
Program Make a Connection - Připoj se 

 
je program zaměřený na pozitivní rozvoj mladých lidí. Make a Connection je určený všem 

mladým lidem ve věku od 16 do 26 let v celé České republice.  

  

Mladí lidé mohou v rámci programu získat  finanční podporu do výše až 30.000,- Kč na 

svůj vlastní projekt, zrealizovat ho a nabýt mnoho nových zkušeností a dovedností pro 

život. Součástí programu je také poskytování neformálního vzdělávání v rámci zážitkových 

školení realizovaných Českou cestou s.r.o. a Prázdninovou školou Lipnicí. 

  

Program je součástí velmi úspěšné celosvětové iniciativy, kterou společně zaštiťuje 

společnost NOKIA a nadace International Youth Foundation (IYF) a která od roku 2000 

pomohla zrealizovat projekty stovkám tisíc mladých lidí ve více než 20 zemích světa. V 

České republice program funguje od roku 2002 jako společná aktivita Nadace rozvoje 

občanské společnosti (NROS) a společnosti NOKIA.   

  

Výběrové řízení na projekty v rámci programu Make a Connection – Připoj se jedenkrát 

ročně. Výběrové řízení má tři hlavní kola: 

 

1. kolo: příjem a zpracovávání projektových žádostí, kontrola formálních náležitostí (např. 

zda je žádost vyplněna správně, zda je podepsána, odevzdána včas, zda účastníci splňují 

hlavní podmínky apod.)  

Toto kolo probíhá první týden v dubnu 2010. 

 

2. kolo: věcné hodnocení projektových žádostí dle stanovených kritérií v 7 regionálních 

hodnotících komisích, které odpovídají regionální působnosti programu Make a Connection. 

Každou žádostí se detailně zabývá 5 hodnotitelů nejprve individuálně, poté na společných 

zasedáních v regionech. Toto kolo probíhá koncem dubna a začátkem května 2010 a jeho 

výsledkem je návrh žádostí k podpoře. 

 

Za naši školu podalo žádost o grant 7 studentů (vedoucí týmu je Jaroslav Tichý, další 

členové týmu jsou: Jan Rybář, Jakub Zabák, Eva Bubeníková, Jakub Hrdina a Květa 

Bartková). Žádost studenti vypracovali za pomoci vyučujících - Ing. P. Najdekrové a 

Mgr. R. Havelkové - v rámci nepovinného předmětu Příprava a řízení projektů. 

Teoretické znalosti a dovednosti z nepovinného předmětu prakticky využili při psaní 

projektu. V rámci projektu zorganizují 2 jednodenní akce pro děti z Dětského domova 

v Olomouci (Ekologický den spojený s exkurzí Litovelským Pomoravím a Sportovní den 

– outdoorové aktivity – Lovecká chata v Horce n. Moravou). 

 

Začátkem května byly zveřejněny výsledky výběrového řízení – projekt 

našich studentů byl vybrán k podpoře! 

Gratulujeme!!! 


