
 

Akademie T-Mobile 
Chcete investovat do rozvoje své neziskovky? Chcete se učit od odborníků 
ve velké mezinárodní firmě? Máte zájem o účast v intenzivním ročním 
programu, založeném na koučinku a expertním poradenství? 

Pak pro vás máme nabídku, která by vás mohla zajímat! 

O CO JDE? 
T-Mobile už sedmým rokem otevírá vzdělávací program Akademie T-Mobile, ve kterém 
nabídne sedmi pracovníkům neziskových organizací dlouhodobou profesní podporu. Vybraní 
účastníci dostanou k dispozici odborného mentora, kouče, expertní konzultace na zvolené 
téma v oblasti organizačního rozvoje neziskové organizace a možnost rozvíjet své 
dovednosti na interních školeních T-Mobile. Operátor nabízí tuto podporu neziskovkám, které 
se chtějí profesionalizovat v oblasti HR, PR, marketingu, managementu, finančního řízení, IT, 
fundraisingu či práce s dobrovolníky. 

KOMU JE AKADEMIE URČENA? 
Do Akademie T-Mobile se mohou hlásit všechny neziskové organizace. Do programu je třeba 
delegovat jednoho zástupce organizace (interního zaměstnance nebo v případě 
dobrovolnických organizací kmenového dobrovolníka), který má kompetence ve zvolené 
oblasti prosadit pozitivní změnu. 

CO LZE ZÍSKAT? 
Sedm vybraných účastníků Akademie T-Mobile projde několikaměsíčním programem, který 
začne seznamovacím setkáním s mentory a kouči, kteří je budou provázet po zbytek období 
(cca 10 měsíců). 

Akademie obsahuje: 

▪ pravidelná setkání s mentory, kteří budou asistovat účastníkovi v jeho profesním 
rozvoji; 

▪ pravidelná koučovací setkání cca 1x měsíčně; 

▪ cca 30 konzultačních hodin s odborníky ve zvolené oblasti (HR, PR, management, 
marketing, finanční řízení, IT, fundraising, práce s dobrovolníky); 

▪ dva tréninky v oblasti soft skills dle vlastního výběru účastníků; 

▪ veřejné odborné semináře pro neziskový sektor. 

Koučování, konzultace a semináře probíhají zpravidla v sídle společnosti T-Mobile v Praze. 



CO SE OČEKÁVÁ OD ÚČASTNÍKA? 
Účastník se zaváže k cca desetiměsíční účasti v programu a docházce na koučovací  
a poradenská setkání. 

To, co účastník zjistí a pochopí, si nemá nechat pro sebe. Akademie T-Mobile není „jen“ sérií 
školení a konzultací. Hlavním úkolem účastníka je sdílet své nově nabyté know-how uvnitř 
své organizace. Jeho rolí je iniciovat ve své organizaci pozitivní změnu, tj. naplánovat 
implementací potřebných kroků a v rámci časových možností i zahájit jejich samotnou 
realizaci.  

JAK A DO KDY SE MŮŽEME PŘIHLÁSIT? 
Uzávěrka přihlášek do programu je 14. února 2020 (v poledne). Máte-li zájem  
o účast v programu, je třeba vyplnit přihlášku na www.t-mobile.cz/pomahame. Zda-li jste byli 
do akademie přijati, se dozvíte nejpozději 6. března 2020.  

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? 
Pište na pomahame@t-mobile.cz.  

http://www.t-mobile.cz/pomahame
mailto:pomahame@t-mobile.cz
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