
WYGRAJ! 

SOCIAL INNOVATION RELAY
to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na międzynarodowy 
najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadajacy na potrzebę 
społeczną. Konkurs organizowany jest we współpracy z grupą Nationale 
Nederlanden. Dzięki uczestnictwu w SIR uczniowie zyskują  
doświadczenie i praktyczne umiejętności oraz profesjonalne doradztwo  
niezbędne dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej dzięki 
zróżnicowanym formom mentoringu (stacjonarnie i online) ze strony  
pracowników . NN  



KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

CO MUSISZ ZROBIĆ?

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej ten konkurs jest dla iebie. Mogą w nim C
uczestniczyć drużyny 2 4 osób, więc zbierz swoich przyjaciół i zarejestruj się na liczące od  do  
platformie!

1.  do konkursu   na stronieZarejestruj się  http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register
i stwórz profil swojej drużyny. Rejestrować drużyny można od 1 grudnia 2018 do 28 
lutego 2019 r.

2. Wypełnij  i zdobądź certyfikat! Musisz poprawnie Social Innovation Relay Quiz
odpowiedzieć na  pytań. Nie martw się  jeśli nie  i za pierwszym razem, masz 80% , uda C
nieograniczoną liczbę prób. 

3. CPrzygotowaliśmy dla iebie szereg , dzięki którym bedziesz mógł studiów przypadku
pogłębić swoją wiedzę  innowacj  społecznych i przedsiębiorczości społecznej. na temat i
Możesz się z nimi zapoznać:
 
 a) ationale- ederlanden ą ę Tw klasie – wolontariusze N N  poprowadz  lekcj  w wojej 

szkole. Informacje o terminach otrzymasz od  nauczyciela,
 b) online – materiały do nauki znajdziesz również na koncie swojej drużyny.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nimi i czerpania inspiracji. 

4. Zgłoś K , C swój iedy już wpadniesz na pomysł  jak rozwiązać interesujący ię pomysł. 
problem społeczny bądź wyzwanie, opis  go w  i prześlij do nasz  przez platformę 500 słowach
z profilu drużyny w tym samym miejscu Ostateczny termin nadsyłania . Formularz znajdziesz . 
pomysłów to 17 marca 2019 r.eż poprzez profil druży. 

UWAGA!!! Aby mieć możliwość  swojego pomysłu, wszyscy członkowiezgłoszenia  
T wypełnićwojego zespołu muszą  Social Innovation Relay Quiz i otrzymać 
certyfikat. 
 

MENTORING
Spośród wszystkich nadesłanych pomysłów wybierzemy najlepszych 20 zespołów (kryteria 
udostępnione zostaną na początku projektu), które będą uczestniczyć w kolejnym etapie 
konkursu – mentoringu. Wolontariusze N N  pomogą am dopracować ationale- ederlanden W
pomysły. Podczas tego etapu asza drużyna b dzie musiała stworzyć i przesłać  W ę   Social 
Business Idea Canvas – rozszerzony opis waszego pomysłu. Formularz znajdziecie na 
W  Ostateczny termin na przesłanie  to aszym profilu. Social Business Idea Canvas
30 kwietnia 2019 r.

M Wentor będzie się z ami kontaktował poprzez platformę lub inne narzędzia komunikacji. 

Regularnie sprawdzajcie maile oraz wiadomości na aszym profilu.W
 
Szanujcie czas własny oraz aszego mentora. Bądźcie aktywni i inicjujcie spotkania. W



FINAŁ KRAJOWY
1. Do Finału krajowego wybierzemy .10 najlepszych pomysłów
 
2. ationale- ederlandenFinał może się odbyć  lub  w siedzibie N N  w online stacjonarnie
Warszawie .  22 maja 2019 r

3. programie Na Finał będziecie musieli przygotować  prezentację w 4 minutową-
PowerPoint oraz zaprezentowac asz pomysł przed jury złożonym z pracowników W
Nationale-Nederlanden.

FINAŁ MIĘDZYNAROWY
1. Z z ów m f  24 czerwca wycię cy Finał  krajowych uczestniczą w iędzynarodowym inale konkursu
2019 r. 

2. Finał międzynarodowy odbywa się .online
 
3. Na finał międzynarodowy będziecie musieli przygotować:
 a) ,Social Business Idea Canvas w wersji anglojęzycznej
 b) - W programie t w języku 4 minutową  aszego pomysłu w PowerPoinprezentację

angielsk  im,
 c) - W2 minutowy  prezentujący asz pomysł. film

NAGRODY

FINAŁ KRAJOWY FINAŁ MIĘDZYNARODOWY

I MIEJSCE - TABLETY

II i III MIEJSCE - KSIĄŻKI I GADŻETY

I MIEJSCE - WYJAZD NA KONFERENCJĘ
JA ALUMNI W TALLINIE
29 sierpnia-2 września 2019

II i III MIEJSCE - LAPTOPY


