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CO JE INICIO 50?

➔ Projek, který učí lidi nad 50 let (kteří ztratí práci a 
chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat.

➔ Nástroj „outplacementu“, který používají 
uvědomělí zaměstnavatelé jako pomoc - 
„rekvalifikace“ propouštěným zaměstnancům.

Ztrátou zaměstnání život nekončí!



  



  

ALARMUJÍCÍ ČÍSLA

✔ V r. 2011 bylo v ČR 32% nezaměstnaných nad 50 
let, v r. 2000 jich bylo 15%. 

✔ Ve věku 60-64 let pracuje pouze 20% v ČR, v EU 
30%.

Britské statistiky říkají, že jestliže nezaměstnaný člověk ve 
věku 50 a více let začne podnikat do 6 měsíců od ztráty 
zaměstnání, má 80% šanci, že se na trhu uživí a navíc 

neztratí sociální kontakt a pracovní návyky.



Průměrný věk 
52 let

Lidé v průměru 
1 rok bez práce

INICIO 50 - FAKTA
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1 rok bez práce

Průměrný věk 52 let
Lidé v průměru 1 rok bez 

práce



Malou skupinu vede zkušená koučkaa
Ja

Účastníci „INICIO 50“ se naučí jak zpracovat 
podnikatelský záměr, založit firmu, pochopí 
principy cenotvorby, marketingu a propagace, 
dostanou informace z oblasti právní, personální 
a další – kontakty a poradenství do začátku.

Závěrečné byznysl plány evauluje paní 
Margareta Křížová 
– známá investorka z pořadu „Den D“. 
Nejlepší byznys plány získají zajímavé ceny – 
webhosting a pod.

INICIO 50 – FAKTA 
Účastníci „INICIO 50“ se naučí zpracovat podnikatelský záměr, založit firmu, 

budou znát principy cenotvorby, principy marketingu a propagace, získají 

potřebné informace z oblasti právní, personální a další – např. kontakty a 

poradenství do začátku.

      Byznys plány evaluuje  paní Margareta Křížová, 

      známá investorka z pořadu Den D.

Malou skupinku vede zkušená koučka Jarka 

Švarcbachová z Downtherabbithole.



30 absolventů z celé ČR

INICIO - FAKTA

Absolventi zahájili podnikání  v 

oblasti školství, telekomunikace, 

design, feng-shui, pletená móda, 

domácí pekárna, čokoládovna, 

účetnictví a další.

✗ třetí běh spouštíme v pondělí 15.9. 2014

Přihláška do projektu INICIO 50 ke stažení na www.inicio50.cz



INICIO 50 - TÉMATA PŘEDNÁŠEK

DATUM ČAS TÉMA PŘEDNÁŠEJÍCÍ

15. 9. 2014 10:00 -12:00 RESTART Jarka Švarcbachová

13:00 -14:30 PR a komunikace Tereza Niesytová

15:00 -16:00 Příklad z praxe Petra Janíčková

29. 9. 2014  9.30 –12:00 Jak připravit podnikatelský plán Margareta Křížová

13:00 –15:30 Jak připravit rozpočet a finance Bude upřesněno

16:00 -17:30 Jak založit firmu Petr Čížek

13.10.2014  9:30 -11:00 Marketing a průzkum trhu Zuzana Andělová

11:00 -12:30 Prodej a síla networkingu Petra Janíčková

13:30 -15:30 Internet Marketing - FB, LinkedIn,Google Lukáš Krejča

10.11.2014 10:00 -12:00 Vyhodnocení byznys plánů Margareta Křížová



INICIO 50 - PODNIKATELÉ 1/2013

l Paní Eva Pilná, 54 let 

l Čokoláda je její vášní a tak si založila firmu na
l výrobu domácí čokolády. Jako náplň do čokoládových
l bonbonů používá mimo jiné také bylinky z Orlických
l hor ( mateřídouška, levandule, máta... ).

l La Choco Lanškroun



INICIO 50 - PODNIKATELÉ 2/2013 

l Paní Renata Bobková, 52 let

l Má letité pracovní zkušenosti jako účetní, 
l před půl rokem přišla o práci, tak se rozhodla 
l založit si svou vlastní účetní firmu. 



Lifestyle Deník Týdeník Televize Radio Web

INICIO 50 - MÉDIA



INICIO 50  - PRÁVO ze dne 5.6.2013
 



 ROZJEZDY 2013

S pracovními portály pracezeny.cz, pracenad50.cz a 
především s projektem INICIO 50 jsme se v červnu 2013 
zúčastnili celostátní soutěže, kterou již třetím rokem 
pořádá společnost T-Mobile Czech republic a.s. Každým 
rokem se hlásí více a více zajímavých projektů a 
podnikatelských záměrů. Letos pouze v Praze bylo 
přihlášeno 200 projektů. 

Získaly jsme  Zvláštní cenu poroty za nejlepší projekt!



PODPORA SILNÝCH SPOLEČNOSTÍ



PODPORA PARTNERŮ



Michal Horáček Dagmar Havlová Renata Mrázová

Carlo Capalbo

Známé osobnosti, které nás podporují

Michaela Jílková

Michala Hergetová

Jiřina Šiklová

Michal Viewegh

PODPORA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ



VAŠE OTÁZKY?



KONTAKTY

Agender s.r.o.
Marketingová manažerka 
Zuzana Andělová +420/ 776 117 766 
Zuzana.andelova@agender.cz
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