organizátoři CAT potřebovat zásuvky pro počítače, 
promítací zařízení atd. 

• Vaše místnost by měla být rozdělena do skupinek po 4–6 lidech. Zatímco 
zaměstnanci pracující na místě konání místnost pořádně uklidili, chápeme, že 
vaše týmy si pravděpodobně přizpůsobí rozmístění nábytku tak, aby odpovídalo 
jejich potřebám během dne.

• Účastníci se často tak ponoří do svého projektu, že budou chtít pracovat 
i o přestávkách na jídlo. Zkontrolujte si, že v místnosti pro konání akce CAT 
bude dostatek prostoru pro podávání občerstvení a nápojů.

• Vaše místo konání by mělo být centrálně umístěno podle toho, odkud 
účastníci budou přicházet. Je praktické, když si vyberete prostory blízko 
autobusového, vlakového nádraží nebo stanice metra. Ve městech, kde většina 
lidí pojede na akci autem, si ověřte, že je v blízkosti veřejné parkoviště.

• Na všechny vchody umístěte směrovky, aby účastníci místnost snadno našli. 
• Flipcharty, whiteboardy, samolepicí bločky, popisovače atd. jsou užitečné 

pomůcky, které by měly být při ruce pro zachycování nápadů.
• Hudba na pozadí může povzbudit inspiraci. Jen nezapomeňte, že je to hudba 

na pozadí, nepouštějte ji příliš hlasitě, protože by pak vyrušovala.

Nejlepší postupy pro 
úspěšnou akci CAT (pokr.)
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PŘÍKLAD: KOLÍN NAD  
RÝNEM – 3 DNY

1. den
15:00  Přivítání 

a představení 
účastníků

15:30-16:00/  Určení kontextu:
  Hry pro dobrou věc

16:00-16:30/  Blesková diskuse:
  Úvod do 

konstrukčních 
řešení

16:30-18:00/  Rozvíjení nápadů/
  Vytváření týmů

18:00  Konec

2. den
9:00-10:00/  Snídaně

9:30-10:00/  Blesková diskuse:
  Jak vyprávět skvělý 

příběh (video)

10:00-12:00/  Práce/
  Dohled mentorů

12:00-13:00/  Oběd

13:00-15:30/  Práce/
  Dohled mentorů

15:30-16:00  Blesková diskuse:
  HoloLens

16:00-18:00/  Práce/
  Dohled mentorů

17:00  Večeře

18:00  Vypnutí strojů/Konec

3. den
9:00-10:00/  Snídaně

10:00-13:00  Práce/
  Dohled mentorů

13:00 Oběd

13:00-14:00  Finalizace projektů

14:00-15:00  Prezentace

15:00-16:00  Navazování 
kontaktů/
Networking

16:00  Vypnutí strojů/
Konec
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PŘÍKLAD: SEATTLE – 2 DNY

1. den
18:00-19:00  Přivítání a zahájení  

Určení kontextu: 
Komplexní 
problematika 
bezdomovectví

19:00-19:30  Večeře a vytvoření 
týmů

19:30-20:00  Představení nápadů, 
finalizace týmů

20:00  Zahájení práce!

22:00  Vypnutí strojů/
Konec

2. den

9:00-10:00  Snídaně

10:00  Blesková diskuse 
Úvod do vytváření 
prototypů

10:30- Práce/  
12:00 Dohled mentorů

12:30-13:30  Oběd a výuka: Úvod 
do datové vědy

13:30-16:00  Práce/Dohled 
mentorů

16:00  Blesková diskuse: 
Jak vyprávět skvělý 
příběh

16:30-18:00   Zabalte své řešení

18:00  Prezentace

19:00  Večeře a navazování 
kontaktů

22:00   Konec

Příloha A: Příklady  
programu pro akci CAT 
(2denní a 3denní verze)



ČASOVÁ OSA PLÁNOVÁNÍ

6 týdnů před akcí
• Vyberte téma
• Najděte a pozvěte odborníky na danou oblast
• S odborníky koordinujte rozhodování o konkrétním termínu ( je to snadnější než 

hledání odborníků, kteří jsou k dispozicí poté, co již o termínu rozhodnete)
• Po výběru termínů najděte místo konání
• Zvažte firemní „sponzory“, kteří mohou 

 ◦ poskytnout prostor pro setkání zdarma nebo za minimální poplatek,
 ◦ poskytnout jídlo a pití,
 ◦ poskytnout pomoc, například vývojáře/kodéry, kontaktujte dané 

odborníky apod.
• Ve spolupráci s týmem WIP pozvěte místní členy programu Windows Insider
4-5 týdnů před akcí
• Zajistěte místo konání
• Potvrďte odborníky
• Pozvěte účastníky
• Získejte organizace, které sdílením pozvánky na akci umožní oslovit účastníky
2-3 týdny před akcí
• Sledujte reakce na pozvánky (RSVP) 
• V případě potřeby pozvěte další účastníky
• Potvrďte prostor a objednejte jídlo a pití
1 týden před akcí
• Rozešlete připomenutí e-mailem těm, kteří odpověděli
• Potvrďte odborníky/připomeňte se
• Objednejte jídlo a pití
• Zajistěte potřeby, jako jsou jmenovky, samolepicí bločky, pera/fixy apod.
• Plán potvrďte všem, kteří akci podporují, např. dodavatelům občerstvení, 

prostoru pro pořádání akce, přednášejícím apod. 
Den Create-A-Thon
• Užijte si to!
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Příloha B: Před akcí



ŠABLONA POZVÁNKY

Dobrý den,

jsem členem programu Windows Insider, jedné z největších komunit lidí, kteří 
pomocí technologií konají dobro. Mám pocit, že můžete být spřízněná duše.

Vzhledem k práci, kterou děláte v oblasti {zadejte téma}, Vás chci pozvat na akci 
Create-A-Thon pořádanou s cílem řešit {zadejte téma}.

Projektem může být firma, neziskovka, program, dobrovolnická pomoc, změna 
značky, cokoli. Na místě budou odborníci z neziskových a jiných organizací, kteří 
pohovoří o podrobnostech místní problematiky (bezdomovectví, krize bydlení 
apod.) a pomohou nasměrovat řešení, jež budou pro město skutečně užitečná. 

Byl/a bych rád/a, kdybyste se zúčastnil/a naší příští akce Windows Insider 
Create-A-Thon (CAT) za několik týdnů. Sejdeme se ve městě {název města}, 
abychom se zabývali problematikou {téma}.

Kdy:  Den, datum a čas (uveďte hodiny pro každý den, protože čas se může lišit)

Kde: Název místa konání, adresa, název/číslo místnosti (v případě potřeby)

Jak: Hypertextový odkaz na registrační web (např. Eventbrite)

Cílem těchto akcí Create-A-Thon je:

• Pomocí technologií vytvořit něco, co městu, ve kterém žijeme a které máme 
rádi, skutečně prospěje.

• Přidat se k různým týmům tvůrců ve městě, a pomocí jejich osobitého pohledu 
na věc řešit jedinečnými způsoby problémy.

• Přispět k osobnímu a později i virtuálnímu propojení místní komunity.

Místní problematikou, kterou budeme řešit ve městě {město}, je {téma}.

Tuto iniciativu #WINsiders4Good vytvořili členové programu Windows Insider PRO 
členy programu Windows Insider. 

Pomůžeme-li jim, aby si uvědomili možnosti technologické a bohaté komunity, 
k níž patří, změní svět. 

Doufáme, že přijdete a budete u toho.

Create-A-Thon | 10

Příloha C:  
Pozvánky pro  
neziskové organizace



2DENNÍ MODEL: PODROBNÝ PROGRAM 
1. den *
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*Uvědomte si prosím, že zahájení je třeba přizpůsobit cílového skupině účastníků 
a běžným úředním či vyučovacím hodinám v daném místě.

Příloha D: Podrobné programy na základě 
postupně získaných zkušeností týmu WIP

ČASOVÝ RÁMEC ROZPIS BOD PROGRAMU PODROBNOSTI NÁSTROJE

1 hod. před 
akcí

16:00 Uspořádání a příprava 
prostoru

Zajistěte uspořádání prostoru, které přispěje k vzájemnému 
seznámení a ke spolupráci.  
Doporučení: Po příjezdu mějte k dispozici jídlo a občerstvení.

30 min 16:30 Konverzace Všichni nepřijedou včas. Počítejte s příjezdy a konverzací. 
Pokud jsou všichni super dochvilní jako v Německu, 
nemusí to být nutné :)

15 min 17:00 Představení programu 
a určení kontextu

Pohovořte 15 minut o tom, proč jste účastníky pozvali, 
čeho chcete dosáhnout a jakou problematikou se bude 
skupina zbývat.

Příklad 
prezentace v 
PowerPointu 

Deck

30 min 17:15 Představení účastníků Všem účastníkům poskytněte čas, aby se představili a řekli, 
co se chtějí naučit nebo co chtějí naučit druhé a jaké 
dovednosti nabízejí, a podělili se o několik zábavných 
detailů ze svého života.

15 min 17:45 Ponoření do 
problematiky I

Místní zástupce neziskové organizace, odborník, pohovoří 
o komplexnosti problematiky, o tom, jak k ní přistupuje 
jeho organizace, a o tom, co funguje a co ne. 

15 min 18:00 Ponoření do 
problematiky II

Doporučení: Ideální je pozvat nejvýše 2 zástupce, kteří nabídnou 
různé druhy řešení.

15 min 18:15 Otázky a odpovědi 
s odborníky

Po prezentacích umožněte skupinám položit oběma 
zástupcům otázky.

30 min 18:30 Večeře Účastníci se seznamují, začínají vymýšlet řešení a spojovat 
se s možnými členy týmu. 

30 min 19:00 Vytvoření týmů 
a představení 
možných řešení

Autory možných řešení požádejte, aby představili své 
nápady a uvedli, jaké dovednosti potřebují, a umožněte 
jim vytvořit tým, který bude tvořit projektový manažer, 
vývojář/kodér, kreativec, který pro řešení navrhne design/
UI/UX, a někdo, do nápad rozvine, a BAVTE SE!

1,5-2 hodiny 19:30 Práce Vymýšlejí se nápady a tvoří se nové týmy. Dejte týmům čas, 
aby se soustředily na svůj nápad a na to, jak budou týmově 
spolupracovat.
Doporučení: Celonoční akce jsou vyčerpávající. Doporučujeme 
akci ukončit ve 21:00 nebo 22:00, aby si každý před dlouhým dnem 
plným hackování odpočinul.

21:00-22:00 Konec

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


2DENNÍ MODEL: PODROBNÝ PROGRAM (POKR.)

2. den *

3DENNÍ MODEL: PODROBNÝ PROGRAM
Celý 1. den zůstává stejný. 2. den poskytněte účastníkům místo prezentací čas na práci.
3. den *
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*Uvědomte si prosím, že zahájení je třeba přizpůsobit cílového skupině účastníků 
a běžným úředním či vyučovacím hodinám v daném místě.

Příloha D: Podrobné programy na základě  
postupně získaných zkušeností týmu WIP (pokr.)

ČASOVÝ RÁMEC ROZPIS BOD PROGRAMU PODROBNOSTI NÁSTROJE

30 min 
před akcí

8:30 Uspořádání a příprava 
prostoru

Zkontrolujte, zda místnost je v takovém stavu, 
v jakém jste ji zanechali, a zajistěte snídani.

30 min 9:00 Snídaně Účastníci se znovu sejdou se svým týmem a doplní 
energii pro produktivní den. 
Doporučení: Mějte k dispozici hodně kávy a dost snídaní.

30 min 9:30 Blesková diskuse: Jak 
vyprávět skvělý příběh

Video: Mistr vypravěč James Whitaker Jak vyprávět 
skvělý příběh – 

video

2 hod. 10:00 Práce Týmy začínají navrhovat své projekty, zadávat úkoly apod.

1 hod. 12:00 Oběd Čas na to, aby si všichni oddechli, něco snědli a po 
občerstvení se vrátili ke své skupině!

4 hod. 13:00 Práce Týmy pokračují v práci na svých projektech

1 hod. 17:00 Pracovní večeře Týmy finalizují prezentace

1 hod. 18:00 Prezentace Týmy prezentují svá řešení

1 hod. 19:00 Navazování kontaktů/
Networking

Týmy se mohou seznámit, prodiskutovat představená řešení, 
sdělit své kontaktní informace a naplánovat další setkání, kdy 
budou v práci na projektech pokračovat!

1 hod. 21:00 Vypnutí strojů/Konec Akci ukončete a všem poděkujte za účast. Konec.

ČASOVÝ RÁMEC ROZPIS BOD PROGRAMU PODROBNOSTI NÁSTROJE

30 min 
před akcí

8:30 Uspořádání a příprava 
prostoru

Zkontrolujte, zda místnost je v takovém stavu, v jakém 
jste ji zanechali, a zajistěte snídani.

30 min 9:00 Snídaně Účastníci se znovu sejdou se svým týmem a doplní energii pro produktivní den.
Doporučení: Mějte k dispozici hodně kávy a dost snídaní.

3 hod. 9:30-12:30 Finalizace prezentací 
a prototypu

Pracuje se do poslední chvíle: týmy dokončují své prototypy 
a prezentace.

30 min 12:30-13:00 Oběd

nejméně 
1 hod.

13:00-Konec Prezentace Umožněte každému týmu projít své řešení (10 minut) 
a poskytněte čas na otázky a odpovědi účastníků. 
Tento časový úsek bude záviset na počtu účastníků a týmů. 

Závěrečné poznámky

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Při hledání neziskových organizací a partnerů začněte tímto seznamem. Pokud ho 
nevidíte, napište nám na e-mailovou adresu wipevents@microsoft.com. 
Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Příloha E:  
Neziskové organizace 
a jejich partneři

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Lékaři bez hranic

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Zdroj: NGO Advisor: Top 500 World NGOs (Nejvýznamnějších 500 světových neziskových organizací) https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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