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To już trzecia konferencjA z cyklu Innowacje społeczne w Polsce.

Pierwsza konferencja:
Rola innowacji społecznych
we współczesnym rozwoju
społeczno-gospodarczym

Druga konferencja:
Innowacje społeczne – od idei
do upowszechniania efektu

Tegoroczną konferencję pt:
Wdrażanie innowacji
społecznych w Polsce

Odbyła się 25.X.2013r.

Odbyła się 24.X.2014r.

Zorganizowano w dniu 29.X.2015r.

Celem jej było:
• przybliżenie istoty innowacji społecznych,
• pokazanie roli innowacji społecznych w rozwoju społecznym i gospodarczym, w podejmowaniu i spełnianiu wyzwań społecznych, zmierzaniu do zrównoważonego rozwoju,
• zainteresowanie sfery nauki i praktyki gospodarczej współpracą w procesach rozwoju innowacji
społecznych.

Celem tej konferencji było:
• przybliżenie uczestnikom praktycznych aspektów
innowacji społecznych (ich projektowania, realizacji
i upowszechniania),
• zainteresowanie sfery nauki i praktyki gospodarczej badaniami innowacji społecznych, ich realizacją
i wdrażaniem,
• pokazanie w jaki sposób innowacje społeczne prowadzą do zrównoważonego rozwoju.

Była ona poświęcona praktycznym aspektom innowacji społecznych – a mianowicie ocenie wdrażania
innowacji społecznych w Polsce i wymianie doświadczeń w tym zakresie. Jej motto brzmiało: „Kiedy staje
się oczywiste, że cele nie mogą być osiągnięte, nie dostosowuj celów, ale dostosuj działania” – Konfucjusz.

Podczas dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytania:
Jak rozumieć cel innowacji społecznych, który wyraża
się w podnoszeniu jakości życia społeczeństwa?
Które cechy innowacji społecznych są ich wyróżnikiem?
W czym tkwią przyczyny mnogości określeń i pojęć
tych innowacji?

Uczestnicy mieli możliwość współtworzenia innowacji społecznych, doświadczenia dzięki temu trudności
i satysfakcji, jakie, mogą pojawić się w procesie kreowania innowacji społecznych.

Zastanawiano się także nad wymiarami innowacji
społecznych w kontekście → nauka, biznes, przedsiębiorstwa społeczne, administracja, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, a także czy można
mówić o hybrydowych powiązaniach różnych wymiarów innowacji. Wypracowane wnioski opublikowano
w sprawozdaniu pokonferencyjnym.

Efektem konferencji było przygotowanie publikacji
książkowej:
Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania
efektów, red. naukowa A. Olejniczuk-Merta, IBRKK,
Warszawa 2014, oraz publikacji pokonferencyjnej,
zawierającej: sugestie i wnioski, odnośnie do rozwoju innowacji społecznych w Polsce, w tym obszarów
rozwoju innowacji społecznych i możliwych sposobów ich wdrażania.

Tę głęboką, starożytną a zarazem jakże aktualną dziś
ideę, stanowiącą podstawę rozwoju innowacji społecznych będziemy upowszechniać wspólnie uczestnikami naszych konferencji przez kolejne lata trwania
programu Horyzont 2020. Chcemy przez te lata być
płaszczyzną:
• wymiany doświadczeń dla wielu różnych uczestników procesów innowacyjnych,
• wzajemnych inspiracji
• oraz pomostem dla podejmowania współpracy przez
liczne podmioty – potencjalnych i realnych kreatorów innowacji społecznych.
W ten sposób chcemy także współtworzyć innowacje
społeczne, być jednym z ogniw w procesie kształtowania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski.
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
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Wystąpienie Ministra Pawła Orłowskiego podczas konferencji
"Wdrażanie innowacji społecznych"
29.10.2015, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ostatnie kilka lat działania struktur Unii Europejskiej
pokazały, że standardowymi metodami i procesami
nie przezwyciężymy wszystkich problemów, z którymi mierzą się społeczeństwa naszego kontynentu. Sam
rozwój gospodarczy – choć kluczowy dla naszego kraju i całej Unii – nie wystarczy. Widzimy to na przykładzie kwestii demograficznych takich jak starzejące się
społeczeństwa – wszyscy dobrze wiemy, że mamy na
tym polu ciągle wiele do zrobienia. Wśród bieżących
wyzwań pojawia się także dyskusja o uchodźcach, różnego rodzaju narzędzi polityki społecznej, które będą
wspomagały asymilacje, wprowadzając uchodźców
w rynek pracy. Mamy zatem szereg wyzwań dotyczących wykluczenia społecznego, które w tej chwili są
realizowane pasywnie, a nie aktywnie. Z takiej perspektywy warto przyjrzeć się zagadnieniu innowacji
społecznych, które w sposób niestandardowy a efektywny będą w przyszłości rozwiązywały problemy społeczne, z którymi się mierzymy już dziś.
Unia Europejska wspiera od lat rozwój projektów innowacyjnych, również społecznie. Obecnie innowacje
społeczne finansowane są zarówno na poziomie krajowym jak i ogólnoeuropejskim. Środki na nie pojawiają
się nie tylko w ramach programów bezpośrednio im dedykowanych (Kapitał Ludzki, Horyzont 2020), znajdują
się również w programach takich jak Wiedza, Edukacja,
Rozwój, Power, Cosme czy programach regionalnych.

W programie Kapitał Ludzki wypracowanych zostało
około 200 innowacji i to jest z pewnością bardzo dobry
rezultat tego programu. Ale też trzeba spojrzeć także
na tę ciemniejszą stronę i postawić pytanie o wdrożenie tych modeli – one zostały sprawdzone, są efektywne kosztowo, są przetestowane, ale to czego zabrakło,
to pasa transmisyjnego – ich realnego wdrożenia do
polityki publicznej.
Nie można zapominać również o bardzo efektywnych
przykładach wdrożeń innowacji społecznych. Wśród
nich Krajowy Program Ekonomii Społecznej sfinansowany w ramach programu Power, promujący trzecią
drogę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i przedsiębiorczości włączające tych, którzy nie radzą sobie na
rynku pracy. Inny przykład to cały system opieki nad
dziećmi do lat trzech wychodzący ze standardu żłobkowego, ale wprowadzający szereg innych metod –
również efekt projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Power.
Dobrą wiadomością dla wszystkich chcących projektować i wdrażać innowacje społeczne powinna być informacja, że Unia nadal będzie finansować tego typu
inicjatywy. W latach 2014-2020 zostanie na ten cel
przeznaczonych około miliarda złotych, które będą
wspierały rozwiązania w programach Power, Wiedza,
Edukacja, Rozwój. Zachęcam Państwa do skorzysta-
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nia z tej możliwości i uczestniczenia w różnych rolach
w tworzeniu i kreowaniu innowacji społecznych.
Co wyróżnia plany finansowania projektów innowacyjnych społecznie w ramach funduszy unijnych w kolejnych latach, to ich scentralizowanie w programie krajowym. To działanie zamierzone i robione właśnie po to
aby uniknąć powielania różnego rodzaju działań, a co
za tym idzie braku efektu upowszechnienia innowacji
społecznych, z którym się do tej pory spotykaliśmy. Innowacje społecznej są dzisiaj skomasowane w ramach
Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój i zarządzane bezpośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Niemniej proszę się nie obawiać, że to będą działania kreowane przez administrację centralną. Pracujemy
w ramach modelu tzw. mikro-innowacji i makro-innowacji. Mikro-innowacje są realizowane w ramach projektów, w których środki finansowe zostały już uruchomione i które otrzymuje beneficjent w ramach grantu.
Są to środki, z których mogą korzystać także często
osoby fizyczne w małej gminie, które mają po prostu
kreatywny pomysł na to jak znaleźć lepsze rozwiązanie w danej dziedzinie polityk społecznych.

Jeszcze raz serdecznie zachęcam do podejmowania
działań z zakresu innowacyjności społecznej. Potrzebujemy dziś z pewnością większej kreatywności, większej efektywności i innowacje społeczne mogą na to
odpowiedzieć.
Paweł Orłowski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Z drugiej strony uruchamiamy działania w ramach makro-innowacji, które bardzo polecam, szczególnie uczelniom. To de facto zamawianie decydentów, rozwiązań
w dziedzinie innowacji społecznych. Takie konkursy już
także ruszyły. Pierwszy dotyczy de-instytucjonalizacji usług opiekuńczych, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne intelektualnie, czy chore psychicznie. Nie
mamy dzisiaj dobrych rozwiązań powszechnych w kraju,
gdzie istotą jest przede wszystkim ocena potencjału samego kreatora innowacji niestandardowe rozwiązania.
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Jak skutecznie wdrażać innowacje społeczne?
Podsumowanie konferencji „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce”

29 października br. w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce”. Była to już trzecia konferencja z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce”. Organizatorami konferencji
byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a partnerem merytorycznym – firma BETTER. Social Design Company (dawniej
GoodBrand & Company). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki
– Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Orłowski.
Za cel tegorocznej konferencji organizatorzy postawili
sobie próbę oceny dotychczasowego rozwoju innowacji społecznych w Polsce oraz poszukiwanie możliwości intensyfikacji dalszego ich rozwoju wraz ze wskazaniem dobrych praktyk. Wydarzenie umożliwiło także
wymianę opinii i doświadczeń oraz pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat organizacji i współpracy różnych interesariuszy w procesach innowacji społecznych.
Konferencja składa się z dwóch części.
W pierwszej odbyła się ekspercka dyskusja panelowa,
poświęcona problemom oraz możliwościom rozwoju
gospodarki opartej na innowacjach. Uczestnikom zosta-

ły przekazane informacje o szansach i możliwościach,
barierach i ograniczeniach rozwoju innowacji społecznych w Polsce w związku z prowadzeniem badań z tego
zakresu w ramach programu „Horyzont 2020”.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:
Moderator – dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
konfederacja Lewiatan – prowadząca dyskusję
panelową
• Prof. Józef Suchy – Naczelna Organizacja Techniczna
• Prof. Jerzy Cieślik – Akademia Leona Koźmińskiego
• Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”
• Mirella Panek-Owsiańska – Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
• Dorota Węcławska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• dr Waldemar Karpa –Akademia Leona Koźmińskiego
• Paweł Niziński – BETTER. Social Design Company
• Joanna Makocka – Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
Druga część konferencji prowadzona była w formie
grup problemowych, związanych z różnymi obszarami
występowania innowacji społecznych. Zajęcia grupowe miały przede wszystkim charakter wymiany opinii
i doświadczeń na temat czynników sprzyjających oraz
utrudniających rozwój innowacji społecznych.
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Tematy, w ramach których pracowały grupy:
• Innowacje społeczne a wdrażanie produktów systemowych
• Innowacje społeczne a patenty
• Innowacje społeczne a aktywność samorządów
• Innowacje społeczne w miejscu pracy
• Innowacje społeczne w mikroprzedsiębiorstwach
• Innowacje społeczne jako narzędzie aktywizacji ludności wiejskiej
• Innowacje społeczne w konsumpcji
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, otoczenia społeczno-gospodarczego, administracji publicznej, instytucji samorządowych, nauki oraz
inni instytucjonalni i indywidualni uczestnicy procesów
rozwoju i dyfuzji innowacji społecznych.
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Rozwój gospodarki oparty na innowacjach
Podsumowanie dyskusji panelowej.

Pierwsza część konferencji „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce” poświęcona była dyskusji na temat
roli innowacji społecznych w procesie rozwoju polskiej
gospodarki.
W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek wzięło udział grono
specjalistów na co dzień zajmujących się wyzwaniami
innowacji społecznych, zarówno w teorii, jak i praktyce:
● prof. Józef Suchy, Naczelna Organizacja Techniczna
● Dorota Węcławska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
● Joanna Makocka, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
● Paweł Niziński, BETTER.
● Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
● prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego
● dr Waldemar Karpa, Akademia Leona Koźmińskiego
● Jakub Wygnański, Pracownia badań i innowacji
społecznych Stocznia
Po krótkim, merytorycznym wprowadzeniu do dyskusji przez prof. dr hab. Annę Olejniczuk-Mertę, uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie znanych im przykładów innowacji społecznej.
Prof. Józef Suchy reprezentujący Naczelną Organizację Techniczną zwrócił uwagę na wyzwanie dla śro-

dowiska nauk technicznych, jakim jest migracja inżynierów. Jego zdaniem w ostatnim czasie potrzeba
redefinicji roli inżyniera i możliwości wkładu środowiska technicznego w powstawanie innowacji społecznych zyskała szczególną istotność.
Jako przykład usługi będącej innowacją, Dorota
Węcławska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazała portal gdziepolek.pl, na którym można
sprawdzić najbliższą aptekę, w jakiej jest dostępny lek
przypisany przez lekarza na recepcie. Panelistka wspomniała także o metodologii Lean Startup, która zmienia podejście do zakładania firm i tego, jak przedsiębiorcy traktują ryzyko. Podkreśliła, że jej stosowanie
przez startupy pozwala na uruchomienie ogromnych
pokładów przedsiębiorczości i umożliwia walidację pomysłów na bardzo wczesnym etapie.
Joanna Makocka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówiła o wolontariacie koleżeńskim, który wspiera osoby z zespołem Aspergera w nawiązywaniu znajomości oraz inicjatywie przeprowadzenia autorskiego
scenariusza lekcji wychowawczych w gimnazjach, które dotyczą tematyki wykluczeń rówieśniczych.
Natomiast Paweł Niziński CEO firmy BETTER. podzielił
się przykładami innowacyjnych rozwiązań, nad którymi
pracuje na co dzień: urządzeniem DermaViewer, które
ma być odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest
późna wykrywalność raka czerniaka, oraz modyfika-
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cją procesu dialogu społecznego prowadzonego przez
firmę z otoczeniem, której istotą jest inwestowanie w
rozwój społeczności lokalnych. Obopólna korzyść płynąca z adaptacji modelu polega na wzroście zaufania
wobec firmy oraz upodmiotowieniu stron, które stają
się równorzędnymi partnerami dialogu.
Stymulowanie procesu kształtowania społeczności lokalnych przedsiębiorców jako przykład projektu innowacyjnego społecznie, którym posłużył się prof. Jerzy
Cieślik z Akademii Leona Koźmińskiego. Został on zrealizowany w dzielnicy Targówek we współpracy z ALK.
Wśród innowacyjnych rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo Mirella Panek-Owsiańska,
prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu wymieniła takie przedsięwzięcia jak przedsiębiorstwo społeczne Manufakura prowadzone przez siostrę Małgorzatę Chmielewską, aplikacja B-LINK, która pomaga
osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym obsługiwać komputer oraz nagrodzony w Brukseli pomysł Stowarzyszenia MONAR na wykorzystanie maszyn vendingowch.
O innowacyjnym rozwiązaniu z wykorzystaniem technologii mówił dr Waldemar Karpa z Akademii Leona
Koźmińskiego za przykład podając aplikację na komórkę, która rolnikom w Indiach przekazuje informacje
dotyczące m.in. pogody oraz cen plonów oraz paryski
start-up zajmujący się segregacją bio odpadów.•••••
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Panelista wspomniał również o idei spółdzielczych marketów partycypacyjnych, gdzie w procesie wytwarzania żywności zaciera się rola pomiędzy producentem,
właścicielem i konsumentem.
Tymczasem Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA rzucił nowe światło
na postrzeganie innowacji społecznych, które często
dotyczą skryptów społecznych i mają charakter behawioralny. Wśród przykładów wymienił ideę Latających
Uniwersytetów Korczaka, kluby Anonimowych Alkoholików, cohousing, system głosowań preferencyjnych
czy inwestycję Billa Gates’a w startup Beyond Meat,
który pracuje nad substytutem mięsa. Jego zdaniem
innowacja zaczyna się przede wszystkim od postanowienia, że pewne rzeczy robimy inaczej.
W dyskusję panelową została również włączona publiczność, która została poproszona o wskazanie cech
innowacji społecznej i tego, co łączy przykłady rozwiązań podane przez zgromadzonych specjalistów.
Tworzenie dla ludzi, przez ludzi i z ludźmi
to istota innowacji społecznych.
Ważnym wątkiem rozważań w czasie debaty była
również kwestia otwartości innowacji. Zdania co do
tego były podzielone. Istotnym wglądem w tej sprawie okazał się głos przedstawicieli Urzędu Patentowego, którzy podkreślali, że ze względu na specyfikę część rozwiązań zawsze będzie miała charakter
otwarty. Z drugiej strony, na rynku istnieją instrumenty, które łagodzą monopol patentowy. Ponadto
paneliści zwrócili uwagę na fakt, iż istnieją różne for-

my własności intelektualnej i możliwości licencjonowania, a sam patent powinien stanowić jedynie narzędzie do wdrożenia rozwiązania. Podobnie uważa prof.
Józef Suchy, który podkreślał społeczną funkcję urzędów patentowych jako najlepszej i największej bazy
danych dla wynalazców.
Innym ważnym wątkiem dyskusji była część poświęcona upowszechnianiu innowacji społecznych, na które może mieć wpływ procedura tworzenia partnerstw
innowacyjnych dla zamówień publicznych pozwalająca na tworzenie przetargów na przedmioty lub usługi,
która jeszcze nie istnieje. Stosowny zapis ma się pojawić w tworzonej właśnie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Odpowiednio wdrożony, umożliwi właściwą identyfikację problemu i zaproszenie
do współpracy akademików oraz biznesu by wspólnie
wypracowali dane rozwiązanie.

Innowacja:
● rozwiązuje problemy, które do tej pory nie miały rozwiązania
● służy poprawie jakości życia społeczeństwa
● dotyczy społeczności jako całości
● wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę
● tworzy nowy typ relacji społecznych
● łączy specjalistów z różnych dziedzin
● nie kreuje nowych problemów
Opinie publiczności
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W drugiej części dyskusji zgromadzeni eksperci zastanawiali się nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, bądź jakie cechy powinny mieć instytucje/osoby, aby innowacje społeczne mogły powstawać i być
wdrażane. Dorota Węcławska zauważyła, że ważne
jest poczucie odpowiedzialności za problemy i świadome przejście od ich zauważenia do działania. Natomiast Jakub Wygnański podzielił się refleksją, że Polacy stają się bardziej innowacyjni im mniej posiadają
zasobów. Zwrócił uwagę także na fakt, że nie ma uniwersalnej kompetencji, która przygotowuje nas do
funkcjonowania w świecie, który obecnie zmienia się
bardzo szybko. Ważne jego zdaniem są metakompetencje: umiejętność obserwacji rzeczywistości, szybkiej nauki i adaptacji do otoczenia.
Z Jakubem Wygnańskim zgodził się Paweł Niziński, podkreślając, że kulturowo jesteśmy wyposażeni w potencjał innowacyjności. Mamy w sobie odwagę w myśleniu, kreatywność i empatię potrzebne do
rozwiązywania problemów. Brakuje nam za to przestrzeni do refleksji nad porażką, która jest integralnym
elementem procesu tworzenia czegoś nowego. Wątek
porażki podjęła również Joanna Makocka, zaznaczając, że administracja publiczna może umożliwić akceptację ryzyka i upadku danego rozwiązania poprzez elastyczne podejście do jego wdrażania.
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Ciekawym wkładem w dyskusję było również zwrócenie uwagi na rolę edukacji w procesie kształtowania innowatorów społecznych. Zdaniem Mirelli
Panek-Owsiańskiej przedsiębiorczość społeczna powinna być przedstawiana studentom jako inspiracja
i alternatywna ścieżka kariery. Prof. Józef Suchy dodał, że zadaniem uniwersytetów jest kształtowanie elit
i nauka współpracy.

uczyć się od dzieci, ponieważ mają one pełen zestaw
cech niezbędnych do wdrażania innowacji: ciekawość,
brak lęku przed porażkami i ryzykiem, otwartość na
drugiego człowieka oraz dążenie do bycia odkrywcą.

Na zakończenie paneliści podzielili się z audytorium
krótkim podsumowaniem. Joanna Makocka podkreśliła, że otwarta dyskusja była cennym doświadczeniem.
Jej zdaniem to, czego brakuje to działanie. Ten pogląd
podzielił Paweł Niziński, który zauważył, że ograniczenia pojawią się wcześniej czy później, ale to nie powinno nas powstrzymać przed poszukiwaniem sposobów na uruchamianie nowych modeli współpracy.
Wartość dyskusji specjalistów ds. innowacji społecznych podkreślał również Jakub Wygnański, twierdząc,
że powinni wspólnie dzielić się odpowiedzialnością za
wdrażanie innowacji w życie.
Zdaniem dr. Waldemara Karpy w Polsce jest wielu kreatywnych studentów, którzy mają ciekawe pomysły,
jednak potrzebują funduszy, by były one zrealizowane.
Podobnie uważa profesor Jerzy Cieślik, który w czasie
dyskusji stwierdził, że w zakresie innowacji społecznych sporo się dzieje w skali całego kraju. Wyraził potrzebę zebrania ciekawych innowacyjnych pomysłów
w mapę lub katalog, by móc je skutecznie upowszechniać i wdrażać.
Panel dyskusyjny zamknęła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, która podkreśliła, że wszyscy powinniśmy
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prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
Aleksandra Nowak, BETTER
Świat znajduje się w punkcie rozwoju, gdzie wyłączna
dbałość o wzrost gospodarczy i jego ilościowe aspekty
wyrażane wzrostem PKB już nie wystarczają. Istnieje
wyraźna potrzeba jakościowego ujęcia kształtujących
się wokół nas zmian. Stąd coraz większego znaczenia
nabiera realizacja różnorakich celów społecznych. Jeden z nich jest jasno wytyczony ― poprawa jakości życia społeczeństwa. Cel śmiały i towarzyszący ludzkości
od zawsze. Aby pojawiła się szansa na jego realizację,
potrzeba współpracy na rzecz nowego podejścia do
kreowania zmian. Samodzielnie ani państwo, ani biznes ani organizacje związane z trzecim sektorem nie
są w stanie go urzeczywistnić/osiągnąć go na poziomie, który prowadzi do realnej zmiany.
Potrzebne jest wsparcie, którym mogą być innowacje
społeczne możliwe do wdrażania w różnych obszarach.
Wśród nich należy przede wszystkim wyszczególnić
ożywienie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarki w jej lokalnych wymiarach, dbałość o środowisko naturalne, zdrowie, poszanowanie prawa człowieka oraz edukację i wychowanie. Wdrażanie innowacji
systemowych znacząco różni się od tych wprowadzanych w zakresie produktów czy usług. Rozwój w wyżej wymienionych obszarach wymaga współdziałania
wielu elementów: ruchów społecznych, modeli biznesowych, ustawi przepisów, danych i infrastruktury,
a także zupełnie nowych sposobów myślenia i działania.
W proces kształtowania zmiany systemowej nierzadko
wpisane jest tworzenie się zupełnie nowych struktur.

Istnieje wiele przykładów form współpracy hybrydowej
innowatorów, instytucji rządowych, biznesu i organizacji non profit, które współtworzą nową wartość w sferze publicznej. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i modeli współpracy każda strona może być zarówno
beneficjentem jak i inicjatorem generowania innowacji społecznych. Różnorodne rozwiązania sprawiają, że
w przestrzeni publicznej pojawiają się i funkcjonują takie zjawiska jak wolontariat, finansowanie społecznościowe (crowdfunding), microfinancing, CSR, indywidualni przedsiębiorcy społeczni, fundusze dobroczynne
czy ruchy na rzecz promowania zdrowego stylu życia.
Te zacierające się granice pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym sprawiają, że interes publiczny staje się coraz bliższy interesowi prywatnemu, generując
dodatkowe korzyści.
By jednak budować rozwój oparty na innowacjach należy zmierzyć się z szeregiem zadań i wyzwań sfery
społeczno-gospodarczej takich jak zwiększenie produktywności, inwestycje w innowacyjność jako czynnik konkurencji w miejsce polityki „niskich kosztów”,
systemy wsparcia dla biznesu, poprawa poziomu usług
publicznych, przeciwdziałanie negatywnym trendom
demograficznym oraz niwelowanie różnic społecznych.
Te wyzwania wymagają przewartościowania naszych
założeń i zarzucenia dotychczasowego przekonania
o sposobach tworzenia nowych rozwiązań. Jak trafnie stwierdził Albert Einstein: czystą głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Tak
więc potrzebny jest zwrot od poszukiwania uniwersalnych odpowiedzi do różnorodności koncepcji. Nie istnieje jedno idealne rozwiązanie danego problemu, tak
samo jak nie istnieje jedna potrzeba z danym proble-
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mem związana. Innowacje społeczne towarzyszą bowiem dużej i wciąż pomnażanej kreatywności i przedsiębiorczości obywateli.
Znaczenie różnorodności w ciekawy sposób opisują
autorzy Hwang i Horowitt w swej książce „Las tropikalny”. Porównują oni współczesną gospodarkę opartą
na hybrydowych rozwiązaniach do lasu tropikalnego,
którego struktura bazuje na bogatej różnorodności środowiska. Dzięki bogactwu form i siatce zasad rządzących tym złożonym, specyficznym ekosystemem, lasy
tropikalne mają możliwość rozwoju w sposób zrównoważony. Przeciwieństwo natomiast stanowią lasy
hodowane, które nie mają szans na osiągnięcie tego
samego stopnia rozwoju, jaki osiągają naturalne lasy
tropikalne. Stąd myśl, że gospodarka, która wybiórczo
wspiera innowacje nie będzie rozwijała się tak szybko,
jak ta oparta na współpracy i różnorodności. Tak więc
proces tworzenia innowacji społecznych jest nierozłącznie związany z różnorodnością rozwiązań, form
działania i współdziałania w odmiennych obszarach
aktywności społeczno-gospodarczej. Wdrożenie ich
w życie wymaga równej pracy wielu uczestników procesu, którzy innowacyjne pomysły, przetestują, urealnią i rozpowszechnią.
Innowacja nie może rodzić się za biurkiem, nie jest
wynikiem przypadku, kwestią szczęścia czy skutkiem
chwilowej iluminacji. Proces tworzenia innowacji spo-
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łecznych zazwyczaj składa się z kilku faz, które odpowiednio zarządzane umożliwiają jej wdrożenie. Po stadium definiowania i projektowania rozwiązań każdy
rokujący pomysł powinien zostać sprawdzony w praktyce. Istnieje wiele sposobów i metod sprawdzania realności danego rozwiązania.
Pilotażowe wdrożenie prototypu innowacji na mniejszą skalę pozwala na bieżące wprowadzenie ewentualnych udoskonaleń. W ten sposób jest możliwe natychmiastowe wykorzystanie wyników dla decyzji oraz
rozstrzygnięć projektowych na kolejnych etapach prac.
Niezwykle ważny jest współudział przedstawicieli zarówno inicjatorów zmiany jak i beneficjentów danego
projektu. Dzięki ich opinii w wyniku testów, rozwiązania niepraktyczne, nie akceptowane, negatywnie ocenione oraz nie zapewniające odpowiednich walorów
użytkowych są odrzucane. Akceptowane są te prototypy, które test użyteczności przeszły pozytywnie.
Pozwala to przede wszystkim zminimalizować koszty
związane z tworzeniem modelu biznesowego. Ponadto, by rozwiązanie nie zatrzymało się na poziomie testowania potrzebne są takie struktury jak think tanki,
do tanki oraz design laby. Dzięki przestrzeni instytucjonalnej wspierającej kulturę innowacyjności możliwe jest rozpowszechnianie dobrych praktyk w oparciu o właściwe walidacje i ewaluacje.
Generowane pomysły rzadko mają postać gotowych
do wdrożenia rozwiązań. Jako, że tworzenie innowacji ma charakter procesowy, na początkowym jego
etapie potrzebna jest inkubacja oraz otoczenie, które
zapewni wsparcie i przestrzeń do ewolucji. Akceleratory wspierające przedsiębiorstwa, instytucje jak i in-

dywidualnych innowatorów zapewniają między innymi wsparcie w wytyczeniu jasnej ścieżki dla skalowania
i rozpowszechniania najbardziej obiecujących pomysłów. Są również kluczowym czynnikiem dla tworzenia oraz rozszerzenia instrumentów i zasad finansowania innowacji społecznych.
Podsumowując rozważania dochodzimy do konkluzji,
którą możemy ubrać w słowa Konfucjusza: „Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą być osiągnięte, nie
dostosowuj celów, dostosuj działania”. Stwierdzenie
to jest wciąż aktualne i ważne. Wiedza i umiejętności każdego z nas przyczyniają się do rozwoju, a drzemiący w każdym człowieku potencjał do kreatywnego
wdrażania twórczych inicjatyw może służyć urzeczywistnianiu społeczno-gospodarczych wyzwań Polski.

Czynniki sprzyjające
wdrażaniu innowacji:
• Odpowiedzialne przywództwo
• Kultura organizacji uczącej się
• Przyjazne ustawodawstwo
• Partnerstwa międzysektorowe
• Instytucje i organizacje wspierające
innowacje
•	Rozwój badań i unikalne dane
• Testowanie rozwiązań i wyciąganie
wniosków
[Social innovation. What it is, why it
matters and how it can be accelerated.
Oxford Said Business School]
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PODSUMOWANIE
PRAC W GRUPACH
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Innowacje społeczne w mikroprzedsiębiorstwie

Dyskusję, prowadzącą do wskazania co stanowi przeszkody a co pomaga w kreowaniu i rozwijaniu Innowacji Społecznych w mikroprzedsiębiorstwach, prowadziliśmy w grupie problemowej podążając za trybem
zainicjowanym w pierwszej części Konferencji, a więc
również w oparciu o konkretny model wykorzystując
przykład IS wytworzonej w ramach reprezentowanej
przeze mnie mikrofirmy.
Jest to urządzenie, powstałe w odpowiedzi na istniejące już i bardzo powszechne potrzeby, pozwalające zachować wyprostowaną sylwetkę podczas pracy
z komputerem przez łatwą regulację wysokości położenia monitora ekranowego dopasowując jego poziom
do wzrostu konkretnego użytkownika oraz pozwalające korzystać z książek i dokumentów bez konieczności
pochylania i skręcania głowy dzięki regulowanemu na
odległość od oczu, wysokość i kąt ruchomemu pulpitowi. Jest to produkt dla każdego użytkownika komputera, laptopa, tabletu, czytnika e-booków itp. do nauki,
pracy czy rozrywki. W łańcuchu korzyści społecznych
przyczynia się on do rozwiązywania największych wyzwań społecznych i w sposób wymierny, od pierwszego zastosowania, wpływa na poprawę, podniesienie
jakości życia społeczeństwa także pod względem ilości i rangi zaspokajanych potrzeb, co cechuje produkty systemowe. Co ważniejsze jednak urzadzenie prowadzi do odwrócenia istniejącego już niebezpiecznego
procesu degradacji zdrowotnej społeczeństwa z tytułu schorzeń kręgosłupa powstających w konsekwencji pracy w niewłaściwej pozycji (badania Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy).

Jest także doskonałym narzędziem do wdrożenia profilaktyki zdrowotnej w tym obszarze, również wśród
młodych pokoleń. Tak więc w bliższym i dalszym łańcuchu przyczynowo – skutkowym przynosi, zgodnie
z zasadami, ogromnej grupie interesariuszy jeszcze
inne, wielowymiarowe korzyści społeczne.
Oczywiście sam pomysł, wymyślenie produktu były
wielkim wyzwaniem. W dalszym procesie realizacji
uczestniczyliśmy w ponad 90 konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp, w ramach których, jak też we
własnym zakresie, zrealizowaliśmy kilkaset konsultacji specjalistycznych. To było niezwykle pomocne dla
całości projektu, na który składały się działania m.in.:
analizy i próby materiałowe; studia, koncepcje i strategie użytkowości; wytworzenie prototypu urządzenia;
definiowanie formalnych i nieformalnych grup społecznych – konsumentów; audyty ścieżek dystrybucji;
analizy zarządzania ryzykiem; poszukiwanie, testowanie, nawiązywanie współpracy i interakcje z osobami,
jednostkami, podmiotami publicznymi i niepublicznymi,
które we współpracy i komercyjnej i w ramach wolontariatu pomagały realizować kolejne działania w rozwijaniu IS. Wymagało to całkowitego zaangażowania
umysłowego i czasowego czego skutkiem było zaprzestanie poprzedniej dochodowej działalności. Dla mikorprzedsiębiorcy to ewidentna trudność, przeszkoda,
na granicy wręcz niemożliwości realizacji koncentrowano się na rozwijaniu IS z własnych środków. Tego,
w normalnym trybie funkcjonowania, mikrofirma nie
jest w stanie wytrzymać.
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Opisywany projekt jest gotowy do wdrożenia. Jest to
więc moment na włączenie się instytucji, podmiotów,
osób, aby ta IS o tak szerokim spektrum działania na
rzecz poprawy dobrostanu społecznego, lepszego wykorzystania zasobów społecznych i przyczyniająca się
do zrównoważonego rozwoju została wprowadzona
jak najszybciej dla dobra ogółu, również doceniając
ogromny wkład i trud mikroprzedsiębiorcy w jej wytworzenie i działanie na rzecz rozwoju innowacji społecznych w Polsce.

moderacja
Adam Grzebień
Przedsiębiorca z wykształceniem geologiczno-inżynierskim i ponad 30-letnim stażem biznesowym zdobywanym zarówno w kraju jak i za granicą w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach w wielu różnych obszarach – analizy rynku, produkcja, sprzedaż, marketing,
reklama, doradztwo biznesowe w tym tworzenie strategii, restrukturyzacje, usługi, tworzenie nowych produktów również innowacyjnych, organizacja imprez
kulturalnych itd. Inicjator i współtwórca opatentowanych w kraju i za granicą wynalazków. Aktywny innowator. Nieprzerwanie podnosi swoje kompetencje
i kwalifikacje również poprzez uczestnictwo w wielu
szkoleniach, konferencjach, warsztatach. Współpracuje ze środowiskami naukowymi i biznesowymi. Wrażliwy na ludzi i ich potrzeby. Przyrodnik. Czynnie od zawsze uprawia sport.
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Innowacje społeczne w konsumpcji – podsumowanie sesji

Innowacje społeczne w konsumpcji rozumiane jako • Efekty innowacji społecznych – pytanie: czy innowanowe rozwiązanie zaspokajające potrzeby społeczne
cje społeczne mogą dawać negatywne konsekwenw sposób doskonalszy od wcześniej stosowanych rozcje w przyszłości (np. konsekwencje zdrowotne)?
wiązań. Mogą mieć zastosowanie w różnych skalach •	Różnice w postrzeganiu innowacji społecznych wśród
funkcjonowania podmiotów konsumpcji – począwszy
młodych i starszych konsumentów (np. nowoczesne
od mikroskali (pojedyncze zastosowania), poprzez skaformy dokonywania zakupów, organizowania konlę mezo (lokalne lub regionalne zastosowanie), skońsumpcji, dokonywania płatności itd. postrzegane
czywszy na makroskali (krajowe lub szersze). Głównym
jako innowacje w pokoleniach starszych konsumentów nie są takimi w odczuciu młodych pokoleń).
beneficjentem tych rozwiązań jest społeczeństwo jako
całość gdyż celem nadrzędnym innowacji społecznych
w każdym przypadku jest poprawa jakości życia społeczeństwa.
moderacja
Dr hab. Urszula Grzega, prof. UE
W trakcie dyskusji poruszone zostały następujące
Pracownik Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu
kwestie:
• Kapitał społeczny oraz edukacja konsumencka jako Ekonomicznego w Katowicach; specjalizacja naukowa –
stymulatory rozwijania i wdrażania innowacji spo- ekonomika konsumpcji, zachowania konsumentów.
łecznych w konsumpcji – konieczność podejmowania działań w kierunku rozwijania kapitału społecznego oraz właściwie ukierunkowanej edukacji
konsumenckiej;
• Ograniczenia w rozwijaniu innowacji (represyjny system podatkowy, brak środków pieniężnych);
• Nowe formy innowacji społecznych w konsumpcji –
konsumpcja wspólna (np. ogród w ramach kooperatywy sąsiedzkiej, wspólny zakup franków) oraz prosumpcja (na rynku żywnościowym, energetycznym);
•	Retro-innowacje lub re-innowacje w konsumpcji –
powrót do prostych form odżywiania się (np. chłopskie jadło, chleb ze smalcem) czy powrót do spółdzielni sąsiedzkich;
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Innowacje społeczne w miejscu pracy

Analiza zagadnienia innowacyjności społecznej w miej- Dyskusje w trakcie konferencji „Wdrażanie innowacji
scu pracy pokazuje, że zbyt rzadko wykorzystuje się społecznych w Polsce”, a także prowadzone w Akadeu nas potencjał pomysłów, umiejętności i zgromadzo- mii Leona Koźmińskiego badania w ramach projektu
nej przez doświadczenie wiedzy różnych grup pracow- „Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości żyników. Lepsze wykorzystanie tego potencjału może cia w miejscu pracy”, finansowanego przez CIOP w raprzynosić szereg korzyści, m.in. wzrost poziomu satys- mach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeńfakcji z wykonywanej pracy, niższy wskaźnik absencji stwa i warunków pracy”, umożliwiają m.in. budowanie
chorobowej, oszczędność energii, racjonalizację wy- wskaźników innowacyjności społecznej w tym obszakorzystania zasobów, a także inne usprawnienia śro- rze na potrzeby monitorowania polskiego rynku.
dowiska pracy.
Wyszczególniono siedem wskaźników:
Zagadnienie innowacji społecznych w miejscu pracy • warunki pracy,
jest poruszane już w wielu badaniach, raportach, m.in. • jakość komunikacji,
w dokumencie Empowering people, driving change. • atmosfera (relacje),
Social Innovation in the European Union opracowa- • struktura organizacyjna,
nym przez Bureau of European Policy Advisers. Ba- • partycypacja (zaangażowanie),
dania prowadzone w Polsce pokazują, że pracownicy • organizacja miejsca pracy (np. zarządzanie czasem)
i kadra menedżerska podchodzą bardzo nieufnie do in- • oraz rozwój pracowników.
nowacji społecznych, pomimo że chcą zmian w miejscu
pracy. Ich obawa wynika z konieczności reorganizacji Są to obszary, którym w ramach rozwoju działań innomiejsca pracy i braku rzetelnych informacji. Pracow- wacyjnych pracodawcy powinni poświęcić szczególną
nicy chcieliby mieć wpływ na działania firmy. Często uwagę w najbliższej przyszłości.
próbują zgłaszać propozycje wprowadzania zmian, ale
szybko się zniechęcają, gdy ich inicjatywy nie przynoszą
rezultatów. Brak zaangażowania oddala ich od firmy,
moderacja
zmniejsza lojalność. Najwięcej zmian wprowadzanych
Dr Agnieszka Sznyk
w firmach dotyczy produktów lub technologii. Zdecydowanie rzadziej pracuje się nad procesami i syste- Dyrektor Zarządzająca Fundacji Instytut Innowacyjmem organizacji pracy, jakością życia w miejscu pracy. na Gospodarka.
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Dr hab. Bolesław Rok
profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych.
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UE W ZAKRESIE INNOWACJI
SPOŁECZNYCH
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Innowacje społeczne w HORYZONCIE 2020

Ważnym wątkiem w debacie nad wdrażaniem projektów innowacyjnych społecznie w Polsce jest pozyskiwanie środków, które pozwolą na prototypowanie innowacji, a w kolejnym kroku ich upowszechnianie.
Dużym wsparcie w tym zakresie mogą okazać się środki pochodzące z budżetów unijnych. Wiele możliwości
daje innowatorom społecznym program Unii Europejskiej – Horyzont 2020. Najważniejsze obszary związane z innowacjami społecznymi w ramach unijnego
finansowania zostały zaprezentowane 29-ego października podczas konferencji „Wdrażanie innowacji społecznych” przez przedstawicielkę Krajowego Punktu
Kontaktowego – Małgorzatę Krótki. W niniejszym artykule przypominamy kluczowe informacje dot. ubiegania
się o wsparcie finansowe w ramach Horyzontu 2020.
Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym
programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Głównym założeniem programu jest
stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po
wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Większość unijnych funduszy na badania jest
przyznawana w ramach konkursów, jednak budżet programu obejmuje także finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej
w Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach Traktatu Euratom.

Horyzont 2020:
• narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE
na świecie
• instrument finansowy wdrażania inicjatywy
flagowej Unia
• Innowacja w ramach strategii Europa 2020
• narzędzie rozwoju Europejskiej Przestrzeni
Badawczej
• instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym – następca 7PR

Innowacje społeczne w Horyzoncie 2020
Rozwój innowacyjnych społeczeństw to jedno z ważnych wyzwań Horyzontu 2020. Unia Europejska kładzie szczególnie silny nacisk na budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem oraz
na połączenie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. W myśl tej zasady wyniki badań naukowych powinny służyć społeczeństwu, a informacja o efektach badań naukowych
powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych – takie podejście do nauki ma przyczynić się do
znalezienia odpowiedzi na wyzwania społeczne i cywilizacyjne. W poszczególnych priorytetach i celach Horyzontu 2020 założono także środki pieniężne, które
mają zostać przeznaczone na sfinansowanie działań
innowacyjnych społecznie.
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Struktura Programu
Horyzont 2020
• Doskonała baza naukowa – ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.
• Wiodąca pozycja w przemyśle – ma na celu
przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji,
które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym
europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące
firmy na rynku światowym.
• Wyzwana społeczne – jest odpowiedzią na
priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii „Europa
2020” uzupełnionych przez dodatkowe cele
szczegółowe:
• Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie
szerszego uczestnictwa
• Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

WDRAŻANIE INNOWACJI
SPOŁECZNYCH W POLSCE

struktura programu HORYZONt 2020

Wiodąca pozycja w przemyśle

Doskonała baza naukowa

• Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
• Przyszłe i powstające technologie (FET)
• Akcje Marie Skłodowska Curie
• Infrastruktura badawcza

• Wiodąca pozycja w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych
• Dostęp do finansowania ryzyka
• Innowacje w MŚP

Wyzwania społeczne

• Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
• Bezpieczeństwo żywności,
zrównoważone rolnictwo
• Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
• Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
• Działania w dziedzinie klimatu, środowisko
• Europa w zmieniającym się świecie
• Bezpieczne społeczeństwa

Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

Europejski Instytyt Innowacji i Technologii (EIT)
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Euratom
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Zasady wparcia finansowego w ramach programu
Horyzont 2020
Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań,
który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybkie
przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono
także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.
Najważniejsze zasady dot. finansowania, o których
należy pamiętać ubiegając się o unijne środki to:
• Projekty badawcze w większości przypadków powinny być realizowane przez konsorcja złożone z co
najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/ lub państw stowarzyszonych.
• Finansowanie mogą otrzymać instytucje z krajów
członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa) oraz instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria).
• Projekty finansowane wyłaniane są w drodze konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską, a jakość
projektów oceniana przez niezależnych ekspertów.
• Wszystkie projekty objęte są wspólnym dla wszystkich jednym systemem finansowania – max. 100%
całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami ukierunkowanymi na wdrożenia – 70%), koszty pośrednie – 25%.

Dodatkowe informacje o poszczególnych naborach
wniosków w ramach konkursów można znaleźć:
Horyzont 2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
Realizowane konkursy
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
Portal uczestników
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej
www.kpk.gov.pl
Eksperci oceniający
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O INNOWACJACH SPOŁECZNYCH?

www.ssir.org – platforma prowadzona przez Stanford
Center on Philanthropy and Civil Society. Zawiera bazę
materiałów, artykułów i publikacji dotyczących zmian
społecznych adresowana do wszystkich sektorów

www.ekonomiaspoleczna.pl – ogólnopolski portal poświęcony przedsiębiorczości społecznej prowadzony
przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

www.socialinnovationexchange.org – międzynarodowa
sieć skoncentrowana wokół tematu innowacji społecznych. Źródło najnowszych trendów i inspiracji
www.mckinseyonsociety.com/topics/social-innovation –
zakładka z informacjami o innowacjach społecznych na
stronie firmy doradczej McKinsey
www.magazine.good.is – platforma kwartalnika Good,
wydawanego przez amerykańską firmę doradczą GoodCorps
www.ashoka.org – strona internetowa międzynarodowej organizacji Ashoka, która wyszukuje i zrzesza wiodących przedsiębiorców społecznych
www.socialinnovator.info/ – platforma założona przez
organizacje NESTA oraz Young Foundation, które skupiają się na budowaniu społecznej ekonomii poprzez
wdrażanie innowacji
www.kiw-pokl.org.pl – źródło zestawień praktycznego
wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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