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Streszczenie
Badanie pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”
zrealizowane zostało przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB w okresie od 21 sierpnia do 9 października 2015 r.
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
Celem badania było zebranie i uporządkowanie informacji na temat innowacji społecznych na Mazowszu,
jak również podjęcie próby opracowania rekomendacji dla władz Mazowsza w zakresie możliwości pobudzania
rozwoju innowacji społecznych w regionie, sposobu pozyskiwania informacji w tym zakresie oraz projektowania
i upowszechniania innowacji społecznych na Mazowszu.
Zakres niniejszej analizy zakładał osiągnięcie celu głównego poprzez realizację badań z wykorzystaniem
metod ilościowych i jakościowych, co umożliwiło zebranie komplementarnych danych obrazujących stan
i perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu.
W ramach poszczególnych rozdziałów dokonano charakterystyki poszczególnych obszarów badawczych
oraz sformułowano następujące wnioski:
1. Innowacje społeczne w zarysie
Pierwszy rozdział raportu poświęcony został szerokiemu zaprezentowaniu pojęcia innowacji społecznych z
uwzględnieniem wielorakiego podejścia różnych autorów do rozważanej kwestii. W tym celu w rozdziale
zaprezentowany został szereg istniejących definicji, które funkcjonują w literaturze przedmiotu. Kontynuacją wątku
1
było powołanie się na projekt badawczy TEPSIE , w którym dokonano systematyki innowacji społecznych
z uwzględnieniem rodzaju wprowadzanej innowacji, podpierając się przykładami dla lepszego zobrazowania
podejmowanej tematyki.
W niniejszym rozdziale poruszone zostało zagadnienie kapitału intelektualnego, a właściwie kapitału
społecznego stanowiącego jego komponent, który pozostaje w silnym związku z innowacyjnością społeczną.
Zauważono, że wysoki poziom zaufania społecznego powoduje, że społeczeństwo jest bardziej skłonne do
adaptowania nowych rozwiązań i pomysłów, czyli innowacji. Dbałość o poziom zaufania i budowa sieci powiązań
między instytucjami stanowi obecnie ważny kierunek w tworzeniu i upowszechnianiu innowacji.
Dla lepszego zobrazowania podjętej tematyki i wprowadzenia w zagadnienie innowacyjności społecznej,
treść raportu została zaopatrzona w szereg przykładów nowatorskich rozwiązań zastosowanych w Unii Europejskiej
oraz na świecie, a także na Mazowszu, które z powodzeniem mogą stanowić dobre praktyki gotowe do dalszej
implementacji.

1



Innowacje społeczne w Polsce to temat nowy i nadal mało poznany. Co więcej, rozumienie pojęcia
innowacji jest zwykle potoczne i niekiedy nadal błędnie utożsamiane wyłącznie z ekonomią społeczną
czy działalnością dobroczynną.



Innowacje społeczne to termin, który w literaturze przedmiotu posiada wiele definicji, choć żadna nie
została dotychczas uznana za ogólnie obowiązującą. Szczególny nacisk na ujednolicenie pojęć
dotyczących innowacji społecznych, kładli uczestnicy panelu eksperckiego. Ostatecznie w badaniu
przyjęto definicję ustaloną przez Komisję Europejską: „rozwój i wdrażanie nowych pomysłów
(produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji
społecznych i współpracy”.



Klasyfikacja innowacji społecznych dzieli je na 7 typów ze względu na to, czego dokładnie dotyczy
nowatorskie rozwiązanie: nowe produkty, nowe usługi, nowe procesy, nowe rynki, nowe platformy, nowe
formy organizacyjne oraz nowe modele biznesowe. Jednak bez względu na typ innowacji ich wspólną
cechą jest oddziaływanie na podnoszenie jakości życia społeczeństwa.



Zauważono, że dobry grunt dla rozwoju innowacji społecznych stanowi wysoki poziom kapitału
społecznego, co wskazuje na istnienie silnego powiązania między pojęciami „kapitał społeczny”
i „innowacyjność społeczna”. Tymczasem, kapitał społeczny w Polsce kształtuje się zasadniczo na
2
niskim poziomie w stosunku do innych krajów UE . Stanowi on zatem jedynie podwaliny do wdrażania

The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe.

2

Do badania rozmiaru i kierunku rozwoju kapitału społecznego często wykorzystuje się badania kwestionariuszowe
przeprowadzane w oparciu o ujednolicone formularze: The Social Capital Assessment Tool (SOCAT) oraz Integrated
Questionnaire for the Measurment of Social Capital (SOCAP IQ).
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innowacji społecznych, które bazują na wysokim zaufaniu i współodpowiedzialności za otoczenie lokalne,
czyli komponentach kapitału społecznego.


Przytoczone przykłady innowacji społecznych takich jak: Voidstarter, Community Catalysts czy Small
Business Saturday, stanowią bez wątpienia katalog dobrych praktyk, które nie tylko przyjęły się
w innych państwach i tam funkcjonują, lecz z powodzeniem mogą zostać upowszechnione na Mazowszu
oraz w pozostałych regionach kraju, przyczyniając się do pobudzania gospodarki, walki z bezrobociem
i wykluczeniem społecznym.



Innowacyjne pomysły, które zostały ogłoszone w 2015 roku znajdują się obecnie w fazie oceny
i testów a ich skuteczne wdrożenie czy skalowanie efektów wymaga jeszcze czasu. Tym niemniej jednak,
na uwagę zasługują amerykańskie projekty m-commerce oraz projekt autonomicznych pojazdów, które
są wyrazem silnego wpływu postępu technologicznego na jakość i bezpieczeństwo życia społeczeństwa.



Informacji o innowacjach należy szukać w raportach, publikacjach, analizach, w miejscach
dedykowanych rozwojowi biznesu oraz na stronach internetowych instytucji zaangażowanych we
wdrażanie innowacji.

2. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej w województwie mazowieckim
W kolejnym podrozdziale analizie poddane zostały dane zastane obejmujące zagadnienia rynku pracy,
stanu ludności, działalności gospodarczej czy położenia geograficznego województwa mazowieckiego, na
podstawie których dokonana została diagnoza sytuacji społecznej województwa i jego subregionów, pod kątem
możliwości rozwoju innowacji społecznych. W oparciu o wybrane cechy diagnostyczne skonstruowany został
agregatowy wskaźnik poziomu rozwoju innowacji społecznych (AWRIS), na podstawie, którego dokonano
klasyfikacji poszczególnych obszarów do tych, w których rozwój innowacyjności społecznej jest wysoki, średni lub
też niski. Dla pełnego zobrazowania poziomu rozwoju innowacji, powołano się na wyniki badań empirycznych
wśród mieszkańców Mazowsza, którzy to w uzasadniony sposób stanowią ważny element ich tworzenia i odbioru.


Uzyskane dane świadczą o niskim poziomie rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu, a mimo
inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju innowacji społecznych, Polska nadal jest uznawana za
„skromnego” innowatora na tle UE.



Teren województwa mazowieckiego charakteryzuje się dużą różnorodnością, a zatem i nierównymi
szansami na rozwój i wdrożenie innowacji społecznych, czego wyrazem jest rozpiętość wskaźników
uzyskanych na drodze analizy danych zastanych w statystyce publicznej (rynek pracy, liczba podmiotów
gospodarki narodowej, frekwencja wyborcza, migracje) oraz wynikających z badań empirycznych
(AWRIS).



Analiza wskazała na istnienie na Mazowszu obszarów o bardziej korzystnych warunkach społecznoekonomicznych wśród, których prym wiedzie miasto stołeczne Warszawa, zaś subregion radomski czy
ciechanowsko-płocki są w najmniej korzystnej sytuacji. Potwierdzeniem tego faktu jest agregatowy
wskaźnik rozwoju innowacji społecznych (AWRIS), który wykazał, że rozwój innowacji najdalej
zaawansowany jest w mieście stołecznym Warszawa, kolejno w Obszarze Metropolitalnym, subregionie
ostrołęcko-siedleckim oraz subregionie warszawskim wschodnim, co koresponduje z diagnozą
sporządzoną na podstawie danych pochodzących ze statystyki publicznej.



Mimo, że innowacje społeczne ukierunkowane są na społeczeństwo, to niestety mieszkańcy regionu
Mazowsza sporadycznie orientują się, czym one są i właściwie nie dostrzegają otaczających ich
przemian, a zatem zakorzenienie idei społecznej innowacyjności wśród społeczeństwa, powinno stanowić
wyzwanie dla lokalnych władz, organizacji pozarządowych ale i lokalnych liderów.

3. Analiza potencjału tworzenia innowacji społecznych
W trzecim rozdziale wyłoniono obszary o wysokim potencjale tworzenia innowacji społecznych na
Mazowszu na podstawie syntetycznego wskaźnika potencjału tworzenia innowacji społecznych. Podobnie jak
w przypadku agregatowego wskaźnika, do konstrukcji miernika zastosowano wyłonione na drodze analizy,
kluczowe cechy oddziałujące na potencjał tworzenia innowacji społecznych w subregionach. Najistotniejszy wkład
w kształtowanie potencjału tworzenia innowacji społecznych wnosi gotowość zmiany kompetencji zawodowych
w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej, a także gotowość podjęcia zatrudnienia
w ramach innych form aktywizacji zawodowej. To elastyczne podejście do istniejących form aktywności zawodowej
a także silne więzy międzyludzkie stanowią niezbędny czynnik wzrostu poziomu innowacyjności społecznej
w regionie.
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Obliczony syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia innowacji społecznych, uwidocznił znaczne różnice
potencjału w poszczególnych subregionach. Rezultaty badania wykazały, że obszarem o największym
potencjale tworzenia innowacji społecznych jest miasto stołeczne Warszawa oraz Obszar Metropolitalny
Warszawa, które również cechowały się największymi wskazaniami miernika AWRIS.



W regionie Mazowsza można wyodrębnić dwa subregiony, które mimo niskiego wskaźnika poziomu
rozwoju innowacji, cechują się znacznym potencjałem ich tworzenia. Sytuacja ta dotyczy subregionu
radomskiego oraz warszawskiego zachodniego.



Niski potencjał tworzenia innowacji odnotowano dla subregionów: warszawskiego wschodniego oraz
ciechanowsko-płockiego, przy czym drugi z subregionów cechował się ponadto niskim poziomem
wskaźnika AWRIS.

4. Analiza powiązań inteligentnych specjalizacji regionu i społecznie odpowiedzialnego biznesu
z innowacyjnością społeczną
Analiza uwypukliła istniejące powiązania celów i założeń działalności społecznie odpowiedzialnego
biznesu z działalnością innowacyjną o charakterze społecznym. Innowacje społeczne tworzone są na gruncie
wysokiego kapitału społecznego (w społecznościach otwartych, elastycznych, o silnych więzach międzyludzkich,
współodpowiedzialnych), czyli obejmują te sfery, do których szczególną wagę przywiązują przedsiębiorstwa
społecznie odpowiedzialne (CSR). W związku z tym uznać można, że biznes społecznie odpowiedzialny,
stanowi dobry, a przede wszystkim gotowy grunt dla rozwoju innowacyjności społecznej, gdyż jego
przeznaczeniem jest odpowiadać za swój wpływ na otoczenie, czego wyrazem może być właśnie
poszukiwanie innowacyjnych społecznie rozwiązań, które przyczyniać się będą do lepszego wykorzystania
istniejących zasobów i odkrywania wciąż nowych rozwiązań dotkliwych społecznie kwestii.
Inteligentne specjalizacje regionu to zintegrowany, lokalny program transformacji gospodarczej,
stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów. Komisja Europejska określiła, że inteligentna
specjalizacja ma być również narzędziem programowania polityki innowacyjności mającym przyczyniać się
do osiągania celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie możliwości kreowania innowacji społecznych przez
przedstawicieli inteligentnych specjalizacji. Jednym z celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza jest - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki, co doskonale wpisuje się w założenia projektowania i wdrażania innowacji społecznych.
Wydaje się też, że innowacje społeczne mogą być odpowiedzią na zdiagnozowane w strategii problemy
i zapotrzebowanie.
Ponadto zauważono, że nawiązanie sieci połączeń między lokalnymi interesariuszami, sferą biznesu
i nauki oraz mieszkańcami regionu stanowić może bazę i jednocześnie czynnik ułatwiający wdrożenie innowacji
społecznych. Podobnie istniejące partnerstwa czy kooperacje w ramach inteligentnych specjalizacji regionu
są, z uwagi na silne powiązania zróżnicowanych środowisk, idealnym polem do wdrażania innowacji
społecznych. Wydaje się też, że środowisko klastrowe poprzez swoją sieciową strukturę i zjawisko
kumulacji różnych rodzajów potencjałów i zasobów stwarza dużą przestrzeń dla rozwoju tego typu
innowacji. Dobrze rozwinięta i adekwatna infrastruktura wsparcia, jaka występuje w klastrach, sprzyja bowiem
przyspieszeniu rozwoju innowacji społecznych. Zwłaszcza w województwie mazowieckim powiązanie to wydaje się
3
być silne i uzasadnione – funkcjonuje tu bowiem blisko 40 klastrów , z których większość wykazuje zaangażowanie
w działalność innowacyjną, a część w zakresie upowszechniania rozwiązań innowacyjnych społecznie.
Punktem wyjścia do dalszych analiz powiązań między inteligentnymi specjalizacjami regionu i biznesem
społecznie odpowiedzialnym (CSR) a innowacyjnością społeczną, było określenie stopnia upowszechnienia idei
innowacyjności społecznej oraz analiza doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacji społecznych na
Mazowszu. Zakres badania uwzględniał również opis i analizę roli inteligentnych specjalizacji regionu oraz
społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w kreowaniu innowacji społecznych. Dla uzupełnienia obrazu
płynącego z prowadzonych w tym rozdziale analiz, zidentyfikowane zostały czynniki sprzyjające rozwojowi
innowacyjności społecznej w regionie Mazowsza.

3



Wzrost świadomości społecznej spowodował, że dążenia przedsiębiorców wyłącznie do optymalizacji
zysków, z pominięciem negatywnego wpływu działalności na pracowników czy środowisko,
przestały być akceptowane, co stało się motorem innowacji społecznych w biznesie.



Przedsiębiorcom z obu grup przypisuje się obecnie ważną rolę we współczesnej gospodarce czyniąc ich
odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności w oparciu o podobne wartości, dostrzeganie ludzi

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/projekty/klastry-na-mazowszu
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w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji oraz wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we
wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.


Przedsiębiorcy reprezentujący biznes społecznie odpowiedzialny, jak i inteligentne specjalizacje regionu,
zdają się mieć świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności za realizację procesu rozwoju innowacji
społecznych, z drugiej zaś strony wiedza odnośnie zagadnienia innowacji społecznych jest wśród nich
nadal niewystarczająca, by skutecznie i samodzielnie realizować projekty o charakterze społecznym.



Rozwiązaniem pomocnym w pobudzaniu procesu rozwoju innowacji może być zatem nawiązanie sieci
połączeń między sferą biznesu i nauki, lokalnymi interesariuszami, mieszkańcami regionu oraz
organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Kooperacja stanowić może bazę wiedzy i zarazem czynnik
ułatwiający wdrożenie innowacji społecznych (jak potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań).
Nawiązywanie sieci połączeń jest bowiem kluczowym aspektem nowoczesnego modelu rozwoju
społeczeństw.



Istotną rolę w tworzeniu innowacji odgrywają struktury klastrowe stanowiące przestrzeń, która
pozwala dzielić się wiedzą i zasobami, a tym samym wspiera proces dyfuzji innowacji,
rozprzestrzeniając nowatorskie pomysły czy idee. Nadal jednak konieczne jest większe upowszechnienie
pomysłów, do czego może przyczynić się budowa, wspomnianych powyżej, struktur sieciowych.



Poza koniecznością istnienia sieci szerokiej współpracy między biznesem, organizacjami
pozarządowymi i rządowymi, nauką oraz mieszkańcami, która stanowiłaby swoistą platformę do wymiany
wiedzy, pomysłów i doświadczeń, innowacyjności sprzyjają dobre warunki dla finansowania innowacji
społecznych, a także odpowiednie wsparcie instytucjonalne (co potwierdzają wyniki badań).

5. Rola samorządu oraz organizacji pozarządowych we wspieraniu innowacji społecznych
Niniejszy rozdział stanowi odpowiedź na pytanie o rolę samorządu oraz organizacji pozarządowych we
wspieraniu tworzenia, promocji oraz upowszechniania innowacji społecznych. Obie grupy zostały zapytane
o doświadczenia we wdrażaniu innowacji, plany na przyszłość, możliwość nawiązania współpracy na rzecz
tworzenia nowych rozwiązań oraz czynniki, które ich zdaniem sprzyjają kreowaniu innowacji. Punktem wyjścia,
podobnie jak w przypadku pozostałych grup respondentów, było określenie stanu wiedzy o innowacjach
społecznych.


Wiedza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacji pozarządowych
(NGO) odnośnie innowacji społecznych jest stosunkowo niska, aczkolwiek wyższa niż w przypadku
mieszkańców regionu. Przedstawiciele NGO’s nie tylko częściej niż pracownicy JST wiedzieli czym są
innowacje, lecz również częściej deklarowali ich wdrażanie w przeszłości.



Najczęstszym źródłem finansowania wdrożonych innowacji społecznych, zarówno w przypadku JST
jak i organizacji pozarządowych były środki własne. O ile w organizacjach pozarządowych wyniki prawie
jednoznacznie wskazują na jedno, dominujące źródło finansowania (środki własne), tak w przypadku JST,
niemal równie często korzystano z finansowania środkami z Unii Europejskiej. W kontekście realizacji
przyszłych działań JST oraz organizacje pozarządowe preferują utrzymanie, stosowanych do tej pory,
źródeł finansowania.



Dla zapewnienia lepszej organizacji procesu kreowania innowacji, a także podniesienia stopnia
użyteczności społecznej oferowanych rozwiązań, konieczna jest budowa sieci szerokiej współpracy
pomiędzy zróżnicowanymi środowiskami. Łączyć się to powinno z jednoczesnym ograniczeniem
procedur biurokratyzacji i większą elastycznością urzędów oraz instytucji nadzorujących wdrażanie
nowatorskich działań.



W roli inicjatorów innowacji oraz organizacji odpowiedzialnych za ich wdrażanie, najlepiej sprawdziłyby
się władze państwowe oraz samorządowe na szczeblu regionalnym. One również powinny być
odpowiedzialne za gromadzenie i upowszechnianie informacji o innowacjach, z racji dysponowania
instrumentami o zasięgu regionalnym i lokalnym (np. biuletyny czy gazety).



Samorząd regionalny z powodzeniem mógłby być odpowiedzialny także, za opracowanie i wdrożenie
platformy wiedzy i wymiany doświadczeń o innowacjach społecznych, która stanowiłaby element
upowszechnienia idei ale jednocześnie reklamę dla takiego projektu i innowatora.



Za najważniejsze i zdecydowanie dominujące czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych
na Mazowszu uznano: dobre warunki dla finansowania innowacji społecznych, a także dobre
wsparcie instytucjonalne, co koresponduje z wynikami badania przeprowadzonego wśród
przedsiębiorców.
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6. Studium przypadku
Zaprezentowane przykłady udanych wdrożeń innowacji społecznych z różnych dziedzin życia,
zaczerpnięte zostały
z dorobku Polskich, Europejskich i światowych innowatorów społecznych. Wśród
prezentowanych przykładów znalazły się:
Serwis społecznościowy tyze.com (osobista sieć opieki);
Asystent rodziny w ramach projektu „Druga szansa”;
Kooperatywy mieszkaniowe (Cohousing, self-made city);
Projekt „MEMO – Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”;
Hitachi w Wielkiej Brytanii.
7. Wnioski i rekomendacje z badania
Badanie uwidoczniło, że cały kraj, w tym region Mazowsza, musi sprostać zewnętrznym wyzwaniom, które
ogólnie ujmując, obejmują całościowe zmiany dotyczące:
wzmocnienia potencjału kreatywnego warunkującego wzrost innowacyjności i trwałej konkurencyjności
gospodarki;
zmian w systemie edukacji pod kątem rozwijania edukacji obywatelskiej;
kształtowania przestrzeni publicznej sprzyjającej generowaniu aktywności obywatelskiej i twórczej.
Na bazie postawionych wniosków i w odpowiedzi na stojące przed regionem wyzwania, sporządzono
rekomendacje strategiczne mające sprzyjać powstawaniu innowacji społecznych i pobudzaniu innowacyjności
społecznej. Te rekomendacje to:
1.

Upowszechnienie idei innowacyjności społecznej w województwie mazowieckim. Zwiększenie
świadomości mieszkańców i instytucji z województwa mazowieckiego na temat innowacji społecznych.

2.

Promocja postaw oraz inicjatyw sprzyjających inicjowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych
w subregionach i pobudzanie rozwoju innowacji społecznych.

3.

Kreowanie silniejszych relacji między mieszkańcami województwa mazowieckiego, a tym samym wzrost
poziomu kapitału społecznego, jako fundamentu rozwoju innowacji społecznych. Krzewienie postaw
solidarności, współodpowiedzialności i otwartości wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

4.

Zwiększenie poziomu zaufania do instytucji wśród mieszkańców regionu.

5.

Uporządkowanie i prowadzenie stałego monitoringu na temat innowacji społecznych wdrażanych na
Mazowszu.

6.

Nawiązywanie silnych relacji i współpracy między sektorem instytucjonalnym, biznesowym,
pozarządowym, akademickim, liderami lokalnymi, członkami społeczności lokalnych, a nawet Kościołem w
celu kooperacji i zwiększenia skuteczności podejmowanych lokalnie działań, co przełoży się na wzrost
zaufania do instytucji i wzrost poziomu kapitału społecznego oraz pomoże w stworzeniu warunków do
wdrażania innowacji społecznych.

7.

Zmiany systemu edukacji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmujące prowadzenie zajęć
wzmacniających kompetencji miękkie dzieci i młodzieży.

8.

Kreacja nowych rozwiązań prawnych i finansowych w zakresie wsparcia wdrażania innowacji społecznych,
co jest szczególnie istotne w kontekście kończącej się w 2020 roku unijnej perspektywy finansowej 20142020.

9.

Wzmocnienie roli pracodawców społecznie odpowiedzialnych oraz z inteligentnych specjalizacji regionu
(zwłaszcza dziedziny: Wysoka jakość życia) w projektowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych
w regionie oraz opracowanie systemu motywacyjnego w zakresie inkubacji innowacji społecznych wśród
przedstawicieli tych dziedzin.
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A summary
A study titled “Perspectives on the Development of Social Innovations in the Mazowsze Region –
a Periodic Report” was conducted by the Research and Analyses Institute of the Grupa OSB company, from
August 21 to October 9, 2015, on behalf of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship, within the framework of
the “The Construction of a Monitoring System and of Foundations for the Evaluation of a Regional Strategy of
Innovation for the Mazowsze Region” project (Polish: "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”).
The aim of the study was to collect and organize information about social innovations in the Mazowsze
region as well as to attempt to prepare recommendations for the authorities of that region on the possibilities of
encouraging the development of social innovations there, on the method of collecting appropriate information, and
on the design and popularization of social innovations in the region.
This analysis was designed with the thought that the main aim would be achieved by means of doing
research with the use of quantitative and qualitative methods. In this way, complementary data was collected which
illustrate the current state of social innovations in the Mazowsze region as well as the possibilities of their
development.
Particular research areas have been characterized and conclusions described within subsequent chapters.
1. An outline of the concept of social innovations
The first chapter of the report is devoted to the concept of social innovations and recounts many authors’
various approaches to the issue. It also presents the definitions of the term which have been proposed in the
4
literature on the subject. A reference is made to the TEPSIE research project which systematizes social
innovations according to the type of the innovation. Examples are provided to illustrate the topic.
The concept of intellectual capital or, more precisely, its constituent, social capital – which is strongly related to
social innovation – is also discussed in this chapter. It has been noticed that a high level of public trust makes
a society more likely to accept new solutions, ideas, or innovations. Taking care of that trust and building
connections among institutions has recently been an important aspect of creating and popularizing innovations.
In order to explain the topic better and to provide a clearer introduction to the issue of social innovation the
content of the report has been supplemented with a number of examples of innovative solutions implemented in the
European Union and in the world, also in the Mazowsze region. Those examples can easily be adapted, as best
practice, to further implementations.

4



Social innovations in Poland is a new and still little-known topic. What is more, the term ‘innovation’ is
usually understood in its colloquial meaning and sometimes still erroneously identified solely with
social economy or with charitable activities.



Social innovations have been variously defined in the literature on the subject but none of the definitions
has been accepted as universally binding. A unification of concepts related to social innovations was
a focal point for the members of the panel of experts. In the end, the definition proposed by the European
Committee was used for the purposes of the research. According to that definition, social innovation
means: “the development and implementation of new ideas (products, services, and models) to
meet social needs and create new social relationships or collaborations”.



The classification of social innovations consists of 7 types, dependent on the area in which the
innovative solution is implemented: new products, new services, new processes, new markets, new
platforms, new organizational forms, or new business models. Regardless of the type of the innovation,
though, they have one feature in common: they lead to an improvement of the quality of social life.



It has been noticed that a high level of social capital constitutes a good foundation for the development of
social innovations, which bespeaks a strong correlation between the concepts of “social capital” and
“social innovation”. Polish social capital, though, is at a relatively low level when compared to other
5
countries of the EU . Therefore, it only provides a very basic foundation for the implementation of social
innovations which requires a high level of mutual trust and co-responsibility for the local milieu, both of
which are components of social capital.

The theoretical, empirical, and policy foundations for building social innovation in Europe.

5

Questionnaires are often used for studying the scope and direction of the development of social capital. Such studies are done
on the basis of unified forms: the Social Capital Assessment Tool (SOCAT) and the Integrated Questionnaire for the Measurement
of Social Capital (SOCAP IQ).
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Examples of social innovation are given, such as: Voidstarter, Community Catalysts, or Small
Business Saturday, which form, without a doubt, a catalog of best practices, accepted and used in
other countries and readily available for both the Mazowsze region and for other regions of the country, to
be used for invigorating economic growth, fighting unemployment, and eradicating social exclusion.



The innovative ideas announced in 2015 are now being evaluated and tested – they will only be
implemented, and their effects scaled, after some time. Nevertheless, several projects, such as American
m-commerce projects and the project of autonomous vehicles, deserve attention. They demonstrate the
influence of the technological growth on the quality of social life and the people’s safety.



We should look for information about innovation in reports, publications, analyses, places devoted to
business development, and on Internet websites of institutions engaged in the implementation of
innovations.

2. A diagnosis of the current social situation in the Mazowieckie voivodeship
The next subchapter contains an analysis of the collected data about the job market, population, economic
activity, and geographic location of the Mazowieckie voivodeship, on the basis of which a diagnosis of the social
situation of the voivodeship and its subregions has been made, with respect to the possibilities of the development
of social innovations. Certain diagnostic characteristics were selected as the foundation of an aggregated index of
the level of the development of social innovations (Polish: agregatowy wskaźnik poziomu rozwoju innowacji
społecznych, abbreviated to AWRIS), which formed the basis of a classification of particular areas into three
groups: those with a high, medium, or low level of the development of social innovations. The level of the
development of innovation has been exemplified with the results of the empirical research done among the
inhabitants of the Mazowsze region who are, obviously, an important element in the process of the creation and
reception of innovative solutions.


The obtained data are show that the level of the development of social innovations in the Mazowsze
region is low and that, despite the initiatives undertaken to develop them, Poland is still considered to be
a ‘modest’ innovator in comparison to other countries of the EU.



The area of the Mazowieckie voivodeship is typified by great variation among its subregions and,
consequently, unequal opportunities for the development and implementation of social innovations,
which is reflected in the scope of results obtained in the course of the analysis of the collected data
available in public statistics (on the job market, the number of nationalized industries units, the turnout of
voters, or migration) and of the data from the empirical studies (AWRIS).



The analysis has shown that social and economic conditions in some areas of the Mazowsze region are
more conducive to social innovations than in other areas, and that the leading area in that respect is the
capital city of Warsaw, while the subregions of Radom or Ciechanów-Płock are at a disadvantage. Those
results are corroborated by AWRIS which shows that the development of innovations is the most
advanced in the capital city of Warsaw, a little less advanced in the Metropolitan Area, and even less
advanced in the Ostrołęka-Siedlce subregion and in the Eastern Warsaw subregion, which corresponds to
the diagnosis made on the basis of the data from the public statistics.



Although social innovations are oriented toward society, the inhabitants of the Mazowsze region,
unfortunately, rarely realize what they are and do not actually notice the changes around them, which is
why local authorities, non-governmental organizations, and local leaders should face the challenge of
planting the idea of social innovations in the consciousness of the public.

3. An analysis of the potential for the creation of social innovations
In the third chapter the areas with a high potential for creating social innovations in the Mazowsze region
are identified, on the basis of a synthetic index of the potential for creating social innovations. As in the case of the
aggregate index, it is constructed with the use of the key factors of the creation of social innovations in subregions,
revealed in the course of the analysis. The most important factor in the process of creating the potential for social
innovations is the readiness to change one’s professional competences in order to find a different kind of
employment and the readiness to be employed in a different capacity. Such a flexible approach to the existing
forms of employment, coupled with strong social ties, is a necessary condition for raising the level of social
innovations in a region.


The calculated synthetic indicator of the potential for the creation of social innovations revealed significant
differences of the potential in particular subregions. The results of the research indicate that the area
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with the greatest potential for creating social innovation is the capital city of Warsaw and the Metropolitan
Area of Warsaw, which are also the two areas with the highest AWRIS values.


In the Mazowsze region we can distinguish two subregions characterized by a great potential for
creating innovations, despite the fact that their current level of the development of innovations is low.
They are the Radom and Western Warsaw subregions.



A low potential for the creation of innovation was noted in the Eastern Warsaw and Ciechanów-Płock
subregions. The latter subregion also had a low AWRIS value.

4. The role of regional smart specializations and of corporate social responsibility in the creation of social
innovations
The results of the analysis highlight the existing interrelationships of the aims and assumptions of
corporate social responsibility and of social innovative activities. Social innovations are made on the basis of
high social capital (in open, flexible, co-responsible communities with strong social ties), that is, they involve those
aspects of human activity which are at the core of corporate social responsibility (CSR). Hence, we might conclude
that companies which practice corporate social responsibility are a good and, importantly, ‘ready-made’
foundation for the development of social innovations because they are, by definition, responsible for their
influence on the surroundings, which obligation can manifest itself in a search for socially innovative
solutions, to enable a more rational use of the existing resources and to make it easier to address, on an ongoing
basis, urgent social problems.
Smart regional specializations are an integrated, local program of economic transformation, an element of
the new policy of the European Union with regard to regions. The European Committee has stated that smart
specialization is also to be a tool for programming the policies of innovation, aimed at achieving the goals
of the strategy for intelligent and sustainable development conducive to social inclusion. For that reason, it
is very important to recognize the possibilities of creating social innovations with the help of the representatives of
smart specializations. One of the strategic goals of the Regional Strategy of Innovation for the Mazowsze Region is
the improvement of the quality of life and the use of human and social capital for the creation of modern economy,
which remains in perfect alignment with the assumptions related to the design and implementation of social
innovations. It also seems that social innovations can be an answer to the problems and needs diagnosed in
the strategy.
Moreover, it has been noticed that the creation of a network of connections among local interested parties,
businessmen, academics, and local inhabitants of the region may become the basis of and a factor contributing to
the implementation of social innovations. Likewise, existing partnerships or cooperations formed within the
framework of smart regional specializations are, because of the strong connections among varied
communities, an ideal milieu for the implementation of social innovations. It also seems that a cluster
environment, due to its network structure and the accumulation of various potentials and resources, opens
plenty of room for the development of such innovations. The well-developed, adequate support infrastructure
of clusters facilitates the acceleration of the development of social innovations. That relationship appears to be
6
particularly strong and justified in the Mazowieckie voivodeship, with its nearly 40 clusters , most of which are
engaged in innovative activities and some of which popularize socially innovative solutions.
A starting point for further analyses of the relationships between, on the one hand, smart regional
specializations and socially responsible businesses and, on the other hand, social innovations was defining the
degree to which the idea of social innovations has been popularized, as well as conducting the analysis of the
experiences related to the implementation of social innovations in the Mazowsze region. The research also involved
a description and an analysis of the role of intelligent specializations of regions and of socially responsible
businesses in the creation of social innovations. The results of the analyses presented in that chapter have been
complemented with the identification of factors contributing to the development of social innovations in the
Mazowsze region.

6



Increasing social consciousness has led to a situation in which the optimization of business profits without
taking into consideration the negative influence of a given activity on the employees or the
environment is no longer acceptable. Accordingly, businesses have begun to avail themselves of social
innovations.



Entrepreneurs of both groups are currently ascribed an important economic role as they are made
responsible for operating based on similar values, for appreciating people in the processes of production,

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/projekty/klastry-na-mazowszu
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distribution, and consumption, and for implementing the principles of social responsibility in all aspects of
company activities.


Entrepreneurs who represent socially responsible businesses and those representing smart regional
specializations appear to be conscious of their responsibility for the realization of the process of the
development of social innovations. Still, their knowledge about social innovations is still insufficient for
an effective, self-reliant realization of social projects.



One solution for animating the process of the development of innovations could be, then, the creation of
a network of connections among businesses, local interested parties, the inhabitants of the region,
governmental organizations, and non-governmental institutions. Cooperation can become a knowledge
base and a factor facilitating the implementation of social innovations (which has been confirmed by
the results of the conducted research). The creation of a network of connections is a key aspect of
a modern model of the development of societies.



Cluster structures, which offer space for sharing knowledge and resources, play an important role in
creating innovation and they support the process of popularizing innovative ideas. It is, however, still
necessary to make innovative ideas more accessible and the creation of the network structures mentioned
above can aid that process.



Beside the necessity of the existence of a wide cooperation network of businesses, governmental and
non-governmental organizations, academics, and local inhabitants, innovation is fostered by good
financing conditions as well as by institutional support (which has also been confirmed by the results
of the research).

5. The role of self-government and of non-governmental organizations in supporting social innovations
This chapter constitutes an answer to the question about the role of self-government and of nongovernmental organizations in supporting the creation, promotion, and popularization of social innovations. Both
groups have been asked about their experiences as regards the implementation of innovations, their plans for the
future, the possibility of cooperation aimed at the creation of new solutions, and about the factors which, in their
view, contribute to the creation of innovations. The starting point in this case, as in the case of the remaining groups
of respondents, was determining their knowledge about social innovations.


The knowledge of the representatives of local authorities and non-governmental organizations
(NGO) about social innovations is relatively small, even though it is greater than the knowledge of local
population. The representatives of non-governmental organizations did not only more commonly knew
what innovations are but also more often declared having implemented them in the past.



Both in the case of local authorities and non-governmental organizations the implemented social
innovations were most commonly financed from the funds of particular organizations. As regards
non-governmental organizations, self-financing was almost universal, however, local authorities used
funds from the European Union almost as often as their own capital. For future activity both local
authorities and non-governmental organizations declare a preference for continuing to use the same
sources of financing.



In order to better organize the process of creating innovations and to raise the level of the social
applicability of the offered solutions it is necessary to build a wide cooperation network of partners from
various milieus. That activity ought to be coupled with a simultaneous reduction of bureaucratic
procedures and with greater flexibility of various institutions supervising the implementation of innovative
actions.



Government and self-government authorities at the regional level would be the best institutions in the
role of the initiators of the innovations and of entities responsible for their implementation. They should
also be responsible for collecting and popularizing the information about innovations as they have
appropriate tools, such as local and regional newsletters, at their disposal.



Local self-government authorities would also be a great choice for an institution responsible for the
creation and implementation of a platform for an exchange of knowledge and experience relating to social
innovations, which platform might help popularize the idea of social innovations and, simultaneously,
advertise particular projects and innovators.



The following factors contributing to the development of social innovations have been deemed to be
the most important and dominant in the Mazowsze region: good conditions for financing social
innovations and institutional support. That finding corresponds to the results of the research conducted
among entrepreneurs.
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6. A case study
The examples of successful implementations of social innovations in various areas of life are taken from
the experiences of Polish, European, and world social innovators. The examples include:
tyze.com, a social portal (a personal network of care),
a family assistant within the framework of the “Second chance” (Polish: “Druga szansa”) project,
housing cooperatives (cohousing, self-made city),
the “MEMO – a Multimedia Tool for Assisting Memory and Activating the Elderly Population” (Polish:
“MEMO – Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”) project,
Hitachi in Great Britain.
7. Conclusions and recommendations based on the research
The research has shown that the whole country, including the Mazowsze region, must stand up to external
challenges which, generally speaking, involve holistic changes which pertain to:
strengthening the creative potential necessary for the development of innovation and for maintaining the
competitiveness of the economy,
the educational system, in terms of developing civic education, and
shaping public space so as to facilitate civic and artistic activity.
Strategic recommendations have been made on the basis of the conclusions and in answer to the
challenges facing the region, with the aim to assist the creation of social innovations. Those recommendations are
listed below.
10. The idea of social innovation in the Mazowieckie voivodeship ought to be popularized and the knowledge
of local inhabitants and of institutions from the Mazowieckie voivodeship about social innovations ought to
be increased.
11. Attitudes and initiatives which contribute to the initiation and implementation of social innovations in the
subregions and which enhance the development of social innovations should be promoted.
12. The relationships among the inhabitants of the Mazowieckie voivodeship ought to be strengthened in order
to raise the level of social capital which is of fundamental importance for the development of social
innovations. Solidarity, co-responsibility, and openness among the inhabitants of the Mazowieckie
voivodeship ought to be encouraged.
13. The level of public trust in institutions should be increased in the region.
14. Social innovations should be implemented in the Mazowsze region in an organized manner and be
monitored on an ongoing basis.
15. Strong relationships and cooperation of the institutional, business, and academic sectors, as well as local
leaders, members of local communities, and even the Catholic church should be fostered for the purpose
of increasing the effectiveness of local activities, which would translate into growing trust in institutions and
a higher level of social capital, and would help create appropriate conditions for the implementation of
social innovations.
16. Changes ought to be introduced in the educational system, at the level of kindergarten and early primary
education, in the form of lessons designed with the view to strengthening children’s soft competences.
17. New legal and financial solutions have to be created for supporting the implementation of social
innovations, which is especially important with regard to the coming end, in 2020, of the 2014–2020
financial perspective of the European Union.
18. The role of socially responsible employers and of smart regional specializations (especially the high quality
of life) in the design and implementation of social innovations in the region ought to be augmented and a
motivational system for the incubation of social innovations should be prepared for the representatives of
those sectors.
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Wstęp
Przedmiotem badania było wykonanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na
Mazowszu – raport okresowy” dla potrzeb realizacji projektu systemowego pod nazwą „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” (nr POKL.08.02.02-14001/09), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Celem badania było zebranie i uporządkowanie informacji na temat innowacji społecznych na Mazowszu,
jak również podjęcie próby opracowania rekomendacji dla władz Mazowsza w zakresie możliwości pobudzania
rozwoju innowacji społecznych w regionie, sposobu pozyskiwania informacji w tym zakresie oraz projektowania
7
i upowszechniania innowacji społecznych na Mazowszu .
Do właściwej realizacji projektu dotyczącego budowy systemu monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji
niezbędne było nie tylko kompletowanie i analiza danych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz
innych instytucjach, ale i również wykonanie własnych badań i analiz, co podyktowane zostało faktem, że pewne
obszary kluczowe w analizie innowacyjności regionu nie są ujmowane w oficjalnej statystyce.
Identyfikacja kluczowych obszarów innowacyjności, także w obrębie innowacji społecznych, jest
szczególnie istotną kwestią z perspektywy podejmowania działań stymulujących rozwój społeczny,
przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczeństwa z uwzględnieniem w szczególności tych grup
i obszarów, w których potrzeba ta jest wyjątkowo silna. Dążenie do zaspokajania potrzeb społecznych oraz
kreowanie nowych relacji społecznych może przyczynić się do powstania pogłębionej współpracy między różnymi
grupami interesariuszy i bardziej efektywnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Innowacje społeczne są
zatem szansą na rozwój gospodarczej konkurencyjności poprzez oryginalne wykorzystanie posiadanych zasobów
i tworzenie kreatywnych rozwiązań wobec problemów mieszkańców Mazowsza.
Zgodnie z przyjętą metodologią badania źródłami informacji potrzebnymi do dokonania diagnozy sytuacji
społecznej regionu, określenia poziomu rozwoju innowacji oraz potencjału ich tworzenia, były dane wtórne
pochodzące ze statystyki publicznej GUS, publikacji i opracowań naukowych oraz dane empiryczne zebrane
w trakcie realizacji badań terenowych wśród przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W badaniu zastosowano zarówno ilościowe, jak i jakościowe
techniki badawcze, których wzajemne powiązanie, zgodnie z założeniami triangulacji metodologicznej, przyczyniło
się do uzyskania pogłębionego obrazu aktualnego stanu innowacji społecznych w regionie. W ramach
zastosowanych w badaniu technik wyróżnić należy:


analizę danych zastanych (DR) – polegająca na badaniu dokumentów dostępnych w zbiorach statystyki
publicznej, publikacjach, raportach zbieżnych tematycznie oraz na stronach internetowych;



wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z mieszkańcami województwa
mazowieckiego – polegające na realizacji 943 wywiadów telefonicznych, przeprowadzonych wśród
pełnoletnich mieszkańców województwa z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego na powiaty;



wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z przedsiębiorcami z województwa
mazowieckiego – polegające na realizacji łącznie 200 wywiadów telefonicznych wśród przedsiębiorców
realizujących politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu (80) oraz reprezentantów inteligentnych
specjalizacji regionu (120);



ankietę internetową (CAWI) z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego – polegającą
na zaproszeniu do udziału w badaniu reprezentantów JST na poziomie gmin (314), powiatów (42) oraz
województwa (1);



ankietę internetową (CAWI) z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych – polegającą na
rozesłaniu ankiety do reprezentantów NGO’s z terenu Mazowsza. W sumie zrealizowano 169 wywiadów;



syntetyczny i agregowany wskaźnik innowacji społecznych – których celem było zbudowanie modelu
pomiaru potencjału tworzenia i poziomu rozwoju innowacji społecznych w województwie mazowieckim,
subregionach oraz Obszarze Metropolitalnym Warszawy;



studium przypadku – polegające na szczegółowym zaprezentowaniu przykładów udanych wdrożeń
innowacji społecznych w Polsce i UE.

W badaniu przedsiębiorców udział wzięło 200 podmiotów, z których 80 zostało zakwalifikowanych jako
biznes społecznie odpowiedzialny (CSR, Corporate Social Responsibility)), zaś pozostałą grupę stanowiły firmy
7
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wchodzące w skład inteligentnych specjalizacji regionu. Zważywszy na fakt, że grono to jest zróżnicowane pod
kątem profilu działania, zbiór ten został podzielony na 4 następujące podgrupy, z których każda liczyła po 30
przedsiębiorstw: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz
wysoka jakość życia. Przedsiębiorstwa reprezentowały wszystkie klasy wielkości zgodnie z poniższym
zestawieniem:
CSR [%]

INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE [%]



duże (zatrudnienie powyżej 249 osób)

35,0

4,2



średnie (zatrudnienie od 50 do 249 osób)

13,8

14,2



małe (zatrudnienie od 10 do 49 osób)

43,8

28,3



mikro (zatrudnienie od 1 do 9 osób)

7,5

53,3

Zarówno w CSR jak i inteligentnych specjalizacjach respondentami w większości były kobiety, z tą różnicą,
że w pierwszym przypadku stanowiły około 80% badanych, zaś w drugim ponad 60%.
Do diagnozy aktualnej sytuacji społecznej pod kątem poziomu rozwoju innowacji społecznych oraz
potencjału ich tworzenia, w objętych badaniem 7 subregionach (tj.: miasto stołeczne Warszawa, Obszar
Metropolitalny Warszawa, warszawski zachodni, warszawski wschodni, radomski, ciechanowsko-płocki, ostrołęckosiedlecki) wykorzystane zostały cechy wskaźnikowe opisujące innowacyjność społeczną. Ze zbioru 50 cech
diagnostycznych, na podstawie wartości krytycznej współczynnika zmienności oraz silnej korelacji wyeliminowano
37 mierników, w wyniku czego w zbiorze pozostało 13 cech opisujących potencjał tworzenia innowacji społecznych.
Natomiast poziom rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu oceniony został na podstawie informacji o liczbie
zainicjowanych i wdrożonych innowacji, korzystaniu z form wsparcia podczas wdrażania projektów oraz aktualnym
stanie wiedzy o innowacjach społecznych.
Przekazując Państwu niniejsze opracowanie, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut
Badań i Analiz Grupa OSB składają gorące podziękowania wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie i wzięły
udział w badaniu.
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Definicje i skróty przyjęte w badaniu
Innowacje społeczne w niniejszym badaniu definiowane są następująco:
„Rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy”.

Jako innowacja społeczna zostało zakwalifikowane działanie/model/usługa wykazująca przynajmniej 3 z 8
wymienionych niżej cech innowacji społecznych (choć niektórzy autorzy wskazują, że wystarczy tylko 1 cecha, ale
8)
najlepiej by było ich możliwie jak najwięcej :
międzysektorowość,
otwartość i współpraca,
prosumpcja i koprodukcja,
współzależność,
tworzenie nowych ról i relacji społecznych,
oddolność,
lepsze wykorzystanie środków i zasobów,
rozwijanie nowych zasobów i możliwości.
Inteligentne specjalizacje – wybór dziedzin gospodarki i nauki zidentyfikowanych jako szczególne walory
i przewagi obszaru, a także wymagające rozwoju ze względu na realizację długofalowej polityki innowacyjnej
9
regionu przy zastosowaniu nowatorskich i innowacyjnych metod .
Przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu – będą to pracodawcy działający w ramach następujących
inteligentnych specjalizacji regionu, określonych w RSI dla Mazowsza: bezpieczna żywność, inteligentne systemy
zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – inaczej społeczna odpowiedzialność biznesu. U podstaw idei leży
ogólnie ujmowana odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Warunkiem wstępnym do
przyjęcia zasad CSR, określonym przez Komisję Europejską w 2011 roku, jest poszanowanie obowiązującego
prawa, zaś odpowiadanie za wpływ (środowiskowy, społeczny) ma na celu maksymalizację wartości dla
interesariuszy oraz minimalizację negatywnych skutków oddziaływania.
Przedsiębiorcy realizujący politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) – są to firmy, które wdrażają
różnego rodzaju programy, inicjatywy, wytyczne, które wyznaczają kierunki odpowiedzialnego działania podmiotów
biznesowych na rzecz społeczeństwa, w tym m.in.:
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI),
Norma ISO 26000,
Norma SA8000 ,
Standardy serii AA1000 czy
Strategia CSR.
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWESy) – to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw
społecznych w Polsce. Świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą
osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją organizacji pozarządowej.
Kapitał ludzki – potencjał danego społeczeństwa, wyrażający się w wykształceniu jego członków, doświadczeniu
życiowym, postawach i umiejętnościach, mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu danej
10
społeczności .
Kapitał społeczny – wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania zdolność obywateli
do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia
11
w osiąganiu wspólnych celów .
Dane pierwotne – informacje pozyskiwane i zgromadzone w wyniku przeprowadzanych badań empirycznych.

8

Kwaśnicki W., Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? w: Misztala W.,
Chimiak G., Kościański A. (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, Warszawa 2015, str. 18
9
Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem,
GEOPROFIT-ECORYS, Warszawa 2013, str. 84
10
Ibidem, str. 84
11
Ibidem, str. 85
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Dane wtórne – informacje wcześniej zgromadzone, gotowe do dalszego wykorzystania i przetwarzania (np. dane
statystyczne).
Wskaźnik – zmienna odzwierciedlająca badany obszar rzeczywistości, której wartość, ustalona jest w wyniku
pomiaru. Pozwala określić występowanie lub rozmiar zjawiska będącego obiektem zainteresowania.
Agregatowy wskaźnik poziomu rozwoju innowacji społecznych (AWRIS) – wskaźnik obrazujący poziom
rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu w podziale na subregiony i Obszar Metropolitalny Warszawy, którego
konstrukcja oparta została na wybranych cechach diagnostycznych, opisujących stan wdrażania innowacji
społecznych w regionie.
Syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia innowacji społecznych (SWPIS) – wskaźnik obrazujący obszary
o wysokim potencjale tworzenia innowacji społecznych na Mazowszu w podziale na subregiony i Obszar
Metropolitalny Warszawy. Podobnie jak w przypadku AWRIS, do jego stworzenia posłużyły wyselekcjonowane
cechy diagnostyczne.
Obszar Metropolitalny Warszawa – tworzą go 72 gminy, wchodzące w skład powiatów: m.st. Warszawy,
grodziskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego
oraz wybrane gminy powiatów grójeckiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, sochaczewskiego,
wołomińskiego i wyszkowskiego. Z powodu braku dostępności danych na poziomie gmin, na potrzeby badania
przyjęto, że w skład Obszaru Metropolitalnego wchodzi 14 powiatów.
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1. Innowacje społeczne w zarysie
1.1. PRZEGLĄD DEFINICJI
Innowacje społeczne to termin, który w literaturze przedmiotu posiada wiele definicji, choć żadna nie
została dotychczas uznana za ogólnie obowiązującą. Autorzy w różny sposób podchodzą do tego pojęcia toteż
zakres tych definicji jest bardzo szeroki. Jednak nie ulega wątpliwości, że istota każdej innowacji (czy to
technologicznej czy społecznej) ma społeczny charakter, ponieważ jest efektem kumulacji wiedzy, doświadczeń
12
i obserwacji jednostek. Jednocześnie jest wytworem danej cywilizacji oraz czynnikiem kulturotwórczym . Wielu
autorów jest zdania, że pomijanie społecznego aspektu innowacji jest widzeniem wąskotorowym,
13
pozbawionym kontekstu i właściwego odniesienia . Warto jednak zaznaczyć, iż z tego właśnie względu
wyraźny podział pomiędzy innowacjami technicznymi (czy też technologicznymi) i innowacjami stricte społecznymi
14
jest właściwie trudny do określenia i ma charakter rozważań teoretycznych . W celu podkreślenia złożoności
pojęcia innowacji społecznych, a także wielorakiego podejścia do tej kwestii, przedstawiono przegląd definicji
innowacji społecznych najczęściej spotykanych w literaturze przedmiotu (tab.1.).
Tabela 1. Zróżnicowane podejście do definicji innowacji społecznej u różnych autorów

Lp.

Autor / Źródło

1

Drucker P. F.,
Innowacja i Przedsiębiorczość.
Praktyka i zasady, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1992

2

Guide to Social Innovation,
European Commission, February
2013

3

Empowering people, driving
change, Social Innovation in the
European Union,
BEPA (Bureau of European Policy
Advisors), European Union 2011

Koncepcja innowacyjności społecznej
Innowacje społeczne jako niemające charakteru technicznego
„zmienianie wartości i zadowolenia uzyskiwanego z zasobów przez
konsumenta”.
Przykłady innowacji społecznych:
Upowszechnienie się w Niemczech w XIX wieku koncepcji
mistrza – wykwalifikowanego, poważanego i starszego
pracownika, prowadzącego zakład pracy i związany z tym
system kształcenia praktycznej nauki zawodu;
Utworzone w Japonii w XIX wieku szkoły i uniwersytety oparte
na kulturze i tradycji japońskiej, a jednocześnie przygotowane
na wdrożenie innowacji technicznych z kultury Zachodu.
Innowacje społeczne rozumiane jako „rozwój i wdrażanie nowych
pomysłów (produkty, usługi i modele) w celu spełnienia potrzeb
społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy”.
W rozumieniu dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską
innowacje społeczne są „odpowiedzią na naglące potrzeby
społeczne, które mają wpływ na proces interakcji społecznych”,
a głównym celem ich wprowadzania jest poprawa dobrobytu ludzi.
Ponadto w tym rozumieniu innowacje społeczne opierają się na
„pomysłowości
obywateli,
organizacjach
społeczeństwa
obywatelskiego, społecznościach lokalnych, przedsiębiorcach
i urzędnikach państwowych”.
Przykłady innowacji społecznych:
Europejski Program Walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym;
Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej;
Partnerstwo
na
rzecz
innowacji
dla
aktywnego
i zdrowego starzenia się;
Polityka spójności.
Innowacje społeczne są tymi, które „odpowiadają na potrzeby
społeczne, które nie są tradycyjnie zaspokajane przez rynek lub
istniejące instytucje i są skierowane do słabszych grup
w społeczeństwie”.

12

Filipak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2000, str. 40,
m.in.: Fukuya,a F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; Bendyk
E., Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, Raport Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010
14
Kwaśnicki W., Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? w: Misztala W.,
Chimiak G., Kościański A. (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, Warszawa 2015
13
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4

Fostering Innovation to Address
Social Challenges, Committee for
Scientific and technological Policy
(CSTP), OECD, Paris 2011

5

Phills J.A. Jr., Deiglmeier K., Miller
D.T., Rediscovering Social
Innovation, Stanford Social
Innovation Review 2008

6

Westley F., The Social Innovation
Dynamic, Social Innovation
Generation, University of Waterloo
2008

7

Raport projektu badawczego
finansowanego w ramach 7.
Programu Ramowego UE –
TEPSIE
Caulier-Grice, Davies J., Patrick
A., Norman R., Defining Social
Innovation. A deliverable of the
project: The theoretical, empirical
and policy foundations for building
social innovation in Europe
(TEPSIE), European Commission
– 7th Framework Progrmame,
European Commission, Brussels
2012

8

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

9

Budinich V., Serneels S.,
HVC, czyli rynek, zysk i innowacje
społeczne, (w:)
Odpowiedzialny biznes. Sojusz na
rzecz potrzebnych zmian, HBRP,
nr 5., 2012

10

PARP, Innowacyjność 2010,
Warszawa 2010

„Innowacje społeczne szukają nowych odpowiedzi na problemy
społeczne poprzez: identyfikację i dostarczanie nowych usług, które
poprawiają jakość życia osób i wspólnot” i pozwalają na
„opracowanie i wdrożenie nowych procesów integracji na rynku
pracy, nowych umiejętności, nowych miejsc pracy, nowych form
uczestnictwa, jako różnorodnych elementów, z których każdy
przyczynia się do poprawy sytuacji osób na rynku pracy”.
Innowacja społeczna to „nowe rozwiązanie problemu społecznego,
które jest wydajniejsze, skuteczniejsze, trwalsze, czy sprawiedliwsze
od istniejących rozwiązań, a korzyści z tej innowacji przypadają
przede wszystkim społeczeństwu jako całości, a nie osobom
prywatnym”.
Przykłady innowacji społecznych:
Poprawa funkcjonowania szkół publicznych;
Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej.
Innowacja społeczna to „inicjatywa, produkt, proces lub program,
które głęboko zmieniają podstawowe rutyny, zasoby, wpływ
autorytetów czy powszechnych wierzeń funkcjonujących w każdym
systemie społecznym”. Zdaniem autora dobre innowacje społeczne
mają trwały charakter i wywierają szeroki wpływ na funkcjonowanie
społeczeństwa.

Przez innowacje społeczne rozumie się w projekcie nowe
rozwiązania (odnoszące się do produktów, usług, modeli, rynków,
procesów, itp.), które jednocześnie spełniają społeczną potrzebę
(skuteczniej niż istniejące rozwiązania) i doprowadzają do nowych
lub ulepszonych funkcji i relacji, oraz lepszego wykorzystania
środków i zasobów. Innowacje społeczne są dobre dla
społeczeństwa i zwiększają zdolność społeczeństwa do działania.

Innowacje społeczne są to rozwiązania, które równocześnie
odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak również powodują
trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Rozwiązania te mogą
wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami,
które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów
społecznych.
Innowacje społeczne to eksperymentalne działania społeczne,
mające na celu polepszanie jakości życia osób, narodów, całych
społeczności, które mają miejsce w firmach, ich otoczeniu
biznesowym, środowisku naturalnym. Ich eksperymentalny charakter
wynika z faktu wprowadzenia unikalnych, jednorazowych rozwiązań
na wielką skalę, których efekt końcowy często trudno w pełni
przewidzieć. Chodzi o efekty dodatkowe, jakie mogą pociągać za
sobą wprowadzane innowacje społeczne.
Innowacja społeczna jest to zmiana, która jest nie tylko nową
koncepcją czy wdrożeniem, ale także nową koncepcją lub
wdrożeniem znanego już rozwiązania, występującego w nowym
kontekście społecznym.

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską, innowacje społeczne przyczyniają się do
zaspokajania potrzeb społecznych, budowania zaufania społecznego oraz tworzenia nowych relacji. Są w związku
15
z tym procesem, w którym wyróżnić można cztery elementy :
identyfikację nowych, niezaspokojonych lub niedostatecznie spełnionych potrzeb społecznych;
rozwój nowych rozwiązań w odpowiedzi na te potrzeby społeczne;
ocenę skuteczności nowych rozwiązań w zaspokojeniu potrzeb społecznych;
skalowanie skutecznych innowacji społecznych.

1.2. CECHY I TYPY INNOWACJI SPOŁECZNYCH WRAZ Z PRZYKŁADAMI
16

W projekcie badawczym TEPSIE określono pięć głównych elementów i osiem najważniejszych cech
innowacji społecznych. Zastosowano ponadto klasyfikację innowacji społecznych dzieląc je na typy ze względu
na to, czego dokładnie dotyczyło nowatorskie rozwiązanie.
Rysunek 1. Podział innowacji społecznych ze względu na rodzaj wprowadzanej innowacji

Źródło: Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, 2012

Innowacje społeczne wprowadzające nowe produkty koncentrują się na dostarczeniu do społeczeństwa
produktów, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na podniesienie jakości życia. Przykładem takiej innowacji jest
syntezator mowy ludzkiej IVONA powstały w Gdańskim Centrum Rozwoju Technologii Amazon. Ta wysokiej
jakości technologia umożliwiająca przetworzenie dowolnego tekstu w języku polskim na mowę, przyczyniła się nie
tylko do poprawy jakości komunikacji osób niepełnosprawnych lecz zyskała wielu zwolenników wśród zdrowych
osób.
Przykładami wpisującymi się w powyższe kategorie są również usługi bankowe, których rozwój w ostatnim
czasie nabrał niezwykłego rozpędu. Aktualnie przodownikami innowacyjnych rozwiązań w sektorze bankowym są
właśnie Polacy, stając się przykładem nawet dla banków amerykańskich. Wartą zaprezentowania innowację,
w znacznym stopniu ułatwiającą korzystanie z karty płatniczej, zaoferował w 2013 roku Getin Bank
upowszechniając wśród swoich klientów kartę płatniczą z wyświetlaczem pokazującym w czasie rzeczywistym
stan konta. Pomysł Getin Banku zdaje się być szczególnie istotnym elementem walki z wykluczeniem cyfrowym,
które w dużej mierze spotyka osoby starsze oraz zamieszkujące tereny wiejskie. Karta pokazująca aktualny stan
konta, może zatem z powodzeniem znaleźć zastosowanie wśród osób, którym zależy na bieżącym monitorowaniu
posiadanych środków lub którzy posiadają utrudniony dostęp do placówek banku czy Internetu.
Rozwój nowych technologii, zwiększenie dostępności sprzętu elektronicznego na polskim rynku a także
większa cyfryzacja, przyczyniły się do wykreowania w społeczeństwie nowego trendu zwanego crowdsourcingiem
(CS). Innowacja ta, jest sposobem do pozyskiwania „wiedzy z tłumu” poprzez bezpośrednie angażowanie
społeczeństwa do znalezienia najlepszego rozwiązania na problemy. Takie podejście w pełni wpisuje się w zadania
społecznej innowacyjności umożliwiając dwukierunkową komunikację między biznesem, instytucjami publicznymi
oraz innymi podmiotami a społeczeństwem. Choć korzenie crowdsourcingu sięgają końca XX wieku (Stany
Zjednoczone), to w kraju jest to kierunek stosunkowo nowy. Przykładem działającej w Polsce platformy
15
16

GUIDE TO SOCIAL INNOVATION, European Commision 2013,
The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe
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crowdsourcingu jest Sprinet oferująca e-usługi w oparciu o model social media, którego waga w ostatnim czasie
nabiera wartości. Połączenie oryginalności pomysłów społeczeństwa oraz niskich kosztów ich pozyskania stawia
CS wśród pożądanych kierunków zmierzających do pozyskania kreatywnych rozwiązań w wielu dziedzinach
codziennego życia.
Należy jednak mieć na uwadze, że podniesienie jakości życia to również wzrost jego bezpieczeństwa. Ta
idea przyświecała twórcom Emergency Button, czyli aplikacji stworzonej przez Orange Labs Polska, polegająca
na informowaniu opiekunów osób starszych lub chorych o możliwym wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych u ich
podopiecznych. Wezwanie pomocy inicjowane jest przez osobę potrzebującą pomocy poprzez naciśnięcie
uprzednio zaprogramowanego przycisku na klawiaturze telefonu komórkowego. Po wywołaniu usługi, osoba jest
natychmiast lokalizowana, a do opiekuna generowana jest wiadomość SMS zawierająca przybliżone współrzędne
geograficzne i adres wzywającego pomocy. Dzięki wykorzystaniu telefonu komórkowego, jego powszechności
i łatwości obsługi możliwe jest oddziaływanie na poczucie bezpieczeństwa osób starszych, chorych, mających
zaburzenia orientacji, utraty pamięci czy przytomności, a także ich opiekunów, którzy mają możliwość
natychmiastowego wezwania pomocy.
Przejawem zaangażowania społeczeństwa w dążenie do poprawy jakości życia jest utworzenie banków
czasu, które pojawiły się w Polsce wraz z rozwojem ekonomii społecznej. Inicjatywa ta opiera się na wzajemnej
pomocy uczestników, poprzez bezgotówkową wymianę świadczonych usług, co przyczynia się do osiągnięcia
korzyści finansowych oraz wykorzystania zasobów wolnego czasu. Polskie banki czasu najczęściej umożliwiają
wymianę usług w obszarze nauki języków obcych, gry na instrumentach, sporządzania urzędowych pism czy opieki
nad dziećmi i osobami starszymi. To jednak nie wszystkie możliwości jakie dają banki czasu, gdyż zakres ich jest
taki, jakie są aktualne potrzeby. Banki czasu najlepiej funkcjonują w lokalnych społecznościach, gdzie istnieją silne
więzi i sieci powiązań międzyludzkich, a mieszkańcy darzą się dużym zaufaniem. Jednak istotnym argumentem na
rzecz potrzeby rozwijania tej formy innowacyjności jest zamieranie społeczności lokalnych, które zdają się ginąć
w wielkomiejskich zbiorowiskach. Z tego względu należy położyć nacisk na upowszechnianie banków czasu
szczególny w dużych miastach, gdzie mogą stanowić instrument walki z poczuciem anonimowości i brakiem więzi
społecznych.
Wśród głównych elementów warunkujących zakwalifikowanie danego działania jako społecznie
innowacyjnego wymieniono: nowość (czy też nowatorskość), efektywność (czy też skuteczność), wiedzenie od
idei do wdrożenia (od inwencji do realizacji), odpowiedź na potrzeby społeczne i poprawianie zdolności
17
społeczeństwa do działania (rys.2). Innowacje społeczne spełniają ponadto szereg cech, są to :
 Międzysektorowość – innowacje społeczne powszechnie występują na styku różnych sektorów, środowisk,
organizacji.

17



Otwartość i współpraca – innowacje społeczne angażują ludzi z różnych środowisk i organizacji, którzy
kierowani wspólnym dobrem, kooperują w celu osiągnięcia wspólnego celu.



Prosumpcja i koprodukcja – w innowacjach społecznych zacierają się różnice między konsumentem,
a producentem. Odpowiedzialność zostaje przeniesiona z profesjonalistów na użytkowników i obejmuje
zaangażowanie ludzi w realizację własnych usług.



Współzależność – innowacje społeczne są oparte na mutualizmie jednostek i społeczności, wspólnym
czerpaniu korzyści, wzajemnej pomocy.



Tworzenie nowych ról i relacji społecznych – Innowacje społeczne nie są wprost skierowane do odbiorców,
ale są współtworzone przez nich i z nimi. Dlatego też prowadzą do powstania nowych stosunków
społecznych: nowych form zarządzania, współdziałania, integracji i włączenia społecznego. Innowacje
społeczne mogą w ten sposób tworzyć nowe role społeczne dla odbiorców usług, wzmacniając ich pozycje
w społeczeństwie i zaspokojenie potrzeb.



Oddolność – często są inicjatywami obywatelskimi, o charakterze oddolnym, lokalnym.



Lepsze wykorzystanie środków i zasobów – sprzyjają wykorzystaniu nieodkrytych dotąd zasobów, lub
takich, które były niewykorzystane.



Rozwijanie nowych zasobów i możliwości – pozwalają zaspokajać zróżnicowane potrzeby i realizować różne
style życia. Jednostki przejmują kontrolę nad swoim życiem i znajdują w sobie nowe możliwości. Sprzyjają
większemu uczestnictwu społeczności lokalnych w działaniach samorządów.

Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, 2012.
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Rysunek 2. Kluczowe elementy i główne cechy innowacji społecznych
Główne cechy
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Źródło: Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, 2012
Warto przytoczyć także opinię autorki Mirelli Panek-Owsiańskiej. Jej zdaniem innowacje społeczne dotyczą
nowatorskich działań w obszarze kwestii społecznych (w tym polityk publicznych) oraz procesu wytwarzania
innowacyjnych rozwiązań społecznego użytku. Natomiast czynnikami wzmacniającymi rozwój innowacyjności
18
społecznej w tym rozumieniu są :
 Kapitał społeczny i kreatywny – innowacje społeczne opierają się na wysokim kapitale społecznym
i kreatywnym;


Współpraca międzysektorowa – innowacje społeczne powinny być wspierane przez organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, władzę administracyjną oraz biznes. Jednostki instytucjonalne
powinny być inkubatorami innowacyjności przy wykorzystaniu zasobów społecznych;



Wymiar międzynarodowy – współpraca międzynarodowa oraz korzystanie z doświadczeń i wiedzy
zgromadzonych w innych państwach (poprzez wdrażanie dobrych praktyk innowacji społecznych);



Nowoczesne technologie – zastosowanie nowoczesnych technologii (np. ICT) pozytywnie wpływa na
zwiększanie szans innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych;



Elastyczność procedur przy procesie – innowacje społeczne zakładają nieprzewidywalność i zmienność
efektów danego rozwiązania. Administracja publiczna i stosowane przez nią procedury muszą być
elastyczne i otwarte na zmiany;



Wolność – wolność w zakresie procedur czy współpracy sprzyja większej innowacyjności społecznej;



Nowe formy zarządzania (empowerment) – np. realizacje polityk publicznych z udziałem partnerów różnych
sektorów (zarządzanie partycypacyjne);



Własność społeczna – to nowa, społeczna forma posiadania zasobów materialnych i niematerialnych
(w stosunku do własności prywatnej i publicznej), która nie jest przypisana do konkretnych podmiotów,
a wynika ze społecznej integracji kapitału ludzkiego oraz spółdzielczości.

Poza szeregiem cech, które zawarto w niniejszym opracowaniu, takich jak: międzysektorowość, otwartość
i współpraca, prosumpcja i koprodukcja, współzależność, tworzenie nowych ról i relacji społecznych, oddolność,
lepsze wykorzystanie środków i zasobów czy rozwijanie nowych zasobów i możliwości, eksperci
w trakcie panelu eksperckiego zwracali szczególną uwagę na efekt wdrażania innowacji społecznych, jakim ma być
podniesienie jakości życia społeczeństwa, co pozwoli wyeliminować tendencje wdrażania innowacji dla
innowacji. Idea innowacyjności społecznej dotyczy bowiem osiągnięcia nie tylko efektów ilościowych, ale przede
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wszystkim efektów jakościowych, przynajmniej w stopniu odczuwania poprawy jakości życia społeczeństwa.
Równie ważną cechą, zdaniem uczestników panelu, jest współodpowiedzialność osób zaangażowanych
w realizację innowacji społecznej. Odpowiedzialność ta nie może być dzielona etapami, a powinna obejmować cały
proces wdrażania innowacji, w którym każda osoba jest odpowiedzialna za powodzenie projektu, nie zaś za jego
wycinek. Taka postawa dzielonej odpowiedzialności może być gwarantem powodzenia wdrażania innowacji
społecznych i dlatego, zdaniem ekspertów, wymaga podkreślenia. Jednym z najważniejszych elementów innowacji
społecznych, który odróżnia innowacje o charakterze społecznym od np. projektów unijnych mających wspomagać
aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem jest konieczność upowszechniania efektów na jak
najszersze grupy, przy jednoczesnym udziale przedstawicieli jak najszerszych środowisk. Innowacje społeczne
mają włączać przedstawicieli zróżnicowanych sektorów i ta wspólnota odpowiedzialności daje grunt do powodzenia
realizacji przedsięwzięcia. Ponadto maksymalizowanie skalowania efektów na jak najszersze grupy jest warunkiem
koniecznym i celem wdrażania innowacji społecznych. Założeniem wdrażania innowacji społecznych nie jest
pomoc jakiejś konkretnej grupie znajdującej się w trudnym położeniu, ale rozwiązanie kwestii społecznych
w sposób bardziej efektywny niż istniejące i obejmujący możliwie jak najszerszy wycinek społeczeństwa.
Respondenci podkreślali te cechy jako kluczowe elementy odróżniające innowacje społeczne od innych
działalności, podchodzących do tych warunków bardzo powierzchownie.
Ponadto uczestnicy panelu eksperckiego, reprezentujący zróżnicowane środowiska (akademickie,
organizacje pozarządowe, sektor instytucjonalny) kładli szczególny nacisk na ujednolicenie pojęć dotyczących
innowacji społecznych, stosowanych w literaturze oraz, z którymi zetknęli się w swojej praktyce zawodowej.
Obecnie obowiązującą jest przyjęta w badaniu definicja ustalona przez Komisję Europejską traktująca innowacje
społeczne jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia potrzeb
19
społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy , jednak badani podkreślali ważność także
innych aspektów innowacji społecznych, które należy wzmacniać, aby nie zatracić sedna idei innowacyjności
społecznej.

1.3. ODDZIAŁYWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
NA INNOWACJE SPOŁECZNE
Dla rozwoju innowacji społecznych nie bez znaczenia jest poziom kapitału intelektualnego, a dokładnie
kapitału społecznego będącego jego nieodzownym elementem. Kapitał społeczny rozumiany jako zespół
obowiązujących norm i wzorów postępowania oraz zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów
a wyrażający się przede wszystkim w poziomie zaufania społecznego oraz w odpowiedniej jakości i ilości
formalnych i nieformalnych międzyludzkich sieci powiązań oraz relacji między szeroko rozumianymi organizacjami,
20
instytucjami i przedsiębiorstwami , silnie oddziałuje na możliwość tworzenia innowacji społecznych na danym
terenie. Tymczasem, poziom kapitału społecznego w Polsce osiąga wartości około 30%, w porównaniu do blisko
70% w większości krajów Unii Europejskiej. Stanowi on podwaliny do wdrażania innowacji społecznych, które
bazują na wysokim zaufaniu i współodpowiedzialności za otoczenie lokalne. Zatem na Mazowszu wdrażanie
innowacji społecznych jest zadaniem podwójnie trudnym, wymaga jednoczesnych zmian w świadomości
społeczeństwa dotyczących kooperacji i zaufania oraz zwrócenia uwagi na współuczestnictwo, wyrażane jednością
i silną integracją międzyludzką. Jak mówili eksperci:
„Zaufanie i kapitał społeczny (…) tu nie można współpracować. Więc problem pewnego psychosocjologicznego
podejścia i przygotowania społeczeństwa jest słaby, a to składa się na niski poziom społecznego zaufania (…)
społeczeństwo jest nieprzygotowane w sensie społecznym do podejmowania inicjatyw (…)”. [Źródło: Panel
ekspertów]
Respondenci upatrują zmian świadomościowych w zmianie sposobu myślenia pojedynczych obywateli,
zaczynając od podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, sąsiedztwo, poprzez powiat, województwo, kraj
a kończąc na myśleniu w skali globalnej. Taka całościowa zmiana wymaga przeformułowania dotychczasowych
poglądów wielu Polaków.
„Przede wszystkim aktywność, przede wszystkim poczucie współodpowiedzialności za wszystko co się dzieje
w mojej rodzinie, w moim lokalnym środowisku, w moim miejscu pracy, w kraju i w świecie (…)”. [Źródło: Panel
ekspertów]
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Wysoki poziom zaufania społecznego powoduje, że społeczeństwo jest bardziej skłonne do
adaptowania nowych rozwiązań i pomysłów, czyli innowacji. Zdaniem Francis Fukuyamy dobrobyt
gospodarczy jest zależny wprost od poziomu zaufania społecznego, jako najważniejszego wyznacznika kapitału
społecznego. Termin kapitał społeczny jest w jego opinii umiejętnością współpracy międzyludzkiej w obrębie grup
21
i organizacji w celu realizacji wspólnych interesów . Zgodnie z tym rozumieniem kapitał społeczny jest ważnym
elementem potencjału innowacyjnego społeczeństwa. Na tej podstawie można stwierdzić, że w społeczeństwie,
w którym istnieje większe wzajemne zaufanie społeczne, występuje także większa skłonność do wprowadzania
innowacji, które rodzą się na gruncie sprzyjających okoliczności społecznych, w otoczeniu o wysokim poziomie
22
zaufania społecznego .
Także Robert D. Putnam uznał zaufanie i wspólne wartości, jakie posiadają członkowie danej społeczności,
za ważne cechy kapitału społecznego. Definiował on kapitał społeczny jako cechy organizacji społecznych, takie
jak sieci (układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązane z nimi normy i wartości, które kreują efekty
23
zewnętrzne dla całej wspólnoty . Jego zdaniem o zasobności w kapitał społeczny świadczą oddolne przejawy
samoorganizowania się ludzi i zaangażowania obywatelskiego. Zatem, gdy jednostki o podobnych
wyznawanych wartościach spotykają się i nawiązują relacje, powstaje dodatkowy wspólny efekt, który przynosi
korzyści wszystkim członkom społeczności. Jednocześnie ta wspólnotowość jest wypracowywana przez
uczestnictwo i zaangażowanie w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, które poprzez wspólne
działanie i bliskie kontakty uczą swoich członków wzajemnego zaufania. Ponadto ta postawa przenosi się na inne
sfery życia społecznego, tworząc podstawę odpowiednią do rozwoju, czyli potencjał innowacyjny. Jest to klimat
otwarty na zmiany, cechujący się zdolnością do adaptacji, występowaniem sieci powiązań, wspólnych
24
wartości i zaufaniem społecznym .
Z powyższego wynika, że wielu autorów podkreśla związek między poziomem innowacyjności społecznej
a poziomem kapitału społecznego, w tym poziomu zaufania. Kapitał społeczny stanowi bowiem podstawę do
rozwoju społecznego i ekonomicznego. Mimo to społeczny wymiar gospodarek jest często deprecjonowany,
a innowacje utożsamiane przede wszystkim z postępem technicznym czy technologicznym, bez dostrzegania roli
mechanizmów społecznych w budowaniu potencjału konkurencyjnego. Te mechanizmy to: zaufanie społeczne,
25
otwartość na nowatorskie rozwiązania czy system edukacyjny wspierający kreatywność . Są to warunki niezbędne
do pełnego rozwoju społeczeństw, nie pozostające bez wpływu na rozwój gospodarek. Innowacyjność jest bowiem
wypadkową zarówno rozwoju gospodarczego, jak i społecznego.
Na tej podstawie daje się zaobserwować silne powiązanie między pojęciami „kapitał społeczny”
i „innowacyjność społeczna”. Wysoki poziom kapitału społecznego stanowi dobry grunt dla rozwoju innowacji
społecznych. Potencjał rozwoju innowacji społecznych (przynajmniej częściowo) można zatem zmierzyć m.in.
uwzględniając mierniki poziomu kapitału społecznego, zgodnie z zasadą, że im wyższe wartości przyjmuje
w danym obszarze kapitał społeczny (im wyższy kapitał społeczny), tym większy istnieje w zbiorowości potencjał do
tworzenia i rozwoju innowacji społecznych.

1.4. INNOWACJE SPOŁECZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE W 2015 ROKU
Innowacje społeczne to w Polsce temat stosunkowo nowy i nadal mało rozpoznany, tym bardziej, że
jeszcze w latach 90. XX wieku mówiąc o nowych rozwiązaniach społecznych stosowano głównie zwroty takie jak
26
„zmiana społeczna” i „instytucjonalizacja zmiany” . Pojęcie „innowacji” wiązane było zazwyczaj ze zmianą
technologiczną czy produktową, nie zaś społeczną. Nadanie innowacjom również społecznego wymiaru przypadło
w Polsce na początek XXI wieku, co związane było z rozwojem nowych form ekonomii społecznej, które dopiero co
zaczęły się odradzać po okresie transformacji (1989r.), jednak pozostawały w stałym związku z przedsiębiorczością
społeczną, w której doszukiwano się sposobów na rozwiązanie problemów społecznych, środowiskowych, działań
na rzecz aktywizacji i walki z wykluczeniem. W wielostopniowy proces tworzenia innowacji społecznych zaangażowane są liczne instytucje sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego, przedstawiciele biznesu a także
27
niezależni eksperci oraz osoby testujące nowe pomysły
oraz społeczeństwo dostarczające kreatywnych
rozwiązań. Jednak badania ilościowe wśród mieszkańców regionu, a nawet wśród instytucji czy przedsiębiorstw
wykazały, że rozumienie terminologii związanej z innowacjami społecznymi jest potoczne i niekiedy nadal błędnie
21
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utożsamiane wyłącznie z ekonomią społeczną czy działalnością dobroczynną, a przecież innowacyjność społeczna
znacznie wykracza poza to wąskie jej rozumienie.
„Przede wszystkim brak wiedzy na temat tego, co to jest innowacja społeczna (…) wiele, wiele osób, które nie
zajmują się projektami unijnymi, które nie zajmują się współpracą z biznesem, nie ma pojęcia, co to jest innowacja
społeczna (…) albo jest mylona z pomocą społeczną”. [Źródło: Panel ekspertów]
Dynamiczny rozwój innowacji społecznych rozpoczął się w Polsce dopiero wraz z przystąpieniem do Unii
Europejskiej, na zachodzie o wiele szybciej, dlatego nie dziwi, że obecnie postulaty i deklaracje na rzecz innowacji
pojawiają się we wszystkich ważniejszych dokumentach strategicznych czy to krajów, czy organizacji
międzynarodowych. Jednak innowacyjne pomysły z kraju i ze świata, które zostały zgłoszone w 2015 roku
znajdują się obecnie w fazie oceny i testów a ich skuteczne wdrożenie czy skalowanie efektów wymaga
jeszcze czasu. W związku z tym w raporcie przytoczono kilka najbardziej aktualnych przykładów, aby
wstępnie zapoznać czytelnika z tematyką.
Należy pamiętać, że sam fakt uruchomienia procesu kreowania innowacji daje wyraz tego, jak ważnym
elementem codziennego życia stało się dążenie do podniesienia skali innowacyjności a zatem też użyteczności
i efektywności podejmowanych działań. Innowacje społeczne starają się zatem znaleźć drogę aby ten sam
istniejący problem rozwiązać lepiej, a skuteczniejsze rozwiązania zastępować jeszcze skuteczniejszymi. Tym
niemniej jednak, współczesne wzywanie do tworzenia innowacji, budowy innowacyjnego społeczeństwa oraz
28
rozwoju gospodarek w oparciu o innowacje, to też krzewienie nadal dość świeżych idei , jednak podyktowanych
warunkami życia w permanentnie zmieniającym się otoczeniu, w którym coraz większe znaczenie odgrywa
umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostosowanie się do nich.
Rozwój innowacji, również społecznych, podobnie jak wielu innych idei, najwcześniej rozpoczął się w USA
i został zauważony za sprawą prac Josepha A. Schumpetera czy Roberta Solowa, którzy akcentowali znaczenie
postępu technologicznego oraz wzrostu poziomu wiedzy, jako siły napędowej gospodarki. Skłoniło to do
intensyfikacji badań nad rolą innowacji w rozwoju cywilizacyjnym, a ostatecznie powstania wielu nowatorskich
pomysłów. Obecnie przykładem silnie rozwijających się w USA innowacji społecznych są usługi m-commerce, czyli
handel mobilny, który zyskał na znaczeniu wraz z rozwojem urządzeń mobilnych i ich upowszechnieniem. To
innowacyjne rozwiązanie z każdym dniem zyskuje rzesze zwolenników, co więcej szacuje się, że wartość zakupów
zrealizowanych za pośrednictwem smartfonów i tabletów w 2018 roku osiągnie nawet 300 miliardów dolarów. Nie
można zatem się dziwić, że przedsiębiorcy podchodzący do tej pory z dystansem do nowych technologii,
spoglądają w ich stronę z nadzieją na zwiększenie zysków. Poza oczywistą korzyścią dla przedsiębiorców płynącą
z zastosowania handlu mobilnego, ważna jest korzyść społeczna mierzona chociażby oszczędnością czasu
wynikającą z możliwości dokonania zakupów w dowolnym miejscu i czasie z wykorzystaniem urządzeń, które
w przypadku coraz to większej liczby osób, stają się nieodzownym towarzyszem dnia codziennego.
Rozwój technik i technologii cyfrowych zdaje się być w ostatnim czasie głównym nurtem, którym
podążają innowatorzy społeczni. Wyrazem tego jest wspólny projekt Koncernu Toyota Motor Co. oraz dwóch
amerykańskich uczelni Uniwersytet Stanforda i Massachusetts Institute of Technology (MIT), nad
autonomicznymi pojazdami. Samoprowadzące się pojazdy uważane są za przyszłość motoryzacji, a ich
powszechne zastosowanie oddziaływać będzie na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków
i śmiertelność na drogach. Co więcej, nowy pojazd wyposażony zostanie w interfejs dzięki, któremu wypadki
drogowe zostaną niemal całkowicie wyeliminowane. Oznacza to, że np. osoby bez doświadczenia będą poruszać
się po drogach bezpiecznie nie stwarzając przy tym zagrożenia dla siebie i innych użytkowników dróg, a osoby
starsze będą mogły dłużej prowadzić pojazdy i zachować niezależność, mimo pogarszającego się wzroku czy
osłabionego czasu reakcji. Poza pozytywnymi stricte społecznymi aspektami zastosowania autonomicznych
pojazdów, nowe pojazdy pozwolą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i zlikwidować zatory komunikacyjne,
a tym samym wpłyną na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
Rozwój innowacji społecznych w Polsce można powiązać z akcesją do Unii Europejskiej, której to celem
było wspomaganie potencjału gospodarczego regionów poprzez wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno29
gospodarczego obszaru Wspólnoty Europejskiej , ale i zmianami w prawie, na mocy których możliwe było
powołanie do życia stowarzyszeń, fundacji, centrów integracji społecznej i wielu innych podmiotów
zaangażowanych w poprawę jakości życia społeczeństwa. W promowanie tematyki innowacji społecznych,
zaangażowały się w minionej dekadzie również uczelnie wyższe czego wyrazem jest utworzenie kierunku studiów
podyplomowych w zakresie zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz Małopolskiej
Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dzięki czemu zostały opracowane
materiały szkoleniowe i podręczniki przybliżające tematykę innowacji społecznych.
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Jak już wspomniano, kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności społecznej w Polsce miało
przystąpienie do Unii Europejskiej. Dlatego też, wydaje się być zasadnym skoncentrowanie głównie na unijnych
programach wspierających kreowanie nowych pomysłów w Europie oraz Polsce. Ważnym momentem na drodze
kreowania i rozwoju nowatorskich rozwiązań w obszarze innowacji społecznych było utworzenie sieci Better
Future of Social Economy (BFSE), która w latach 2009-2012 umożliwiała wymianę doświadczeń i dobrych
praktyk między instytucjami zarządzającymi Europejskim Funduszem Społecznym. W Polsce funkcję tę powierzono
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, dzięki czemu członkowie sieci zyskali możliwość wzięcia udziału
w warsztatach, seminariach i współtworzenia rozwiązań użytecznych społecznie.
Przełom lat 2014 i 2015 to ważny moment dla rozwoju innowacji, głównie za sprawą otwarcia nowej
perspektywy finansowej. W celu lepszego zarządzania środkami konieczne było powstanie krajowych programów,
których celem było przeciwdziałanie wybranym problemom społecznym. Finansowanie z budżetu UE daje Polsce
możliwość skorzystania z wielu programów unijnych, w celu podniesienia jej konkurencyjności i poprawy spójności
społecznej, dlatego odpowiedzią na uzyskaną szansę było powstanie „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
30
Społecznej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 roku . Program uwzględnia działania na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej, które ugruntowane ustawą stwarzałyby możliwość uzyskania statusu
przedsiębiorcy społecznego, który poza prowadzeniem działalności realizowałby konkretne cele społeczne. Co
więcej Unia Europejska dostrzegła, że rozwój kapitału ludzkiego jest równie ważny jak inwestycje w infrastrukturę,
a inwestycje w kapitał ludzki stanowią kluczowy czynnik decydujący zarówno o wzroście zatrudnienia, jak
31
i o harmonijnym, długofalowym rozwoju gospodarczym . Pozytywnie należy ocenić fakt, że Polska mimo
niekorzystnej sytuacji gospodarczej na rynkach światowych, z sukcesem wykorzystała daną przez UE szansę
rozwojową, stając się tym samym największym beneficjentem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przykładem ostatnio podjętych działań na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego i związanych z nim
innowacji społecznych, z wykorzystaniem wsparcia UE oraz współfinansowanym ze środków publicznych
i prywatnych jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zatwierdzony przez
Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. PO WER jest programem krajowym, który z jednej strony odpowiada na
potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia
i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu
32
krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami . W ramach działań zakwalifikowanych jako Oś IV
Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa programu PO WER, sformułowano cele szczegółowe
odnoszące się również do innowacji społecznych, zakładające zwiększenie ich wykorzystania na rzecz poprawy
33
skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS . Zgodnie z założeniami,
beneficjentami projektu są podmioty bezpośrednio zaangażowane w rozwój społeczny czyli odpowiedzialne za
kreowanie i monitorowanie polityk publicznych, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej,
szkoły, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe. Realizacja projektu ma się przyczynić
do zaimplementowania skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów dzięki, którym wprowadzane zmiany
będą postępowały szybciej, taniej i wydajniej. W tym celu na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie konkurs
prowadzący finalnie do inkubacji 240 innowacji społecznych, z których ostatecznie po przetestowaniu 24 zostaną
wdrożone. W ramach działań podejmowanych w PO WER w dniach 1-10 września br. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem, gromadziło wnioski w konkursie na inkubacje
innowacji społecznych, jednak rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero za 6 miesięcy.
Wyrazem wzrostu znaczenia tematyki innowacji społecznych w Europie jest zorganizowanie przez Komisję
Europejską III Edycji Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod
hasłem "Nowe ścieżki wzrostu” i zachęcać ma Europejczyków do przedstawiania pomysłów na rozwiązanie
problemów, z którymi na co dzień boryka się społeczeństwo. W ten sposób, cyklicznie od 2012 roku Komisja
Europejska poszukuje przedsiębiorczych i kreatywnych rozwiązań, z których pod koniec roku 3 najlepsze projekty
zostaną nagrodzone kwotą 50 tys. euro. Celem projektu innowacyjnego jest ukazanie nowych, skuteczniejszych
rozwiązań na problemy, które do tej pory nie zostały należycie rozwiązane lub nie stanowiły przedmiotu polityki
państwa. Projekty te powinny wspierać nietypowe grupy docelowe lub też wykorzystywać metody i instrumenty,
których nie stosowano dotychczas w przypadku walki z problemami społecznymi. Warto dodać, że z każdą kolejną
edycją rośnie popularność Europejskiego konkursu - w I edycji zgłoszono 600 pomysłów, w II 1254 można zatem
sądzić, że w tym roku liczba propozycji będzie jeszcze większa. Tym niemniej jednak ogłoszenie zwycięzców
konkursu nastąpi 25 listopada w Brukseli.
Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne nie doczekał się jeszcze laureata z Polski, jednak nie
oznacza to, że bez znaczenia są krajowe innowacje społeczne. Należy jednak pamiętać, że wiedza społeczeństwa
30
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polskiego zarówno o samym zagadnieniu, jak i jego przykładach jest nadal niewystarczająca, za czym
przemawiają wyniki badań. Respondenci w większości nie spotkali się z tym pojęciem, lub też błędnie je rozumieli.
Tym bardziej wydaje się stosowne przytoczenie poniżej kilku przykładów innowacji społecznych realizowanych
w bieżącym roku, by zagadnienie to uczynić bliższym odbiorcom raportu. Prezentowane w poniższym podrozdziale
przykłady są efektem współpracy wielu podmiotów działających w różnych obszarach, jednak wszystkie powstały
by spełniać ważne funkcje społeczne i podnosić jakość życia mieszkańców kraju i regionu.

1.5. INNOWACJE SPOŁECZNE - DOBRE PRAKTYKI
Poza prezentowanymi powyżej przykładami innowacji społecznych, które zostały wybrane spośród wielu
pomysłów napływających z całej Europy, nie można nie przytoczyć aktualnych przykładów, które zostały
opracowane i wdrożone na Mazowszu. Poniższe innowacje to bez wątpienia dobre praktyki, które nie tylko
przyjęły się w regionie i tu funkcjonują, lecz z powodzeniem mogą zostać upowszechnione w pozostałych
regionach kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie aby również Mazowsze, jako obszar o niewątpliwie wysokim
poziomie rozwoju na tle innych województw, skorzystało z innowacyjnego dorobku pozostałych regionów.
Taka wzajemna wymiana mogłaby z powodzeniem stać się swoistym pomostem do niwelowania różnic
w poziomie rozwoju i walki z dysproporcjami. Co więcej, zaprezentowane przykłady innowacji społecznych
z terenów Unii Europejskiej to pomysły, które w ostatnich latach zostały wybrane jak laureaci europejskich
konkursów na innowacje społeczne. Prezentowane pomysły bez wątpienia mają spory potencjał pobudzenia
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

1.5.1. DOBRE PRAKTYKI NA MAZOWSZU
Warszawski Rower Miejski
Pierwsza koncepcja Warszawskiego Roweru Miejskiego powstała około 2007 roku i opierała się na
wytycznych zawartych w dokumencie "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy
do roku 2015 i na lata kolejne", który przewidywał utworzenie całego systemu wypożyczalni rowerów. Na System
Transportu Warszawy miało składać się w pierwszym etapie 17 parkingów na około 1700 miejsc oraz 1200
rowerów publicznych, stanowiących element uzupełniający publicznego transportu. Z tej też przyczyny parkingi
i wypożyczalnie usytuowane zostały w pobliżu przystanków kolejowych i metra.
We wrześniu 2010 roku warszawski Ratusz ogłosił przetarg na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla Systemu Roweru Publicznego w Warszawie. System składać miał się ze 120 wypożyczalni
rowerów (w tym: 100 wypożyczalni usytuowanych w śródmiejskiej części miasta, 15 wypożyczalni obsługujących
przejazdy pomiędzy stacjami I linii metra i kampusami uniwersyteckimi oraz 5 wypożyczalni usytuowanych wzdłuż
lewobrzeżnego bulwaru Wisły) obsługujących 2000 rowerów.
W marcu 2012 roku Urząd Miejski ogłosił przetarg na wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni
rowerów, którego zwycięzcą zostało konsorcjum firm: Nextbike Polska sp. z o.o., Nextbike GmbH i Mifa
Mitteldeutsche Fahrradwerke AG. Umowa z wykonawcą obowiązywać będzie do końca listopada 2016 r. a koszt
inwestycji oszacowano na 17 mln zł.
Pierwszą w Warszawie samoobsługową wypożyczalnię rowerów uruchomiono 1 kwietnia 2012 roku
oddając do dyspozycji mieszkańców 100 rowerów, w 10 stacjach rozlokowanych na Bemowie. Co istotne,
w wyborze miejsc na stacje, wzięli udział mieszkańcy dzielnicy wskazując najdogodniejsze ich zdaniem punkty,
w których powinny zostać zlokalizowane wypożyczalnie. W ślad za Bemowem ruszyły kolejne wypożyczalnie
i w sierpniu 2012 roku, uruchomiona została cała sieć wypożyczalni rowerów miejskich.
Popularność rowerów miejskich rosła z każdym rokiem, dlatego też powstawały kolejne stacje
i zwiększana była liczba dostępnego sprzętu. Pod koniec 2013 roku wyłącznie operator Veturilo dysponował już
173 stacjami z ponad 2600 rowerami i pokrywał Śródmieście, Pragę Północ, Pragę Południe, Ochotę, Wolę,
Mokotów, Bielany, Ursynów a także Białołękę, Targówek i Żoliborz. Obecnie do dyspozycji mieszkańców stolicy jest
prawie 3000 rowerów na blisko 200 stacjach.
Sposób wypożyczenia roweru miejskiego jest bardzo prosty, co czyni ten środek komunikacji łatwo
dostępnym i popularnym. Stacje identyfikują wypożyczających za pomocą Warszawskiej Karty Miejskiej lub
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, jednak aby identyfikacja była możliwa konieczne jest uprzednie
zarejestrowanie się w systemie. Wówczas podążając za instrukcją można z powodzeniem wypożyczyć rower
miejski odpinając go ze stojaka, do którego przypięte są rowery. Za użytkowanie publicznych rowerów pobierana
jest opłata, której należy bardziej nadać charakter symboliczny, ponieważ koszt użytkowania roweru do 60 minut to
zaledwie 1 zł.
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Defibrylatory na Lotnisku Chopina
Przykładem troski o zdrowie i życie podróżujących był zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze” projekt, który polegał na udostępnieniu na terenie portu lotniczego prawie 50 automatycznych
defibrylatorów. Urządzenia zostały rozlokowane na terminalach oraz innych obiektach lotniska, w taki sposób, by
zapewnić dostęp do sprzętu ratującego życie w czasie nie większym niż 90 sekund. Co więcej, każdy defibrylator
został wyraźnie oznaczony i opatrzony uniwersalnym napisem „AED+PLUS” stosowanym również poza granicami
kraju, co w przypadku licznie odwiedzających lotnisko osób z zagranicy, stanowi niezbędne ułatwienie.
Nie tylko dostępność sprzętu reanimacyjnego może przyczynić się szybkiego udzielenia pomocy, równie
ważna jest umiejętność jego obsługi. Jednak użycie defibrylatora jest bardzo proste, co więcej obrazkowa instrukcja
obsługi prowadzi ratownika krok po kroku, dając możliwość podjęcia akcji ratującej życie nie tylko osobom
przeszkolonym lecz również każdemu, kto znajdzie się najbliżej. Mimo to, Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych
organizuje otwarte kursy podstawowych zasad postępowania z użyciem automatycznych defibrylatorów
w przypadkach zatrzymania krążenia, chcąc zwiększyć wiedzę społeczeństwa i przełamać tkwiący strach przed
niewłaściwym zastosowaniem urządzenia. Tym niemniej jednak, osoba podejmująca akcję ratunkową może być
pewna, że nie zrobi nic niewłaściwie. Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, że samo ocenia rytm pracy
serca i decyduje, czy potrzebna jest defibrylacja. Jeśli uzna, że tak, samo dobiera odpowiednią moc impulsu
i wskazuje moment jego wysłania.
Automatyczne defibrylatory pojawiły się na Lotnisku Chopina w 2009 i od tego czasu uratowały życie
5 osobom. Choć miejsc, gdzie znajdują się AED jest coraz więcej, to jednak tak dobre wyposażenie w sprzęt
ratujący życie to nadal rzadkość. Aby promować ideę niesienia pomocy i szybkiego reagowania, stworzona została
kampania „Ratujmy z sercem”, gdzie oznaczone zostały miejsca, w których znajduje się sprzęt do reanimacji. Do
kampanii przyłączyła się ponadto Panorama Firm, która w swojej internetowej wyszukiwarce umożliwia znalezienie
punktów użyteczności publicznej, wyposażonych w AED.
Dobry Rynek - Platforma zakupów pozostawiająca „dobry ślad”
Dobry Rynek to platforma online, stworzona i zarządzana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
umożliwiająca dokonywanie zakupu produktów i usług od dostawców, których działalność pozostawia tzw. „dobry
ślad” dla otoczenia. Mowa tu o dostawcach, którzy kładą szczególny nacisk, aby prowadzona przez nich
działalność gospodarcza oparta była na jasno sformułowanej misji społecznej lub pro-środowiskowej
z zastosowaniem wysokich standardów etycznych. Platforma zakupowa Dobry Rynek umożliwia podmiotom
ekonomii społecznej lepszą dystrybucję wytwarzanych przez nie produktów i usług oraz marketing, zapewniając
jednocześnie nowy model finansowania i rozwoju ich działalności. Poza sprzedażą, celem innowacji jest
promowanie idei ekonomii społecznej, poprzez poszukiwanie klientów, dla których istotną kwestią jest sposób
tworzenia produktu.
Platforma dedykowana jest w głównej mierze podmiotom ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwom,
pełniącym rolę odbiorców ich produktów i usług. Co więcej, platforma sprzedażowa będzie sposobem na
pozyskiwanie środków finansowych przez OWES-y, za sprawą prowizji od zawieranych transakcji, jaka będzie
pobierana przez operatora platformy. Pozyskane środki przeznaczane będą na pokrycie kosztów utrzymania
platformy i wkład własny do projektów europejskich, umożliwiających dalszy rozwój ekonomii społecznej w regionie.
Innowacja pedagogiczna: ”Otwarte drzwi – przyjaciel w innej grupie”
”Otwarte drzwi – przyjaciel w innej grupie”, to realizowany od 01.01. 2015 r. do 30.06.2016 r. projekt
mający ułatwić wychowankom przedszkola integrowanie się dzieci z różnych grup wiekowych poprzez wspólne
zabawy, stanowiące jedną z najlepszych form nauki w młodym wieku. Realizacja Projektu poza rozbudzaniem
zainteresowań, wzbogaceniem wiedzy i zakresu umiejętności, ma na celu kształtowanie postaw i zachowań
akceptowanych społecznie, budowanie więzi i relacji z osobami w różnym wieku. Prezentowana innowacja niesie
ze sobą wiele korzyści pobudzających sferę społeczno-emocjonalną wychowanków głównie za sprawą pobudzania
wśród dzieci chęci współpracy, mówienia o uczuciach, wyrażania emocji, zwracania się o pomoc do siebie
nawzajem, a także jej udzielanie, co da możliwość ugruntowania w nich pozytywnych postaw obywatelskich.
Wolontariat koleżeński Mary i Max
Wolontariat to działający w Warszawie nowatorski projekt Stowarzyszenia Innowacji Społecznych ,,Ukryty
Potencjał”, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera nawiązanie nowych,
satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Projekt realizowany w 2015 roku jest wznowieniem I edycji, która
zakończyła się w czerwcu 2013 roku. Wolontariusze w projekcie są odpowiednio szkoleni i dobierani do siebie pod
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względem wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań a następnie odpowiednio przygotowywani do kontaktu
z osobami ze swoistymi trudnościami społecznymi. Tym sposobem wolontariusz staje się swoistym przewodnikiem
osoby chorej, pomagając jej łamać bariery w kontaktach ze społeczeństwem.
Biznes w kobiecych rękach
Na zorganizowanie programu zdecydował się bank Citi Handlowy a jego celem jest wsparcie kobiet
w procesie zakładania własnej działalności. Siedmiomiesięczny program adresowany jest do pań, które posiadają
pomysł na biznes i gotowe są założyć działalność jeszcze przed końcem 2015 roku. W ramach projektu
uczestniczki mają szansę zapoznać się z wiedzą teoretyczną ale i praktyczną o prowadzeniu własnego biznesu
biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z praktykami biznesu, w zajęciach
z mentoringu biznesowego oraz networkingu. W celu podniesienia efektywności programu i podkreślenia
społecznego charakteru podjętych działań, beneficjentki uzyskają również wsparcie instytucjonalne ze strony
Urzędu m.st. Warszawy będącego partnerem programu i Warszawskiego Urzędu Pracy.
Idea Hub
Marka Idea Hub to kolejny przykład nowatorskiego pomysłu stworzonego z myślą o pobudzaniu małej
przedsiębiorczości i stymulowaniu rynku pracy. Idea Bank mając na uwadze właścicieli niewielkich firm, którzy nie
posiadają własnego miejsca do pracy, bądź sali do biznesowych spotkań, udostępnił w 2015 roku dwa punkty
zlokalizowane w Warszawie. Bank oddał do dyspozycji klientów pomieszczenia biurowe do pracy samodzielnej
oraz w niewielkich grupach, narzędzia biurowe, sale konferencyjne na spotkania z kontrahentami oraz darmowy
dostęp do wi-fi, a także wsparcie doradcy biznesowego. Dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury do
prowadzenia biznesu, miejsca te zyskały duże uznanie wśród freelancerów, którzy poza czynnościami
bezpośrednio związanymi z pracą, mogą również poczytać aktualna prasę pijąc darmową kawę. Warto dodać, że
Idea Hub-y choć powstały z inicjatywy banku, to są to miejsca stricte dedykowane klientom, a na co dzień nie
spotyka się w nich bankierów. Tym niemniej jednak, klient może umówić się z tzw. mobilnym doradcą chcąc
założyć konto, wziąć kredyt czy skorzystać z innej usługi oferowanej przez bank.

1.5.2. DOBRE PRAKTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ
From waste to wow!
Warto wspomnieć o laureatach ubiegłorocznej tj. II Edycji Europejskiego Konkursu na Innowacje
Społeczne. Jury najwyżej oceniło projekt „From waste to wow!” włoskiej firmy, która poza położeniem nacisku na
zaangażowanie w pracę kobiet pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, zwróciła uwagę na możliwość
efektywnego wykorzystania do produkcji nowych ubrań i dodatków, materiałów oraz tkanin pochodzących
z recyklingu, dbając tym samym o odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska.
Urban farm lease
Kolejny projekt, który spotkał się z wysoką oceną to propozycja belgijskiej firmy pod nazwą „Urban farm
lease” zachęcająca do rolnictwa miejskiego czyli prowadzenia upraw na dachach, fasadach i terenach wewnątrz
miast. Rozpropagowanie przedsięwzięcia dałoby możliwość stworzenia 6000 miejsc pracy w samej Brukseli, która
boryka się z problemem braku zatrudnienia szczególnie wśród młodych osób. Niebywałą korzyścią upraw wewnątrz
miasta jest dostępność dużej ilość odpadów żywności pochodzącej głównie z supermarketów. Z powodzeniem
może zostać ona poddana recyklingowi i posłużyć jako nawóz do miejskich upraw.
Voidstarter
Trzecim wyróżnionym projektem w ubiegłorocznej edycji konkursu był irlandzki „Voidstarter”, który zakłada
współpracę rad miasta oraz lokalnych firm budowlanych w przywracaniu do użytku starych i opustoszałych
budynków. Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie w remont nieruchomości osób bezrobotnych,
nieposiadających kwalifikacji tak by w trakcie prac budowlanych mogły uczyć się rzemiosła i zdobywać
doświadczenie niezbędne w perspektywie późniejszego podjęcia zatrudnienia i walki z wykluczeniem społecznym.
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Community Catalysts
To platforma on-line pomagająca kreatywnie zwalczać problemy społeczne przy pomocy innowacyjnych
aplikacji cyfrowych. Community Catalysts przyjęła się w 25 obszarach Wielkiej Brytanii i stanowi drogę do
znalezienia rozwiazań na takie problemy jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, czy potrzeba opieki nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi. Za pośrednictwem platformy możliwe jest połączenie środowiska biznesu i osób
wymagających pomocy poprzez stworzenie sieci profesjonalnych mentorów biznesowych wspierających
przedsiębiorców społecznych. Celem organizacji jest zatem stworzenie odpowiednich warunków przedsiębiorcom
przynależącym do wspólnoty, by mogli zakładać własne firmy, które to umożliwią im niesienie pomocy innym.
W ramach działalności mikroprzedsiębiorstw powstały małe jadłodajnie, w których osoby wykluczone zdobywają
wiedzę i doświadczenie pomocne w znalezieniu pracy w przyszłości czy oferowane są usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.
EconomyApp
EconomyApp to powstała w Niemczech platforma on-line wykorzystywana głównie jako narzędzie służące
do bezgotówkowej wymiany dóbr i usług na zasadzie barteru, którą obsługiwać można za pomocą urządzeń
mobilnych. Jednak platforma ma też szersze zastosowanie, gdyż zbiera informacje od zarejestrowanych
użytkowników, jakie dobra i usługi mogą zaoferować w lokalnej gospodarce oraz jakie są ich aktualne potrzeby
ekonomiczne. Aplikacja rejestruje wartości produktów i usług, jednak transakcje odbywają się bezgotówkowo. Co
więcej, projekt nie tylko poprawia dostęp do dóbr lecz również do rynku pracy w przypadku osób nieaktywnych
zawodowo, poprzez lepsze eksponowanie posiadanych przez nich umiejętności. Biorąc pod uwagę, że poza
drobnymi usługami, produktami spożywczymi i rękodziełami, wymianie mogą podlegać wszelkie dobra, na które
istnieje zapotrzebowanie, rozwiązanie to może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu jakości życia
społeczeństwa.
MITWIN.NET
Hiszpański projekt MITWIN.NET to sieć współpracy oparta na międzypokoleniowej wymianie wiedzy
i doświadczeń. Projekt angażuje osoby wchodzące na rynek oraz osoby zbliżające się do emerytury, które dzieląc
się stanowiskiem pracy, a także wiedzą i umiejętnościami z osobami młodymi, przekazują cenny dorobek wiedzy
i wypracowany latami know-how. Projekt jest szczególnie istotny z punktu widzenia redukcji bezrobocia
notowanego wśród osób młodych i niedoświadczonych.

1.5.3. DOBRE PRAKTYKI NA ŚWIECIE
Mikrokredyt
Idea mikrokredytów nie jest niczym nowym, gdyż sięga swych początków końca lat siedemdziesiątych
34
w Indiach, kiedy to Mohammad Yunus założył Grameen Bank udzielający mieszkańcom Bengalu Wschodniego
niewielkich pożyczek na rozkręcenie drobnej przedsiębiorczości. W pierwotnej formie udzielane kredyty miały
równowartość 12-15 dolarów (nie więcej niż 300 dolarów), jednak dla osób, których dzienne zarobki kształtowały
się na poziomie 2 centów, stanowiło wystarczający zastrzyk gotówki aby pobudzić biznes i zainwestować w jego
rozwój. Sukces mikrokredytów szybko został zauważony w innych krajach i w nich upowszechniany, głównie za
sprawą słusznej przyświecającej mu idei, że kredyt jest prawem człowieka, którego nie można nikomu odmówić
z powodu jego ubóstwa. Mikrokredyt odgrywa zatem ogromną rolę w uzyskiwaniu wolności ekonomicznej ubogich
(głównie kobiet) w krajach rozwijających się i jest wielokrotnie jedyną możliwością wyrwania się z biedy. Jednak
stanowi nie tylko narzędzie walki z ubóstwem lecz buduje kapitał społeczny oraz społeczną odpowiedzialność.
Small Business Saturday
Small Bisiness Saturday to inicjatywa utworzona w 2010 roku przez firmę American Express OPEN
dedykowana wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, powstała jako część amerykańskiej kampanii „Start
Booming” podjętej na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego przez sektor MŚP. Spółka (dostawca
popularnych kart kredytowych) zachęca posiadaczy swoich kart do zakupów u lokalnych sklepikarzy, podarowując
zarejestrowanym w systemie klientom, 25-cio dolarowy rabat na zakupy u małych przedsiębiorców uczestniczących
w programie. Przedsiębiorcy biorący udział w akcji nie tylko dążą do zwiększenia jednodniowej sprzedaży (średni
przychód drobnych sklepików w czwartą sobotę listopada jest wyższy o 50%) ale przede wszystkim pragną
34

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (13.10.2006) „za wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego
rozwoju od podstaw”.
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pozyskać klientów, którzy będą odwiedzać ich przez cały rok zapewniając tym samym stabilny rozwój biznesu,
również w czasie spowolnienia gospodarczego oraz pewne miejsca pracy.

1.6. ŹRÓDŁA INFORMACJI O INNOWACJACH SPOŁECZNYCH
Wszelkie innowacje odgrywają istotną rolę zarówno w rozwoju gospodarczym, jak i społecznym danego
regionu. Ich skuteczne wdrożenie i realizacja są wynikiem połączonych działań różnych środowisk, w tym
obywateli, świata nauki i biznesu oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych. Dlatego też wiedzy o innowacjach społecznych w głównej mierze należy szukać na witrynach
internetowych powyższych instytucji i instytucji zrzeszających te podmioty. Cenne źródło informacji stanowią
ponadto dane wtórne zawarte w raportach, publikacjach, analizach gdzie autorzy analizują studia przypadków oraz
wskazują dobre praktyki w obszarze innowacyjnego rozwiązywania ważnych społecznie kwestii. Można zatem
uznać, że źródłem informacji o innowacjach są wszelkie podmioty i zasoby, które udostępniają informacje o nich.
Opierając się na powyższej definicji źródła informacji o innowacjach społecznych można podzielić na:
 pierwotne
 wtórne.
W ramach pierwszej kategorii należy zaliczyć publikacje naukowe, prace dyplomowe, doktorskie, badania,
analizy raporty, w których podejmowano tematykę innowacji i innowacyjności społecznej. Z kolei do wtórnych
źródeł danych zaklasyfikować można bazy danych oraz publikacje powstałe jako przeglądy piśmiennictwa.
Tematyka innowacji jest obecnie tak aktualna, że znalezienie w obu kategoriach informacji o innowacjach, również
społecznych, nie stanowi problemu. Z powodzeniem można odwołać się do danych statystycznych i publicznych,
dokumentów strategicznych, projektowych i programowych, zbieżnych tematycznie raportów i opracowań
analitycznych a także treści licznych portali i stron internetowych, które dedykowane są poszczególnym
nowatorskim działaniom. Poniżej przytoczono kilka kluczowych pozycji zaś w załączniku nr 1 do raportu
zamieszczono wykaz literatury stanowiącej cenny zbiór wiedzy o tym w jaki sposób i gdzie, należy poszukiwać
informacji o innowacjach społecznych.

Dokumenty strategiczne, programowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015, Warszawa 2008,
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, System wspierania innowacyjności oraz
inteligentna specjalizacja regionu, Warszawa 2015,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja), Warszawa 2006,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Innowacyjne Mazowsze, Warszawa 2013,
Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa 2020,
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), Warszawa 2013,
Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu, Warszawa 2010,
Innowacyjna Warszawa 2020, Program wspierania przedsiębiorczości, Miasto stołeczne Warszawa 2012,
Wniosek - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Programu Unii
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, Komisja Europejska, Bruksela 2011,
Dane statystyki publicznej

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dane GUS – Bank Danych Lokalnych,
Statystyczne Vademecum Samorządowca, Województwo Mazowieckie, US w Warszawie 2014,
Statystyczne Vademecum Samorządowca, Obszar metropolitalny Warszawy, US w Warszawie 2014,
Regiony Polski 2014 (folder roczny), GUS, Warszawa 2014,
Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego w I kw. 2015 roku, US w Warszawie 2015,
Portret województwa mazowieckiego 2010–2013, US w Warszawie 2014,
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, US w Warszawie 2015,
Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014, US w Warszawie 2014,
Raporty, publikacje, analizy, opracowania zbieżne tematycznie

18. Guide to social innovation, European Commision 2013,
19. Olejniczuk-Merta A., Innowacje Społeczne, IBRKK, Warszawa 2014
20. Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, 2012
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21. Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw, Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie FOB, Warszawa 2012,
22. Projekt stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie innowacji społecznych
w przyszłym okresie programowania funduszy europejskich 2014-2020, Warszawa 2012,
23. Raport projektu badawczego finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE – TEPSIE, Caulier-Grice,
Davies J., Patrick A., Norman R., Defining Social Innovation. A deliverable of the project: The theoretical,
empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE), European Commission –
7th Framework Progrmame, European Commission, Brussels 2012,
24. PARP, Innowacyjność 2010, Warszawa 2010,
25. Kwaśnicki W., Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?
w: Misztala W., Chimiak G., Kościański A. (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?,
Warszawa 2015,
26. Panek-Owsiańska M., Innowacje społeczne, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, praca zbiorowa
pod red. Ćwik N., Warszawa 2012,
27. Innowacje 2015, Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2015,
28. Świt innowacyjnego społeczeństwa, Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa 2013,
29. Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu
zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r, GUS, Warszawa 2014,
30. Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, Raport końcowy za 2014 r., Warszawa
2015,
31. Innowacje w sektorze publicznym, Raport przedstawiający aktualny stan wiedzy, ARC Fund, Warszawa 2013,
32. Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim, PSDB WYG, Warszawa 2013,
33. Raport końcowy z badania oraz aktualizacji raportu otwarcia pn. Innowacyjne Mazowsze – stan
innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015 w ramach projektu systemowego pn. „Budowa
systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, ECDF,
Poznań 2013,
34. Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, Warszawa 2013,
Strony i portale www
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Social Innovation Europe (SIE) http://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” http://stocznia.org.pl/actionreflection/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/o-centrum/
Ministerstwo Gospodarki: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+P
rzedsiebiorstw+CSR
Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych http://fips.org.pl/
Innowacje Społeczne – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
http://ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne/innowacje-spoleczne
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza http://ris.mazovia.pl/pl
Innowacyjni – Samorząd Województwa Mazowieckiego http://www.innowacyjni.mazovia.pl/
PARP Portal Innowacji http://www.parp.gov.pl/index/index/1435
Urząd Marszałkowski http://www.mazovia.pl/
Platforma Innowacji http://www.platformainnowacji.pl/
Centra Transferu Technologii http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86015.asp
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/
Fundacja Centrum Innowacji FIRE http://www.innowacje.org.pl/
Portal internetowy http://www.biznesinauka.eu/
Europejska Sieć Aniołów Biznesu EBAN – http://www.eban.org
Platforma Innowacyjna http://www.pi.gov.pl
Polskie Platformy Technologiczne www.kpk.org.pl/ppt/
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową www.klastry.pl
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - SOOIPP
http://www.sooipp.org.pl/
Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1286883.html
Raporty Społeczne http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/
http://pulsinnowacji.pb.pl/4051532,75105,innowacje-na-rzecz-spoleczenstwa
Unia Europejska http://europa.eu/pol/socio/index_pl.htm
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Należy pamiętać, że innowacje społeczne nieodzownie łączą się z pojęciem społecznie
odpowiedzialnego biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility), który zgodnie z definicją Komisji
Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. W myśl tej definicji
zadaniem CSR jest wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszelkich obszarach funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Dlatego też informacji o innowacjach społecznych należy poszukiwać również w miejscach
dedykowanych rozwojowi biznesu, gdzie temat społecznej innowacyjności podejmowany jest poprzez tworzenie
katalogu dobrych praktyk oraz rankingu firm, których działania prowadzone są na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Przykładem instytucji zaangażowanych w inicjowanie i rozwój innowacji są inkubatory przedsiębiorczości i parki
technologiczne, które na swoich witrynach internetowych udostępniają bazy firm działających w obszarze CSR oraz
inteligentnych specjalizacji. W trosce o dyfuzję nowatorskich rozwiązań powstało wiele elektronicznych platform
dedykowanych przedsiębiorcom, na których agregowane są doniesienia o najnowszych rozwiązaniach
stanowiących dorobek jednostek badawczo-rozwojowych. Przykładem takiego podejścia jest utworzona przez
Ministerstwo Gospodarki Baza wiedzy o nowych technologiach (www.innowacje.gov.pl), zawierająca zbiór
krajowych rozwiązań innowacyjnych, również w aspekcie społecznym. Działalność badawczo-rozwojowa stanowi
35
obecnie podstawowe źródło nowych odkryć dlatego koniecznym stało się umożliwienie lepszej komunikacji
między nauką i biznesem. W tym celu Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, za
pośrednictwem swojej strony internetowej stworzył możliwość kontaktu pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami
(www.opi.org.pl/Dla-biznesu.html).
Położenie dużego nacisku na innowacyjność zauważalne jest również poza granicami Unii Europejskiej.
Aby podkreślić znaczenie przedsiębiorstw zaangażowanych w dyfuzję innowacji społecznych w społecznościach
lokalnych, ale i na szeroką skalę, cyklicznego charakteru nabrał raport Sustainia100. W IV edycji z roku 2015
zaprezentowano 100 najważniejszych innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, które zostały wdrożone
w 151 krajach przyczyniając się tym samym do wprowadzenia niskim kosztem dużej zmiany społecznej
i środowiskowej. Zaproponowane projekty poruszają wiele ważnych społecznie kwestii i dotykają głównie
problemów takich jak: walka z głodem, zapewnienie dostępu do edukacji, zdrowie, wykorzystanie technologii IT,
alternatywne źródła energii czy wykorzystanie surowców wtórnych. Co więcej, zaprezentowane w opracowaniu
przykłady są propozycjami gotowych rozwiązań, w pełni dostępnych, które mogą być wdrożone i komercjalizowane,
również na Mazowszu.
Bazy przedsiębiorstw, dobrych praktyk
60. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny http://ppnt.pl/pl/lista-firm/22
61. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA
http://www.pppt.pl/PL/NasiKlienci/LokatorzyPPPT/Strony/ASE.aspx
62. Inkubator Platform Technologicznych przy Naczelnej Organizacji Technicznej
http://startupmap.pl/company/inkubator-platform-technologicznych-naczelna-organizacja-techniczna/
63. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości [Politechnika Warszawska http://inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
64. Baza Wiedzy o Nowych Technologiach https://innowacje.gov.pl/jbr
65. Maryland International Incubator http://www.mtech.umd.edu/mi2/companies.html
66. Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/
67. Sustainable solutions http://www.sustainia.me/solutions/
68. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy http://www.opi.org.pl/Dla-biznesu.html

PODSUMOWANIE
Przez lata innowacje postrzegane były wyłącznie jako zmiany o charakterze technicznym
i technologicznym, jednak z uwagi na rosnące potrzeby i aspiracje obywateli, na znaczeniu zyskały innowacje
o charakterze społecznym. Powstają one jako odpowiedź na aktualne wyzwania, takie jak: starzejące się
36
społeczeństwo, skutki zmiany klimatu, ograniczone zasoby naturalne . Choć w raporcie przedstawiono
mnogość definicji i wielorakość podejścia różnych autorów do tematyki innowacyjności, to jedno jest pewne wszystkie innowacje społeczne, choć różnymi drogami, to zawsze zmierzają do podniesienia jakości życia
35

Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2010,
str. 20
36
Kolarska-Bobińska L., Innowacje społeczne od idei do upowszechnienia efektu, red. nauk. prof. dr hab. Olejniczuk-Merta A.,
Warszawa 2014, str. 7
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społeczeństwa.
W Polsce innowacyjność społeczna to nadal temat nowy i mało rozpoznany. Jednak akcesja do Unii
Europejskiej oraz możliwość korzystania ze środków unijnych w ramach różnych programów operacyjnych,
otworzyła Polsce drogę do ich rozwoju. Dlatego też, o innowacjach więcej się mówi, więcej pisze, jednak stan
wiedzy społeczeństwa o nowych rozwiązaniach jest nadal dość niski. Prezentowane przykłady miały na celu
przybliżenie tematyki i podkreślenie znaczenia kreowania nowych, lepszych rozwiązań dla poprawy stanu
i jakości życia społeczeństwa. Są odpowiedzią biznesu i społeczeństwa na zgłaszane problemy, których
rozwiązanie przyczyni się nie tylko do zwiększenia jakości życia lokalnego społeczeństwa, ale przełoży się na
zwiększenie bezpieczeństwa, zatrudnienia, poziomu kwalifikacji osób bezrobotnych czy zwiększenie
wykorzystania surowców wtórnych.
Prezentowane projekty to jedynie pojedyncze przykłady dlatego zachęcamy do zapoznania się
z proponowana literaturą oraz bazami dobrych praktyk w zakresie innowacji społecznych. Te, które
zaprezentowano, w głównej mierze powstały i zostały wdrożone na Mazowszu w 2015 roku. Proces ich
upowszechniania odbywał się przy współudziale różnych środowisk, co zwiększyło ich szansę na skuteczne
wdrożenie, a zaangażowanie obywateli w sam proces inicjowania innowacji, umożliwił lepsze ich dostosowanie
do bieżących potrzeb. Trzeba bowiem pamiętać, że innowacje społeczne winny być realizowane przez
społeczeństwo, ze społeczeństwem i dla społeczeństwa.
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2. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej w województwie mazowieckim
Zmierzając do diagnozy sytuacji społecznej województwa mazowieckiego pod kątem możliwości rozwoju
innowacji społecznych, należy poddać analizie aktualną kondycję regionu w obszarze rynku pracy, podmiotów
gospodarki narodowej, położenia geograficznego, a także podstawowych cech demograficznych. Analiza tych
elementów stanowi istotny zasób wiedzy o szansach pobudzania innowacyjności społecznej, z uwagi na silne jej
powiązanie z wielkością kapitału społecznego. Dedukcja na podstawie niniejszego podrozdziału umożliwiła
identyfikację obszarów, w których szansa na wdrożenie nowatorskich pomysłów jest większa niż w pozostałych.
W celu obrazowego przedstawienia wyników poszczególne rezultaty zaprezentowano w formie kolorowych mapek,
na których rozróżnienie w nasileniu barw, ukazuje zróżnicowanie w obserwowanym poziomie danej cechy.
Charakterystyka obszaru badawczego stanowi wstęp do podrozdziału opisującego agregatowy wskaźnik
poziomu rozwoju innowacji społecznych, który w opracowaniu określa poziom rozwoju innowacji społecznych
w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego, a także stan wiedzy o innowacjach wśród
mieszkańców regionu.

2.1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAWCZEGO
2.1. 1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
2

Obszar województwa Mazowieckiego obejmuje 35 558 km , co stanowi 11,37% powierzchni całego kraju.
W ramach całego regionu został wydzielony Obszar Metropolitalny oraz 6 mniejszych jednostek zwanych
subregionami, zróżnicowanych pod kątem powierzchni i stopnia rozwoju, w których skład wchodzą łącznie 42
powiaty:
 subregion ciechanowsko-płocki;
 subregion m. Warszawa;
 subregion ostrołęcko-siedlecki;
 subregion radomski;
 subregion warszawski wschodni;
 subregion warszawski zachodni.
2

Rysunek 3. Powierzchnia poszczególnych subregionów oraz Obszaru Metropolitalnego (2014 r.) [km ]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Miasta subregionalne (Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów i Warszawa) są regularnie
rozmieszczone w przestrzeni Mazowsza, z tym, że dwa pierwsze, ze względu na dużo wyższy potencjał
demograficzny i gospodarczy, pełnią istotniejszą rolę w strukturze funkcjonalnej i systemie miast regionu niż
pozostałe, nie licząc Warszawy, która z racji pełnienia funkcji stolicy kraju łączy w sobie wszystkie funkcje. Inne
miasta powiatowe pełnią przede wszystkim funkcje związane z obsługą lokalną, czasem wypełniają funkcje
37
ponadlokalne (np. kulturalne, akademickie, turystyczne) . Zdecydowanie wyróżniającym się na tle regionu miastem
37

Bański J., Czapiewski K., Mazur M., Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze. Studia regionalne 10, 71-88, Warszawa
2012
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jest wspomniana wcześniej Warszawa pełniąca rolę ośrodka metropolitalnego. Wyrazem jej wyraźnej dominacji jest
wskaźnik prymatu (stosunek liczby ludności drugiego co do wielkości miasta tzn. Radomia do liczby ludności
Warszawy), który w 2014 roku wyniósł 0,13 i mimo wahań liczby ludności, od lat utrzymuje na tym samym poziomie
(2000 r. oraz 2007 r. – 0,13).
2
Największy pod kątem powierzchni jest subregion ostrołęcko-siedlecki zajmujący teren 12 090 km ,
2
2
2
następnie kolejno ciechanowsko-płocki (7 780 km ), radomski (5 763 km ), warszawski wschodni (5 104 km ),
2
2
warszawski zachodni (4 304 km ) oraz miasto stołeczne Warszawa (517 km ). W ramach regionu wyodrębniono
2
Obszar Metropolitalny Warszawy o powierzchni 7 302 km , uznawany czasem za siódmy subregion, w którego
skład wchodzą 72 gminy leżące na obszarze powiatów: miasto st. Warszawy, grodziskiego, legionowskiego,
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego oraz pojedyncze gminy powiatów
38
grójeckiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, sochaczewskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego .
39
Liczba miejscowości (łącznie z miastami) w województwie wynosi 8 625 przy czym zauważalny jest stopniowy
spadek ich ilości. W 2000 roku liczba miejscowości oznaczona została na poziomie 9 221, a już w 2007 roku
odnotowano ich o 452 mniej (8 769).

2.1. 2. LUDNOŚĆ
Znajomość zjawisk i procesów zachodzących na danym terenie jest kluczową kwestią w projektowaniu
wszelakich działań społecznych. Powinny one sprzyjać inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi wpisując się
niejako w założenia Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, w której szczególną uwagę poświęcono problemom
demograficznym i konieczności dostosowania bazy edukacyjnej, rynku pracy, systemu ochrony zdrowia do
długookresowych trendów demograficznych. W tym kontekście zdaje się być zasadne prowadzenie analiz
w obrębie zmian struktury ludności, stanowiącej kapitał społeczny regionu, a zatem i potencjał do tworzenia w nim
innowacji społecznych.
Zgodnie ze stanem na ostatni dzień 2014 roku, na obszarze objętym diagnozą mieszkało 5 335 tys. osób,
co oznacza, że województwo mazowieckie jest najbardziej zaludnionym regionem kraju (łącznie region ten
zamieszkuje 13,86% ludności Polski). Sytuacja ta trwale utrzymuje się od lat, a co więcej liczba ludności
w województwie mazowieckim stale rośnie. W oparciu o dane GUS, w 2000 roku teren te zamieszkiwało 5 115 tys.
osób, w 2007 roku 5 188 tys. osób a w 2012 było to 5 302 tys. Na obszarze Metropolitalnym Warszawy
zamieszkuje obecnie 3 301 tys. osób ( 2000 r. – 3 060 tys. osób, 2007 r. – 3 158 tys. osób) i liczba ta podobnie jak
w przypadku województwa stale rośnie. Najliczniej zaludniony wśród subregionów jest subregion miasto stołeczne
Warszawa (1 735 tys. osób), zaś najsłabiej subregion radomski (619 tys. osób), co więcej na przestrzeni lat
obserwuje się stały odpływ ludności z tego terenu (2000 r. – 631 tys. osób, 2007 r. – 623 tys. osób).
W województwie Mazowieckim obserwuje się również duże zróżnicowanie pod względem ilości mieszkańców
w poszczególnych powiatach. Najsłabiej zaludnionym powiatem jest znajdujący się w subregionie ostrołęckosiedleckim - powiat łosicki (31 973 mieszkańców), w którym ponadto utrzymuje się tendencje spadkowa liczby
ludności (2000 r. – 33 751 osób, 2007 r. – 32 443), w przeciwieństwie do powiatu miasta stołeczne Warszawa,
w którym liczba mieszkańców stale wzrasta (2000 r. – 1 672 tys. osób, 2007 r. – 1 707 tys. osób, 2014 r. – 1 735
tys. osób).

38

Podział zatwierdzony przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz Komisję Strategii Rozwoju
Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.
39
GUS, Stan na koniec roku 2013.
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Rysunek 4. Liczba ludności w poszczególnych subregionach oraz Obszarze Metropolitalnym (2014 r.) [tys.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wzrost liczby ludności pociąga za sobą wzrost gęstości zaludnienia na tym obszarze. Według danych
2
GUS na koniec roku 2014 w mieście stołecznym Warszawa na 1 km mieszkało 3 355 osób i było to o 55 osób
więcej niż w 2007 roku i prawie 100 niż w roku 2000. Tak wysokich wskaźników gęstości zaludnienia nie obserwuje
się w przypadku pozostałych subregionów, a także obszaru Metropolitalnego (2000 r. – 410 osób, 2007 r. – 419
2
osób, 2014 r. – 438 osób na 1 km ). W subregionie warszawskim zachodnim znajdującym się na drugim miejscu
2
w regionie wskaźnik ten wyniósł 185 osób na 1 km , a kolejny wynik to 158 osób (subregion warszawski wschodni).
Warto dodać, że obie wartości przekraczają zarówno średnią wielkość gęstości zaludnienia w województwie
2
mazowieckim (150 osób na 1 km ), jak i wartość średnią tego wskaźnika w kraju (123 osoby).
Na zmiany odnotowanej liczby ludności, wpływ mają głównie przyrost naturalny oraz migracje. Jak
wspomniano już wcześniej, na Mazowszu obserwuje się stały wzrost liczby ludności mimo, że w przypadku wielu
powiatów, mamy do czynienia z jej odpływem. Zarówno w województwie jak i w przypadku Obszaru
Metropolitalnego i większości subregionów w 2014 roku odnotowano dodatni ruch naturalny oznaczający
nadwyżkę urodzeń nad zgonami. Liczba zgonów przewyższyła urodzenia jedynie w subregionie ciechanowskopłockim (-722) oraz w radomskim (-520). Sytuacja ta jest o tyle niekorzystna, że dotknęła wszystkich powiatów
wchodzących w ich skład, co stawia subregiony w niekorzystnym świetle pod kątem rozwoju innowacji. Analizując
tabele 2 można zauważyć, że rok 2006 to okres, w którym nastąpiła znacząca zmiana sytuacji demograficznej
regionu przejawiająca się wyraźnym wzrostem różnicy między ilością urodzeń i zgonów. Utrzymanie się dodatnich
wskaźników w subregionach przełożyło się również na dodatni skok liczby mieszkańców województwa zauważalny
w 2010 roku.
Tabela 2. Ruch naturalny w subregionach województwa mazowieckiego oraz w województwie mazowieckim
w latach 2000-2014 [osoby]
Przyrost naturalny
Województwo mazowieckie

Subregion

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

-3911

-4670

-2941

695

5466

7367

2827

3645

ciechanowsko-płocki

318

325

-274

58

170

71

-410

-722

ostrołęcko-siedlecki

1141

728

285

410

1038

939

280

408

radomski

723

353

136

-8

433

270

-375

-520

m. Warszawa

-5956

-5295

-3474

-960

728

2012

335

1552

warszawski wschodni

738

326

652

1049

1978

2441

2140

1944

warszawski zachodni

-875

-1107

-266

146

1119

1634

857

983

Obszar Metropolitalny Warszawa
-6243
-6075
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

-3158

211

3782

6071

3296

4315

Analizy salda migracji warto dokonać w oparciu o podział ludności na 3 klasy ze względu na
przynależność do ekonomicznych grup wieku, tzn. osoby w wieku:
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przedprodukcyjnym;
40
produkcyjnym ;
poprodukcyjnym.
41

Najwyższe bezwzględne wartości salda migracji na przestrzeni lat 2005-2014 odnotowano dla osób
w wieku produkcyjnym co oznacza, że jest to grupa najczęściej zmieniająca miejsce zamieszkania. Począwszy od
2005 roku do końca 2014 r. w przypadku połowy subregionów stale obserwowano ujemne saldo migracji. Jednak
odpływ ludności w wieku produkcyjnym z subregionu ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego oraz
radomskiego okazał się mniejszy niż łączny jej napływ do pozostałych subregionów, co złożyło się na dodatnie
saldo migracji w całym województwie mazowieckim (11 026 osób). Największy napływ ludności odnotowano
w przypadku Obszaru Metropolitalnego, którego saldo w 2014 roku wyniosło 15 759 osób (2005 r. – 15 901, 2008 r.
– 12 570). Na przestrzeni ostatnich lat największy ubytek ludności odnotowano w powiecie miasto Radom, co
znalazło odzwierciedlenie w trwałym spadku ludności na tym terenie, zaś największy napływ w powiecie miasto
stołeczne Warszawa, stawiając ten obszar kolejny raz w najlepszej sytuacji pod kątem budowania kapitału
społecznego a zatem i innowacji społecznych.
Tabela 3. Saldo migracji międzypowiatowych i zagranicznych na pobyt stały wśród osób w wieku
produkcyjnym w subregionach województwa mazowieckiego oraz w województwie mazowieckim w latach
2005-2014 [osoby]
Saldo migracji ludności w wieku produkcyjnym
2005
2006
2008
2010
2012
2014
Województwo mazowieckie

Subregion

12083

12372

9338

11065

10965

11026

ciechanowsko-płocki

-1075

-1042

-881

-964

-967

-1191

ostrołęcko-siedlecki

-1588

-1829

-1318

-1380

-1436

-1841

radomski

-1085

-1416

-988

-1229

-1158

-1573

m. Warszawa

8165

8398

4881

5564

7383

9716

warszawski wschodni

3103

3359

3458

4152

3313

2666

warszawski zachodni
Obszar Metropolitalny Warszawa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

4563

4902

4186

4922

3830

3249

15901

16835

12570

14729

14625

15759

Zdecydowanie najmniej skłonne do zmiany miejsca zamieszkania są osoby w wieku poprodukcyjnym.
W przypadku tej grupy, saldo migracji w województwie w 2014 roku (a właściwie stale od 2005 roku) było dodatnie
jednak należy zauważyć, że osoby z tej grupy ekonomicznej, zdecydowanie częściej opuszczały miasto stołeczne
Warszawa, niż do niego przybywały. Taki stan rzeczy może być związany z wycofaniem się z rynku pracy
i poszukiwaniem miejsca zamieszkania z dala od zgiełku dużego miasta. Migracje osób w wieku
przedprodukcyjnym można uznać, że podążały w ślad za osobami ze środkowej grupy ekonomicznej.
W strukturze ludności Mazowsza dominują kobiety, jednak w zależności od lokalizacji zmienia się ich ilość
przypadająca na 100 mężczyzn. Współczynnik feminizacji najwyższy jest w subregionie miasto stołeczne
42
Warszawa i wynosi 118 co oznacza, że od 2002 roku wzrósł o 2 kobiety. Najniższe wartości współczynnika
odnotowano w subregionie ostrołęcko-siedleckim. Jego wartość od 2002 pozostaje na niezmiennym poziomie 102
kobiet, podczas gdy w całym województwie jest to 109 kobiet (o 2 więcej niż w kraju). Nadwyżka kobiet nad
mężczyznami ulega zmianom w zależności od wieku mieszkańców Mazowsza, co widoczne jest w prezentowanej
poniżej strukturze ludności uwzględniającej podział na płeć. Największe różnice widoczne są wśród osób do 15
roku życia, gdzie dominują mężczyźni oraz u osób, których wiek przekroczył 55 lat, gdzie w każdej kolejnej
kategorii wiekowej notuje się nadwyżkę kobiet w stosunku do ilości mężczyzn.

40

Przyjęty w badaniu wiek produkcyjny: dla mężczyzn 18-64 lat, dla kobiet - 18-59 lat.

41

Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Migracje na pobyt stały międzypowiatowe i zagraniczne wg ekonomicznych
grup wieku, analizowany okres objął wybrane lata z dostępnego zakresu 2005-2014.
42
Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Współczynnik feminizacji, analiza odniesiona została do roku 2002
stanowiącego początek dostępnego zakresu (2002-2014).
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Rysunek 5. Ludność według grup wieku i płci w województwie mazowieckim (2014 r.) [osoby]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Analiza danych zagregowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym wskazuje, że w ostatnim czasie na
Mazowszu mamy do czynienia ze spadkiem frekwencji w wyborach radnych do organów stanowiących
43
jednostki samorządu terytorialnego . Co więcej, jeszcze niższym zainteresowaniem cieszyła się zwykle II tura
wyborów niż I, co z pewnością nie jest wyrazem zaufania społeczeństwa do władzy i jej przedstawicieli.
Rysunek 6. Frekwencja w wyborach radnych do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
2006,2010,2014 [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Spadek zainteresowania widoczny jest ponadto w wynikach ostatnich wyborów parlamentarnych .
Mimo, że w regionie liczba uprawnionych do głosowania wzrosła, to frekwencja w 2011 roku w stosunku do roku
2007 spadła o 4,31p.p. (w stosunku do 2005 roku wzrosła o 10,16 p.p.) podczas głosowania do Sejmu i 4,29 p.p.
w głosowaniu do Senatu (w stosunku do 2005 roku wzrosła o 10,17 p.p.). Pozytywnie należy ocenić wzrost
frekwencji wyborczej w 2010 roku w stosunku do roku 2005, podczas odbywających się co 5 lat, wyborów
prezydenckich. Co więcej większym zainteresowaniem niż I tura cieszyła się II, decydująca część głosowania
czego wyrazem jest oddanie 11,2 tys. więcej głosów ważnych niż w I części głosowania. W wyborach
prezydenckich w 2010 roku uczestniczyło ponad 61% uprawnionych do głosowania (co dało wynik zbliżony do
43

Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Wybory radnych do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego, analiza obejmuje dostępny zakresu tj. rok: 2006, 2010, 2014.
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, analiza obejmuje
dostępny zakresu tj. rok: 2005, 2007, 2011.
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rezultatu z 2000 roku – 61,12%), a zatem o ponad 5% więcej niż w wyborach parlamentarnych i ponad 26% więcej
niż w II turze wyborów do JST. Jednak tegoroczne wybory prezydenckie nie cieszyły się już tak dużym
zaangażowaniem społeczeństwa. W I turze frekwencja wyniosła 48,96%, z kolei w II 55,34%.
Spadek zainteresowania wyborami wykroczył również poza granice kraju. W minionym roku odnotowano
o 1,62 p.p. niższą frekwencję w wyborach przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (28,03%) niż było to
w roku 2009 (29,65%). Warto dodać, że z problemem niskiej frekwencji boryka się nie tylko Mazowsze czy Polska,
lecz jest to ważna kwestia dla wielu europejskich krajów. Walkę o odwrócenie tej tendencji podjęła Komisja
Europejska pragnąc zachęcić uprawnionych do głosowania poprzez zapewnienie lepszego informowania wyborców
45
o poglądach politycznych kandydatów i ich przynależności do partii politycznych .

2.1. 3. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
46

W 2014 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 742 172 podmiotów gospodarki narodowej (o 188
tys. więcej niż w roku 2002 i blisko 114 tys. więcej niż w 2007), co stanowiło 18% wszystkich przedsiębiorstw
posiadających siedzibę w kraju. Największy odsetek w tej grupie stanowiły podmioty zarejestrowane w subregionie
miasto stołeczne Warszawa (51,69%), kolejno w subregionie warszawskim zachodnim (15,02%) i warszawskim
wschodnim (11,85%). Z kolei najmniej przedsiębiorstw zarejestrowanych było w subregionie ciechanowsko-płocki
(6,39%). Warto wspomnieć, że kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki ma w województwie Obszar
Metropolitalny, czego wyrazem jest usytuowanie na jego terenie ponad 78% wszystkich firm Mazowsza. Liczba jak
i profil działalności funkcjonujących w regionie podmiotów, jest kwestią niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju
jak i potencjału tworzenia innowacji społecznych. Związane jest to z rosnącym znaczeniem roli biznesu
w kreowaniu nowych rozwiązań i tworzeniu odpowiedzi na kwestie związane z walką z głodem, bezrobociem czy
postępującą degradacją środowiska. W tym kontekście na prowadzenie zdecydowanie wysuwa się miasto
stołeczne Warszawa, gdzie swoje siedziby posiada większość przedsiębiorstw działających w obszarze społecznie
odpowiedzialnego biznesu oraz inteligentnych specjalizacji.
Rysunek 7. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w poszczególnych subregionach i Obszarze
Metropolitalnym (2014 r.) [tys.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wyrazem zróżnicowania regionu jest zmieniająca się w zależności od rozważanej jednostki terytorialnej,
47
średnia ilość podmiotów przypadająca na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym . Największą wartość
wskaźnik przyjmuje w subregionie miasto stołeczne Warszawa (2014 r. - 363,3 podmiotów, 2007 r. – 281,7
podmiotów, 2003 r. – 249,2 podmiotów), gdzie zarejestrowanych jest najwięcej firm w całym województwie. Średnio
na 1000 mieszkańców w subregionie warszawskim zachodnim przypada 226 firm (2007 r. – 192,8 podmiotów,
2003 r. – 179,3 firm), a we wschodnim wartość ta w 2014 roku wyniosła 175 (2007 r. – 154 firm, 2003 r. – 151,8
firm). Wspomniane obszary charakteryzują się największym nasyceniem podmiotów gospodarczych, co więcej
45

Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Brussels 2013
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Podmioty według klas wielkości, analiza obejmuje wybrane lata z dostępnego
zakresu 2002-2014
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, analiza obejmuje
wybrane lata z dostępnego zakresu 2003-2014
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z roku na rok obserwuje się stały wzrost wskaźnika. Tendencja ta utrzymuje się również w przypadku wartości
średniej dla Mazowsza. Na koniec 2014 roku na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 224,6 firm,
podczas gdy w 2007 roku było to 189,5 a w 2003 roku – 178,9 przedsiębiorstw. W analogicznym czasie na
Obszarze Metropolitalnym Warszawy na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało 201,4 firm – 2014 r., w 2007
r. – 181,1, a w 2003 r. – 172 przedsiębiorstwa.
Rysunek 8. Średnia liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1 tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym w poszczególnych subregionach i Obszarze Metropolitalnym (2014 r.) [szt.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
48

Oznaką dobrych warunków do rozwoju biznesu jest powstawanie na Mazowszu nowych firm .
W przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym najwięcej firm w minionym roku powstało
w subregionie miasto stołeczne Warszawa (303 w 2014 roku, 200 w 2008 roku oraz 159 w 2003 roku), co więcej na
przestrzeni lat obserwuje się stały roczny wzrost ilości nowopowstałych podmiotów na tym obszarze. Zdecydowanie
mniejszą wartość wskaźnik przyjął w całym województwie – 194 firmy, jednak odnosząc go do wartości
zaobserwowanych w 2003 roku – 123 firmy oraz 2008 r. – 151 przedsiębiorstw, można mówić o pozytywnym
i stabilnym wzroście. W Obszarze Metropolitalnym Warszawy w 2014 r. na każde 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym przypadały 174 firm i podobnie jak w przypadku powyższych obszarów, z każdym kolejnym rokiem
ilość nowopowstałych firm rosła (115 w 2003 r., 142 w 2008r.).
Rysunek 9. Liczba nowopowstałych firm w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
w poszczególnych subregionach i Obszarze Metropolitalnym (2014 r.) [szt.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

48

Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym,
analiza obejmuje wybrane lata z dostępnego zakresu 2003-2014
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Dla kształtowania gospodarki spore znaczenie ma udział osób fizycznych prowadzących własną
49
działalność gospodarczą . Jak ukazują dane GUS, w 2014 roku w województwie Mazowieckim na każde 100
osób w wieku produkcyjnym przypadało 15 osób prowadzących własny biznes (w 2002 r. – 13, 2008 r. – 14,2).
W subregionie miasto stołeczne Warszawa własną działalność prowadziła co piąta osoba w wieku produkcyjnym
(2002 r. – 16, 2008 r. – 19) i był to najwyższy rezultat na tle subregionów. Na kolejnych pozycjach odnotowano
subregion warszawski zachodni (16,6) oraz Obszar Metropolitalny (2014 r. - 15,4, 2008 r. – 14,7, 2002 r. – 13,2).
Warto zauważyć, że na obszarach, na których wskaźniki przyjęły w minionym roku najwyższe wartości, obserwuje
się stały wzrost liczby osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności, a umiejscowienie
przedsiębiorstw w pobliżu terenów silnie zurbanizowanych podyktowane może być lepszą infrastrukturą techniczną
i społeczną, a także lepszym dostępem do rynków zbytu.
Rysunek 10. Liczba osób prowadzących własną działalność na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w poszczególnych subregionach i Obszarze Metropolitalnym (2014 r.) [osoby]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.1. 4. RYNEK PRACY I JEGO WARUNKI
W województwie Mazowieckim w 2014 roku odnotowano 2 824 tys. osób aktywnych zawodowo, co
oznacza, że w regionie zamieszkuje 16,2% wszystkich osób w wieku przekraczającym 14 lat. Tym samym
województwo Mazowieckie skupia największy potencjał siły roboczej, wyprzedzając województwo śląskie (2 029
tys. osób) oraz wielkopolskie (1 442 tys. osób). Należy ponadto zauważyć, że liczba osób aktywnych zawodowo
w regionie wykazuje tendencję wzrostową, co widoczne jest w następującym zestawieniu: 2000 r. – 2 391 tys.
osób, 2004 r. – 2 299 tys. osób, 2008 r. – 2 636 tys. osób aktywnych zawodowo. Sytuacja w jakiej znajduje się
Mazowsze jest niezwykle korzystna z punktu widzenia potencjału tworzenia innowacji społecznych stanowiących
odpowiedź na problemy lokalnego społeczeństwa. Również w obrębie współczynnika aktywności zawodowej
liczonego jako udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności, wskazania na Mazowszu są najwyższe
w kraju. Według GUS w 2014 roku 61,5% ludności pracowało lub aktywnie poszukiwało zatrudnienia (2000 r. –
58,5%, 2008 r. – 58,9%), podczas gdy, w analogicznym okresie współczynnik w kraju był 5,3 p.p. niższy.
Liczba osób biernych zawodowo, czyli nie pracujących i nie poszukujących zatrudnienia wyniosła w 2014
roku 1 766 tys. osób, w roku 2008 było to 1 843 tys. osób a cztery lata wcześniej o 24 tys. mniej (2000 r. – 1 700
tys. osób), przy czym zazwyczaj u blisko połowy osób brak zatrudnienia spowodowany był wycofaniem z rynku
pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Z przeprowadzonej przez GUS analizy wynika, że w roku 2013 na Mazowszu na każde 1000
50
mieszkańców przypadały 272 osoby pracujące , co stawia ten region w najkorzystniejszej sytuacji pośród
pozostałych województw (2006 r. – 254 osoby, 2010 r. – 272 osoby). Wyrazem korzystnej sytuacji na rynku pracy
jest również fakt, że liczba osób pracujących na 1000 ludności wzrosła w przeciągu ostatnich 8 lat o 18 osób, co
wskazuje na większą dynamikę wzrostu niż w przypadku kraju (2006 r. – 211 osób, 2010r. – 223 osób, 2013 r. –
49

Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym, analiza obejmuje wybrane lata z dostępnego zakresu 2002-2014
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Pracujący na 1 tys. ludności, analiza obejmuje wybrane lata z dostępnego
zakresu 2006-2013
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226 osób). Największa liczba pracujących na 1000 ludności odnotowana została w subregionie miasto stołeczne
Warszawa – 469 osób (2006 r. – 446 osób, 2010 r. – 475 osób), jednak kolejne wskazania znacznie od niego
odbiegają (subregion warszawski zachodni – 222 osoby w 2013 roku, Obszar Metropolitalny – 216 osób w 2013
roku) i nie stanowią już tak dużych wielkości, podkreślając dodatkowo prymat subregionu, w którym zlokalizowana
jest stolica państwa.
Rysunek 11. Liczba pracujących na 1 tys. ludności w poszczególnych subregionach i Obszarze
Metropolitalnym (2013 r.) [osoby]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Pogłębiając analizę stanu rynku pracy w kontekście stopy bezrobocia na Mazowszu, można zauważyć,
że w 2014 roku mniejszym bezrobociem charakteryzowały się jedynie województwa wielkopolskie (7,8%) oraz
śląskie (9,6%). Odnotowana w regionie stopa bezrobocia na poziomie 9,8% to również jedno z niższych wskazań
na przestrzeni minionej dekady (2004 r. – 14,7%, 2007 r. – 9,0%, 2012 r. – 10,7%). Nie należy jednak zapominać,
że tak niska wartość wskaźnika nie jest cechą charakterystyczną wszystkich subregionów wchodzących w skład
województwa. Najgorzej sytuacja przedstawia się obecnie w subregionie radomskim (2004 r. – 28,1%, 2008 r. –
20,0%), gdzie na 100 osób aktywnych ekonomicznie przypadają 22 osoby bezrobotne. Co więcej wysoki poziom
bezrobocia utrzymuje się w subregionie radomskim od lat, co w zestawieniu z malejącą liczbą ludności i niższym
niż w pozostałych subregionach poziomem przedsiębiorczości, może stanowić barierę do rozwoju innowacji
społecznych.
Rysunek 12. Stopa bezrobocia w poszczególnych subregionach i Obszarze Metropolitalnym (2014 r.) [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Stopa bezrobocia rejestrowanego, analiza obejmuje wybrane lata z
dostępnego zakresu 2004-2014
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Jak wskazuje analiza danych GUS bezrobocie dotyka w największym stopniu osoby młode między 25 a 34
rokiem życia. Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało ich 21 w kraju i na Mazowszu, 15 w Obszarze
52
Metropolitalnym Warszawy, zaś zdecydowanie najwięcej w subregionie radomskim (40 osób) , co pokrywa się
z odnotowaną tam wysoką stopą bezrobocia. W niekorzystnej sytuacji na rynku pracy znajdują się najczęściej
osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe i co najwyżej gimnazjalne. Również pod tym kątem
w najgorszej sytuacji znajdowali się mieszkańcy subregionu radomskiego, zaś najlepszej - miasta stołecznego
Warszawa. Pogłębiając analizę zróżnicowania między subregionami, mogącego mieć wpływ na poziom rozwoju
innowacji społecznych, warto zauważyć, że w subregionie radomskim na każde 1000 ludności w wieku
53
produkcyjnym przypadały 31 osoby bezrobotne nieposiadające żadnego stażu pracy (2008 r. – 33 osoby,
2003 r. – 51 osób) i w tym subregionie sytuacja przedstawia się zdecydowanie najgorzej. Analogiczny wskaźnik
w Obszarze Metropolitalnym na koniec 2014 roku wyniósł 11, co było wynikiem o 3 mniejszym niż rezultat dla
całego województwa (2008 r. – 12 osób, 2003 r. – 27 osób), jednak 6 większym niż w subregionie miasto stołeczne
Warszawa (2008 r. – 3 osoby, 2003 r. – 10 osób), w którym ilość osób nieposiadających doświadczenia
zawodowego od lat jest najmniejsza. Analizując dane zagregowane przez GUS można zauważyć, że praca
w mieście stołecznym Warszawa częściej niż w przypadku pozostałych subregionów wiązała się ze wzrostem
warunków zagrożenia. Dla przykładu w 2013 roku na 1 tys. pracujących 33 osoby (pracowały w warunkach
zagrożenia, podczas gdy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy czynnik ten dotykał 17 osób a w subregionie
warszawskim wschodni dziewięciu. Należy jednak zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest
w regionie wyraźny spadek liczby osób pracujących w niekorzystnych warunkach (w odniesieniu do roku 2000
odnotowano ponad 37% a do roku 2008 ponad 31% spadek ilości osób pracujących w warunkach zagrożenia), co
może być podyktowane wzrostem świadomości społeczeństwa i rozwojem technologii sprzyjających
bezpieczeństwu i komfortowi pracowników, przekładających się na wzrost poziomu jakości życia społeczeństwa
mieszkającego na Mazowszu.
Rysunek 13. Liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w poszczególnych subregionach i Obszarze
Metropolitalnym (2013 r.) [osoby]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Tym niemniej jednak ilość osób, które uległy wypadkom przy pracy z roku na rok znacząco nie maleje.
Na koniec roku 2013 odnotowano w regionie 5,47 osób poszkodowanych na każde 1 tys. osób pracujących. Dla
porównania w 2005 roku było ich 5,82, a w 2008 roku – 6,71. Znaczną różnicę w poprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na przestrzeni lat, można natomiast zauważyć analizując dane dotyczące śmiertelnych
55
wypadków w pracy. W 2005 roku na 100 tys. pracujących przypadało 5,36 wypadków kończących się śmiercią,
w 2008 roku ilość ta spadła do 4,37, by z końcem roku 2013 nie przekroczyć liczby dwóch (1,92) wypadków
śmiertelnych na 100 tys. osób pracujących, co również potwierdza wzrost znaczenia bezpieczeństwa pracy
w ostatnich latach.
52

Dane GUS na koniec 2014 roku
Z uwagi na dostępność danych GUS dotyczących liczby osób bezrobotnych cechujących się brakiem stażu zawodowego
przypadających na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym, analiza obejmuje wybrane lata z dostępnego zakresu 2003-2014
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Poszkodowani w wypadkach przy pracy - wskaźniki, analiza obejmuje
wybrane lata z dostępnego zakresu 2005-2013
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Z uwagi na dostępność danych GUS w obszarze: Poszkodowani w wypadkach przy pracy - wskaźniki, analiza obejmuje
wybrane lata z dostępnego zakresu 2005-2013
53
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2.2. POZIOM ROZWOJU INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA MAZOWSZU
Diagnoza sytuacji społecznej na Mazowszu uwidoczniła znaczne zróżnicowanie poszczególnych
subregionów. Dało się jednak zauważyć, że niektóre obszary cechowały się lepszą niż pozostałe kondycją
z uwagi na poziom przedsiębiorczości czy stan rynku pracy. W świetle analizowanych wskaźników bez
wątpienia obszarem o większych możliwościach rozwoju innowacji społecznych jest miasto stołeczne Warszawa,
zaś w znacznie gorszej sytuacji zdaje się być subregion radomski. Jednak dokonana powyżej analiza stanowi jeden
z etapów oceny poziomu rozwoju innowacyjności społecznej na Mazowszu, warto więc przyjrzeć się wskazaniom
agregatowego wskaźnika, na podstawie którego, w sposób syntetyczny dokonana została klasyfikacja subregionów
do grup o wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju innowacji społecznych.

2.2.1. AGREGATOWY WSKAŹNIK POZIOMU ROZWOJU INNOWACJI SPOŁECZNYCH (AWRIS)
W celu określenia poziomu rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu zastosowano agregatowy
wskaźnik poziomu rozwoju innowacji społecznych (AWRIS), którego konstrukcja oparta została na wybranych
cechach diagnostycznych opisujących stan innowacji społecznych w regionie. Dane zgromadzone w toku procesu
badawczego zostały uśrednione, a następnie poddane procesowi standaryzacji. Na podstawie wartości przeciętnej
wskaźnika, dokonano oceny poziomu rozwoju innowacji społecznych z uwzględnieniem różnych kategorii podziału
terytorialnego (tj. województwo, Obszar Metropolitalny oraz subregiony).
Dane do konstrukcji wskaźnika pochodziły z badania pierwotnego, w którym udział wzięli przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy reprezentujący społecznie
odpowiedzialny biznes oraz inteligentne specjalizacje regionu. Ostatecznie wskaźnik poziomu rozwoju (AWRIS)
oparty został na 3 następujących cechach diagnostycznych:
 liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji społecznych;
 korzystanie z instrumentów wsparcia dla podmiotów planujących wdrożenie innowacji
społecznych;
 poziom wiedzy na temat innowacji społecznych.
Rezultaty badania wskazują, że najwyższym poziomem rozwoju innowacji społecznych cechuje się miasto
stołeczne Warszawa (0,1417). W przypadku tego obszaru wskaźnik jako jedyny przyjął wartość dodatnią przez co
poziom rozwoju innowacji oceniony został jako „bardzo wysoki”, oczywiście na tle pozostałych obszarów. Na uwagę
zasługuje ponadto fakt, znacznego dystansu wskaźnika obliczonego dla miasta stołecznego Warszawa od kolejnej
wartości (-0,1033) odnotowanej dla całego województwa oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawa (-0,0844),
których poziom rozwoju oceniono jako wysoki. Średni poziom rozwoju innowacji społecznych zaobserwowano
w dwóch subregionach. Były to subregion ostrołęcko-siedlecki (-0,1320) oraz subregion warszawski wschodni
(-0,1368), zaś w świetle agregatowego wskaźnika poziomu rozwoju innowacji społecznych najmniej korzystnie
sytuacja przedstawia się w subregionach: radomskim (-0,1533), warszawskim zachodnim (-0,1581) oraz
ciechanowsko-płockim (-0,1595), tam też stan rozwoju oceniony został jako niski.
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Rysunek 14. Agregatowy wskaźnik poziomu innowacji społecznych w poszczególnych subregionach
i Obszarze Metropolitalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Zastosowany w badaniu agregatowy wskaźnik poziomu innowacji społecznych jest jak już wspomniano,
miernikiem opartym na wartościach przeciętnych odpowiedzi otrzymanych w toku prowadzenia badania. Należy
pamiętać, że opracowanie danych każdorazowo wymaga ich odpowiedniego kodowania i dostosowania do
wymogów przyjętej procedury. Dlatego też prezentowane wartości, mają jedynie charakter poglądowy, zaś
kluczowe znaczenie w interpretacji, ma ich wzajemna relacja obrazująca różnice w poziomie rozwoju innowacji
społecznych w poszczególnych obszarach. W tym świetle najwyższym poziomem innowacji społecznych
charakteryzuje się miasto stołeczne Warszawa. Co więcej, wskazania AWRIS potwierdziły istnienie mniej
korzystnych warunków do rozwoju innowacyjności w niektórych subregionach, które zidentyfikowano podczas
ogólnej diagnozy sytuacji społecznej Mazowsza. W tej grupie należy wymienić subregion radomski, ciechanowskopłocki oraz warszawski-zachodni, gdzie wartość AWRIS sklasyfikowana została jako niska.

2.2.2. POZIOM ROZWOJU INNOWACJI SPOŁECZNYCH I ROZPOWSZECHNIENIA INNOWACYJNOŚCI SPOŁECZNEJ
NA PODSTAWIE OPINII MIESZKAŃCÓW REGIONU

W niniejszym raporcie wielokrotnie już wspominano o znaczeniu kapitału społecznego w budowaniu
innowacji społecznych. Stanowi on podwaliny do wdrażania innowacji, które bazują na wysokim zaufaniu
i współodpowiedzialności za otoczenie lokalne. Proces budowy kapitału społecznego jest niezwykle trudny, gdyż
wymaga jednoczesnych zmian w świadomości społeczeństwa dotyczących kooperacji i zaufania oraz zwrócenia
uwagi na ich współuczestnictwo w tworzeniu tych zmian. Zdaje się być zatem oczywiste, że analiza poziomu
rozwoju innowacji społecznych nie może się odbyć bez poznania stanowiska mieszkańców Mazowsza w tej kwestii.
Mieszkańcy regionu w większości nie zetknęli się z pojęciem „innowacje społeczne” (łącznie 48,1%
respondentów nie spotkało się dotychczas z tym sformułowaniem). Wyjątkiem są dwa subregiony, w których
dominował odsetek respondentów, którzy deklarowali, że mieli do czynienia z analizowanym terminem (radomski –
53,6%; miasto stołeczne Warszawa – 58,1%). W pozostałych subregionach występuje tendencja ogólna braku
znajomości terminologii będącej przedmiotem analizy. W Obszarze Metropolitalnym tendencja ta jest najmniej
wyraźna. Na tej podstawie należy stwierdzić, że tematyka innowacji społecznych nie jest rozpowszechniona w
regionie, a co za tym idzie, konieczne jest poniesienie nakładów na upowszechnienie wiedzy z tego zakresu,
bowiem bardzo niski stan wiedzy o innowacjach społecznych nie sprzyja ich wdrażaniu na terenie objętym
badaniem. Sugeruje też bardzo niewielką skalę dotychczas wdrożonych innowacji o charakterze społecznym.
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Rysunek 15. Rozpowszechnienie pojęcia „innowacji społecznych” na Mazowszu [%]
Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pan/i z pojęciem innowacji społecznych?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Niewielu respondentów było w stanie wskazać przykłady wdrożeń innowacji społecznych (łącznie jedynie
14,3%). Część badanych nie była w stanie wskazać takich przykładów pomimo deklaracji, że zetknęli się z tym
pojęciem. Tendencja ogólna nieznajomości przykładów innowacji społecznych jest charakterystyczna dla
całego województwa. Jednakże w przypadku subregionu warszawskiego wschodniego, m. st. Warszawa oraz
łącznie analizowanego Obszaru Metropolitalnego odsetek osób, które potrafią wskazać takie przykłady, jest
znacznie większy niż w pozostałych obszarach.
Rysunek 16. Umiejętność wskazania przykładów innowacji społecznych [%]
Czy potrafi Pan/i wskazać przykłady innowacji społecznych?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wśród nielicznych przykładów innowacji społecznych respondenci wymieniali przede wszystkim projekty
unijne mające na celu poprawę jakości życia szczególnych grup społecznych czy też aktywizację zawodową
i integrację społeczną, zwłaszcza ludzi starszych bądź niepełnosprawnych. Pojawiły się również oryginalne
przykłady pokazujące także szersze spojrzenie na kwestię innowacji społecznych. Wśród nich wymieniano np.
inicjatywę budżetu partycypacyjnego, w którym przewiduje się udział obywateli w decydowaniu o przeznaczeniu
środków finansowych z budżetu miasta.
Nieco inaczej prezentuje się znajomość przykładów innowacji społecznych wdrożonych na Mazowszu.
W tym przypadku, ponad połowa respondentów, którzy potrafili wskazać przykłady innowacji społecznych w ogóle,
deklarowała, że potrafią wymienić także innowacje wdrażana na Mazowszu (ogólnie 56,0%). Tendencja znajomości
przykładów z Mazowsza jest charakterystyczna dla mieszkańców subregionu ciechanowsko-płockiego,
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warszawskiego wschodniego, m. st. Warszawa, a także dla Obszaru Metropolitalnego. Jednocześnie brak takiej
wiedzy deklarowali najczęściej mieszkańcy subregionu radomskiego oraz warszawskiego zachodniego.
Rysunek 17. Umiejętność wskazania przykładów innowacji społecznych na Mazowszu [%]
Czy potrafi Pan/i wskazać przykład innowacji społecznych na Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Jeśli chodzi o przykłady innowacji społecznych wdrażanych na Mazowszu, respondenci podawali ogólne
informacje dotyczące zwłaszcza inicjatyw kulturalnych i rekreacyjnych (budowa muzeów, parków, obiektów
rekreacyjno-sportowych). Mała ilość szczegółów podawanych przez respondentów uniemożliwia jednak
identyfikację tych projektów, a tym samym rozpoznanie trafności zakwalifikowania tych inicjatyw do kategorii
innowacji społecznych. Na tej podstawie należy uznać, że respondenci w większości innowacje społeczne
utożsamiają z projektami poprawiającymi jakość życia mieszkańców jakiegoś obszaru. Właściwie nieuwzględniany
jest warunek oddolności tego rodzaju inicjatyw czy też pomocy grupom znajdującym się w szczególnie trudnej
sytuacji.
Jednym z elementów określania poziomu rozwoju innowacji społecznych była samoocena poziomu wiedzy
mieszkańców poszczególnych subregionów, obejmująca deklaracje respondentów w tym aspekcie. Analiza
wykazała, że ogromna większość badanych nisko ocenia poziom swojej wiedzy (łącznie 90,2%). Sytuacja taka
występuje we wszystkich subregionach oraz w Obszarze Metropolitalnym. Na tej podstawie należy stwierdzić, że
mieszkańcy regionu mają bardzo niewielką wiedzę z zakresu innowacji społecznych i tak też ją oceniają.
W związku z tym można wnioskować, że obecny stan rozwoju innowacyjności społecznej na Mazowszu nie jest
zaawansowany, ponieważ jednym z warunków udanych wdrożeń tego typu rozwiązań jest ich upowszechnienie.
Nie dziwi zatem fakt, że 93% badanych nie było bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie innowacji
społecznych. Tendencja braku zaangażowania w tego typu działania jest charakterystyczna dla wszystkich
subregionów, a także Obszaru Metropolitalnego.
Rysunek 18. Samoocena poziomu wiedzy na temat innowacji społecznych [%]
Jak może Pan/i ocenić swój poziom wiedzy na temat innowacji społecznych?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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PODSUMOWANIE
Mimo licznych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju innowacji społecznych, Polska nadal jest
uznawana za „skromnego” innowatora na tle UE. Polski potencjał innowacyjności jest określany mianem
56
niezrównoważonego , o niskim poziomie tworzenia innowacji oraz bazującym głównie na kapitale ludzkim, który
to bez odpowiednich nakładów na rozwój innowacyjności, nie jest w pełni wykorzystany. Co więcej teren
województwa Mazowieckiego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wewnętrznym, a zatem i nierównymi
szansami na rozwój i wdrożenie innowacji społecznych, czego wyrazem jest rozpiętość wskaźników
prezentowanych w powyższym rozdziale. Daje się jednak zauważyć istnienie obszarów o bardziej korzystnych
warunkach społeczno-ekonomicznych wśród, których z pewnością prym wiedzie miasto st. Warszawa. Przemawia
za tym choćby nieustannie rosnąca na przestrzeni lat, liczba ludności i gęstość zaludnienia, potęgowane
dodatkowo przez największe w regionie saldo migracji, głównie wśród osób w wieku produkcyjnym. Odmiennie
kształtuje się sytuacja subregionu radomskiego, który ze względu na stały odpływ ludności, znajduje się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji demograficznej. Niska liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na
mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym, a także niższa niż w pozostałych subregionach skłonność
do rejestrowania przedsiębiorstw, stawia ten obszar, jak i subregion ciechanowsko-płocki oraz ostrołęckosiedlecki, w gorszej sytuacji ekonomicznej. Tym niemniej jednak, Mazowsze skupia największy zasób siły
roboczej w całym kraju (16,2%), a zatem można sądzić, że znajduje się w korzystnej sytuacji z punktu widzenia
potencjału tworzenia innowacji społecznych, stanowiących odpowiedź na problemy społeczeństwa. Niestety
korzystna sytuacja na rynku pracy, nie jest cechą charakterystyczną wszystkich subregionów. Ponownie w
najtrudniejszym położeniu znajdują się mieszkańcy subregionu radomskiego, ciechanowsko-płockiego oraz
ostrołęcko-siedleckiego, gdzie odnotowano najwyższe bezrobocie.
Opierając się na powyższych wynikach zaczerpniętych ze statystyki prowadzonej przez Główny Urząd
Statystyczny, daje się zauważyć, że niektóre subregiony w większym stopniu niż inne, borykają się z problemami
społecznymi i ekonomicznymi. Skupienie na wewnętrznych problemach, trudna sytuacja na rynku pracy, a także
odpływ ludności w wieku produkcyjnym może stać się w ich przypadku, czynnikiem spowalniającym proces
rozwoju innowacji społecznych.
Uzyskane dane świadczące o zasadniczo niskim poziomie rozwoju innowacji społecznych, znajdują
potwierdzenie w literaturze przedmiotu. Źródła wskazują, że innowacje społeczne są w Polsce terminem wciąż
nierozpoznanym, a nieliczne próby wdrożeń innowacji społecznych, nie mogą stanowić o potencjale w tym
zakresie. Podobnie relatywnie niski poziom kapitału społecznego i kapitału zaufania (w całym kraju,
w porównaniu do innych państw europejskich) nie stwarza dobrych podwalin do rozwoju innowacyjności
społecznej. Unia Europejska kładzie jednak duży nacisk na poszukiwanie alternatywnych sposobów
rozwiązywania trudnych kwestii społecznych, za czym idzie odpowiednie finansowanie innowacyjnych działań.
W związku z tym istnieje szansa, że tematyka innowacji społecznych, przy odpowiednich nakładach na
upowszechnienie i przy wsparciu skierowanym do podmiotów czy osób planujących tego rodzaju inicjatywy,
zostanie w kraju przyjęta i zaaprobowana.
Niestety ogólna wiedza mieszkańców o innowacjach społecznych nadal pozostaje na relatywnie niskim
poziomie, czego wyrazem jest choćby brak umiejętności wskazania przykładów nowatorskich rozwiązań w ogóle,
a zatem i na Mazowszu. Jak pokazały wyniki, mieszkańcy regionu właściwie nie dostrzegają otaczających ich
przemian.
Tymczasem najwyższy poziom rozwoju innowacji społecznych odnotowano w mieście Warszawa,
kolejno w Obszarze Metropolitalnym, subregionie ostrołęcko-siedleckim oraz subregionie warszawskim
wschodnim. Daje się jednak zauważyć, że niektóre subregiony w większym stopniu niż inne, borykają się
z problemami społecznymi i ekonomicznymi, co może stanowić przeszkodę w efektywnej realizacji innowacyjnych
procesów.
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M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, str. 18.
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3. Analiza potencjału tworzenia innowacji społecznych
3.1. PROCEDURA DOBORU ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH
W rozwoju innowacji społecznych dużą rolę odgrywa kapitał społeczny wyrażający się przede wszystkim
w poziomie zaufania społecznego oraz międzyludzkich sieciach powiązań. Zauważono, że wysokie zaufanie
społeczne sprzyja adaptowaniu nowych rozwiązań i pomysłów, a zatem jest zasadne aby w ocenie potencjału
tworzenia innowacji społecznych na Mazowszu, poza miernikami związanymi wprost z innowacjami, posłużyć się
również miernikami poziomu kapitału społecznego.
W celu zbadania potencjału tworzenia innowacji społecznych na Mazowszu, Obszarze Metropolitalnym
Warszawy oraz w poszczególnych subregionach, stworzone zostały mierniki (50), które przyporządkowano do
11 poniższych kategorii:
 aktywność polityczna;
 aktywność społeczna;
 otwartość i tolerancja;
 aktywność na rynku pracy;
 zaufanie do instytucji i ocena jakości ich działania;
 sieci powiązań międzyludzkich;
 ocena i przestrzegania norm społecznych;
 warunki pracy;
 poziom przedsiębiorczości;
 wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 fundusze UE.
Obszary o wysokim potencjale rozwoju zostały określone w oparciu o dobór cech diagnostycznych, tak by
wyselekcjonowane elementy, umożliwiły analizę terytorialnego zróżnicowania poziomu innowacji społecznych
w poszczególnych obszarach. Procedurę eliminacji zmiennych poprzedzono obliczeniem podstawowych statystyk,
które w sposób ogólny zobrazowały uzyskane odpowiedzi i posłużyły do bardziej szczegółowych analiz. Zgodnie
z praktyką badawczą eliminacja cech odbyła się na podstawie współczynnika zmienności danej cechy - odrzucono
te, w których odpowiedzi charakteryzowały się bardzo małym zróżnicowaniem. W kolejnym etapie ze zbioru
mierników wyeliminowano cechy ze sobą wysoko skorelowane co zapobiegło powielaniu tych samych informacji.
Ostatecznie w zbiorze mierników opisujących potencjał tworzenia innowacji społecznych pozostało 13 cech
diagnostycznych (mierników). Wielkość wskaźnika syntetycznego innowacji społecznych na danym obszarze,
obliczona została jako wartość standaryzowanych wielkości następujących cech diagnostycznych:
 udział w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe;
 udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej;
 wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
 liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, innych inicjatyw lokalnych) na 1000
mieszkańców;
 akceptacja odmienności statusu społeczno-ekonomicznego;
 akceptacja odmienności wieku;
 gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/praca
w podmiocie ekonomii społecznej, inne przykłady innowacji społecznych);
 gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne);
 zaufanie do instytucji społecznych;
 możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami i urzędami państwowymi;
 odsetek osób, które udzieliłyby pomocy/wsparcia osobie będącej w potrzebie;
 liczba złożonych wniosków na realizację projektów;
 liczba zrealizowanych projektów.
Zastosowany w badaniu syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia innowacji społecznych (SWPIS)
jest, podobnie jak wykorzystany wcześniej wskaźnik agregatowy, miernikiem opartym na wartościach przeciętnych
danych pierwotnych, zakodowanych i dostosowanych do wymogów przyjętej procedury. Dlatego kluczowe
znaczenie w interpretacji poniższych wyników mają nie same wartości, lecz wzajemna relacja obrazująca
różnice w potencjale tworzenia innowacji społecznych w poszczególnych obszarach terytorialnych.
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3.2. ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE POTENCJAŁU TWORZENIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Rezultaty badania wskazują, że obszarem o największym potencjale tworzenia innowacji społecznych jest
miasto st. Warszawa (-0,3770), które to jako jedyne zostało zakwalifikowane do grupy subregionów
o wysokim potencjale. Co więcej, należy dodać, że obszar ten cechował się również najwyższym wskaźnikiem
poziomu rozwoju innowacji społecznych oraz najkorzystniejszą sytuacją społeczno-ekonomiczną. Korzystnie, pod
kątem potencjału tworzenia innowacji, sytuacja kształtuje się dla Obszaru Metropolitalnego Warszawa.
Skalkulowany wskaźnik (-0,4360) oceniony został jako średni, co w połączeniu z wysoką wartością wskaźnika
poziomu rozwoju (-0,0844) tworzy mocny grunt dla kreowania nowych rozwiązań społecznych.
Wykorzystany w badaniu syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia innowacji społecznych uwidocznił, że
w regionie Mazowsza można wyodrębnić dwa subregiony, które mimo niskiego wskaźnika poziomu rozwoju
innowacji, cechują się znacznym potencjałem ich tworzenia. Sytuacja ta dotyczy subregionu radomskiego (-0,4292)
oraz warszawskiego zachodniego (-0,4257). Co więcej, diagnoza aktualnej sytuacji w regionie ukazała, że
w przypadku pierwszego z nich sytuacja zarówno demograficzna, jak i ekonomiczna subregionu stawia go
w sytuacji niekorzystnej do wdrażania innowacji. Tymczasem, można przypuszczać, że trudne warunki z jakimi
spotykają się mieszkańcy tego subregionu zmuszają ich do większej aktywności społecznej, tolerancji
i zrozumienia, czy elastyczności w kwestii podejmowania zatrudnienia w ramach form aktywizacji, jakimi są na
przykład spółdzielnie, co składało się na budowę wskaźnika.
Niski potencjał tworzenia innowacji odnotowano dla subregionów: warszawskiego wschodniego (-0,4445)
oraz ciechanowsko-płockiego (-0,4668), przy czym drugi z subregionów cechował się ponadto niskim poziomem
wskaźnika AWRIS. Natomiast największe rozbieżności między poziomem rozwoju innowacji a potencjałem ich
tworzenia odnotowano w przypadku subregionu ostrołęcko-siedleckiego. Obszar ten charakteryzował się średnią
wartością AWRIS, zaś bardzo niską syntetycznego wskaźnika potencjału tworzenia innowacji społecznych
(-0,6320). Można zatem przypuszczać, że w tym subregionie innowacje są inicjowane i wdrażane, jednak głównie
przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorców oraz przy ich wzajemnej
współpracy, jednak wiedza o nich nie została odpowiednio upowszechniona wśród społeczeństwa, a ono samo
raczej w niewielkim stopniu przejawia innowacyjność i dążenie do podniesienia jakości życia.
Rysunek 19. Syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia innowacji społecznych w poszczególnych
subregionach i Obszarze Metropolitalnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

3.3. WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH MIERNIKÓW NA WIELKOŚĆ POTENCJAŁU
TWORZENIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH
W celu określenia kierunku i siły wpływu poszczególnych zmiennych na pozostałe, a tym samym
oddziaływania na wielkość potencjału innowacji społecznych na Mazowszu, wykonano analizy testem
jednoczynnikowym ANOVA na zbiorze 13 dobranych cech diagnostycznych (mierników), które w największym
stopniu określają wielkość potencjału do wdrażania innowacji społecznych. Testowane zmienne to:
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udział w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe;
udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej;
wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, zrzeszeń);
akceptacja odmienności statusu społeczno-ekonomicznego;
akceptacja odmienności wieku;
gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca
w podmiocie ekonomii społecznej);
gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne);
zaufanie do instytucji;
możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy mieszkańcami, a instytucjami i urzędami
państwowymi;
odsetek osób, które udzieliłyby pomocy/wsparcia osobie będącej w potrzebie;
liczba złożonych wniosków na realizację projektów;
liczba zrealizowanych projektów.

Zdiagnozowano, że zmiennymi wywierającymi największy wpływ na wielkość potencjału do wdrażania
innowacji społecznych są: udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej, wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz
społeczności lokalnej, akceptacja odmienności wieku, gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej, gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych
form aktywizacji zawodowej, zaufanie do instytucji oraz możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy
mieszkańcami, a instytucjami czy urzędami państwowymi. Pozostałe 6 zmiennych zostało zaklasyfikowanych jako
wywierające relatywnie mniejszy wpływ niż wyłonione, które określono jako kluczowe dla kształtowania wielkości
potencjału w poszczególnych subregionach Mazowsza.
Rezultaty badania wskazują, że największym wpływem na pozostałe zmienne, a tym samym
najistotniejszym wkładem w kształtowanie potencjału tworzenia innowacji społecznych cechuje się
gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji
zawodowej, a także gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej. Są to
dwa zdecydowanie najważniejsze czynniki, kształtujące potencjał innowacyjności społecznej w stopniu istotnie
większym od pozostałych.
Tabela 4. Wyniki testowania wpływu poszczególnych zmiennych na kształtowanie wielkości potencjału
innowacyjności społecznej (ANOVA) w województwie mazowieckim
Lp.

Zmienne

Wynik testu

Ranga

F(3)=5,069; p<0,05

6

F(3)=1551,471; p<0,05

3

F(4)=6,350; p=0,001

5

F(2)=3463,559; p<0,001

2

F(2)=4101,965; p<0,001

1

zaufanie do instytucji

F(2)=4,919; p<0,05

7

możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy
mieszkańcami, a instytucjami i urzędami państwowymi,
itp.

F(4)=26,879; p<0,05

4

1

udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej

2

wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz społeczności
lokalnej

3

akceptacja odmienności wieku

4

gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca w
podmiocie ekonomii społecznej)

5

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji
zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

6
7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Szczegółowa analiza danych potwierdza zaklasyfikowanie dwóch, głównych czynników jako mających
największy wpływ na wielkość potencjału tworzenia innowacji społecznych. Mierniki te oddziaływały najsilniej we
wszystkich subregionach, tj.: miasto stołeczne Warszawa, warszawskim zachodnim oraz warszawskim wschodnim,
a także ostrołęcko-siedleckim, ciechanowsko-płockim i radomskim oraz w Obszarze Metropolitalnym.
Analiza wykazała, iż równie istotnymi czynnikami, o dużej sile kształtowania potencjału innowacji
społecznych są: wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwości
nawiązywania współpracy w środowisku lokalnym. Pierwszy z nich najsilniej oddziałuje w subregionie
ostrołęcko-siedleckim, zaś w przypadku drugiego – jego wpływ również zaznacza się najistotniej w subregionie
ostrołęcko-siedleckim, a ponadto na terenie Obszaru Metropolitalnego.
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W znacznie mniejszym stopniu (choć jak zaznaczono wcześniej – i tak kluczowym) wpływ na
kształtowanie wielkości potencjału wywierają: akceptacja odmienności wieku, pomoc sąsiedzka czy zaufanie do
instytucji. Akceptacja odmienności wieku, która łączy się z tolerancją i otwartością względem osób starszych,
stanowi jeden z najważniejszych komponentów potencjału tworzenia innowacji społecznych w subregionie
ciechanowsko-płockim. Podobnie pomoc sąsiedzka, w największym stopniu determinuje wielkość omawianego
potencjału w subregionie ciechanowsko-płockim, a także w mieście stołecznym Warszawa i całym Obszarze
Metropolitalnym, zaś w pozostałych subregionach nieco traci na znaczeniu. Jeśli chodzi o poziom zaufania do
instytucji, to w największym stopniu określa ono potencjał do wdrażania innowacji społecznych w subregionie
ciechanowsko-płockim.
Tabela 5. Wyniki testowania wpływu poszczególnych zmiennych na kształtowanie wielkości potencjału
innowacyjności społecznej (ANOVA) w subregionach województwa mazowieckiego
Lp.

1

Subregion

Ciechanowsko-płocki

Zmienne o kluczowym znaczeniu dla kształtowania
potencjału rozwoju innowacji społecznych
udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej

F(3,107)=3,904; p<0,05

akceptacja odmienności wieku

F(4,106)=3,047; p<0,05

gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca
w podmiocie ekonomii społecznej)
zaufanie do instytucji

2

3

Ostrołęcko-siedlecki

Radomski

miasto stołeczne
Warszawa

F(2,108)=328,003; p<0,001
F(2,108)=2,415; p=0,08

wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz
społeczności lokalnej

F(3,122)=459,403; p<0,001

gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca w
podmiocie ekonomii społecznej)

F(2,128)=890,579; p<0,001

możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy
mieszkańcami, a instytucjami, urzędami państwowymi,
itp.

F(4)=2,554; p=0,05

gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca
w podmiocie ekonomii społecznej)

F(2,107)=252,799; p<0,001

udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej

4

Wynik testu

F(3,309)=7,278; p<0,001

gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. prowadzenie/ praca
w podmiocie ekonomii społecznej)

F(2)=5,089; p<0,05

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

F(2)=5,899; p<0,05

5

Warszawski wschodni

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

F(2)=1365,423; p<0,001

6

Warszawski Zachodni

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

F(2)=13,711; p<0,001

udział i świadczenie pomocy sąsiedzkiej

7

Obszar Metropolitalny

F(3)=4,393; p<0,05

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

F(2)=2,976,612; p<0,001

gotowość zmiany kompetencji zawodowych w celu
podjęcia zatrudnienia w ramach innych form
aktywizacji zawodowej (np. spółdzielnie socjalne)

F(2)=3640,338; p<0,001

możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy
mieszkańcami, a instytucjami, urzędami państwowymi,
itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Analiza testem chi-kwadrat wykazała, że istnieje istotny statystycznie związek pomiędzy skłonnością do
podjęcia pracy w ramach innych form aktywizacji zawodowej, a wykonywaniem nieodpłatnej pracy na rzecz
społeczności lokalnej. Zależność ta determinuje w istotnym stopniu potencjał innowacyjności społecznej. Należy
stwierdzić, iż osoby, które są skłonne do świadczenia nieodpłatnej pracy w ramach społeczności lokalnej
zdecydowanie częściej są gotowe na podjęcie aktywności zawodowej w ramach innych form działalności (np.
spółdzielnie socjalne), co sprzyja wdrażaniu innowacji społecznych na takich terenach. Literatura przedmiotu
potwierdza użyteczność uzyskanych wyników, wskazując więzy międzyludzkie i elastyczne podejście do
istniejących form aktywności zawodowej (wykraczające poza podział na własność prywatną i publiczną),
jako niezbędne czynniki wzrostu poziomu innowacyjności społecznej.
Ponadto jak pokazały wyniki badania, świadczenie pomocy sąsiedzkiej determinuje stopień
zaangażowania w działalność na rzecz miejscowości czy gminy, zgodnie z zasadą – im częstsze uczestnictwo
w więzach międzyludzkich i im silniejsza integracja społeczna w danej miejscowości, tym większe zaangażowanie
obywateli na rzecz społeczności (czy to poprzez angażowanie się w pomoc innym, czy to poprzez uczestnictwo
w działaniach i inicjatywach organizacji i związków). Związek między analizowanymi miernikami jest silny
i determinuje wielkość potencjału społecznego w stopniu znacznym. Stopień zaangażowania obywateli
w działalność społeczną przyczynia się bowiem do wzrostu kapitału społecznego jako fundamentu dla
powstawania i wdrażania innowacji społecznych, a zatem sądzić można, że włączanie członków
społeczności lokalnych w życie społeczności jest jednym z kluczowych elementów powodzenia
upowszechniania innowacyjności społecznej i jednocześnie czynnikiem wspierającym ten proces.
Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt akceptacji i otwartości na potrzeby osób starszych, do których
bardzo często skierowane są innowacje społeczne, z racji pozostawania nierzadko poza społecznym nawiasem.
Uzyskane dane uwidaczniają istotny statystycznie związek między akceptacją osób starszych a zaangażowaniem
we wsparcie społeczności lokalnej. Wydaje się, że związek ten wskazuje słuszny kierunek wdrażania
i upowszechniania innowacji społecznych. Mianowicie w oparciu o tolerancję i uwzględnienie potrzeb grup
zmarginalizowanych, czego wyrazem jest skłonność do świadczenia nieodpłatnej pracy w gminie, nierozerwalnie
idąca w parze z akceptacją i dostrzeganiem roli osób starszych w społeczności. Wyniki pokazują, że na obszarach,
w których czynnik ten wywiera silny wpływ na potencjał innowacyjności społecznej istnieją lepsze warunki do
wdrażania innowacyjnych społecznie rozwiązań.

PODSUMOWANIE
Analiza potencjału tworzenia innowacji społecznych dokonana została w oparciu o wyselekcjonowane
w toku badań mierniki. Uzyskany ostatecznie syntetyczny wskaźnik uwidocznił znaczne różnice potencjału
w poszczególnych subregionach. Rezultaty badania wskazały, że obszarem o największym potencjale tworzenia
innowacji społecznych jest miasto stołeczne Warszawa, które jako jedyne zostało zakwalifikowane do grupy
subregionów o wysokim potencjale. Co więcej, należy dodać, że obszar ten cechował się również najwyższym
wskaźnikiem poziomu rozwoju innowacji społecznych oraz najkorzystniejszą sytuacją społeczno-ekonomiczną.
Korzystnie, pod kątem potencjału tworzenia innowacji, sytuacja kształtowała się dla Obszaru Metropolitalnego
Warszawa. Wskaźnik oceniony został jako średni, co w połączeniu z wysoką wartością wskaźnika poziomu
rozwoju tworzy mocny grunt dla kreowania nowych rozwiązań społecznych.
W celu określenia kierunku i siły wpływu poszczególnych zmiennych na pozostałe, a zatem na wielkość
potencjału tworzenia innowacji społecznych na Mazowszu, dokonano szeregu testów mocy wpływu
poszczególnych zmiennych, w których uzyskano dane wskazujące, że gotowość zmiany kompetencji
zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej oraz gotowość podjęcia
zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji zawodowej najsilniej wpływały na potencjał tworzenia innowacji
we wszystkich subregionach.
Analiza wykazała, iż równie istotnymi czynnikami, o dużej sile kształtowania potencjału innowacji
społecznych są: wykonywanie nieodpłatnej pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz możliwości
nawiązywania współpracy w środowisku lokalnym. Przy czym pierwszy z nich najsilniej oddziałuje w subregionie
ostrołęcko-siedleckim, zaś w przypadku drugiego – jego wpływ również zaznacza się najistotniej w subregionie
ostrołęcko-siedleckim a także Obszarze Metropolitalnym.
Literatura przedmiotu zdaje się potwierdzać słuszność uzyskanych wyników, wielokrotnie podkreślając,
że więzy międzyludzkie i elastyczne podejście do istniejących form aktywności zawodowej, są niezbędnymi
czynnikami wzrostu poziomu innowacyjności społecznej.
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4. Analiza powiązań inteligentnych specjalizacji regionu
odpowiedzialnego biznesu z innowacyjnością społeczną

i

społecznie

Badanie wśród przedstawicieli inteligentnych specjalizacji regionu oraz biznesu społecznie
odpowiedzialnego (CSR) zostało zaplanowane w taki sposób, aby objąć cały proces jaki skutkuje wdrożeniem
innowacji społecznej na Mazowszu. Punktem wyjścia analiz było zatem określenie stopnia upowszechnienia idei
innowacyjności społecznej wśród przedstawicieli inteligentnych specjalizacji regionu oraz CSR, a także analiza
doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacji społecznych na Mazowszu, co przyczyniło się do określenia
stanu wdrażania innowacji o charakterze społecznym przez przedstawicieli biznesu zorientowanego m.in. na
osiąganie celów wartościowych społecznie. Na tej podstawie możliwe było określenie również możliwych sposobów
nawiązywania współpracy pomiędzy firmami a innymi podmiotami w celu projektowania i wdrażania skutecznych
innowacji społecznych. Zakres badania uwzględniał również opis i analizę roli inteligentnych specjalizacji regionu
oraz CSR w kreowaniu innowacji społecznych. Dla uzupełnienia obrazu płynącego z prowadzonych analiz
zidentyfikowane zostały także czynniki sprzyjające rozwojowi innowacyjności społecznej w regionie Mazowsza.

4.1. ANALIZA POWIĄZAŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Z INNOWACYJNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ
Początek XXI wieku stał się areną burzliwych zmian w funkcjonowaniu gospodarki, głównie za sprawą
znaczącego ograniczenia zgody społeczeństwa na działalność gospodarczą wywołującą negatywne skutki dla
57
otoczenia biznesu . Był to wyraz sprzeciwu społeczności wobec dążenia przedsiębiorstw wyłącznie do
optymalizacji zysku i wartości dla właściciela z pominięciem negatywnego wpływu na pracowników, dostawców,
odbiorców a także szkodliwość dla środowiska. Jednak od pewnego czasu daje się zauważyć wzrost znaczenia
pozafinansowych korzyści płynących z prowadzenia działalności gospodarczej takich jak wspomaganie oświaty
i kultury, walka z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, tworzenie przyjaznych i trwałych miejsc pracy
stanowiących odpowiedź na aktualne potrzeby społeczeństwa. W ten sposób narodziła się idea społecznie
odpowiedzialnego biznesu (CSR) mogącego pełnić funkcję inkubatora innowacji społecznych, którego założeniem
jest nie tylko dążenie do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ale i dbałość o aspekty ekologiczne czy
społeczne. Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social
Responsibility, CSR), jest ujmowana jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.
Wpływ ten ma jak już wspominano, wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firm o środowisko
naturalne, ale również pracowników i warunki pracy. Rola jaką przypisuje się CSR we współczesnej gospodarce –
to prowadzenie działalności w oparciu o podobne wartości, dostrzeganie ludzi w procesach produkcji, dystrybucji
i konsumpcji oraz wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
Zatem przedsiębiorstwa realizujące politykę CSR to firmy, które wdrażają np. programy, inicjatywy, wytyczne
wyznaczające kierunki odpowiedzialnego działania podmiotów biznesowych, w tym m.in.: wytyczne OECD dla
przedsiębiorstw wielonarodowych, wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000, norma SA8000,
standardy serii AA1000 czy strategia CSR. Zgodnie z powyższym nie sposób nie dostrzec powiązań celów
i założeń działalności społecznie odpowiedzialnego biznesu z działalnością innowacyjną o charakterze
społecznym. Cele te są zbieżne. Różne mogą być jednak środki dla ich osiągania i w tym tkwi najważniejsza rola
Samorządu Województwa Mazowieckiego – w efektywnym upowszechnianiu sposobów i źródeł innowacyjności
społecznej. Jak już wspominano wcześniej, innowacje społeczne tworzone są na gruncie wysokiego kapitału
społecznego
(w
społecznościach
otwartych,
elastycznych,
o
silnych
więzach
międzyludzkich,
współodpowiedzialnych) i jeżeli przyjąć, że CSR spełnia te cechy (a przynajmniej deklaruje gotowość ich
spełnienia), uznać można, że biznes społecznie odpowiedzialny, stanowi dobry, a przede wszystkim gotowy
grunt dla rozwoju innowacyjności społecznej, a jego przeznaczeniem jest odpowiadać za swój wpływ na
otoczenie, czego wyrazem może być właśnie poszukiwanie innowacyjnych społecznie rozwiązań, które
przyczyniać się będą do lepszego wykorzystania istniejących zasobów i odkrywania wciąż nowych rozwiązań
dotkliwych społecznie kwestii. Działania o charakterze innowacji podejmowane przez przedsiębiorstwa mogą
stanowić również o przewadze konkurencyjnej w perspektywie długofalowej. Kreowanie zdolności konkurencyjnej
58
polega m.in. na wdrażaniu innowacji technologicznych (technicznych), ale również nietechnologicznych . Zatem
innowacje (także te o charakterze społecznym) są niezbędne do wprowadzania w przedsiębiorstwie zmian,
pomocnych w budowaniu zdolności konkurencyjnej.

57

Śnieżek E., Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor
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Na tej podstawie należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne są
predysponowane do projektowania i wdrażania innowacji społecznych, choć, jak pokazały wyniki badań,
idea innowacyjności społecznej wymaga upowszechnienia. Władze samorządu powinny podjąć działania
mające na celu rozpropagowanie idei i upublicznianie dobrych praktyk dotyczących wdrożonych na Mazowszu
innowacji społecznych, co przybliży przedsiębiorcom tematykę innowacji społecznych i pomoże w zrozumieniu
swojej roli w tej inicjatywie. Bez wątpienia przyczyni się też do zwiększenia skali wdrażania innowacji społecznych
na Mazowszu przez przedsiębiorców CSR, gdyż poziom ten jest obecnie niewielki.

4.2. ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU
A INNOWACYJNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ

4.2.1. UWARUNKOWANIA KONCEPCJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU
I POWIĄZANIA Z INNOWACYJNOŚCIĄ

W ostatnim czasie teren Unii Europejskiej stał się areną doniosłych dyskusji na temat przyszłości
europejskiej polityki spójności. Jednym z efektów tych debat było skonstruowanie dokumentu – Strategia Europa
2020, która przedstawia wizję Europy w roku 2020 oraz priorytetowe działania, koncentrujące się wokół trzech,
najważniejszych obszarów:
rozwoju inteligentnego,
rozwoju zrównoważonego oraz
rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
W związku z powyższym władze regionalne były zobligowane do opracowania strategii inteligentnych
specjalizacji regionu, a także do wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu, które w sposób bardziej efektywny
wykorzystywać mają alokowane przez UE środki. Inteligentne specjalizacje regionu to zintegrowany, lokalny
59
program transformacji gospodarczej, stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów .
Definicja inteligentnej specjalizacji dotyczy zwłaszcza roli, jaką powinna ona pełnić w ramach regionalnej polityki
innowacyjności. Jeśli chodzi o formy, może obejmować całe branże, produkty, rozwiązania marketingowe,
organizacyjne, usługowe czy społeczne oraz technologie w kontekście ich przeznaczenia i możliwości
60
wykorzystania dla rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu . Inteligentna specjalizacja ma być też narzędziem
programowania polityki innowacyjności mającym przyczyniać się do osiągania celów Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zaś dwa kluczowe
61
założenia polityki unijnej na lata 2014-2020 to :
wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
poprawa dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych i korzystania z ICT o wysokiej jakości.
Wybór inteligentnych specjalizacji regionu jest ważny także w kontekście celów strategicznych Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza, wśród których ważne miejsce zajmuje - Poprawa jakości życia oraz
62
wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki . Cele te doskonale wpisują
się w założenia projektowania i wdrażania innowacji społecznych, wydaje się też, że innowacje społeczne mogą
być odpowiedzią na zdiagnozowane w strategii problemy i zapotrzebowanie. Nie sposób nie dostrzec
istniejącego powiązania, w którym to przedstawiciele inteligentnych specjalizacji regionu winni być odpowiedzialni
za projektowanie, wdrażanie i skalowanie efektów przedsięwzięć innowacyjnych społecznie.
Ponadto jednym z celów wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji jest budowa relacji pomiędzy sferą
63
badań i innowacji, a aktywnością gospodarczą . W procesie tym uczestniczyć mają lokalni interesariusze, sfera
biznesu i nauki oraz mieszkańcy regionu. Nawiązanie takiej sieci połączeń stanowić może bazę i jednocześnie
czynnik ułatwiający wdrożenie innowacji społecznych (jak potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań),
jest bowiem kluczowym aspektem nowoczesnego modelu rozwoju społeczeństw (tzw. „ekonomia sieci”).
Wytworzenie takiego mechanizmu wymaga jednak istnienia w gospodarce wielopodmiotowych oraz występujących
w różnych kierunkach form współpracy, obejmujących wspólne koordynacje różnych działań. O procesach tych
64
mówi się jako o przechodzeniu od miejsc („ekonomia skali”) do przepływów, czyli ekonomii sieci . Dlatego tak
59
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ważne jest nawiązywanie różnego rodzaju partnerstw, kooperacji oraz współpracy w działalności przedsiębiorstw
z przedstawicielami zróżnicowanych środowisk. Istniejące partnerstwa czy kooperacje w ramach
inteligentnych specjalizacji regionu są, z uwagi na silne powiązania zróżnicowanych środowisk, idealnym
polem do wdrażania innowacji społecznych.
Zgodne z założeniami projektowania i wdrażania innowacji społecznych są również mechanizmy
wdrażania inteligentnych specjalizacji. Cechują się one elastycznością, która umożliwia szybkie i skuteczne
65
reagowanie na nowe wyzwania (w tym społeczne) i wykorzystuje istniejące nisze rozwojowe .
W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020 wytypowano inteligentne
specjalizacje regionu Mazowsza, które koncentrują się na zasobach materialnych i wiedzy w ograniczonej liczbie
66
priorytetów gospodarczych . W ramach tej grupy podmiotów wyróżnia się przedsiębiorstwa działające
w następujących obszarach:
bezpieczna żywność - bezpieczna żywność to produkty spożywcze wysokiej jakości, wytworzone
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpieczne zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla
środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.
inteligentne systemy zarządzania - zarządzanie jest procesem gromadzenia, dystrybucji
i wykorzystania zasobów dla realizacji założonych celów. Budowanie inteligentnych systemów
zarządzania opiera się na zapewnieniu ich adaptacyjności i może być wsparte poprzez udostępnienie
zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych oraz narzędzi wspomagających proces decyzyjny,
umożliwiających w szczególności zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej.
nowoczesne usługi dla biznesu - specjalizacja usługowa Warszawy skłania do koncentracji
wsparcia na obszarach działalności zapewniających kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy dla
usprawniania procesów realizowanych przez podmioty funkcjonujące na terenie województwa.
wysoka jakość życia - polaryzacja rozwojowa województwa oraz zdiagnozowany niski potencjał
kapitału społecznego wymaga interwencji systemowej zorientowanej na podniesienie jakości życia
i aktywności społecznej mieszkańców województwa. Wykorzystanie potencjału sektora usług
w połączeniu z instrumentami stymulowania innowacji społecznych umożliwi działania
zwiększające dostępność i adekwatność specyficznej grupy usług społecznych, w szczególności
w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego.
Wdrożenie na Mazowszu powyższego podziału jest jednym z etapów na drodze do osiągnięcia celów
Regionalnej Strategii Innowacji poprzez stworzenie lepszego podłoża do budowy relacji między sferą badań
67
i innowacji a aktywnością gospodarczą , dzięki czemu możliwe jest szersze upowszechnienie idei innowacyjności.
Koncentracja wyłącznie na lokalnych walorach daje natomiast szansę wykorzystania mocnych strony regionu,
sprzyja włączeniu społecznemu, a także podnosi jego konkurencyjność w skali europejskiej.
Wydaje się, że możliwości rozwoju i zwiększania skali wdrażania innowacji społecznych upatrywać
należy przede wszystkim wśród przedstawicieli dziedziny „Wysoka jakość życia”, z racji zgodności obszaru
ich działania z celami działalności innowacyjnej społecznie (podobnie rzecz się tyczy biznesu społecznie
odpowiedzialnego). To przedstawiciele właśnie tych dziedzin stanowić mogą ważny inkubator innowacyjności
społecznej w regionie.

4.2.2. KLASTRY ŹRÓDŁEM INNOWACYJNOŚCI
Jednym z dominujących w ostatnich latach trendów gospodarczych jest rozwój struktur sieciowych
i powiązań kooperacyjnych pomiędzy podmiotami działalności gospodarczej, a sferą nauki, badań i rozwoju czy
nawet konsumentów. Uznaje się, że silna i wielopodmiotowa sieć powiązań wewnętrznych oraz zewnętrznych
w gospodarce jest jednym z ważniejszych czynników podnoszących jej konkurencyjność. Na bazie tych założeń
coraz większą popularność zdobywają struktury klastrowe, które w Europie są powszechnie tworzone jako
instrument wspierania rozwoju gospodarczego miast czy aglomeracji. Współczesna gospodarka coraz bardziej
skłania się więc w kierunku „ekonomii sieci”, dostrzegając w tych połączeniach ogromną siłę napędową. Komisja
Europejska podkreśla rolę klastrów w rozwoju innowacyjności, upatrując w niej źródeł inteligentnego
rozwoju, w którym zwiększy się istota posiadanej wiedzy i innowacji jako motoru rozwoju. Na poziomie
regionalnym klastry przyczyniają się natomiast do ożywienia gospodarczego danej społeczności (pobudzają
65
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gospodarkę regionalną poprzez dostarczanie podstawowych towarów i usług), rozwoju regionalnych
przedsiębiorstw (czym pobudzają aktywność obszarów metropolitalnych) i rozwoju lokalnego (poprzez poprawę
68
infrastruktury czy wzrost poziomu bogactwa w regionie) .
Pojęcie skupisk (ang. custers), wprowadził autor J. R. Lasuén, według którego klaster to główny
element teorii spolaryzowanego rozwoju, mówiącej o tym, że podstawowym elementem tego rozwoju jest
proces dyfuzji i absorpcji innowacji powodujący w efekcie zróżnicowanie poziomu rozwoju przestrzennego.
Korzyści w postaci wyzwalania większej produktywności, wzmagania potencjału innowacyjności i zwiększania
konkurencyjności regionów powodują, że władze lokalne i regionalne wykazują dużą predylekcję do tematyki
69
klastrów . Dlatego też obecnie obserwuje się intensywną politykę proinnowacyjną i proklastrową w większości
70
polskich regionów .
Współczesna gospodarka ma sieciowy charakter, a powiązania wielopodmiotowe przenikają właściwie
wszystkie sfery życia gospodarczego. W skład organizacji sieciowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym
i regionalnym, wchodzą przedsiębiorstwa, ale także inne podmioty, współtworzące potencjał rozwojowy obszarów
terytorialnych. Mowa o uniwersytetach, bankach, izbach gospodarczych czy instytutach naukowo-badawczych oraz
wszelkiego rodzaju instytucjach i samorządach. Wszystkie te podmioty w procesie kooperacji uczą się umiejętności
zarządzania, przedsiębiorczości, ale także współtworzą ogólnie ujmowany kapitał społeczny, którego roli we
wspieraniu rozwoju gospodarczego nie można pomijać.
W Polsce powstawanie klastrów jest zjawiskiem stosunkowo młodym, ale dostrzega się w nich istotną rolę
uruchamiania potencjału innowacyjności. Najważniejszymi problemami polskiej gospodarki jest obecnie brak
powiązań między sektorem nauki i biznesu oraz niski poziom kapitału społecznego czy brak umiejętności
w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Wielu autorów uznaje, że powiązania kooperacyjne mogą
stać się odpowiedzią na istniejące w polskiej gospodarce problemy. Zwłaszcza propagowanym sposobem jest
prowadzenie otwartych innowacji, które polegają na dzieleniu się informacjami, wiedzą i zasobami, w miejsce
pilnego ich strzeżenia jako źródła przewagi konkurencyjnej. Idea otwartych innowacji sprzyja włączaniu
w proces projektowania i wdrażania innowacji przedstawicieli wielu sektorów. Zakłada się bowiem, że
najlepsze efekty przynosi stworzenie sieci powiązań między podmiotami: firmami, instytucjami,
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jednostkami badawczymi oraz społecznościami . W tworzeniu tych powiązań klaster pełni najważniejszą rolę.
Jest bowiem przestrzenią, która pozwala dzielić się wiedzą i zasobami, a tym samym wspiera proces dyfuzji
innowacji, rozprzestrzeniając nowatorskie pomysły czy idee i tworząc jak najbardziej dogodne warunki do
nawiązywania współpracy. W literaturze przedmiotu odnaleźć można opisy mechanizmów działających
72
w obrębie klastrów, które warunkują potencjał innowacyjności :
1.
2.
3.
4.

efekt kumulowania wiedzy i kapitału ludzkiego – co jest jednym z ważniejszych fundamentów do
powstawania innowacji, w tym zwłaszcza społecznych;
grupowanie różnorodnych podmiotów, co sprzyja możliwościom odnalezienia partnera biznesowego
o zbieżnych celach;
tworzenie bliskich relacji wewnątrz klastra (opartych na zaufaniu);
przyciąganie nowych podmiotów, inwestorów, specjalistów, mogących kreować nowe pomysły,
sprzyjające innowacyjności.

Występująca w klastrze geograficzna bliskość oraz zbieżność celów działających w nim podmiotów
pobudza potencjał innowacyjności, dlatego też klastry mogą stanowić ważny stymulator rozwoju innowacji.
Ponadto poprzez swoją sieciową strukturę i zjawisko kumulacji różnych rodzajów potencjałów i zasobów klastry
sprzyjają przede wszystkim idei innowacyjności otwartej. Z kolei innowacyjność otwarta w dużej mierze może
być źródłem projektowania innowacji o charakterze społecznym – ze społeczeństwem, przez
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społeczeństwo i dla społeczeństwa. Zdaniem wielu , dla przyspieszenia rozwoju innowacji społecznych
w Polsce potrzeba dobrze rozwiniętej i adekwatnej infrastruktury wsparcia – właśnie takiej jak klastry. Wydaje się,
że środowisko klastrowe stwarza dużą przestrzeń dla rozwoju tego typu innowacji, co potwierdza wiele
omówionych w tej części analizy aspektów. Zwłaszcza w województwie mazowieckim powiązanie to wydaje się
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być silne i uzasadnione – funkcjonuje tu bowiem blisko 40 klastrów , z których większość wykazuje
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zaangażowanie w działalność innowacyjną, a część w zakresie upowszechniania rozwiązań innowacyjnych
społecznie. Liczba klastrów działających w regionie jest zdecydowanie największa, w porównaniu do działalności
klastrowej prowadzonej w pozostałych województwach. Na Mazowszu funkcjonuje między innymi Mazowiecki
Klaster ICT, którego misją jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MSP z obszaru
metropolitalnego a pozostałą częścią województwa mazowieckiego. Klaster realizuje swój cel poprzez
nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki,
telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia
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biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych . W ramach działalności
klastra planuje się stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, instytutów badawczo-rozwojowych,
samorządów terytorialnych oraz organizacji otoczenia biznesu w celu skutecznego i ekonomiczne efektywnego
wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w branży teleinformatycznej. Zatem działalność innowacyjna jest
wpisana w założenia funkcjonowania klastra, a sieć wewnętrznych powiązań międzypodmiotowych stanowi
fundament dla rozwoju innowacji społecznych. Przy odpowiednim upowszechnieniu innowacyjności społecznej
i zademonstrowaniu członkom klastra możliwości wdrażania innowacji, które przyniosą szereg korzyści
społecznych niewykluczone, że to właśnie klaster ICT stanie się katalizatorem innowacyjnych społecznie
rozwiązań, co zresztą jest zgodne z jednym z celów jego działania, jakim jest promocja działań klastrowych jako
innowacyjnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. Województwo
mazowieckie posiada szeroką ofertę działań o charakterze promocyjno-informacyjnym. Każdego roku odbywają
się imprezy targowe, m.in. z branży technologii przemysłowych (Międzynarodowe Targi Analityki i Technik
Pomiarowych EuroLab), energetyki (Międzynarodowe Targi Czystej Energii CENERG) i budownictwa (MUREXPO
– Ogólnopolskie Targi Budowlane). Stanowią one dobrą okazję do wymiany doświadczeń i pozyskania nowych
członków, a tym samym poszerzenia sieci kooperacyjnej. W stolicy regionu organizowane są również wydarzenia
mające na celu promocję innowacyjności i powiązań kooperacyjnych, np. konferencja „Klastry w Polsce – efekt
synergii” czy „Klastry – partnerstwo i konkurencja”, warto wykorzystać ten potencjał pod kątem upowszechniania
wiedzy i możliwości wdrażania innowacji użytecznych społecznie. Znaczny potencjał w zakresie promocji inicjatyw
innowacyjnych społecznie tkwi w Klastrze Promocyjno-Medialnym (Creative Communication Cluster), do
którego przynależą liczne przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem, reklamą, prowadzeniem kampanii
społecznych, ale też wdrażaniem niepopularnych rozwiązań, które na gruncie polskim są innowacjami społecznymi.
Realizowany przez klaster projekt - Przedszkole Kreatywne, zakłada rozwinięcie sieci kreatywnych przedszkoli
(w oparciu o system waldorfski), funkcjonujących jako autorski program wykorzystujący nowoczesne narzędzia
edukacyjne. Innowacyjnym elementem programu jest wsparcie pracy pedagogów nowoczesnymi technikami
i narzędziami ICT czy inspirujące otoczenie. Wysoki potencjał do wdrażania i skalowania innowacji społecznych
potwierdzają cele działania klastra, jakimi są poprawa działania polskiego przemysłu kreatywnego,
wypracowanie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań i narzędzi przeznaczonych dla marketingu
społecznego i terytorialnego, stymulowanie tworzenia partnerstw kreatywnych poprzez mobilizację
potencjału kreatywnego, naukowego i organizacyjnego firm, instytucji otoczenia biznesu, jednostek
badawczo-rozwojowych, organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. Innym przykładem może
być działający na Mazowszu EduKlaster – Nowe Media w Edukacji, który tworzy sieć współpracy skupiającą
podmioty otwarte na innowacje i działające w obszarze edukacji, wsparcia biznesu oraz nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jak pokazały wyniki badania, zwiększanie potencjału
innowacyjnego województwa i subregionów powinno obejmować zmiany w systemie edukacji już na najniższym
poziomie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dlatego też cele działania klastra świetnie wpisują się
w te założenia, a ich realizacja może przyczynić się do budowania przewagi konkurencyjnej regionu w niedalekiej
przyszłości.
Wskazać należy, że większość spośród ok.40 klastrów działających na Mazowszu wykazuje w swoich
celach działalność innowacyjną o różnym charakterze, która stanowi o bardzo wysokim potencjale do wdrażania na
Mazowszu rozwiązań podnoszących jakość życia mieszkańców. W związku z powyższym poszukiwanie źródeł
działalności innowacyjnej o charakterze społecznym wśród członków mazowieckich klastrów wydaje się w pełni
uzasadnione. Ponadto przedstawione tu inicjatywy klastrowe można zaklasyfikować do inteligentnych
specjalizacji regionu, z racji wychodzenia naprzeciw aktualnym trendom i zapotrzebowaniu na usługi czy
produkty, określonym w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Konfrontując rozważania dotyczące znaczenia sektora biznesu (w tym społecznie odpowiedzialnego
i inteligentnych specjalizacji regionu) dla rozwoju innowacji społecznych (w tym inicjatyw klastrowych),
przeprowadzono także badania ankietowe wśród przedsiębiorców. Ponieważ strategia inteligentnych specjalizacji
regionu Mazowsza upatruje głównych źródeł innowacyjności wśród przedstawicieli tych dziedzin, uzasadnione
wydaje się prowadzenie wśród nich badań, co pozwoli na wielostronną diagnozę sytuacji zastanej.
75
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4.3. ANALIZA UPOWSZECHNIENIA IDEI INNOWACYJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Biznes społecznie odpowiedzialny, jak i inteligentne specjalizacje regionu zdają się mieć świadomość
ciążącej na nich odpowiedzialności za realizację procesu rozwoju innowacji społecznych począwszy od ich kreacji
aż do ostatecznego wdrożenia. Wyrazem tego są uzyskane w badaniu rezultaty, z których wynika, że
przedsiębiorcy w większości zdecydowanie zgadzali się ze stwierdzeniem, że innowacje społeczne stanowią istotny
element rozwoju społeczeństw. Koniecznym jest jednak zwiększenie liczby skutecznych wdrożeń oraz położenie
nacisku na lepsze upowszechnienie wiedzy o innowacjach w opinii publicznej.
Rysunek 20. Stanowisko respondentów w wybranych kwestiach dotyczących innowacji społecznych
(1 - zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - raczej sie nie zgadzam, 3 - raczej sie zgadzam, 4 - zdecydowanie się zgadzam)
Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń:

Innowacje społeczne są istotnym elementem rozwoju społeczeństw

Innowacje społeczne powinny być upowszechniane w opinii publicznej

Innowacje społeczne powinny być częściej wdrażane w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wzrost znaczenia biznesu w budowaniu relacji społecznych widoczny jest w zgromadzonych
wynikach badań. Daje się to zauważyć poprzez wyższy niż wśród mieszkańców, poziom wiedzy
o innowacjach społecznych, które jeszcze kilka lat temu były pojęciem rzadko używanym, właściwie
niedostrzeganym w mediach czy Internecie. Z uzyskanych wyników można wnioskować, że reprezentanci
inteligentnych specjalizacji regionu częściej niż przedsiębiorcy CSR posiadali wiedzę odnośnie zagadnienia
innowacji społecznych. Blisko połowa respondentów działających w obszarach inteligentnych specjalizacji
zadeklarowała, że zagadnienie to, nie jest jej obce, podczas gdy wiedzę w tym temacie zadeklarował co trzeci
reprezentant z przebadanych firm z sektora CSR. Największy odsetek osób zorientowanych w tematyce innowacji
odnotowano wśród przedsiębiorstw działających w obszarze wysokiej jakości życia (60%) oraz nowoczesnych
usług dla biznesu (50%). Należy jednak mieć na uwadze, że średnio co czwarty uczestnik badania z grona
przedsiębiorstw udzielił odpowiedzi „trudno powiedzieć” sugerując raczej, że temat innowacji społecznych
w biznesie wymaga dalszych akcji promocyjnych i upowszechnienia.
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Rysunek 21. Rozpowszechnienie pojęcia „innowacji społecznych” wśród przedstawicieli inteligentnych
specjalizacji oraz CSR na Mazowszu [%]
Czy wie Pan/i czym jest innowacja społeczna i innowacyjność społeczna?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Nie może zatem dziwić, że respondenci w blisko połowie przypadków nie byli w stanie wskazać miejsca,
z którego można czerpać wiedzę o nowatorskich rozwiązaniach użytecznych społecznie. W obu grupach
respondentów tylko co piąty rozmówca potrafił wskazać źródła informacji w postaci baz czy stron internetowych,
jednak weryfikacja wskazała, że wiedza ta jest w dużym stopniu niekompletna i zbyt ogólna. Najwięcej wskazań
uzyskano w grupie przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych systemów zarządzania (23,3%) oraz
nowoczesnych usług dla biznesu (20,0%), zaś najmniej (13,3%) w bezpiecznej żywności.
Rysunek 22. Umiejętność wskazania informacji o innowacjach społecznych wśród przedstawicieli
inteligentnych specjalizacji oraz CSR na Mazowszu [%]
Czy ma Pan/i wiedzę na temat tego, gdzie można odnaleźć informacje na temat innowacji społecznych wdrażanych w kraju (m.in.
bazy, źródła informacji, itp.)?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

4.4. ANALIZA DOŚWIADCZEŃ WE WDRAŻANIU INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Jak wynika z przeprowadzonych badań przedstawiciele społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz
inteligentnych specjalizacji regionu posiadają dorobek we wdrażaniu społecznie użytecznych rozwiązań. Wśród
przebadanych firm działających w zakresie inteligentnych specjalizacji Mazowsza, średnia liczba zainicjowanych
oraz wdrożonych innowacji społecznych wyniosła 2,1 i była o 0,85 wyższa niż u CSR. W przypadku inteligentnych
specjalizacji w ślad za wiedzą w tym temacie podążała liczba wdrożeń nowatorskich pomysłów, która wskazała, że
wszystkie przedsiębiorstwa działające w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu oraz wysokiej jakości życia
mogły pochwalić się udaną implementacją. Natomiast należy zauważyć, że przedsiębiorstwa społecznie
odpowiedzialne angażowały przy wdrażaniu innowacji społecznych średnio więcej organizacji/NGO’s oraz
urzędów/instytucji niż firmy z sektora inteligentnych specjalizacji. Podobnie było w przypadku ilości członków
społeczności lokalnych współpracujących przy wprowadzeniu projektu w życie, jednak tu różnica była wyraźnie
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zauważalna. We wdrażaniu nowatorskich rozwiązań przez podmioty CSR, uczestniczyło średnio 20 osób, podczas
gdy firmy z branż zakwalifikowanych do inteligentnych specjalizacji, czyniły to przeciętne przy udziale
4 osób. Wskazana różnica może być wynikiem wielkości oraz skali działania firm CSR, które wielokrotnie są
przedsiębiorstwami, których zakres działania wykracza poza ramy regionalne a nawet krajowe. Nie można
wykluczyć, że ten sam argument tłumaczy mniejszy niż w przypadku przedsiębiorstw z sektora inteligentnych
specjalizacji (19, CSR-13), udział podmiotów biznesowych (przedsiębiorców) współpracujących przy wdrażaniu
innowacji. W związku z powyższym należy stwierdzić, że firmy społecznie odpowiedzialne, o dobrze rozwiniętych
strukturach były w stanie dokonać więcej skutecznych implementacji przy mniejszej współpracy ze strony innych
podmiotów.
Rysunek 23. Współpraca oraz liczba zainicjowanych i wdrożonych innowacji społecznych wśród
przedstawicieli inteligentnych specjalizacji oraz CSR na Mazowszu [szt.]
Proszę wskazać jaka jest liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji społecznych przez przedsiębiorstwo?

* uczestniczących przy wdrażaniu innowacji społecznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Przedsiębiorcy działający w regionie bez wątpienia dostrzegają wagę innowacyjności społecznej
dla rozwoju społeczności lokalnych. Wyrazem tego są obszary, których dotyczą wprowadzone rozwiązania.
Podmioty działające w ramach inteligentnych specjalizacji regionu najczęściej wdrożyły projekty związane
z edukacją (45,6%) oraz integracją członków społeczności lokalnej (41,8%). Społecznie odpowiedzialny biznes
również największą wagę położył na działania w obszarze edukacji społeczeństwa (18,9%), jednak odpowiednio po
13,2% wdrożonych rozwiązań dotyczyło integracji członków społeczności lokalnej oraz włączenia osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a także opieki nad najmłodszymi.
Mimo tego, że biznes społecznie odpowiedzialny oraz zaklasyfikowany do inteligentnych specjalizacji
regionu stwarza korzystny grunt do inkubacji innowacji społecznych, to przedsiębiorstwa uczestniczące
w badaniu częściej niż rolę inicjatora pełniły funkcję uczestnika we wdrażaniu innowacji społecznych. Ponadto
w przypadku 16% CSR oraz około 27% podmiotów z inteligentnych specjalizacji Mazowsza, firma w rozwoju
innowacji pełniła funkcję pomysłodawcy i koordynatora. Jednak zdecydowanie najczęściej rolą biznesu we
wdrażaniu nowatorskich rozwiązań było propagowanie idei (CSR – 21,7%, inteligentne spec. - 42,7%)
zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, bezpiecznego zarówno dla społeczeństwa, jak i dla
środowiska.
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Rysunek 24. Rola inteligentnych specjalizacji oraz CSR we wdrażaniu innowacji społecznych na Mazowszu
Jaka była rola przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji społecznej?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Innowacje społeczne, których wdrożenie zakończyło się sukcesem posiadały zazwyczaj więcej niż jedno
źródło finansowania. W zdecydowanej większości przypadków nakłady pochodziły ze środków własnych
przedsiębiorstw (CSR – 88,7%, inteligentne specjalizacje 93,7%) oraz dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
(CSR – 32,1%, inteligentne specjalizacje 44,3%). Blisko połowa z przebadanych przedsiębiorstw działających
w obszarze inteligentnych specjalizacji Mazowsza do sfinansowania innowacji posłużyła się środkami gminy czy
powiatu, podczas gdy CSR znacznie częściej finalizował nowatorskie przedsięwzięcia przy finansowym
współudziale mieszkańców/obywateli (CSR – 30,2%, inteligentne specjalizacje 25,3%). Najmniejszą rolę
w finansowaniu wdrożonych innowacji społecznych przedstawiciele przedsiębiorców przypisali środkom rządowym.
Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 16,5% przedsiębiorstw z grona inteligentnych specjalizacji i zaledwie 3,8%
z obszaru CSR.
Rysunek 25. Źródła finansowania innowacji społecznych wdrożonych przez przedstawicieli inteligentnego
biznesu oraz CSR na Mazowszu [%]
Jakie były źródła finansowania wdrożonych innowacji społecznych?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Prace nad nowymi rozwiązaniami o charakterze społecznym nie wiążą się wyłącznie z koniecznością
inwestowania własnych środków, lecz stwarzają możliwość do skorzystania z instrumentów wsparcia
dedykowanych firmom i instytucjom, których celem jest wdrożenie innowacji społecznej. Do korzystania z tego
rodzaju pomocy przyznał się co czwarty przedstawiciel inteligentnych specjalizacji oraz biznesu społecznie
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odpowiedzialnego. Największym zainteresowaniem wśród CSR cieszyło się oferowane wsparcie instytucjonalne
w postaci doradztwa, poradnictwa prawnego i finansowego (70,0%), następnie pomoc publiczna na badania
naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców (25,0%) oraz dofinansowanie dla jednostek naukowych i NGO's
(15,0%). Korzystanie z tych samych instrumentów zadeklarowali reprezentanci inteligentnych specjalizacji na
pierwszym miejscu wymieniając pomoc publiczną na badania naukowe i prace rozwojowe dla przedsiębiorców
(37,9%).
Rysunek 26. Instrumenty wsparcia wykorzystane przy wdrażaniu innowacji przez przedstawicieli
inteligentnego biznesu oraz CSR na Mazowszu [%]
Jakie były to instrumenty wsparcia?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

4.5. ANALIZA PLANÓW DOTYCZĄCYCH WDROŻEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Z przeprowadzonych badań wynika, że bezapelacyjna większość przedsiębiorców zarówno z CSR
(76,3%) jak i inteligentnych specjalizacji (65,0%) gotowa jest uczestniczyć lub planuje uczestniczyć we
wdrażaniu innowacji społecznych. Szczególnie duże zainteresowanie widoczne jest w gronie (ponad 90%)
firm zajmujących się nowoczesnymi usługami dla biznesu oraz wysoką jakością życia, co potwierdza
poszukiwanie źródeł rozwoju innowacyjności społecznej wśród przedstawicieli tych kategorii
przedsiębiorstw. Wbrew pozorom osoby, które uczestniczyły w badaniu cechowały się mniejszą gotowością do
osobistego zaangażowania w rozwój innowacji społecznych (CSR – 47,5%, inteligentne specjalizacje – 57,5%) niż
wynikało to z ich wiedzy o planach i przyjętej strategii firmy. Zupełnie niezainteresowane tym tematem jest 13,3%
przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz 6,3% firm z obszaru CSR. Pozostałe
przedsiębiorstwa nie określiły jednoznacznie swojego stanowiska, można więc przypuszczać, że zastosowanie
odpowiednich instrumentów wsparcia, a także upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z wprowadzenia
innowacji, przyczynić się może do zmiany ich nastawienia.
Jako źródło finansowania planowanych innowacji społecznych przedsiębiorcy najczęściej wskazywali
środki własne (CSR – 52,5%, inteligentne specjalizacje 33,3%) oraz unijne (CSR – 36,1%, inteligentne
specjalizacje 26,9%) co koresponduje z wynikami dotyczącymi finansowania zakończonych już projektów, gdzie
również dominowały wskazane formy. Warto zauważyć, że inteligentne specjalizacje regionu częściej niż CSR liczą
w przyszłości na wsparcie ze strony budżetu gminy/powiatu (30,8%), fakt ten nie dziwi, gdyż z doświadczeń
przedstawicieli biznesu wynika, że w połowie przypadków wsparcie procesu implementacji innowacji przez JST
zostało okazane.

Strona | 65

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

Rysunek 27. Preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia przedsiębiorstw
na Mazowszu [%]
Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
W przyszłości przedsiębiorcy CSR najczęściej oczekują w procesie wdrożenia innowacji wsparcia
instytucjonalnego tj. doradczego, prawnego oraz poradnictwa finansowego (CSR – 73,8%), zainteresowani są
ponadto pomocą de minimis (42,6%), w mniejszym zaś stopniu pomocą publiczną na badania naukowe i prace
rozwojowe (24,6%) oraz dofinansowaniami dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych (21,3%).
Przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji cechowały się bardziej wyrównaną strukturą
odpowiedzi, choć najczęściej jako preferowany instrument wsparcia procesu wdrażania innowacji społecznych
wskazywano właśnie wsparcie instytucjonalne. Pomoc publiczna na badania naukowe, pomoc de minimis oraz
dofinansowania dla jednostek naukowych były w kręgu zainteresowania około 25% badanych.
Rysunek 28. Preferowane instrumenty wsparcia innowacji społecznych z punktu widzenia przedsiębiorstw
na Mazowszu [%]
Jakich instrumentów wsparcia ogólnie rozumianych oczekiwałoby przedsiębiorstwo w procesie wdrażania innowacji społecznej?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

4.6. ANALIZA WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA BIZNESU NA RZECZ WDRAŻANIA
INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Jak wynika z przeprowadzonych badań, przedstawiciele biznesu dosyć często nawiązują współpracę
z innymi podmiotami w różnego rodzaju działaniach i inicjatywach. Choć z doświadczeń dotyczących już
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wdrożonych innowacji społecznych wynika, że inteligentne specjalizacje częściej niż CSR kooperowały z innymi
przedsiębiorstwami, nie zyskało to jednak potwierdzenia w kolejnych rezultatach badań. Z uzyskanych rezultatów
wynika, że ponad 80% firm CSR zadeklarowało podejmowanie wspólnych działań z innymi przedsiębiorstwami,
podczas gdy tego samego zdania była połowa przedsiębiorstw z grona inteligentnych specjalizacji. Przedsiębiorcy
wykazywali się wysoką chęcią do realizacji wspólnych inicjatyw z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi,
przy czym bardziej widoczne było to w przypadku społecznie odpowiedzialnego biznesu. Warto zauważyć, że
w gronie przebadanych przedsiębiorstw znalazła się grupa, w której doświadczeniach nie zapisał się fakt podjęcia
wspólnych działań z instytucjami, innymi przedsiębiorstwami czy obywatelami, jednak dotyczyło to jedynie co
dziesiątej przebadanej firmy (CSR – 7,5%, inteligentne specjalizacje - 12,5%).
Rysunek 29. Współpraca CSR oraz inteligentnych specjalizacji z instytucjami, sektorem pozarządowym
oraz obywatelami [%]
Czy przedsiębiorstwo współpracowało/współpracuje w ramach różnego rodzaju działań/inicjatyw/zadań z instytucjami, sektorem
pozarządowym oraz obywatelami?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Mimo występowania tendencji braku doświadczeń firm w prowadzeniu wspólnych inicjatyw na różnych
płaszczyznach, zauważalne jest pozytywne nastawienie przedsiębiorców do możliwości kooperacji przedstawicieli
biznesu z wieloma podmiotami, w tym obywatelami i mieszkańcami miejscowości, w której zlokalizowane były
przedsiębiorstwa. Szczególnie korzystnie opowiedział się w tym temacie biznes społecznie odpowiedzialny, gdzie
blisko 75% przedsiębiorców uważało, że połączenie sił wielu instytucji zdecydowanie przyczyni się lokalnie do
polepszenia integracji i aktywizacji mieszkańców. Ponadto uznano, że działania te zdecydowanie przyniosą korzyść
(72,5%) osobom znajdującym się w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym oddalając widmo wykluczenia
społecznego i marginalizacji. Mniejszym optymizmem cechowali się reprezentanci inteligentnych specjalizacji
regionu, wśród których rzadziej niż co trzecia osoba podzielała opinię, że współpraca pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, urzędami, biznesem oraz obywatelami zdecydowanie podniesie poziom integracji społecznej.
Podobnie, rzadziej niż w przypadku CSR dostrzegano korzyści, które w bezpośredni sposób oddziaływałyby na
osoby bezrobotne, ubogie, starsze czy niepełnosprawne. Należy zauważyć, że większy potencjał widoczny jest
wśród podmiotów z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu oraz wysokiej jakości życia, dla których
odsetek pozytywnie nastawionych do efektów współpracy z instytucjami i obywatelami przekroczył 90%.
Ponownie potwierdza to możliwość upatrywania szczególnych źródeł rozwoju innowacji społecznych
wśród przedstawicieli tych dziedzin.
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Rysunek 30. Możliwość nawiązania współpracy z obywatelami i mieszkańcami w celu integracji
i aktywizacji mieszkańców [%]
Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, urzędami, instytucjami,
przedsiębiorstwami, a obywatelami/ mieszkańcami miejscowości/ gminy, na terenie której działa przedsiębiorstwo, w celu lepszej
integracji i aktywizacji mieszkańców?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Powyższa analiza uwidoczniła, że w gronie badanych około 10% respondentów jest sceptycznie
nastawionych do możliwych do osiągnięcia korzyści społecznych za sprawą podejmowania kooperatywy między
instytucjami o różnych profilach działania. Tym niemniej jednak blisko 30% przebadanych firm w obszarze
inteligentnych specjalizacji było zdania, że zarówno one, jak i społecznie odpowiedzialny biznes stanowią korzystny
grunt by stać się inkubatorami innowacyjności społecznej. Co ciekawe, społecznie odpowiedzialny biznes częściej
niż siebie (23,8%), w roli inkubatora innowacji, widział podmioty działające w ramach inteligentnych specjalizacji
regionu (27,5%). Stanowisko to, jest o tyle zaskakujące, gdyż w samą definicję społecznie odpowiedzialnego
biznesu zdaje się wpisywać kreowanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do zaspokojenia potrzeb
społecznych. Z kolei przedsiębiorcy zajmujący się wysoką jakością życia (40%) częściej niż pozostałe
podgrupy byli skłonni pełnić funkcję inkubatora innowacyjności społecznej. Nie można pominąć faktu, że
w badaniu odnotowano znaczny odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć”, który może sugerować niski stopień
zrozumienia zagadnienia i roli jaką innowacje społeczne winny pełnić.
Rysunek 31. Inteligentne specjalizacje Mazowsza w roli inkubatora innowacyjności społecznej w opiniach
przedstawicieli biznesu [%]
Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji regionu mogą stanowić inkubatory innowacyjności społecznej
na Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Rysunek 32. Biznes społecznie odpowiedzialny w roli inkubatora innowacyjności społecznej w opiniach
przedstawicieli biznesu [%]
Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne (CSR) mogą stanowić inkubatory innowacyjności społecznej na
Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wyrazem lekkiego zdystansowania przedsiębiorstw od pełnienia głównej roli w inicjowaniu i wdrażaniu
innowacji społecznych jest fakt, że respondenci w roli tej najczęściej widzieli instytucje i urzędy publiczne (CSR –
33,8%, inteligentne specjalizacje – 25,8%), następnie władze samorządowe (CSR – 30,0%, inteligentne
specjalizacje – 16,7%). Na kolejnej pozycji społecznie odpowiedzialny biznes wskazał inteligentne specjalizacje
regionu (20,0%), zaś w ich opinii rolę kreowania innowacji powinien także przejąć sektor pozarządowy (18,3%).
Ponadto rola instytucji i urzędów a także władz samorządowych, nie powinna ograniczać się do inicjowania
i wdrażania innowacji społecznych, lecz również winna zostać uzupełniona o gromadzenie
i upowszechnianie na Mazowszu informacji o nich. Przedsiębiorcy byli zdania, że w celu osiągnięcia większej
efektywności, działalność ta powinna zostać wsparta przez władze państwowe oraz sektor pozarządowy.

4.7. ANALIZA CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Korespondując z ujętymi powyżej wynikami oraz mając na uwadze zdystansowane stanowisko
przedstawicieli przedsiębiorstw (za wyjątkiem przedstawicieli dziedziny – wysoka jakość życia, którzy wysuwani są
na liderów w tym zakresie) w sprawie kreowania innowacji społecznych, warto poddać analizie czynniki oraz
warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu, które stanowić mogą cenne źródło
informacji o tym, w jaki sposób pobudzić przedsiębiorców do kreatywnego działania w sferze społecznej. Badanie
wskazało, że największa ilość respondentów była zdania, że innowacyjności społecznej sprzyjają dobre
warunki dla finansowania innowacji społecznych (CSR – 75,0%, inteligentne specjalizacje – 58,3%), a także
odpowiednie wsparcie instytucjonalne, wskazywane najczęściej jako preferowany instrument pomocy na drodze
do wdrożenia innowacji. Przebadani przedsiębiorcy również wysoko ocenili konieczność istnienia sieci szerokiej
współpracy między biznesem, organizacjami, instytucjami oraz nauką, która stanowiłaby swoistą platformę do
wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Warto zauważyć, że przedstawiciele inteligentnych specjalizacji, jako
element sprzyjający budowaniu nowatorskich rozwiązań społecznych, wskazywali elementy oparte na ludzkich
odczuciach. Zdaniem po około 15% badanych w tej grupie, dogodnym podłożem do rozwoju innowacji jest istnienie
silnych więzi międzyludzkich oraz wysokiego poziomu zaufania społecznego, zaś minimalną wagę przykłada się do
poziomu bezrobocia czy zamożności społeczeństwa.
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Rysunek 33. Czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych na Mazowszu [%]
Które czynniki, Pana/i zdaniem, sprzyjają rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Jednak mimo podjęcia działań zmierzających do upowszechnienia idei innowacji społecznych, czy
występowania czynników sprzyjających ich rozwojowi, to niestety nadal istnieje grupa przedsiębiorstw
niezainteresowanych podjęciem prac nad usprawnieniami, które stanowiłyby nowe rozwiązania istniejących
i ważnych społecznie kwestii. Badanie wykazało, że blisko 4% respondentów zupełnie nie przejawia
zainteresowania rozważaną tematyką. Jednak bezapelacyjna większość była innego zdania. Blisko 90% firm
społecznie odpowiedzialnych i 58% z obszaru inteligentnych specjalizacji uważało, że podjęcie prac nad
kreowaniem innowacji podyktowane jest otrzymaniem na ten cel dogodnych warunków finansowania. Kluczową
kwestią było ponadto uzyskanie wsparcia doradczego, prawnego i poradnictwa finansowego oraz zaangażowanie
ze strony urzędów oraz ograniczenie biurokracji. Nie trudno zauważyć, że wskazane przez przedsiębiorców
elementy, wielokrotnie przewijały się na stronach raportu, co podkreśla znaczącą ich wagę w realizacji
procesu powstawania nowych rozwiązań.

PODSUMOWANIE
Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest wyraźna zmiana jaka dokonała się w świadomości
społeczeństwa odnośnie roli biznesu. Na wadze zyskały poglądy, w myśl których dążenia przedsiębiorców
wyłącznie do optymalizacji zysków z pominięciem negatywnego wpływu na pracowników czy środowisko, przestały
być akceptowalne. Trend ten stał się podwalinami m.in. do stworzenia koncepcji społecznie odpowiedzialnego
biznesu, w pewnym sensie przyczynił się także do wyodrębnienia inteligentnych specjalizacji Mazowsza, które
poprzez focusowanie na lokalnych walorach będą w stanie lepiej sprostać oczekiwaniom mieszkańców regionu,
tworząc zarazem rozwiązania adekwatne do zgłaszanych potrzeb.
Analiza uwypukliła istniejące powiązania celów i założeń działalności społecznie odpowiedzialnego
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biznesu z działalnością innowacyjną o charakterze społecznym. Innowacje społeczne tworzone są na gruncie
wysokiego kapitału społecznego (w społecznościach otwartych, elastycznych, o silnych więzach międzyludzkich,
współodpowiedzialnych), czyli obejmują te sfery, do których szczególną wagę przywiązują przedsiębiorstwa
społecznie odpowiedzialne (CSR). W związku z tym uznać można, że biznes społecznie odpowiedzialny stanowi
dobry, a przede wszystkim gotowy grunt dla rozwoju innowacyjności społecznej, gdyż jego przeznaczeniem jest
odpowiadać za swój wpływ na otoczenie, czego wyrazem może być właśnie poszukiwanie innowacyjnych
społecznie rozwiązań.
Komisja Europejska określiła, że inteligentna specjalizacja ma być również narzędziem programowania
polityki innowacyjności mającym przyczyniać się do osiągania celów Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie możliwości
kreowania innowacji społecznych przez przedstawicieli inteligentnych specjalizacji. Jednym z celów strategicznych
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza jest - Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego
i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki, co doskonale wpisuje się w założenia projektowania
i wdrażania innowacji społecznych.
Ponadto zauważono, że nawiązanie sieci połączeń między lokalnymi interesariuszami, sferą biznesu
i nauki oraz mieszkańcami regionu stanowić może bazę i jednocześnie czynnik ułatwiający wdrożenie innowacji
społecznych. Podobnie istniejące partnerstwa czy kooperacje w ramach inteligentnych specjalizacji regionu są,
z uwagi na silne powiązania zróżnicowanych środowisk, idealnym polem do wdrażania innowacji społecznych.
Wydaje się też, że środowisko klastrowe poprzez swoją sieciową strukturę i zjawisko kumulacji różnych rodzajów
potencjałów i zasobów stwarza dużą przestrzeń dla rozwoju tego typu innowacji. Dobrze rozwinięta i adekwatna
infrastruktura wsparcia, jaka występuje w klastrach, sprzyja bowiem przyspieszeniu rozwoju innowacji społecznych.
Z jednej strony biznes społecznie odpowiedzialny jak i inteligentne specjalizacje regionu zdają się mieć
świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności za realizację procesu rozwoju innowacji społecznych, z drugiej zaś
wiedza odnośnie zagadnienia innowacji społecznych jest wśród nich nadal niewystarczająca (mniej niż 50%
badanych). Mimo stosunkowo niskiego stanu rozpowszechnienia pojęcia innowacji społecznych w gronie badanych
znalazły się podmioty, posiadające w swym dorobku skuteczne implementacje. Przedsiębiorcy najczęściej wdrożyli
projekty związane z edukacją oraz integracją członków społeczności lokalnej, stanowiące istotny element rozwoju
każdego społeczeństwa. Ponadto, z przeprowadzonych badań wynika, że bezapelacyjna większość
przedsiębiorców zarówno z CSR (76,3%) jak i inteligentnych specjalizacji (65,0%) gotowa jest uczestniczyć lub
planuje uczestniczyć we wdrażaniu innowacji społecznych. Jednak by to nastąpiło koniecznym jest zaistnienie
warunków sprzyjających wdrożeniom nowatorskich pomysłów. Największa ilość respondentów była zdania, że
innowacyjności sprzyjają dobre warunki dla finansowania innowacji społecznych (CSR – 75,0%, inteligentne
specjalizacje – 58,3%), a także odpowiednie wsparcie instytucjonalne. Wysoko została oceniona konieczność
istnienia sieci szerokiej współpracy między biznesem, organizacjami, instytucjami oraz nauką, która stanowiłaby
swoista platformę do wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Przedsiębiorstwa zazwyczaj dostrzegały
pozytywne aspekty płynące z podejmowania wspólnych działań między podmiotami reprezentującymi różne sfery
działania. Szczególnie korzystnie opowiedział się w tym temacie biznes społecznie odpowiedzialny, gdzie blisko
75% przedsiębiorców uważało, że połączenie sił wielu instytucji zdecydowanie przyczyni się lokalnie do
polepszenia integracji i aktywizacji mieszkańców. Tym niemniej jednak przedstawiciele biznesu nie widzieli się w
głównej roli w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych. Ich zdaniem zadanie to powinno należeć do instytucji
i urzędów (CSR – 33,8%, inteligentne specjalizacje – 25,8%) oraz władz samorządowych (CSR – 30,0%,
inteligentne specjalizacje – 16,7%). Warto natomiast dodać, że 30% przebadanych firm w obszarze inteligentnych
specjalizacji było zdania, że zarówno one, jak i społecznie odpowiedzialny biznes stanowią korzystny grunt by stać
się inkubatorami innowacyjności społecznej. Co ciekawe, społecznie odpowiedzialny biznes częściej niż siebie
(23,8%), w roli inkubatora innowacji społecznych, widział podmioty działające w ramach inteligentnych specjalizacji
regionu (27,5%).
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5. Rola samorządu oraz organizacji pozarządowych
we wspieraniu innowacji społecznych
5.1. UPOWSZECHNIENIE IDEI INNOWACYJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Jednym z etapów badania zmierzającego do poznania perspektyw rozwoju innowacji społecznych na
Mazowszu, było poznanie stanowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu
terytorialnego. Obie grupy zostały zapytane o doświadczenia we wdrażaniu innowacji, plany na przyszłość,
możliwość nawiązania współpracy na rzecz tworzenia nowych rozwiązań oraz czynniki, które ich zdaniem sprzyjają
kreowaniu innowacji. Punktem wyjścia, podobnie jak w przypadku pozostałych grup respondentów, było natomiast
określenie stanu wiedzy o innowacjach społecznych.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ponad połowa respondentów znała termin innowacji
społecznych (52,9%). Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych więcej niż 62% procent badanych
odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące znajomości definicji, natomiast w przypadku przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego liczba ta była znacznie niższa i ostatecznie nie przekroczyła 44%. Tym
niemniej jednak, korespondując z wynikami badania przeprowadzonego wśród mieszkańców i przedsiębiorców,
gdzie znacznie rzadziej deklarowano wiedzę w tym obszarze, wynik ten zapowiada się obiecująco. Należy jednak
zauważyć, że blisko 33% respondentów z tej grupy w odpowiedzi o definicję wybrało opcję „trudno powiedzieć”,
a średnio 14% respondentów w ogóle nie wiedziało, czym są innowacje społeczne.
Rysunek 34. Rozpowszechnienie pojęcia „innowacji społecznych” wśród przedstawicieli instytucji
i organizacji pozarządowych [%]
Czy wie Pan/i czym jest innowacja społeczna i innowacyjność społeczna?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

5.2. DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU INNOWACJI SPOŁECZNYCH
W ślad za upowszechnieniem wiedzy o innowacjach w danej grupie respondentów, podążają ich
doświadczenia we wdrażaniu projektów. Oznacza to, że przedstawiciele NGO’s nie tylko częściej niż
pracownicy JST wiedzieli czym są innowacje, lecz również częściej deklarowali ich wdrażanie (76,3%).
Zastanowić może tu fakt, iż więcej osób zadeklarowało doświadczenia w upowszechnianiu społecznie użytecznych
rozwiązań, niż deklarowało o nich wiedzę. Taki stan rzeczy podyktowany jest jedynie faktem odczytania przez
ankietera definicji innowacji społecznej, bezpośrednio po uzyskaniu odpowiedzi o stan wiedzy. Z badań zatem
wynika, że respondenci wielokrotnie nie mieli świadomości, że przemiany następujące w ich otoczeniu to
nic innego jak innowacje społeczne, a dopiero przytoczenie definicji i przykładów, pomogło
usystematyzować ich wiedzę. W związku z tym można sądzić, że na tym etapie prowadzone badanie
spełniło rolę promocyjną i w zakresie upowszechniania innowacyjności społecznej oraz systematyzowania
wiedzy z tego zakresu.
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Rysunek 35. Stan wdrażania innowacji społecznych [%]
Opracowane na podstawie pytania: Proszę wskazać jaka jest liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji
społecznych przez przedsiębiorstwo?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wśród przedstawicieli JST, którzy uczestniczyli we wdrażaniu innowacji społecznych (44,1%), najwięcej
wdrożonych dotyczyło integracji członków społeczności lokalnej (88,1%) oraz włączenie osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem (82,6%) i edukacji (71,6%), zaś w przypadku przedstawicieli NGO’s wdrożone
innowacje najczęściej dotyczyły edukacji (82,9%) i integracji członków społeczności lokalnej (78,3%). U obu grup
zbliżone do siebie wyniki ukazują, iż wdrożone innowacje społeczne często dotyczyły również samopomocy
w środowisku lokalnym (56% i 66,7%) i opieki na najmłodszymi (50,5% i 48,8%) oraz w przypadku instytucji aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (51,4%). Trochę rzadziej wdrażano innowacje
społeczne dotyczące pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych (45% i 38,8%), a w przypadku organizacji
pozarządowych – aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (26,4%).
Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe, które posiadały
doświadczenie we wdrażaniu innowacji, pełniły zazwyczaj wiele ról w procesie budowy i upowszechniania
innowacji. JST występowały najczęściej w roli koordynatora (94,5%), inicjatora i pomysłodawcy (91,7%), rzadziej
wykonawcy (82,6%). Z kolei organizacje pozarządowe właściwie w równym stopniu pełniły wszystkie z możliwych
funkcji w procesie tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych.
Rysunek 36. Rola instytucji oraz organizacji pozarządowych we wdrażaniu innowacji społecznych na
Mazowszu [%]
Jaka była rola JST/NGO’s, w którym jest Pan/i zatrudniony/a we wdrażaniu innowacji społecznej?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Najczęstszym źródłem finansowania wdrożonych innowacji społecznych, zarówno w przypadku JST
(88,1%), jak i organizacji pozarządowych (97,7%) okazały się środki gminy/powiatu. O ile w organizacjach
pozarządowych wyniki prawie jednoznacznie wskazują na jedno, dominujące źródło finansowania, tak w przypadku
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JST, niemal równie często ich przedstawiciele wskazywali na finansowanie środkami z Unii Europejskiej (85,3%).
JST zdecydowanie częściej niż NGO’s na realizację innowacji przeznaczały środki własne (65,1%). Najmniej
preferowanymi przez respondentów źródłami finansowania wdrożonych innowacji były inne środki rządowe (średnio
15%) oraz środki mieszkańców/obywateli (średnio 19%).
Rysunek 37. Źródła finansowania innowacji społecznych wdrożonych przez przedstawicieli instytucji i
organizacji pozarządowych [%]
Jakie były źródła finansowania wdrożonych innowacji społecznych?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Z przeprowadzonych badań wynika, że podmioty z analizowanej grupy wielokrotnie korzystały z różnych
instrumentów wsparcia, pomocnych przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Ogółem był to co trzeci badany, jednak
częściej korzystanie z dedykowanych rozwiązań obserwowano wśród przedstawicieli NGO’s (36,1%) niż JST
(31,2%). W obu grupach przeważyły jednak odpowiedzi zaprzeczające korzystaniu z instrumentów wsparcia i tak,
w przypadku NGO’s liczba ta wyniosła 57,4%, a u jednostek samorządu terytorialnego – 40,1%, co zdaje się
potwierdzać fakt, że innowacje najczęściej realizowane są ze środków własnych (rys.37.).

5.3. PLANY DOTYCZĄCE WDROŻEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Rezultaty wskazały, że badane podmioty cechuje raczej duża skłonność do podejmowania tematyki
innowacji społecznych w najbliższej perspektywie. Zainteresowanie to, szczególnie widoczne jest wśród
NGO’s, gdzie ponad 90% podmiotów planuje wdrożenie innowacji, w których to respondenci będą bezpośrednio
zaangażowani. W przypadku JST widoczne jest zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wprowadzeniem
w przyszłości innowacji społecznych (66,8%), co więcej niewiele ponad połowa respondentów zamierza w tym
procesie uczestniczyć. Należy jednak zauważyć, że w tej grupie pojawiło się ponad 30% odpowiedzi
niejednoznacznych, co może przemawiać, za faktem, że respondenci w momencie udzielania wywiadu nie byli w
stanie dokładnie ocenić swojej roli we wdrażaniu innowacji w przyszłości, co podyktowane jest specyfiką pracy i jej
podziałem w tych instytucjach.
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Rysunek 38. Plany dotyczące wdrażania innowacji społecznych wśród przedstawicieli instytucji oraz
organizacji pozarządowych [%]
Czy podmiot/respondent byłby gotowy uczestniczyć lub planuje uczestniczyć, we wdrażaniu innowacji społecznych?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Z doświadczeń respondentów wynikało, że dotychczasowe innowacje najczęściej finansowane były ze
środków własnych oraz środków Unii Europejskiej. Jak pokazują badania, obie formy stanowią preferencję JST
oraz NGO’s również w kontekście finansowania nowych pomysłów opracowanych w przyszłości. Należy zauważyć,
że o ile NGO’s stawiają głównie na środki własne, to jednostki samorządu terytorialnego oczekują, że innowacje
społeczne realizowane w przyszłości, sfinansowane zostaną ze środków UE.
Rysunek 39. Preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia przedsiębiorstw
na Mazowszu [%]
Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia JST/NGO's, w którym jest Pan/i
zatrudniony/a?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
W związku z powyższym należy podkreślić, że uczestnicy panelu eksperckiego zaznaczali konieczność
znalezienia nowych sposobów finansowania projektów innowacyjnych społecznie. Problem niewielu
możliwości finansowania tego typu projektów, które ograniczają się właściwie do źródeł publicznych bądź
prywatnych jest ich zdaniem znaczny i dotkliwy, gdyż wpływa na ograniczenie możliwości rozwoju innowacyjności
społecznej. Ponadto wraz z finansowaniem ze środków publicznych, idzie ich zdaniem konieczność osiągnięcia
„sukcesu”, czyli brak możliwości testowania i wypracowywania modeli coraz lepszych rozwiązań, co powoduje
niejaką sztywność innowacji społecznych finansowanych przez państwo i nierzadko pozorowanie osiągnięcia
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sukcesu, na potrzeby projektu. Jak mówiono w trakcie panelu ekspertów, znaczną barierą w zwiększaniu skali
wdrażania innowacji społecznych może być właśnie orientacja inicjatorów tylko na źródła publiczne:
„ Barierą jest to, że jeśli się pojawiają pieniądze publiczne, to nikt nie akceptuje ryzyka, to znaczy, że jak są
publiczne pieniądze to musisz obiecać, że będzie sukces (…) i teraz pierwszy krok zrobiło Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju (…) w konkursie na mikro innowacje, w których jest dopuszczony element ryzyka(…)”
[źródło: PE].
W związku z tym pojawia się sugestia otwarcia zarówno inicjatorów, jak i instytucji monitorujących,
na nowe, łączone formy finansowania innowacji społecznych jako elementu zwiększającego szanse
powodzenia wdrożenia, ale też dopuszczającego pewne ryzyko. Takimi formami może być łączenie źródeł
publicznych z prywatnymi czy choćby projekty docelowo samofinansujące się.
„My w innowacjach społecznych przyjmujemy tę właśnie prawie hybrydowość, czyli mieszają się i współdziałają ze
sobą różne formy działania, różne formy własności, różne formy aktywności i tak dalej i to, co mówimy,
prawdopodobnie będzie jedną z ważniejszych, ale nie można powiedzieć najważniejszą, będzie wiele form
współdziałania, łączenia, występowania, wykorzystywania kapitałów i teraz problem tylko taki, na ile my będziemy
w stanie spopularyzować i zaszczepić społeczeństwu te różne, inne, poza podziałem na wyłącznie prywatny i
wyłącznie publiczny kapitał” [źródło: PE].
Innym problemem związanym z
finansowaniem projektów ze źródeł publicznych jest kwestia
przekazywania praw autorskich. Eksperci jako barierę, czynnik hamujący rozwój innowacji społecznych
wymieniali także konieczność przekazywania praw autorskich przez innowatorów, których projekty są
finansowane ze środków państwowych.
„ co z tymi innowacjami, które faktycznie zostaną zgłoszone i wybrane do tego konkursu, co się z nimi będzie działo
i z tymi innowatorami, czy ci innowatorzy faktycznie zechcą sprzedawać, pokazywać swoje pomysły.
W momencie przekazania tego pomysłu do projektu, innowator nie będzie mógł pobierać za działanie w ramach
innowacji żadnych opłat, ale po zakończeniu projektu nie wróci do niego własność intelektualna, ponieważ
wszystkie prawa autorskie zostaną przydzielone, czy zostaną w ramach umowy przekazane ministerstwu i to jest
według mnie wielkie niebezpieczeństwo, my jeszcze o tym nie mówimy, ale po prostu wiąże się to z tym, że
innowacje społeczne nie mogą bazować na środkach publicznych tylko i wyłącznie” [źródło: PE].
Wielu uczestników powzięło wątpliwości czy to działanie faktycznie nie ograniczy skali wdrażania innowacji
społecznych, ale narzuci też konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań finansowania działań
o charakterze innowacji społecznych przez innowatorów. Ale także, zdaniem ekspertów, Państwo powinno zadbać
o wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sposobów finansowania i źródeł innowacyjności społecznej.
„Potrzebne są pewne regulacje prawne, bo my na razie jesteśmy na etapie regulacji prywatne - publiczne,
publiczne - prywatne, żeby zaistniały inne formy musi być regulacja” [źródło: PE].

5.4. WSPÓŁPRACA SEKTORA PUBLICZNEGO I POZARZĄDOWEGO
NA RZECZ WDRAŻANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Sieć szerokiej współpracy pomiędzy zróżnicowanymi środowiskami jest czynnikiem wspierającym
rozwój innowacji społecznych. Łączyć się on powinien z jednoczesnym ograniczeniem procedur biurokratyzacji
i większą elastycznością urzędów oraz instytucji nadzorujących wdrażanie tego rodzaju działań. Innowacyjność
społeczna wymaga dużego zaangażowania i współdziałania między przedstawicielami środowisk biznesu,
organizacji pozarządowych, obywateli oraz przy wsparciu JST czy szkolnictwa. Wszyscy włączeni w innowację
społeczną są wzmacniani poczuciem jedności, a jednocześnie mają świadomość, że pozytywne efekty wdrażania
obejmą także ich, gdyż innowacyjne społecznie rozwiązania mają służyć poprawie jakości życia jak najszerszych
społeczności i taki jest cel i główna cecha ich skalowania.
„To jest właśnie błędne pojmowanie innowacji, że one mają być dla społeczeństwa, tymczasem podstawowa
zasada jest taka, że one są dla społeczeństwa, realizowane ze społeczeństwem i przez społeczeństwo, czyli ani
rząd, ani tylko oddolne inicjatywy nie pomogą, jeżeli nie będzie współdziałania wszystkich (…) potrzebna jest
współpraca i każdy z nas może coś innego wnieść, ale niech on wnosi to, w czym jest najlepszy i wtedy
wyznaczając sobie ten cel, podnoszenie jakości, współpracując w tej różnorodności naszej i masie i następnie
wydłużając w czasie nasze więzi, nasze relacje, możemy te efekty osiągać (…)” [źródło: PE].
Wyniki badań wykazały, iż zdecydowana większość JST i organizacji pozarządowych współpracowało i/lub
współpracuje z organizacjami pozarządowymi (kolejno: 83,4% i 84%), a także z JST (75,3% i 76,3%). W przypadku
JST, współpraca przy tworzeniu oraz wdrażaniu innowacji społecznych, przebiegała/przebiega często również z
przedsiębiorstwami (68,4%) i z obywatelami (56,7%). Respondenci nie mieli większych wątpliwości, że połączenie
sił i podjęcie szerokiej współpracy między podmiotami przyczyni się do zwiększenia skali integracji i aktywizacji
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mieszkańców. Ponad 94% przedstawicieli NGO’s była otwarta na taką możliwość, z czego aż 76% było
zdecydowanie przekonanych o słuszności idei. Niewiele, bo tylko 2,4% było innego zdania. W przypadku
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego możliwość nawiązania współpracy z innymi przedstawicielami
sektorów wyraziło ponad 91%, z czego 55,5% to odsetek respondentów, którzy zdecydowanie dostrzegają taką
możliwość. Śladowe ilości respondentów zajmowały przeciwne stanowisko, pozostając niezainteresowanymi
kooperacją.
Rysunek 40. Możliwość nawiązania współpracy między przedstawicielami wszystkich sektorów w celu
integracji i aktywizacji mieszkańców [%]
Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, urzędami, instytucjami,
przedsiębiorstwami, a obywatelami/mieszkańcami miejscowości/gminy, na terenie której działa Pana/i JST/NGO's, w celu lepszej
integracji i aktywizacji mieszkańców?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wyniki ukazują, iż większości przedstawicielom instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych
trudno było określić, czy przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji Mazowsza mogą pełnić rolę inkubatorów
innowacyjności społecznej na Mazowszu, czego wyrazem jest fakt, że aż 65,7% respondentów z grupy NGO’s
i 46,2% z JST zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Taki stan rzeczy może być podyktowany tym, że
respondenci nie pracujący na co dzień w przedsiębiorstwach, nie byli w stanie wypowiedzieć się w tym temacie
i udzielić wiarygodnych odpowiedzi. Stąd też przeważnie zajmowali stanowisko neutralne. W przypadku JST,
w porównaniu do przeważającej liczby odpowiedzi „trudno powiedzieć” (46,2%), ponad 1/3 respondentów uznało,
że inteligentne specjalizacje z powodzeniem mogłyby pełnić funkcję inkubatora innowacyjności społecznej (36,4%),
natomiast zdecydowanie o tym przekonanych było 15,4%. W związku z tym można mówić o tendencji
dostrzegania roli inteligentnych specjalizacji regionu w kreowaniu i rozwoju innowacji społecznych.
Podobną sytuację zaobserwowano w przypadku pełnienia roli inkubatora innowacyjności społecznej przez
przedstawicieli społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Ponownie najwięcej respondentów udzieliło
niejednoznacznej odpowiedzi. Jednak częściej CSR w roli inkubatora widzieli przedstawiciele JST niż organizacji
pozarządowych.
W ocenie większości przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych,
najważniejszą rolę w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych na Mazowszu powinny pełnić władze
samorządowe (50,2% i 56,8%). Jednak o ile w tej kwestii obie grupy były zgodne to, na kolejnych pozycjach
pojawiły się znaczne różnice. Respondenci z grupy JST często podkreślali rolę władz państwowych (37,7%),
instytucji i urzędów (32%) oraz sektora pozarządowego (27,5%) w kwestii sprawowania pieczy nad procesem
innowacji. Z kolei w grupie organizacji pozarządowych poza władzami samorządowymi, dominującą rolę powinien
przejąć sektor pozarządowy (33,7%), inne podmioty (27,8%), a także instytucje i urzędy (20,7%). Najrzadziej
wskazywano na środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólne, przedsiębiorców realizujących politykę CSR oraz
inteligentne specjalizacje regionu. Co ciekawe zupełnie inne zdanie w tej kwestii miał biznes, z powodzeniem
widząc się w roli podmiotu odpowiedzialnego za przebieg procesu wdrażania innowacji społecznych.
Podobne wyniki uzyskano w kwestii podmiotów odpowiedzialnych za gromadzenie i upowszechnienie
wiedzy o innowacjach społecznych na terenie Mazowsza. Przedstawiciele zarówno instytucji, jak i organizacji
pozarządowych, w roli propagatora innowacji społecznych na Mazowszu widzieli władze samorządowe
(55,9% i 59,2%). Przedstawiciele JST dość często wybierali również władze państwowe (41,7%) i instytucje/ urzędy
(36,8%). Natomiast respondenci z organizacji pozarządowych zwrócili większą uwagę na podniesienie znaczenia
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sektora pozarządowego (33,7%) i innych typów podmiotów (25,4%) w gromadzeniu i rozpowszechnieniu informacji
o innowacjach.

Rysunek 41. Podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i wdrażanie innowacji społecznych na Mazowszu
w opiniach przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych [%]
Kto Pana/i zdaniem powinien pełnić najważniejszą rolę w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych na Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Rysunek 42. Podmioty odpowiedzialne za gromadzenie i upowszechnianie innowacji społecznych na
Mazowszu w opiniach przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych [%]
Kto Pana/i zdaniem powinien odpowiadać za gromadzenie i upowszechnianie informacji o innowacjach społecznych na
Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Poza wskazanymi powyżej podmiotami odpowiedzialnymi za upowszechnianie wiedzy o innowacjach,
respondenci zauważają ogromną rolę mediów, zarówno krajowych, jak i lokalnych w upowszechnianiu innowacji
społecznych. Media krajowe mogłyby pełnić doniosłą funkcję edukatora społecznego w tym zakresie i wpływać na
całościowe zmiany światopoglądu społeczeństwa, w którym innowacyjność społeczna zajmie ważne miejsce.
Eksperci mają swoje pomysły w tym zakresie, obejmujące kampanie społeczne czy choćby zamieszczanie wątków
innowacji społecznych w popularnych serialach, aby dotrzeć z tą ideą do jak najszerszych grup. Ponadto
uczestnicy panelu podkreślali wagę pokazywania dobrych przykładów z wdrażania innowacji społecznych
w innych krajach. Nacisk powinien być kładziony przede wszystkim na przedstawianie efektów w postaci poprawy
zadowolenia i jakości życia osób objętych zmianą. Jak podkreślano, przykłady lepiej zobrazują ideę innowacyjności
społecznej niż skomplikowana terminologia.
„Pokażmy społeczeństwu przykłady takich innowacji, bo definicja, teoria, to jest za trudne dla wielu osób, ale
właśnie chociażby samorządy, żeby umożliwiały, pokazywały dobre przykłady innowacji, być może należałoby też
zaczerpnąć wiedzy właśnie z zagranicznych innowacji (…)”[źródło: PE].
Stosowanie dobrych przykładów w przestrzeni publicznej jest chyba najsilniejszym czynnikiem
wpływającym w pierwszej kolejności na upowszechnienie, a następnie zwiększenie skali wdrażania
innowacji społecznych i zaaprobowanie tego rozwiązania przez opinię publiczną. Takie całościowe zmiany
mogą się dokonywać tylko przy asyście mediów i zrozumieniu przez ich przedstawicieli pełnionej roli oraz
dostosowaniu do tendencji społecznych.
„Z telewizją publiczną rozmawiać o tym, jak można taki program zrobić (przyp. o tematyce innowacji społecznych),
bo wierzę, że on by miał swoją dużą oglądalność. Jest nawet w telewizji ustawowo zagwarantowany czas, że
trzeba opowiadać o różnych takich pożytecznych społecznie rzeczach, tylko ten czas antenowy jest w czwartek
o 5:30 rano (…)”[źródło: PE].
Jednak najważniejszą wagę eksperci nadają mediom oraz samorządom lokalnym. Upowszechnianie
i gromadzenie wiedzy o innowacjach powinno odbywać się lokalnie, bo taki zasięg ma największą siłę
oddziaływania.
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„Media lokalne są bardzo ważne, lokalne zdjęcie (…) jest też zdjęcie szkoły, w takich właśnie lokalnych
środowiskach mają dużą rolę do odegrania właśnie lokalne media” [źródło: PE].
„Jedna gmina mogłaby brać dobry przykład z innych gmin, z całej Polski, prawda, bo to nie muszą być tylko
pomysły z zagranicy” [źródło: PE].
Równie ważni w propagowaniu idei innowacyjności, biorąc pod uwagę lokalność upowszechniania
i gromadzenia informacji o innowacjach, będą liderzy lokalni, czyli inicjatorzy wdrażania różnych inicjatyw
i przedsięwzięć społecznych. Ich rola jest o tyle ważna, że to na nich spoczywa największy obowiązek jeśli chodzi
o upowszechnianie idei innowacyjności społecznej.
„Duża rola inicjatorów innowacji społecznych będzie na poziomie lokalnym, czyli nawet osób pojedynczych
i rzeczywiście jest to ważne i też krzewienie tej postawy, tak mi się wydaje, społecznej, aktywności,
zaangażowania, współodpowiedzialności” [źródło: PE].
Jednym z pomysłów ekspertów, zaczerpniętym z doświadczeń zawodowych jest łączenie liderów i ich
nauka poprzez przykład. Mogłoby się to odbywać poprzez np. wizyty studyjne, w których lider lokalny z jednej
miejscowości miałby możliwość odwiedzenia i poznania mechanizmów wdrażania i efektów wdrożenia innowacji
społecznej w innej miejscowości czy regionie i ewentualne przeskalowanie do swojej społeczności. Podejście takie
może być niekończącym się źródłem pomysłów na innowacje społeczne, a jednocześnie pożyteczną nauką, która
pozwoli uniknąć powielania tych samych błędów przy wdrażaniu innowacji.
„Niektóre mechanizmy takiego pokazywania siebie nawzajem, przywożenia na przykład takich szczególnie
rokujących liderów do siebie nawzajem, pokazywania na czym polega w praktyce robienie tego, to mi się wydaje
takie, nie tam na konferencjach machanie fajnymi filmami i tam prezentacjami (…), tylko naprawdę (…) żeby on
pojechał, zobaczył (…)[źródło: PE].
„Jest takie stowarzyszenie, oni bardzo skutecznie pokazują, że te innowacje społeczne wymagają cierpliwości
i takiej konsekwentnej pracy przez lata. Oni wynajdują właśnie lokalnych liderów, czasem to są osoby
z samorządu, czasem z lokalnych organizacji, zakonnica z kościoła, nie wiem, były więzień, no bardzo różne
osoby, które generalnie się tam pojawiają, które mają taki gen, widać, że im się coś chce i oni (przyp. to
stowarzyszenie) bardzo wzmacniają takie kompetencje bycia mądrym lidem (…), ale nie wyrywają ich stamtąd, to
jest wspaniałe, to znaczy, że oni to są osoby, które zostaną tam, skąd jakby przychodzą i oni najpierw pracują nad
ich wzmacnianiem, budują z nich grupy (…)”[źródło: PE].
Należy pamiętać, że kreowanie innowacji społecznych to nie tylko kwestia biznesu, NGO’s czy instytucji.
Innowacje dedykowane powinny być społeczeństwu i również przez nie tworzone. Dlatego też respondenci kładli
duży nacisk na konieczne zmiany świadomościowe, jakie muszą zajść w społeczeństwie polskim. Ich
zdaniem zmiany te powinny zaczynać się na etapie nauczania początkowego i objąć dzieci już na etapie
przedszkola czy szkół podstawowych. Taka zmiana wymagać będzie reform systemu edukacji oraz
dokształcenia kadry nauczycielskiej pod kątem pobudzania kooperacji zamiast rywalizacji i krzewienia działań
prospołecznych już u najmłodszych dzieci.
„(…) Od tego trzeba chyba zacząć tak naprawdę, że w długofalowym okresie, patrząc na te zmiany tak naprawdę
powinniśmy chyba zacząć od właśnie programów i od kształcenia, dokształcania kadry nauczycielskiej i to od tego
najniższego poziomu nauczania” [źródło: PE].
Jak podkreślano, przykład idzie z góry, a dobrym propagatorem idei innowacyjności społecznej
opartej na współodpowiedzialności i zaufaniu mogą być właśnie nauczyciele, którzy umiejętnie takich
młodych ludzi poprowadzą i wesprą.
„Kadra nauczycielska, przecież nauczyciele są świetnymi, uważam, stymulatorami do innowacji, powiedzieliśmy, że
wiele świetnych pomysłów rodzi się w głowach bardzo młodych ludzi. Czyli ważny jest kontakt z kimś, kto mógłby
pomóc w inkubowaniu tych pomysłów” [źródło: PE].
Eksperci dostrzegają jednak pozytywny trend, w którym innowatorami społecznymi coraz częściej są
bardzo młode osoby, z ciekawym pomysłem i mocą sprawczą.
„Co jest bardzo budujące, są projekty tworzone przez ludzi młodych, fantastyczne, współczesne, nowoczesne,
aktywizujące instytucje, banki, ludzi, kolegów, koleżanki, no wszystkich po prostu, łącznie z pewną taką akceptacją
i powiedziałabym politycznym wsparciem rządu (…) Także jest nadzieja, że ci młodzi będą rozkręcać to własnymi
siłami, bo naprawdę pomysły mają bardzo, bardzo wysokie i prawdziwe” [źródło: PE].

5.5. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Przeprowadzone badania uwidoczniły, że jednostki samorządu terytorialnego oraz sektor pozarządowy
posiadają na swoim koncie doświadczenia we wdrażaniu i projektowaniu innowacji, co więcej wielu
z respondentów wyraziło swoje pozytywne nastawienie w odniesieniu do możliwości wdrożenia społecznych
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udogodnień w przyszłości. Tym niemniej jednak, nadal wiele podmiotów nie jest tym zainteresowanych. Dlatego też
wydaje się zasadne by poznać stanowisko badanych o czynnikach, które sprzyjają ich zdaniem rozwojowi innowacji
społecznych na Mazowszu.
Za najważniejsze i zdecydowanie dominujące czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych na
Mazowszu przedstawiciele JST i organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy zgodnie uznali: dobre warunki
dla finansowania innowacji społecznych (kolejno: 90,7% i 84%), a także dobre wsparcie instytucjonalne (65,2%
i 68,6%).
Wśród respondentów z instytucji samorządowych rzadziej wybierano czynnik: duża liczba organizacji
pozarządowych (18,2%) i wysoki poziom zaufania społecznego (13%), najrzadziej jednak wskazywano na:
zamożność społeczeństwa (0,8%), niski poziom bezrobocia (0,8%), wysoki poziom tolerancji dla odmienności
(0,8%) i dużą integrację międzypokoleniową (0,8%). Z kolei wśród przedstawicieli NGO’s rzadziej wskazywano
również na wysoki poziom zaufania publicznego (15,4%), natomiast w ogóle nie wybierano czynników: zamożność
społeczeństwa, niski i wysoki poziom bezrobocia, wysokie nakłady na B+R i sieć szerokiej współpracy między
sektorem biznesu-organizacji-instytucji-nauki.
Rysunek 43. Czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych na Mazowszu [%]
Które czynniki, Pana/i zdaniem, sprzyjają rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonych badań, których uczestnikami byli przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, można wnioskować, że wiedza odnośnie innowacji społecznych
jest stosunkowo niska, aczkolwiek wyższa niż w przypadku mieszkańców regionu. Część respondentów zdobyła
w przeszłości doświadczenie we wdrażaniu innowacji, jednak częściej niż JST dotyczyło to organizacji
pozarządowych. Realizacja nowatorskich innowacyjnie pomysłów odbywała się głównie za sprawą finansowania
ze środków własnych oraz budżetu Unii Europejskiej, jednak w toku trwania panelu ekspertów, zwrócono uwagę
na konieczność rozwijania nowych form finansowania. Choć badane grupy podkreślały fakt nawiązywania
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współpracy na rzecz budowy innowacji społecznych, to jednak pojedyncze partnerstwa dalekie były od
stworzenia całej sieci szerokiej współpracy pomiędzy zróżnicowanymi środowiskami, która wsparłaby proces
zarówno tworzenia, jak i wdrażania nowych pomysłów. Zdaniem respondentów w roli inicjatorów innowacji oraz
organizacji odpowiedzialnych za ich wdrażanie, najlepiej sprawdziłyby się władze samorządowe, państwowe
oraz instytucje i urzędy. One również powinny być odpowiedzialne za gromadzenie i upowszechnianie informacji
o innowacjach. Co więcej, zdaniem ekspertów zgromadzonych na panelu, rola samorządów jest jednoznaczna –
samorządy mają najważniejsze zadanie jeśli chodzi o upowszechnianie innowacji społecznych. Dysponują
instrumentami o zasięgu lokalnym – np. wydają biuletyny czy gazety lokalne, w których ważne miejsce powinny
zająć informacje o innowacjach społecznych wdrożonych lokalnie, ale też regionalnie, co spełni rolę
propagowania idei.
„Też praca z samorządami (…) i pokazywanie konkretnych rzeczy, które można zrobić albo już ktoś zrobił, żeby
oni też sami spróbowali to zrobić, to mi się wydaje, że to może zadziałać” [źródło: PE].
Samorząd mógłby być odpowiedzialny także za opracowanie i wdrożenie platformy wiedzy i wymiany
doświadczeń o innowacjach społecznych, na których nieodpłatnie lub docelowo za niewielką odpłatnością
innowatorzy społeczni mogliby samodzielnie uzupełniać swoistą bazę innowacji społecznych, w której każdy
użytkownik pełniłby rolę administratora i miał możliwość modyfikowania treści poprzez dodanie informacji o
wdrażanych lub wdrożonych innowacjach społecznych, a jednocześnie stanowiłoby to pewną reklamę dla
takiego projektu i innowatora. Baza taka byłaby zarządzana przez np. Urząd Marszałkowski, który
odpowiedzialny byłby za otoczkę merytoryczną (niezbędne definicje, pojęcia, terminologia, źródła wiedzy, linki
do artykułów, a także szatę graficzną, dbał o zamieszczanie aktualnych informacji (np. konkursów dotyczących
innowacji społecznych, regulacji prawnych, itp.), linków czy stron zaprzyjaźnionych oraz innych informacji
istotnych dla tematyki platformy. Odpowiedzialny byłby także za reklamę prowadzonej platformy i idei
innowacyjności społecznej (np. banery reklamowe, roll up’y, itd.). Na platformie mogłoby znaleźć się także forum
wymiany doświadczeń, na którym innowatorzy społeczni mogliby dzielić się spostrzeżeniami i swoimi
doświadczeniami związanymi z wdrażaniem innowacji społecznych. Platforma taka stanowiłaby cenną bazę oraz
zbiór wiedzy i stanu wdrażania innowacji społecznych w województwie mazowieckim.
„Taka platforma wiedzy i to by mogła być też jakaś platforma wymiany doświadczeń między tymi innowatorami,
można by było w taki sposób to wzbogacić” [źródło: PE].
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6. Studium przypadku
6.1. SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY TYZE.COM (OSOBISTA SIEĆ OPIEKI)
Opis innowacji społecznej i cele wdrożenia
Etmanski i Cammack (założyciele kanadyjskiej organizacji PLAN - Planned Lifetime Advocacy Network
i twórcy serwisu społecznościowego Tyze.com) stawiają sobie za cel zapewnienie bezpiecznej i godnej przyszłości
osobom niepełnosprawnym. W jego realizacji skupiają się między innymi na budowaniu społecznych sieci
wsparcia. Zdaniem twórców idei, zbudowanie systemu uwzględniającego wagę relacji międzyludzkich dla
dobrostanu pacjentów jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Wydaje się ono szczególnie ważne w dobie
kryzysu, gdy trudno liczyć na wsparcie finansowe czy instytucjonalne ze strony państwa, a także w obliczu
problemów z jakimi zmagają się systemy opieki zdrowotnej.
Głównym celem innowacji jest zwiększenie skuteczności działania sieci wsparcia osoby niepełnosprawnej,
umożliwiający współpracę wszystkich osób, które opiekują się niepełnosprawnym: krewnych, przyjaciół, lekarzy,
pracowników opieki społecznej czy wolontariuszy. Tyze jest przedsięwzięciem społecznym stworzonym, aby
przyspieszyć przyjęcie modelu sieci opieki. Pomoże w rozwinięciu takiej formy opieki, która nie będzie przyczyniać
się do przeciążenia jednej osoby obowiązkami związanymi z opieką nad osobą starszą czy niepełnosprawną.
Sposób wdrożenia
Tyze.com jest modelem osobistej sieci opieki skupionym wokół jednej osoby. Sieć budują członkowie rodziny,
krewni, przyjaciele, a także pracownicy opieki formalnej (pielęgniarki, opiekunki, lekarze). Serwis wykorzystuje
technologię chmurową, aby pomóc ludziom w opiece. Dostęp do konta w serwisie jest bezpieczny, a przede
wszystkim praktyczny. Umożliwia:
Komunikowanie między osobami zaangażowanymi w opiekę,
Planowanie spotkań i innych ważnych terminów we wspólnym kalendarzu,
Udostępnianie plików, zdjęć, aktualizacji,
Połączenie z siecią z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu.
W serwisie Tyze włączona jest obsługa technologii, która tworzy bezpieczne sieci on-line w celu ułatwienia
przeplatania relacji i połączeń. Sieć opieki jest tworzona wokół konkretnej osoby, np. może koncentrować się na
starszej osobie, która doznała udaru, dzięki czemu dostawcy usług opieki zdrowotnej i większy krąg rodziny czy
przyjaciół może zapewnić takiej osobie towarzystwo, monitoring, nawigację całego systemu oraz wsparcie
instrumentalne. Dostęp do sieci osobistej Tyze jest kontrolowany przez pacjenta/klienta lub bliskiego członka
rodziny lub przyjaciela, a członkowie sieci muszą zostać zaproszeni do uczestnictwa w sieci. Serwis Tyze.com
sprzyja także walce z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, niepełnosprawnych, ponieważ pozostają one online,
pomimo, że same nie korzystają z Internetu, a robi to za nich ktoś inny.
Główne cechy
Cechy wdrożonej innowacji społecznej to:
- międzysektorowość – w trakcie realizacji opieki współpracują ze sobą osoby reprezentujące opiekę formalną
(służba zdrowia, sektora pomocy społecznej) oraz członkowie rodziny czy przyjaciele (opieka nieformalna). Serwis
Tyze.com jest prowadzony przez fundację we współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami na świecie.
- otwartość i współpraca – współpraca między osobami zaangażowanymi w opiekę jest warunkiem koniecznym
i podstawowym celem. Ponadto sieć osobistej opieki tworzy się w oparciu o wspólne doświadczenia czy motywacje
osób uczestniczących, a opiera się na solidnym fundamencie otwartości i zaufania.
- oddolność – do świadczenia opieki może dołączyć się każdy, kto został zaaprobowany przez osobę
administrującą kontem.
- lepsze wykorzystanie środków i zasobów – tego rodzaju innowacja sprzyja wykształceniu efektywniejszej formy
opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy starszymi. Jednocześnie każda z osób zaangażowanych
w świadczenie opieki może wesprzeć osobę potrzebującą tym, co potrafi najlepiej. Pozwala to na zaspokojenie
specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu predyspozycji osób świadczących opiekę.
Uczestnicy
Tyze ma ok. 7000 użytkowników i współpracuje z 50 organizacjami w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii. Partnerzy to: Province of British Columbia, Fundacja Robert Wood Johnson, Departament Zdrowia Wielkiej
Brytanii i JW McConnell Family Foundation.
Realizatorzy
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Kanadyjska organizacja PLAN - Planned Lifetime Advocacy Network we współpracy z licznymi
organizacjami rozproszonymi w Kanadzie i Europie.
Finansowanie
Środki finansowe fundacji J.W. McConnell Family Foundation w ramach specjalnego funduszu The
Belonging Fund.
Upowszechnienie/dyfuzja
Serwis Tyze.com został upowszechniony miedzy innymi w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych. Jest użytkowany z dużym powodzeniem i zdobywa coraz większą popularność na świecie.

6.2. PROJEKT „MEMO – MULTIMEDIALNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE
PAMIĘĆ I AKTYWIZUJĄCE OSOBY STARSZE”
Opis innowacji społecznej i cele wdrożenia
Przemiany demograficzne sprawiają, że w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej liczba osób starszych
rośnie szybciej niż liczba nowych urodzeń. Z tego względu, że seniorzy stanowią coraz większy odsetek populacji,
a średnia długość życia ulega wydłużeniu, ważne jest, aby osoby starsze dożywały później starości w dobrej
kondycji umysłowej. Dlatego coraz częściej podejmowane są działania, których celem jest zaktywizowanie tych
osób oraz zapobieganie negatywnym zmianom w funkcjonowaniu poznawczym. Między innymi takim przykładem
wykorzystania nowych technologii i cyfrowego dziedzictwa jest projekt „MEMO – Multimedialne narzędzie
wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”, który jest realizowany przez Fundację Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Laboratorium EE oraz Miasto Gdynia
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Polega on na zaprojektowaniu urządzenia multimedialnego
przeznaczonego dla osób starszych, które ma służyć stymulowaniu pamięci i czynności poznawczych, a także
inicjować interakcje społeczne oraz wspierać relacje społeczne zarówno wewnątrz-, jak i międzypokoleniowe.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie procesów pamięciowych seniorów za pomocą specyficznej
kategorii bodźców jakimi są obrazy lub dźwięki związane z ich osobistą przeszłością. Stworzony zostanie rodzaj
stolika z modułem umożliwiającym intuicyjną obsługę i wyświetlanie różnego typu materiałów audiowizualnych.
Będą nimi właśnie zdigitalizowane zasoby kultury, umożliwiające dostęp oraz interakcję z materiałami archiwalnymi
związanymi z indywidualnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z poszczególnymi etapami życia osób
starszych. Dostęp do cyfrowych zasobów kultury to także doskonała szansa na integrację społeczną i edukację
kulturalną osób zagrożonych wykluczeniem, pochodzących zwłaszcza z małych miejscowości, posiadających
szczególne potrzeby (m.in. niepełnosprawnych czy osób starszych).
Sposób wdrożenia
Projekt realizowany jest w terminie 2015.04.01 - 2017.10. W ramach projektu przewidziano
przeprowadzenie badań, w których porównana zostanie skuteczność wybranych technik aktywizacji w grupie
seniorów w kilku miastach (m.in. Warszawa, Gdynia). W dalszej części projektu techniki te zostaną wykorzystane
do konstrukcji prototypowego urządzenia aktywizującego procesy poznawcze seniorów (specjalistyczne
oprogramowanie lub specjalne urządzenie (np. księgi pamięci, stoliki pamięci), które wspomagałyby pamięć
seniorów. Proces projektowania będzie osadzony w metodologii user-centered design, czyli projektowaniu
zorientowanym na użytkownika, odbywającym się z jego udziałem.
Główne cechy
Cechy wdrożonej innowacji społecznej to:
- międzysektorowość – w trakcie realizacji projektu współpracują ze sobą przedstawiciele organizacji
pozarządowych, przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz osób starszych.
- otwartość i współpraca – współpraca między poszczególnymi sektorami odbywa się na każdym etapie, począwszy
od opracowania projektu.
- oddolność – innowacja jest zainicjowana przez osoby dostrzegające konieczność poprawy sytuacji życiowej osób
starszych.
- rozwijanie nowych zasobów i możliwości – oprócz podniesienia jakości życia osób starszych poprzez wsparcie
procesu utrzymywania kondycji umysłowej, osoby starsze mają możliwość poznania obsługi urządzeń
multimedialnych, co sprzyja włączeniu cyfrowemu tej kategorii społecznej.
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Uczestnicy
Adresatami (uczestnikami, odbiorcami) projektu są nie tylko osoby, które aktywnie korzystają z możliwości
utrzymywania sprawności stwarzanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, lecz także osoby mniej aktywne
poznawczo (osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, osoby starsze korzystające z Miejskich
Ośrodków pomocy Społecznej). W zamyśle projekt jest skierowany do placówek i instytucji działających na rzecz
osób starszych: domów opieki, szpitali czy centrów aktywności seniora. Jednak będzie mógł być wykorzystywany
także przez użytkowników indywidualnych.
Realizatorzy
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Laboratorium EE oraz Miasto Gdynia.
Finansowanie
Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (kwota 151
625 PLN).
Upowszechnienie/dyfuzja
Projekt w trakcie realizacji. Jednak zakłada się upowszechnienie urządzeń opracowanych
w ramach projektu w placówkach i instytucjach zajmujących się problemami osób starszych. Przewiduje się również
dostępność oprogramowania bądź urządzenia także dla klientów indywidualnych.

6.3. HITACHI W WIELKIEJ BRYTANII
Opis innowacji społecznej i cele wdrożenia
Kampania japońskiego koncernu Hitachi, która pojawiła się w mediach na całym świecie, w tym także
w Polsce („Social innovation. It’s our future”), dotyczy kwestii innowacji społecznych i ich roli w dzisiejszym świecie.
Firma skupia się przede wszystkim na ograniczaniu szkodliwego wpływu życia w dużych miastach. Twórcy
kampanii wskazują m.in. na następujący, dotkliwy problem związany z życiem w miastach, mianowicie wielokrotny
wzrost zapotrzebowania na energię związany z prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców miast do roku 2030
(blisko 60% ludności świata zamieszkiwać będzie miasta). Hitachi próbuje wyjść naprzeciw m.in. tym problemom
i ponosi starania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców dużych miast. W tym celu firma
zaangażowała się społecznie w projekt „Innowacje społeczne”, który łączy nowoczesne systemy infrastruktury oraz
technologie informatyczne. Przedstawiciele korporacji podejmują przy tym współpracę z instytucjami i decydentami
oraz członkami społeczności miejskich.
Celem innowacji społecznych w rozumieniu kadry zarządzającej HITACHI jest stworzenie zrównoważonego
społeczeństwa, w którym potrzeby ekonomiczne i środowiskowe są realizowane w harmonijny sposób.
Sposób wdrożenia
Firma Hitachi realizowała w Wielkiej Brytanii projekt demonstracyjny pod nazwą Smart communities, który
był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię i zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych w Greater
Manchester, co narzuciło konieczność poszukiwania coraz czystszych i bardziej stabilnych źródeł energii. Firma
Hitachi w konsorcjum z brytyjską organizacją pozarządową wykorzystała zaawansowane rozwiązania
informatyczne do wspomagania transmisji i dystrybucji energii, polegające na wytwarzaniu niskowęglowej energii.
Projekt miał na celu pokazanie i wypróbowanie nowej, ekologicznej technologii grzejnictwa domowego, które
w połączeniu z inteligentną platformą ICT umożliwić może zbilansowanie poboru energii w całej sieci krajowej.
Główne cechy wdrożonej innowacji społecznej
Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na zainstalowanie blisko 600 pomp ciepła na obszarze Greater
Manchester, a tym samym wpłynęło na podniesienie jakości życia mieszkańców aglomeracji. Cechy wdrożonej
innowacji społecznej to:
- międzysektorowość – w trakcie realizacji projektu współpracowali ze sobą przedstawiciele środowiska biznesu
(Hitachi), organizacji pozarządowych (Northwards Housing) oraz decydentów (władze miasta Manchester).
- otwartość i współpraca – w projekcie podkreślano znakomitą współpracę między przedstawicielami konsorcjum
a innymi interesariuszami.
- współzależność – projekt był prowadzony wspólnie przez przedsiębiorstwo i organizację non-profit, które były od
siebie współzależne.
- lepsze wykorzystanie środków i zasobów – zastosowane w projekcie rozwiązania wpłynęły na ograniczenie
zużycia paliw kopalnych i wykorzystanie ekologicznych rozwiązań energetycznych.
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Uczestnicy
Uczestnikami czy też odbiorcami wdrażanej innowacji byli mieszkańcy oraz samorząd Greater Manchester.
Realizatorzy
Projekt realizowany był w konsorcjum składającym się z Northwards Housing oraz Hitachi Europe Ltd., we
współpracy z szerokim środowiskiem interesariuszy – m.in. władzami miasta Manchester (GMCA) oraz
mieszkańcami aglomeracji.
Finansowanie
Projekt finansowany był przez Japońską Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii
Przemysłowych (NEDO - New Energy and Industrial Technology Developmen Organization).
Upowszechnienie/dyfuzja
Zakłada się upowszechnienie prototypowego rozwiązania w całym Manchesterze, a w kolejnych etapach
zbilansowanie poboru energii w całej sieci krajowej w Wielkiej Brytanii. Brak jednak konkretnych danych
z postępów w realizacji tych założeń.

6.4. KOOPERATYWY MIESZKANIOWE (COHOUSING, SELF-MADE CITY)
Opis innowacji społecznej i cele wdrożenia
Kooperatywy mieszkaniowe (inaczej budynki typu self-made) to oddolne inicjatywy realizowane przez
przyszłych mieszkańców, którzy planują mieszkać i żyć wspólnie, dzieląc wspólne prawo własności do
wybudowanych obiektów. Potencjalni mieszkańcy razem ustalają koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
przydzielają lokale mieszkalne, a często też usługowe. W planie zagospodarowania zwykle uwzględnia się również
wspólną przestrzeń dla wypoczynku i rozrywki – np. świetlicę, bibliotekę, siłownię, bawialnię dla dzieci, salę do
spotkań integracyjnych, przyjmowania gości, wspólny aneks kuchenny. Mieszkańcy planują też strefy zieleni, place
zabaw, altany czy miejsca do uprawiania sportu. W samym budynku tworzona jest też często pralnia, suszarnia,
spiżarnia, rowerownia czy wózkownia. W Europie kooperatywy mieszkaniowe określa się jako cohousing, który
pozwala wybudować mieszkania dla osób chcących żyć wspólnie, przy stawkach znacznie niższych od rynkowych.
Mieszkańcy pełnią funkcje zarządcze na swoim osiedlu, a tytuł własności jest we wspólnym posiadaniu i każdy ma
wpływ na decyzje dotyczące wspólnoty.
Cohousing jest inicjowany, organizowany i utrzymywany przez mieszkańców. Dzięki temu każdy czuje się
pełnoprawnym członkiem kooperatywy, jest twórcą i jednocześnie wytwórcą, co prowadzi do wzrostu poczucia
identyfikacji z grupą czy odpowiedzialności członków.
Cohousing rozwinął się w latach 60. w Danii, ale w szybkim tempie spopularyzował się również w Holandii,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych. W Polsce pomysł ten dopiero kiełkuje, powstają
zalążki pierwszych takich inicjatyw (Gdynia). Miasto Wrocław natomiast jako pierwsze wsparło ideę cohousingu
poprzez przekazanie części gruntów pod inwestycję w Nowych Żernikach.
Interesującym przykładem self-made city jest hiszpańskie osiedle Trabensol. Zostało założone przez 100
hiszpańskich 60- i 70-latków z Madrytu, którzy nie chcieli stać się w przyszłości ciężarem dla swoich rodzin lub też
„egzystować” w domach starości, w związku z czym założyli własne wymarzone osiedle, w którym mieszkania
prywatne stanowią jedynie 1/4 zabudowy, zaś pozostałe tereny stanowią część wspólną i są wspólnie zarządzane
przez członków kooperatywy. Podobnie na przedmieściach Paryża powstała wspólnota mieszkaniowa Maison des
Babayagas (z franc. Dom Bab Jag). W kooperatywie tej, zainicjowanej przez 80-letnią feministkę, organizowane są
np. zajęcia z filozofii czy tańca. Zatem wykorzystanie idei cohousingu może być z powodzeniem stosowane jako
element podnoszenia jakości życia także u seniorów. W Berlinie już od około 12 lat powstają budynki mieszkalne
realizowane nie przez deweloperów, ale przez przyszłych właścicieli i lokatorów.
Wiele z tego typu przedsięwzięć jest przynajmniej w części ekologicznych, niektóre są całkowicie
pasywne. Często są to zabudowania energooszczędne, funkcjonujące w oparciu o odnawialne źródła energii.
Liczne budynki to eksperymenty przestrzenne, zmierzające do stworzenia możliwie elastycznej przestrzeni
funkcjonalnej. Bardzo często są to zupełnie nowe, innowacyjne pomysły, pozwalające na szybkie przemiany
wnętrz, które podnoszą jakość życia, co powoduje, że można je traktować jako innowacje społeczne.
Celem kooperatywy jest bez wątpienia podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wzmocnienie więzi
międzyludzkich, oszczędność wykonania i utrzymania czy stosowanie ekologicznych rozwiązań w wykonaniu.
Sposób wdrożenia
Projekt typu kooperatywa mieszkaniowa rozpoczyna jedna bądź kilka osób, które mają odpowiedni pomysł
i chcą zrealizować go razem z innymi osobami. Osoby takie oprócz jednej motywacji, powinny mieć także wspólne
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cele, np. chęć ekologicznego życia. Inicjatorem często bywa architekt, który z racji odpowiedniej wiedzy, może
opracować projekt zabudowy. Najbardziej kosztownym etapem jest początek inwestycji, czyli zakup działki. Cena
terenu stanowi pokaźny procent ogólnego kosztu inwestycji. Następnie złożyć można wniosek o kredyt na budowę.
Gdy projekt uda się wdrożyć i doprowadzić do końca, powstaje kooperatywa mieszkaniowa. Ideą tej innowacji jest
własność, która jest przypisana do kooperatywy. Właściciel mieszkania może w nim zostać na zawsze lub
przekazać je członkom rodziny. Nie ma jednak możliwości sprzedaży mieszkania. Czynsze kooperatyw
utrzymywane są na najniższym możliwym poziomie, co sprzyja stosowaniu tego typu rozwiązań wśród osób mniej
zamożnych, ale za to solidnych i godnych zaufania (np. w grupach przyjaciół czy członków rodziny, którzy nie mają
szans na otrzymanie kredytu mieszkaniowego).
Główne cechy wdrożonej innowacji społecznej
Cechy wdrożonej innowacji społecznej to:
- międzysektorowość – w trakcie realizacji projektu współpracują ze sobą mieszkańcy, władze miasta, banki
a często również organizacje pozarządowe.
- otwartość i współpraca – współpraca między członkami kooperatywy jest ścisła i na każdym etapie. Prowadzi do
osiągnięcia wspólnego celu – powstania kooperatywy, w której żyje się wspólnie.
- prosumpcja i koprodukcja – osoby w kooperatywie często angażują się we wspólne zadania, np. uprawa warzyw,
roślin, hodowla zwierząt, wspólne przyrządzanie posiłków, a nawet prowadzenie sklepu. Następnie wszyscy
członkowie mogą korzystać z uzyskanych produktów, pod warunkiem włożenia wkładu pracy. Zaciera się różnica
między wytwórcą, a konsumentem. Członkowie kooperują w celu osiągnięcia wyższego dobra.
- współzależność – mieszkańcy kooperatywy są od siebie współzależni, wszystkie decyzje dotyczące
mieszkalnictwa są podejmowane wspólnie.
- tworzenie nowych ról i relacji społecznych – członkowie kooperatywy mogą być artystami, lekarzami, architektami
czy wykonywać inny zawód, jednak w swojej przestrzeni mogą zamienić się w stolarza, kucharza czy opiekunkę do
dzieci, w zależności od tego, czego potrzebuje kooperatyw i co chcą dla swojego otoczenia zrobić.
- oddolność – innowacja jest inicjowana przez obywateli, przy wsparciu decydentów.
- lepsze wykorzystanie środków i zasobów – wykorzystanie materiałów ekologicznych do budowy kooperatywy czy
zmniejszenie kosztów życia, poprzez wspólne użytkowanie niektórych przestrzeni czy przedmiotów codziennego
użytku (np. samochodów – miejsca parkingowe zwykle są przewidziane poza sferą zabudowań) to nowy sposób
wykorzystania zasobów i nowe spojrzenie na możliwości użytkowania.
- rozwijanie nowych zasobów i możliwości – w niektórych kooperatywach prowadzi się punkty usługowe czy
handlowe. Ponadto cohousing sprzyja aktywizacji mieszkańców i zwiększeniu poziomu kapitału ludzkiego. Może
też być pomocny w powielaniu naturalnego dla człowieka modelu życia polegającego na współpracy zamiast
rywalizacji.
Uczestnicy
Obywatel lub obywatele mający pomysł na realizację tej inicjatywy.
Realizatorzy
Obywatel lub obywatele mający pomysł na realizację tej inicjatywy, przy współudziale władz miasta (np.
zakup gruntów, wszelkie ulgi, pozwolenia), banków (pomoc finansowa w postaci kredytu) oraz innych osób.
Finansowanie
Środki własne pomysłodawców i wszystkich uczestników, przy kredytowaniu z banku.
Upowszechnienie/dyfuzja
Rozwiązanie upowszechnione i zaaprobowane w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. Danii, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych). W Polsce jest na etapie początkowego
wdrażania pojedynczych inicjatyw.

6.5. ASYSTENT RODZINY W RAMACH PROJEKTU „DRUGA SZANSA”
Opis innowacji społecznej i cele wdrożenia
Stanowisko asystenta rodziny pojawiło się w Polsce jako nowa inicjatywa w polityce społecznej przy okazji
realizacji projektów unijnych, m.in. w ramach projektu „Druga Szansa”. Projekt ten był realizowany w latach 2004–
2008. W ramach tej inicjatywy świadczone było wsparcie na rzecz osób mieszkających na obszarze warszawskiego
Powiśla, którzy z różnych przyczyn stanowili kategorię osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względów
socjalnych, materialnych, zawodowych czy zdrowotnych), a więc znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
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Celem projektu było wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej oraz jego upowszechnienie
wśród pracowników służb społecznych. Głównym elementem tego przedsięwzięcia było opracowanie sposobu
pracy asystenta rodziny.
Sposób wdrożenia
W ramach projektu sporządzono szczegółowy opis celów pracy i zadań asystenta. Wskazano główne
sposoby pracy oraz etapy realizacji zadań z podopiecznymi. Opracowano również szczegółowy, miesięczny czas
i zakres pracy na tym stanowisku. Przedstawiono także rekomendacje obejmujące m.in. takie aspekty jak
intensywność pracy z rodziną (spotkania minimum dwa, trzy razy w tygodniu, trwające od 1 do 2 godzin), liczba
rodzin będących pod opieką asystenta (od ośmiu do dziesięciu rodzin) czy czas pracy z rodziną (rekomendowany
długie okres pracy z jedną rodziną - dwa, trzy lata). W projekcie tym wyszczególniono także warunki udanego
wdrożenia modelu pracy asystenta rodziny i upowszechnienia w innych rejonach kraju. Podkreślano wagę
partnerskiego współdziałania i zaangażowania służb systemu pomocy społecznej czy konieczność prowadzenia
cyklicznych szkoleń wśród pracowników. Ważnym aspektem projektu był decydujący wpływ uczestników na
formułowanie zakresu programu pomocy. Końcowe efekty projektu potwierdziły wysoką skuteczność prowadzonych
działań dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, więc projekt można uznać za wysoce
skuteczny. Projekt „Druga szansa”, jako jedyny w tamtym okresie otrzymał dofinansowanie ze środków EFS
przeznaczonych na projekty innowacyjne, ponieważ jako jedyny skupiał uwagę na nowatorskim spojrzeniu na
instrumenty polityki społecznej.
Główne cechy
Cechy wdrożonej innowacji społecznej to:
- międzysektorowość – w trakcie realizacji projektu współpracowali ze sobą przedstawicieli środowisk urzędniczych,
sektora pozarządowego, mieszkańcy obszaru działania (uczestnicy projektu) czy samorząd terytorialny;
- otwartość i współpraca – współpraca między przedstawicielami wszystkich grup była ścisła, od początku
prowadzenia projektu, aż do jego wdrożenia, a następnie upowszechnienia w postaci umieszczenia stanowiska
asystenta rodziny w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.
- oddolność – innowacja została zainicjowana przez przedstawicieli fundacji, na skutek dostrzeżonych przez
członków organizacji problemów w zaspokajaniu palących potrzeb społecznych;
- rozwijanie nowych zasobów i możliwości – w efekcie realizacji projektu wprowadzono nowy zawód – asystent
rodziny.
Uczestnicy
Osoby zmarginalizowane, zamieszkałe na terenie warszawskiego Powiśla. Były to osoby w trudnej sytuacji
socjalnej, materialnej, zdrowotnej, mające niskie kwalifikacje i niską motywację do podejmowania pracy,
niepracujące lub pracujące okresowo.
Realizatorzy
Powiślańska Fundacja Społeczna w partnerstwie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym, Powiślańskim
Towarzystwem Społecznym oraz Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej.
Finansowanie
Dofinansowanie ze środków EFS na projekty innowacyjne, w ramach programu EQUAL.
Upowszechnienie/dyfuzja innowacji
W ramach projektu podjęto działania dotyczące upowszechnienia modelu pracy asystenta rodziny wśród
354 pracowników służb społecznych oraz szereg działań dotyczących włączenia stanowiska do głównego nurtu
polityki społecznej. Na skutek projektu i podjętych w nim działań mających na celu skalowanie jego efektów,
instytucja asystenta rodziny za pomocą Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011
roku została włączona do głównego nurtu polityki społecznej.
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7. Wnioski i rekomendacje z badania
TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI W RAMACH BADANIA pn.
„PERSPEKTYWY ROZWOJU INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA MAZOWSZU – RAPORT OKRESOWY”
Lp,

1.

Wniosek

Niewielkie upowszechnienie idei
innowacyjności społecznej w
województwie mazowieckim. Nieco
większe wśród przedstawicieli JST i
przedsiębiorstw, bardzo małe wśród
mieszkańców. Błędne lub zbyt wąskie
postrzeganie innowacji społecznych w
kategoriach pomocy społecznej czy
działań dobroczynnych.

Rekomendacja

Upowszechnienie idei innowacyjności
społecznej w województwie mazowieckim.
Zwiększenie świadomości mieszkańców i
instytucji z województwa mazowieckiego na
temat innowacji społecznych.

Proponowany sposób wdrożenia
Upowszechnienie
idei
innowacyjności
społecznej wymaga nakładów czasu i pracy ze
strony jednostek samorządu terytorialnego,
mediów, organizacji pozarządowych, szkół
i uczelni czy liderów lokalnych.
Formami
propagowania
idei
innowacyjności społecznej będą:
Prowadzenie cyklicznych badań nad
poziomem
rozwoju
innowacji
społecznych i możliwościami wdrażania
w regionie i subregionach, które
przyczynią
się
także
do
rozpowszechnienia pojęć związanych
z tematyką i jednocześnie zapobiegną
błędnemu
definiowaniu
zjawiska
i utożsamianiu z pomocą społeczną czy
działalnością charytatywną
Upowszechnianie
dobrych
praktyk
z zakresu innowacji społecznych na
stronach internetowych samorządu
województwa (prowadzenie platformy
wiedzy
i
wymiany
doświadczeń
o
innowacjach
społecznych
szczegółowy opis – rekomendacja 6)
Prowadzenie
spotkań,
warsztatów,
panelów dyskusyjnych w gminach/
miejscowościach w celu propagowania
idei i usystematyzowania terminologii
Prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących innowacji społecznych
i innowacyjności społecznej jako
ważnego instrumentu rozwiązywania
trudnych kwestii społecznych (na
przykładach udanych wdrożeń z innych
regionów Polski i spoza granic kraju)

Adresat rekomendacji

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- media lokalne i regionalne,
- liderzy lokalni,
- instytuty badawcze i naukowe

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

Opracowanie symbolu graficznego dla
innowacji społecznych na Mazowszu
i upowszechnianie podczas wszelkich
działań związanych z tym tematem.
Sygnowanie projektów innowacyjnych
społecznie tym znakiem/logotypem.

2.

Zróżnicowanie wewnętrzne poziomu
rozwoju i skali wdrażania innowacji
społecznych (wysoki poziom rozwoju w m.
st. Warszawa, a niski bądź średni w
pozostałych subregionach)

Promocja postaw oraz inicjatyw
sprzyjających inicjowaniu i wdrażaniu
innowacji społecznych w subregionach i
pobudzanie rozwoju innowacji społecznych.

3.

Zróżnicowanie wewnętrzne wielkości
potencjału dla tworzenia innowacji
społecznych (wysoki w m. st. Warszawa,
a niski bądź średni w pozostałych
subregionach)
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Promocja postaw i inicjatyw innowacyjnych
społecznie oraz wspieranie rozwoju innowacji
społecznych
wymaga
zaangażowania
przedstawicieli możliwie jak największej liczby
środowisk.
Formami promocji inicjatyw innowacyjnych
społecznie i pobudzania ich rozwoju będą:
- prowadzenie platformy wiedzy i wymiany
doświadczeń o innowacjach społecznych
(szczegółowy opis – rekomendacja 6)
- upowszechnianie w telewizji publicznej
przykładów udanych wdrożeń innowacji
społecznych z innych regionów lub krajów w
postaci np. programów dokumentalnych
poświęconych tej tematyce
- upowszechnianie przez samorządy lokalne
informacji
o
innowacjach
społecznych
w biuletynach samorządów
przyznawanie
nagród
„innowatorom
społecznym” na szczeblu lokalnym w postaci
odznaczeń
wizyty
studyjne
liderów
lokalnych
w miejscowościach, w których wdrożono
z powodzeniem innowacje społeczne na
zasadzie upowszechniania dobrych praktyk i
nauki, w celu skalowania i rozpowszechniania
efektów
nawiązywanie
partnerstw
między
samorządami
lokalnymi,
organizacjami,
przedsiębiorstwami,
liderami
lokalnymi,
osobami,
które
wdrażały
innowacje
społeczne, z przedstawicielami tych, które
planują wdrożyć (mentoring oparty na
stymulowaniu i przekazywaniu doświadczeń)
- warsztaty realizowane dla przedstawicieli
jednostek
samorządu
terytorialnego
i organizacji działających w obszarze rozwoju
społeczno-gospodarczego mających na celu

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- organizacje pozarządowe,
- media lokalne i regionalne,
- liderzy lokalni.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

wymianę doświadczeń w zakresie animacji
i promocji działalności innowacyjnej;
- organizacja szkoleń na temat skutecznych
sposobów animacji i promocji działalności
innowacyjnej dla osób zainteresowanych
wdrażaniem
oraz
dla
pracowników
samorządów odpowiedzialnych za nadzór
wdrażania.
Formami wspierania rozwoju kapitału
społecznego będą:
przełamywanie
stereotypów
poprzez
ukazywanie w telewizji czy w prasie
przykładów ludzi, którzy wbrew oczekiwaniom
społecznym są przydatni dla społeczeństwa
i ukazanie ich potencjału (seniorzy czy osoby
niepełnosprawne)

4.

Niski poziom kapitału społecznego i
zaufania wśród mieszkańców regionu.

Kreowanie silniejszych relacji między
mieszkańcami województwa
mazowieckiego, a tym samym wzrost
poziomu kapitału społecznego, jako
fundamentu rozwoju innowacji społecznych.
Krzewienie postaw solidarności,
współodpowiedzialności i otwartości wśród
mieszkańców województwa mazowieckiego.

organizacja
warsztatów,
spotkań
integracyjnych dla członków społeczności
lokalnych sprzyjająca integracji społecznej
i międzypokoleniowej (odwrócone role – np.
osoby starsze uczą na takich warsztatach
sztuki kulinarnej młodsze osoby, chętne do
nauki przepisów „babć”. Zostaje podtrzymana
tradycja kuchni polskiej, seniorzy czują się i są
potrzebni w społeczności, ich potencjał jest
wykorzystany, przywrócone zostają więzi
i właściwe relacje międzyludzkie),
- krzewienie postawy współodpowiedzialności
już na etapie szkół podstawowych – położenie
większego nacisku na ideę kooperacji
w miejsce indywidualizmu i rywalizacji (zajęcia
dla dzieci i młodzieży uczące w postaci zabaw,
czy ciekawych zajęć z psychologiem
współpracy i ukazujące synergię efektów
uzyskanych
w
ten
sposób,
zamiast
w pojedynkę).
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- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- media lokalne i regionalne,
- liderzy lokalni,
- szkoły podstawowe.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

Najważniejsze instrumenty wsparcia powinny
obejmować propagowanie funkcji i roli
pełnionej przez te jednostki, a także docieranie
do obywateli z konkretną informacją na temat
działań i efektów tych działań podejmowanych
przez instytucje.

5.

Niski poziom zaufania do instytucji.

Zwiększenie poziomu zaufania do instytucji
wśród mieszkańców regionu.

Formami budowania zaufania do instytucji
będą:
- ułatwienie i propagowanie dostępności usług
świadczonych przez instytucje (np. e-urząd),
- zmniejszenie dystansu społecznego między
przedstawicielami instytucji a obywatelami
(angażowanie się w innowacje społeczne,
działalność społeczna, informowanie opinii
publicznej o skuteczności podejmowanych
działań),

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- media lokalne i regionalne,
- liderzy lokalni,
- policja,
- sądy, prokuratura,
- placówki zdrowotne,
- inne.

- upublicznianie przykładów społecznie
odpowiedzialnych
lub
innowacyjnych
społecznie działań podejmowanych przez
instytucje, które wpłynie na zwiększenie
przychylności obywateli dla instytucji.

6.

Lakoniczny, nieuporządkowany i mało
aktualny stan wiedzy na temat innowacji
społecznych na Mazowszu.

Uporządkowanie i prowadzenie stałego
monitoringu na temat innowacji społecznych
wdrażanych na Mazowszu.
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Opracowanie i wdrożenie platformy wiedzy
i wymiany doświadczeń o innowacjach
społecznych, na których nieodpłatnie lub
docelowo
za
niewielką
odpłatnością
innowatorzy społeczni mogliby samodzielnie
uzupełniać bazę innowacji społecznych,
w której każdy użytkownik pełniłby rolę
administratora i miał możliwość modyfikowania
treści
poprzez
dodanie
informacji
o wdrażanych lub wdrożonych innowacjach
społecznych, a jednocześnie stanowiłoby to
pewną
reklamę
dla
takiego
projektu
i innowatora. Baza taka byłaby zarządzana
przez np. Urząd Marszałkowski, który
odpowiedzialny byłby za otoczkę merytoryczną
(niezbędne definicje, pojęcia, terminologia,
źródła wiedzy, linki do artykułów), a także
szatę graficzną, dbał o zamieszczanie

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- liderzy lokalni,
- innowatorzy społeczni.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

aktualnych informacji (np. o konkursach
dotyczących
innowacji
społecznych,
regulacjach prawnych, itp.), linków czy stron
zaprzyjaźnionych oraz innych informacji
istotnych dla tematyki. Odpowiedzialny byłby
także za reklamę prowadzonej platformy i idei
innowacyjności
społecznej
(np.
rozpowszechnienie
na
portalach
społecznościowych, banery reklamowe, roll
up’y rozprowadzone we wszystkich urzędach
w województwie).
Na platformie mogłoby znaleźć się także
forum wymiany doświadczeń, na którym
innowatorzy społeczni mogliby dzielić się
spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami
związanymi
z
wdrażaniem
innowacji
społecznych. Platforma taka stanowiłaby
cenną bazę oraz zbiór wiedzy i stanu
wdrażania
innowacji
społecznych
w województwie mazowieckim, dostępną dla
każdego użytkownika Internetu. Ponadto
możliwe byłoby nawiązywanie kontaktów
między innowatorami społecznymi, liderami
lokalnymi,
którzy
mogliby
podejmować
wspólne
przedsięwzięcia
innowacyjne
społecznie w innych regionach kraju.

7.

Niedostateczna sieć powiązań
międzysektorowych w regionie.

Nawiązywanie silnych relacji i współpracy
między sektorem instytucjonalnym,
biznesowym, pozarządowym, akademickim,
liderami lokalnymi, członkami społeczności
lokalnych, a nawet Kościołem w celu
kooperacji i zwiększenia skuteczności
podejmowanych lokalnie działań, co
przełoży się na wzrost zaufania do instytucji i
wzrost poziomu kapitału społecznego oraz
pomoże w stworzeniu warunków do
wdrażania innowacji społecznych.
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Formami
zacieśniania
i
poszerzania
zasięgu współpracy międzysektorowej
będę:
- targi, konferencje, panele dyskusyjne
skierowane dla przedstawicieli wszystkich
sektorów, służące nawiązywaniu relacji
i partnerstw (organizowane w tym celu dla
podmiotów zainteresowanych wdrażaniem
innowacji społecznych)
nawiązywanie
partnerstw
między
samorządami
lokalnymi,
organizacjami,
przedsiębiorstwami, liderami lokalnymi w celu
wdrażania
innowacji
społecznych
i upowszechnianie informacji o partnerstwie
nawiązanym w tym celu w opinii publicznej;

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- organizacje pozarządowe,
- liderzy lokalni,
- przedsiębiorstwa,
- Kościół.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

- premiowanie w dokumentacji konkursowej
partnerstw zawiązanych w celu realizacji
projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej i ze środków krajowych,
- wsparcie finansowe działań animujących
partnerstwa zawiązane w celu niwelowania
barier w rozwoju społeczno-gospodarczym
i wdrażania innowacji społecznych,

8.

9.

Konieczne są zmiany w edukacji już na
poziomie wczesnoszkolnym pod kątem
wspierania kooperacji i współpracy oraz
budowania silnych więzi, które przełożą
się na otwartość i poczucie
współodpowiedzialności za społeczeństwo
w życiu dorosłym.

Brak dostatecznych instrumentów i form
wsparcia innowacji społecznych,
wykraczających poza środki finansowe
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
lub środki publiczne.

Zmiany systemu edukacji na poziomie
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
obejmujące prowadzenie zajęć
wzmacniających kompetencje miękkie dzieci
i młodzieży.

Kreacja nowych rozwiązań prawnych i
finansowych w zakresie wsparcia wdrażania
innowacji społecznych, co jest szczególnie
istotne w kontekście kończącej się w 2020
roku unijnej perspektywy finansowej 20142020.
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Formami zmian na poziomie edukacji będą:
- wprowadzenie do szkół testowych,
nieobowiązkowych zajęć w formie zabaw dla
dzieci
najmłodszych
bądź
warsztatów
skierowanych do młodzieży wzmacniających
potencjał społeczny w zakresie kompetencji
miękkich,
pobudzające
zachowania
prospołeczne, odpowiedzialność, kooperację
i jedność.
- docelowo wprowadzenie obowiązkowych
zajęć
w
szkołach
podstawowych,
gimnazjalnych
oraz
ponadgimnazjalnych
stymulujących
kompetencje
miękkie
i wspierających rozwój kapitału społecznego .
- szkolenia dla kadry nauczycielskiej
w zakresie umiejętnego wspierania rozwoju
kompetencji społecznych i miękkich, postaw
przedsiębiorczości
i
współpracy
wśród
uczniów.
Formami zmian na poziomie instrumentów
wsparcia innowacji społecznych będą:
wprowadzenie
regulacji
prawnych
uwzględniających łączone formy prowadzenia
działań innowacyjnych społecznie (np. środki
publiczne i prywatne);
- wypracowanie systemu wsparcia (w tym
finansowego) innowacji społecznych, które nie
bazują na środkach UE oraz publicznych, ale
opierają się w całości na środkach własnych
innowatorów lub innych alternatywnych
źródłach (np. crowdfunding)
- upowszechnienie alternatywnych form
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
społecznie (np. crowdfunding)

- władze krajowe,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- liderzy lokalni,
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne.

- władze krajowe,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- liderzy lokalni.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

10.

Ważna rola przedstawicieli społecznie
odpowiedzialnego biznesu oraz
inteligentnych specjalizacji regionu
(zwłaszcza dziedziny: Wysoka jakość
życia) w kreowaniu innowacji społecznych
na Mazowszu

Wzmocnienie roli pracodawców społecznie
odpowiedzialnych oraz z inteligentnych
specjalizacji regionu (zwłaszcza dziedziny:
Wysoka jakość życia) w projektowaniu i
wdrażaniu innowacji społecznych w regionie
oraz opracowanie systemu motywacyjnego
w zakresie inkubacji innowacji społecznych
wśród przedstawicieli tych dziedzin .

Źródło: Opracowanie własne
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Formami wzmocnienia roli pracodawców
z inteligentnych specjalizacji regionu oraz
społecznie odpowiedzialnych będą:
Prowadzenie cyklicznych badań nad
poziomem
rozwoju
innowacji
społecznych i możliwościami wdrażania
w regionie i subregionach, które
przyczynią
się
także
do
rozpowszechnienia pojęć związanych
z tematyką i jednocześnie zapobiegną
błędnemu
definiowaniu
zjawiska
i utożsamianiu z pomocą społeczną czy
działalnością charytatywną
Upowszechnianie
dobrych
praktyk
z zakresu innowacji społecznych na
stronach internetowych samorządu
województwa (prowadzenie platformy
wiedzy
i
wymiany
doświadczeń
o
innowacjach
społecznych
szczegółowy opis – rekomendacja 6)
Prowadzenie
spotkań,
warsztatów,
panelów dyskusyjnych na targach czy
konferencjach
skierowanych
do
przedsiębiorców
zrzeszonych
w klastrach w celu propagowania idei
i usystematyzowania terminologii
Opracowanie symbolu graficznego dla
innowacji społecznych na Mazowszu
i upowszechnianie podczas wszelkich
działań związanych z tym tematem.
Sygnowanie projektów innowacyjnych
społecznie tym znakiem/logotypem
Nawiązywanie
sieci
współpracy
z
przedstawicielami
klastrów
w województwie mazowieckim jako
potencjalnym katalizatorze innowacji
społecznych

- jednostki samorządu terytorialnego,
- Samorząd Województwa
Mazowieckiego,
- media lokalne i regionalne,
- instytuty badawcze i naukowe,
- przedsiębiorcy społecznie
odpowiedzialni,
- przedsiębiorcy z inteligentnych
specjalizacji regionu,
- inicjatywy klastrowe na Mazowszu.

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).
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Załącznik nr 2 – Ranking powiatów pod względem wielkości potencjału
tworzenia innowacji społecznych
Tabela 6. Wyniki rankingu powiatów pod względem wielkości potencjału tworzenia innowacji społecznych na
podstawie SWPIS *
LP.

Syntetyczny wskaźnik potencjału tworzenia
innowacji społecznych (SWPIS)
-0,0569

Powiat

1

zwoleński

2

legionowski

-0,0624

3

radomski

-0,1618

4

ciechanowski

-0,2234

5

warszawski zachodni

-0,2529

6

sochaczewski

-0,2749

7

sokołowski

-0,2814

8

gostyniński

-0,2848

9

białobrzeski

-0,3065

10

nowodworski

-0,3298

11

płocki

-0,3487

12

pruszkowski

-0,3533

13

m. st. Warszawa

-0,3770

14

kozienicki

-0,3784

15

przasnyski

-0,4085

16

przysuski

-0,4089

17

piaseczyński

-0,4383

18

grójecki

-0,4474

19

płoński

-0,4494

20

mławski

-0,4502

21

miński

-0,4644

22

sierpecki

-0,4782

23

garwoliński

-0,4799

24

lipski

-0,4934

25

wyszkowski

-0,4964

26

otwocki

-0,5211

27

ostrołęcki

-0,5233

28

węgrowski

-0,5351

29

żyrardowski

-0,5543

30

żuromiński

-0,5551

31

makowski

-0,5746

32

ostrowski

-0,5997

33

m. Radom

-0,6066

34

siedlecki

-0,6412

35

grodziski

-0,6595

36

m. Płock

-0,7030

37

łosicki

-0,7283

38

m. Siedlce

-0,7367

39

m. Ostrołęka

-0,7864
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40

wołomiński

-0,8117

41

szydłowiecki

-0,8969

42

pułtuski

-0,9488

* Kluczowe znaczenie w interpretacji powyższych wyników mają nie same wartości, lecz wzajemna relacja obrazująca różnice
w potencjale tworzenia innowacji społecznych w poszczególnych powiatach.
** Kolorem najciemniejszym oznaczone zostały powiaty o relatywnie największym potencjale tworzenia innowacji społecznych
w relacji do pozostałych, zaś najjaśniejszym odcieniem oznaczone zostały powiaty o stosunkowo najmniejszym potencjale
tworzenia innowacji społecznych w porównaniu do reszty powiatów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Załącznik nr 3 – Narzędzia badawcze
KWESTIONARIUSZ WYWIADU CATI Z PRZEDSTAWICIELAMI MIESZKAŃCÓW
1.
a)
b)
c)
d)

Czy posiada Pan/i w domu komputer/laptop?
tak, regularnie korzystam z komputera/laptopa
tak, ale korzystam z komputera/laptopa sporadycznie
tak ale nigdy/prawie nigdy nie korzystam z komputera/laptopa
nie posiadam

a)
b)
c)

Czy korzystając z komputera potrafi Pan/i: (1 – nie, 2 – tak)
napisać pismo …..
przygotować prezentację multimedialną ….
korzystać z arkusza kalkulacyjnego …..

a)
b)
c)
d)

Czy posiada Pan/i w domu dostęp do Internetu?
tak mam dostęp do Internetu i regularnie z niego korzystam
tak mam dostęp do Internetu ale korzystam z niego sporadycznie
tak mam dostęp do Internetu ale nigdy/prawie nigdy z niego nie korzystam
nie posiadam w domu dostępu do Internetu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Czy korzystając z Internetu potrafi Pan/i: (1 – nie, 2 – tak)
obsłużyć przeglądarkę Internetową …..
obsłużyć pocztę elektroniczną …..
wyszukać informacje o towarach i usługach …..
pobierać czasopisma on-line …..
korzystać z elektronicznych usług bankowych …..
telefonować przez Internet, odbywać wideo-rozmowy …..
korzystać z portali społecznościowych …..
pobierać programy komputerowe …..
szukać pracy, wysyłać oferty …..
wysłać pocztą pismo …..

a)
b)

Czy posiada Pan/i telefon stacjonarny: (1 – nie, 2 – tak)
tak ….
nie ….

a)
b)

Czy posiada Pan/i telefon komórkowy: (1 – nie, 2 – tak)
tak ….
nie ….

a)
b)
c)
d)

Czy posiada Pan/i Internet w telefonie komórkowym i z niego korzysta?
tak, posiadam i regularnie korzystam
tak, posiadam, ale korzystam sporadycznie
tak, posiadam, ale nie korzystam
nie posiadam

a)
b)
c)

Czy prowadzi Pan/i obecnie lub prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą?
nie
obecnie nie prowadzę działalności ale prowadziłem/łam w przeszłości
tak

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Czy planuje Pan/i otworzyć własną (kolejną) działalność gospodarczą?
a) nie
b) tak
c) trudno powiedzieć

10.
a)
b)
c)

Czy byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/na zmianą/podniesieniem kompetencji zawodowych, w celu
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej?
nie
tak
trudno powiedzieć
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11.

Czy byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/na podjęciem zatrudnienia w ramach innych form aktywizacji
zawodowej, np. praca lub prowadzenie spółdzielni socjalnej, warsztatu terapii zajęciowej lub praca
w innym projekcie mającym na celu aktywizację zawodową i integrację osób z Pana/i społeczności
lokalnej?
a) nie
a) tak
b) trudno powiedzieć

11.

Czy byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/na zmianą/podniesieniem kompetencji zawodowych, w celu
podjęcia zatrudnienia/prowadzenia podmiotu w ramach tych właśnie innych form aktywizacji
zawodowej?
nie
tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
12.

Do których organizacji wymienionych poniżej należy Pan/i /w ramach których działa?
a) organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne, koła
łowieckie i wędkarskie, Polski Związek Działkowców, kluby sportowe, rady rodziców, komitety, a także
inicjatywy działające w ramach ww. organizacji pozarządowych, np. chóry, zespoły, sekcje, koła, grupy
wsparcia, grupy dyskusyjne, grupy internetowe)
b) kościoły, wspólnoty i organizacje religijne (np. parafie, rady parafialne, kółka różańcowe, zespoły
charytatywne, Caritas, Akcja Katolicka, bractwa prawosławne, prawosławne ośrodki miłosierdzia, diakonie)
c) związki zawodowe (w tym związki rolnicze), rady pracowników, samorządy załogi, pracownicze kasy
zapomogowo-pożyczkowe
d) partie polityczne
e) organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego (np. kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich,
cechy i izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, izby lekarskie, pielęgniarskie, adwokackie itp., zrzeszenia
handlu, usług i transportu)
f) spółdzielnie (np. banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), spółdzielnie
mleczarskie, inne spółdzielnie rolnicze, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie spożywców,
spółdzielnie pracy, a także inicjatywy działające w ramach spółdzielni, np. kluby, chóry, zespoły)
g) inicjatywy będące częścią działalności placówek samorządowych lub rządowych (np. chóry, zespoły,
kluby, koła w domach kultury lub grupy wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej)
h) pozostałe podmioty ekonomii społecznej (m.in. centrum lub kluby integracji społecznej, zakłady
aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej)
i) nie należę do tego typu organizacji (przejście do pyt. 15)

13.

Proszę wskazać, czy w okresie minionego pół roku brał/a Pan/i udział w różnego rodzaju
inicjatywach organizowanych przez wymienione przez Pana/ią wcześniej organizacje.
a) nie brałem/brałam udziału
b) brałem/brałam udział sporadycznie (to znaczy od czasu do czasu)
c) brałem/brałam udział regularnie (to znaczy zawsze lub prawie zawsze)

14.
a)
b)
c)

Czy bierze Pan/i udział w życiu społeczności lokalnej (np. koncerty, akcje charytatywne, festyny,
jarmarki, imprezy plenerowe, inne formy aktywizacji i integracji mieszkańców)?
nie biorę udziału (przejście do pyt. 17)
biorę udział sporadycznie (to znaczy od czasu do czasu)
biorę udział regularnie (to znaczy zawsze lub prawie zawsze)

a)
b)
c)
d)

W jakim charakterze brał/ła Pan/i udział w życiu społeczności lokalnej? (1 – nie, 2 – tak)
jako inicjator …..
jako pomysłodawca …..
jako wykonawca …..
jako uczestnik …..

a)
b)

Czy Pan/i brał/ła kiedykolwiek udział w świadczeniu wolontariatu na rzecz społeczności
lokalnej/osób będących w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (np. dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, osób starszych, niepełnosprawnych, itp.)?
nie
tak

15.

16.
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a)
b)
c)
d)
e)

Czy czuje się Pan/i darzony/na zaufaniem wśród sąsiadów i/lub w szerszej społeczności lokalnej?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy może Pan/i liczyć na nieodpłatną pomoc sąsiadów i/lub w szerszej społeczności lokalnej, gdy
zajdzie taka potrzeba?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i sąsiedzi
w trudnej sytuacji?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Czy zgodziłby/łaby si Pan/i, aby osoba innej rasy: (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć)
została obywatelem Twojego kraju? …..
zamieszkała w Twojej miejscowości? …..
zamieszkała w Twojej dzielnicy? …..
została Twoim sąsiadem? …..
została Twoim przyjacielem? …..
poślubiła Twojego syna lub córkę? …..

a)
b)
c)

Czy zgodziłby/łaby się Pan/i, aby osoba o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym:
(np. o odmiennym poziomie zamożności, poziomie wykształcenia, itp.) (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno
powiedzieć)
została Twoim sąsiadem? …..
została Twoim przyjacielem? …..
poślubiła Twojego syna lub córkę? …..

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Czy zgodziłby/łaby się Pan/i, aby osoba odmienna kulturowo (np. religijnie, z innego kraju): (1 – nie, 2
– tak, 3 – trudno powiedzieć)
została obywatelem Twojego kraju? …..
zamieszkała w Twojej miejscowości? …..
zamieszkała w Twojej dzielnicy? …..
została Twoim sąsiadem? …..
została Twoim przyjacielem? …..
poślubiła Twojego syna lub córkę? …..

17.

18.

19.

20.

21.

22.

mogą

liczyć

na

Pana/i

nieodpłatną

pomoc,

gdy

znajdą

się

Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń: (1 – fałsz, 2 – prawda, 3 – trudno powiedzieć)

23.

a) poziom uzyskiwanych dochodów nie powinien zależeć od płci …..
a)
b)
c)
d)
24.
a)
b)
c)
d)
e)
26.

poziom wiedzy i kompetencji zawodowych nie jest zależny od płci…..
poziom inteligencji nie jest zależny od płci …..
kobieta mogłaby być moim przełożonym …..
mężczyzna może zostać w domu i zajmować się dziećmi, podczas gdy kobieta będzie robić karierę
zawodową …..
Co sądzi Pan/i o osobach starszych, zamieszkujących w Pana/i społeczności lokalnej:
są zdecydowanie niepotrzebni
są raczej niepotrzebni
są raczej potrzebni
są zdecydowanie potrzebni
trudno powiedzieć
Dlaczego nie są potrzebni/dlaczego są potrzebni?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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27.

Proszę wskazać, Pana/i zdaniem przynależność do których z wymienionych niżej grup jest powodem
gorszego traktowania (dyskryminacji): (proszę wskazać 3 grupy najbardziej zagrożone dyskryminacją)
Nie należy brać pod uwagę rozwiązań prawnych, ale stan faktyczny (postawę społeczeństwa, sposób
traktowania w urzędach, miejscu pracy, miejscu zamieszkania
a) osoby niepełnosprawne dotknięte kalectwem
b) osoby w wieku powyżej 50 lat
c) osoby w wieku poniżej 25 lat
d) kobiety
e) mężczyźni
f) osoby o odmiennej orientacji seksualnej
g) osoby innego wyznania niż katolickie
h) mieszkańcy wsi i małych miasteczek oraz tzw. złych dzielnic
i) osoby o złej sytuacji materialnej
j) osoby o niskim statusie społeczno-zawodowym (niski poziom wykształcenia, niskie kwalifikacje zawodowe)
k) bezrobotni
l) bezdomni
m) inne grupy społeczne, jakie? …………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Czy ma Pan/i zaufanie do działań prowadzonych przez: (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć)
Rząd …..
Sejm …..
Senat …..
Urząd Marszałkowski …..
Urząd Wojewódzki …..
Urząd Miasta …..
instytucje pomocy społecznej…..
organizacje pozarządowe, działające lokalnie …..
lokalny urząd pracy…..
placówki opieki zdrowotnej …..
placówki edukacji…..
Policję…..
Sądy i Prokuraturę …..
banki …..
instytucje ubezpieczeniowe …..

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Jak Pan/i ocenia skuteczność działania i zaspokajanie potrzeb odbiorców usług świadczonych przez:
(1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dobrze, 4 – bardzo dobrze, 5 – trudno powiedzieć)
Urząd Miasta …..
instytucje pomocy społecznej …..
organizacje pozarządowe, działające lokalnie …..
lokalny urząd pracy …..
placówki opieki zdrowotnej …..
placówki edukacji …..
Policję …..
Sądy i Prokuraturę …..
banki …..
instytucje ubezpieczeniowe …..

a)
b)
c)
d)
e)

Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy w Pana/i społeczności lokalnej pomiędzy
urzędami, instytucjami, a obywatelami/mieszkańcami miejscowości/gminy, na terenie której Pan/i
mieszka, w celu lepszej integracji i aktywizacji mieszkańców?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

28.

29.

30.

Strona | 107

Opracowanie raportu pn. „Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu – raport okresowy”.
Projekt systemowy pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
(Nr POKL.08.02.02-14-001/09).

31.

a)
b)
c)
d)
e)
32.

33.

Czy uważa Pan/i, że taka szeroka współpraca (np. w postaci różnego rodzaju form aktywizacji
i integracji mieszkańców - warsztatów, ośrodków wsparcia) mogłaby przynieść korzyści osobom
będącym w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym (np. bezrobotnym, ubogim, starszym,
niepełnosprawnym)?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć
Dlaczego nie/dlaczego tak?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę ocenić poniższe zachowania, i wskazać, czy przeszkadzają one Panu/i czy nie
(1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć):
a) ktoś płaci podatki mniejsze niż powinien
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
b) ktoś unika płacenia za korzystanie z transportu publicznego
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
c) komuś udaje się nie płacić za światło
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
d) ktoś pobiera niesłusznie zasiłek dla bezrobotnych
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
e) ktoś nie płaci (choć może) czynszu za mieszkanie
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
f) ktoś płaci ekstra, aby dostać się szybciej do lekarza lub szpitala
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
g) radny nie przychodzi na swoje dyżury
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
h) ktoś odprowadza nieoczyszczone ścieki do rzeki, jeziora
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
i) ktoś nie sprząta odchodów swojego psa w miejscu publicznym
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
j) ktoś pisze po ścianach budynków
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
k) ktoś pali papierosy w miejscu publicznym
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
l) ktoś pije alkohol w miejscu publicznym
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
m) ktoś zakłóca ciszę sąsiadom między godziną 22.00 a 6.00
czy przeszkadzają Panu/i …..
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n)

a)
b)
c)
d)
e)

Czy stara się Pan/i przestrzegać norm powszechnie uznanych w społeczeństwie?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Jaka jest Pana/i opinia o demokracji w Polsce: (1 – absolutnie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 –
ani tak ani nie, 4 – zgadzam się, 5- absolutnie się zgadzam)
nie sprawdza się …..
wymaga gruntownej reformy …..
jest właściwą drogą, ale musimy się jej nadal uczyć …..
wymaga niewielkich reform …..
działa prawidłowo …..

a)
b)
c)
d)

Proszę ocenić odpowiedzi dla poniższych twierdzeń, które wyrażają odczuwaną przez Pana/ią
obecną sytuację: (1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – ani tak ani nie, 4 – raczej tak, 5 –
zdecydowanie tak)
są osoby, które mogą polegać na mnie gdy mają problemy …..
są osoby, które chcą rozmawiać ze mną o swoich problemach …..
zawsze jest ktoś, na kim mogę polegać, gdy mam problemy …..
zawsze jest ktoś, z kim mogę porozmawiać o moich problemach …..

a)
b)
c)

Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pan/i z pojęciem innowacji społecznych?
tak
nie (przejście do pyt. 42)
trudno powiedzieć

a)
b)

Czy potrafi Pan/i wskazać przykład innowacji społecznych?
tak, jaki? ………………………………………………………………………………………………….
nie (przejście do pyt. 42)

a)
b)

Czy potrafi Pan/i wskazać przykład innowacji społecznych na Mazowszu?
tak, jaki? ………………………………………………………………………………………………….
nie (przejście do pyt. 42)

a)
b)
c)
d)
e)

Czy wskazane innowacje społeczne są Pan/i zdaniem wartościowe i przydatne społeczności
lokalnej?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)

Czy potrafi Pan/i wskazać przykłady innowacji społecznych z innych regionów czy krajów, które
korzystnie byłoby zastosować na Mazowszu?
tak, jakie? …………………………………………………………………………………………………
nie

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……
ktoś przeklina na ulicy lub w środkach komunikacji miejskiej
czy przeszkadzają Panu/i …..
czy zdarzają się często …..
czy w społeczności lokalnej są w uważane za negatywne zjawisko ……

Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna

METRYCZKA

Proszę podać swój wiek.
…………………………………………..
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44.
a)
b)

Miejsce zamieszkania:
miasto
wieś

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jaki jest Pan/i stan cywilny?
panna / kawaler
mężatka / żonaty
pozostaję w separacji
rozwiedziony(a)
wdowiec/wdowa
pozostaję w konkubinacie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie jest główne źródło utrzymania Pana/i rodziny? (proszę wymienić główne źródło najwyższego
dochodu)
praca najemna
działalność gospodarcza
działalność rolnicza
stypendium
zasiłek z urzędu pracy
zasiłek z ośrodków pomocy społecznej
inne, jakie? ……………………

a)
b)
c)

Jak może Pan/i ocenić swój poziom wiedzy na temat innowacji społecznych?
niski
średni
wysoki

a)
b)
c)

Czy był/a Pan/i kiedykolwiek bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie innowacji społecznej?
nie
tak
trudno powiedzieć

45.

46.

44.

45.

46.

Powiat zamieszkania:
Podregion ciechanowsko-płocki
1) Powiat ciechanowski
2) Powiat gostyniński
3) Powiat mławski
4) Powiat płocki
5) Powiat płoński
6) Powiat sierpecki
7) Powiat żuromiński
8) Powiat m. Płock
Podregion ostrołęcko-siedlecki
9) Powiat łosicki
10) Powiat makowski
11) Powiat ostrołęcki
12) Powiat ostrowski
13) Powiat przasnyski
14) Powiat pułtuski
15) Powiat siedlecki
16) Powiat sokołowski
17) Powiat węgrowski
18) Powiat wyszkowski
19) Powiat m. Ostrołęka
20) Powiat m. Siedlce
Podregion radomski
21) Powiat białobrzeski
22) Powiat kozienicki
23) Powiat lipski
24) Powiat przysuski
25) Powiat radomski
26) Powiat szydłowiecki
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27) Powiat zwoleński
28) Powiat m. Radom
Podregion m. Warszawa
29) Powiat m. st. Warszawa

Podregion warszawski wschodni
30) Powiat garwoliński
31) Powiat legionowski
32) Powiat miński
33) Powiat nowodworski
34) Powiat otwocki
35) Powiat wołomiński
Podregion warszawski zachodni
36) Powiat grodziski
37) Powiat grójecki
38) Powiat piaseczyński
39) Powiat pruszkowski
40) Powiat sochaczewski
41) Powiat warszawski zachodni
42) Powiat żyrardowski
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KWESTIONARIUSZ WYWIADU CATI Z PRZEDSIĘBIORCAMI
PYTANIA FILTRUJĄCE:
F1. Czy firma jest przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym (CSR)? (1-nie, 2 –tak)
Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne rozumiemy firmy, które wdrażają różnego rodzaju programy,
inicjatywy, wytyczne, które wyznaczają kierunki odpowiedzialnego działania podmiotów biznesowych na rzecz
społeczeństwa, w tym np.: Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytyczne Global Reporting
Initiative (GRI), Norma ISO 26000, Norma SA8000, Standardy serii AA1000 czy Strategia CSR.
a) nie
b) tak
ORAZ
F2. Czy firma jest przedsiębiorstwem, które można zaklasyfikować do inteligentnych specjalizacji regionu?
(1-nie, 2 –tak)
Jako przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji regionu rozumiemy pracodawców działających w ramach
następujących inteligentnych specjalizacji regionu, określonych w RSI dla Mazowsza: bezpieczna żywność,
inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.
Wskazówki definicyjne dla ankietera:
Bezpieczna żywność - bezpieczna żywność to produkty spożywcze wysokiej jakości, wytworzone zgodnie
z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpieczne zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu
produkcji i dystrybucji.
Inteligentne systemy zarządzania - budowanie inteligentnych systemów zarządzania opiera się na zapewnieniu
ich adaptacyjności i może być wsparte poprzez udostępnienie zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych oraz
narzędzi
wspomagających
proces decyzyjny, umożliwiających w szczególności zwiększanie efektywności
surowcowej i energetycznej.
Nowoczesne usługi dla biznesu - wsparcie na obszarach działalności zapewniających kapitał, infrastrukturę
i zasoby wiedzy dla usprawniania procesów realizowanych przez podmioty funkcjonujące na terenie województwa.
Wysoka jakość życia – usługi zorientowane na podniesienie jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców
województwa. Obejmują wykorzystanie potencjału sektora usług w połączeniu z instrumentami stymulowania
innowacji społecznych (w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu
wolnego).
a) nie
b) tak
Jeśli w obu pytaniach odpowiedź „nie” – proszę zakończyć wywiad
Jeśli przynajmniej w jednym pytaniu odpowiedź „tak” – proszę kontynuować wywiad
1.
a)
b)
c)

Czy wie Pan/i czym jest innowacja społeczna i innowacyjność społeczna?
nie
tak
trudno powiedzieć

Proszę wskazać jaka jest liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji społecznych
przez przedsiębiorstwo?
Innowacje społeczne - Rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy (Komisja Europejska). Innymi słowy,
innowacje społeczne to rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak również
powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Rozwiązania te mogą wiązać się
z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych
problemów społecznych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Innowacje społeczne odpowiadają na potrzeby
społeczne, które nie są tradycyjnie zaspokajane przez rynek lub istniejące instytucje i są skierowane do słabszych
grup w społeczeństwie oraz opierają się na pomysłowości obywateli, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego,
społecznościach lokalnych, przedsiębiorcach i urzędnikach państwowych (Komisja Europejska).
Przykłady innowacji społecznych, min.:
- Europejski Program Walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
- Partnerstwo na rzecz innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia się,
- Polityka spójności,
- wprowadzenie stanowiska - asystenta rodziny do polityki społecznej.
2.
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Będą to wszelkie nowatorskie inicjatywy organizacji i/lub przedsiębiorstw i/lub instytucji i/lub obywateli, mające na
celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób znajdujących się w gorszym położeniu. Zaliczyć możemy m.in.:
działalność podmiotów ekonomii społecznej, CIS, KIS, fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń na rzecz wsparcia osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorstw czy inicjatyw organizacji
pozarządowych, których celem jest poprawa jakości życia osób w społecznościach lokalnych oraz wyrównywanie
szans przy szerokiej współpracy instytucji, biznesu i obywateli.
-

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Liczba zainicjowanych innowacji społecznych: ……………………………… (jeśli nie zainicjowano żadnej
innowacji, przejście do pytania 7)
Liczba wdrożonych innowacji społecznych (zakończonych udanym wdrożeniem):
…………………................ (jeśli nie wdrożono żadnej innowacji, przejście do pytania 7)
Liczba uczestników/odbiorców innowacji społecznych (z grup, do których skierowane były innowacje
społeczne): ......................................
Liczba organizacji/NGO’s współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba urzędów/instytucji współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba członków społeczności lokalnych (mieszkańców, obywateli) współpracujących przy
wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba podmiotów biznesowych (przedsiębiorców) współpracujących przy wdrażaniu innowacji
społecznych: ...............
A. Czego dotyczyły wdrożone innowacje społeczne? (1 – nie, 2 – tak)
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ………
integracja członków społeczności lokalnej …….
włączenie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ……..
samopomoc w środowisku lokalnym …….
pielęgnacja osób starszych/niepełnosprawnych …….
opieka nad najmłodszymi………..
edukacja………
Inne, jakie?.....................................................................

3.
B. Proszę krótko opisać na czym polegały wdrożone innowacje społeczne.
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jaka była rola przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji społecznej? (1 – nie, 2 – tak)
inicjator ………..
pomysłodawca ………….
koordynator ………..
wykonawca ………
uczestnik ……….
propagator idei ………

a)
b)
c)

Czy był/a Pan/i bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie innowacji społecznej?
nie
tak
trudno powiedzieć

4.

5.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7.
a)
b)
c)

Jakie były źródła finansowania wdrożonych innowacji społecznych? (1 – nie, 2 – tak)
środki Unii Europejskiej ………
środki własne gminy/powiatu …….
środki rządowe ……..
środki własne przedsiębiorstw …….
środki własne mieszkańców/obywateli …….
trudno powiedzieć …….
inne, jakie? ……………………………………………………………………………
Czy ma Pan/i wiedzę na temat tego, gdzie można odnaleźć informacje na temat innowacji
społecznych wdrażanych w kraju (m.in. bazy, źródła informacji, itp.)?
nie (przejście do pyt. 9)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 9)
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Proszę podać, jakie są to źródła (np. strony/portale internetowe, bazy danych, bazy dobrych praktyk,
publikacje (proszę wpisać nazwy):
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
8.

a)
b)
c)

Czy firma korzystała kiedykolwiek z instrumentów wsparcia dla firm/ instytucji/ organizacji/ osób,
które planują wdrożyć innowacje społeczne?
nie (przejście do pyt. 11)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 11)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakie były to instrumenty wsparcia? (1 – nie, 2 – tak)
dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych ……..
pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców …….
pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców ……
preferencyjne pożyczki/mikrokredyty/mikropożyczki na działalność w zakresie innowacyjności ……
wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe ……..
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)

Czy przedsiębiorstwo byłoby gotowe uczestniczyć lub planuje uczestniczyć, we wdrażaniu innowacji
społecznych? (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć)
przedsiębiorstwo - ………..
Pan/i bezpośrednio - ………….

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia
przedsiębiorstwa? (Proszę wybrać 1, najbardziej dogodne źródło)
środki Unii Europejskiej
środki własne gminy/powiatu
środki rządowe
środki własne przedsiębiorstw
środki własne mieszkańców/obywateli
trudno powiedzieć
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakich
instrumentów
wsparcia
ogólnie
rozumianych
oczekiwałoby
przedsiębiorstwo
w procesie wdrażania innowacji społecznej? (Proszę wybrać 2, najbardziej dogodne instrumenty)
dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych ……..
pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców …….
pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców ……
preferencyjne pożyczki/mikrokredyty/mikropożyczki na działalność w zakresie innowacyjności ……
wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe ……..
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Czy
przedsiębiorstwo
współpracowało/współpracuje
w
ramach
różnego
rodzaju
działań/inicjatyw/zadań z instytucjami, sektorem pozarządowym oraz obywatelami? (1 – nie,
2 – tak)
Przez współpracę rozumiemy aktywny udział we wspólnych projektach z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami,
organizacjami, itp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

z innymi przedsiębiorstwami ….
z organizacjami pozarządowymi ….
z instytucjami ….
z obywatelami ….
z innymi podmiotami …..
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 16)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

W jakim zakresie odbywała się ta współpraca?
z innymi przedsiębiorstwami ………….
z organizacjami pozarządowymi ………….
z instytucjami …………….
z obywatelami ………………..
z innymi podmiotami…………………
trudno powiedzieć

15.
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a)
b)
c)
d)
e)

Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, a obywatelami/ mieszkańcami miejscowości/ gminy, na
terenie której działa przedsiębiorstwo, w celu lepszej integracji i aktywizacji mieszkańców?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy uważa Pan/i, że taka szeroka współpraca (np. w postaci różnego rodzaju form aktywizacji
i integracji mieszkańców – np. warsztatów, ośrodków wsparcia) mogłaby przynieść korzyści osobom
będącym w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym (np. bezrobotnym, ubogim, starszym,
niepełnosprawnym)?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji regionu mogą stanowić
inkubatory innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne (CSR) mogą stanowić inkubatory
innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kto Pana/i zdaniem powinien pełnić najważniejszą rolę w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji
społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które powinny pełnić
najważniejszą rolę w tym zakresie)
środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
instytucje/urzędy
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
podmioty ekonomii społecznej
obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
władze samorządowe
władze państwowe
podmioty zewnętrzne, zleceniobiorcy
inne, jakie? …………………………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kto Pana/i zdaniem powinien odpowiadać za gromadzenie i upowszechnianie informacji
o innowacjach społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które
powinny pełnić najważniejszą rolę w tym zakresie)
środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
instytucje/urzędy
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
podmioty ekonomii społecznej
obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
władze samorządowe
władze państwowe
podmioty zewnętrzne, zleceniobiorcy
inne, jakie? …………………………………………

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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22.

Które czynniki, Pana/i zdaniem, sprzyjają rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu? (Proszę
wybrać maksymalnie 3 najważniejsze czynniki)
a) dobre warunki dla finansowania innowacji społecznych
b) dobre wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe
c) sieć szerokiej współpracy między sektorem biznesu – organizacji – instytucji - nauki
d) wysokie nakłady na B+R
e) duża liczba organizacji pozarządowych
f) wysoki poziom zaufania społecznego
g) wysoki poziom kapitału społecznego
h) silne więzi międzyludzkie
i) duża integracja międzypokoleniowa
j) wysoki poziom tolerancji dla odmienności
k) wysoki poziom bezrobocia
l) niski poziom bezrobocia
m) zamożność społeczeństwa
n) ubóstwo społeczeństwa
o) inne, jakie? ……………………………………………………………………………

23.

Jakie najważniejsze warunki powinny zostać spełnione, aby Pana/i przedsiębiorstwo było skłonne do
inicjowania i wdrażania innowacji społecznych? (Proszę wybrać maksymalnie 3 najważniejsze warunki)
a) dogodne warunki finansowania innowacji społecznych
b) dobre wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe
c) współpraca i wsparcie ze strony urzędów
d) ograniczenie biurokracji
e) wysokie nakłady na B+R
f) duża liczba organizacji pozarządowych, chętnych do współpracy
g) zmiana przepisów prawa
h) zmiana partii rządzącej
i) inne, jakie? ……………………………………………………………………………
j) nie jesteśmy zainteresowani wdrażaniem tego typu rozwiązań

24.

Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń: (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie
zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zdecydowanie się zgadzam, 5 – trudno powiedzieć)
a) innowacje społeczne są istotnym elementem rozwoju społeczeństw …..
b) innowacje społeczne powinny być upowszechniane w opinii publicznej …..
c) innowacje społeczne nie są tematem ważnym i potrzebnym …..
d) innowacje społeczne powinny być częściej wdrażane w Polsce …..
METRYCZKA

25.
a)
b)
c)
d)
26.

Stanowisko respondenta:
…………………………………………….

27.
a)
b)
c)
28.

Wielkość przedsiębiorstwa:
mikro (zatrudnienie od 1 do 9 osób)
małe (zatrudnienie od 10 do 49 osób)
średnie (zatrudnienie od 50 do 249 osób)
duże (zatrudnienie od 250 osób)

Jak może Pan/i ocenić swój poziom wiedzy na temat innowacji społecznych?
niski
średni
wysoki

Płeć respondenta:
a) kobieta
b) mężczyzna
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29.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
30.

Branża działalności przedsiębiorstwa wg PKD 2007 (proszę podać sekcję i dział PKD):
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – dział ………….
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie – dział ………….
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe – dział ………….
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział ………….
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją – dział ………….
Sekcja F – Budownictwo – dział ………….
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – dział
………….
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa – dział ………….
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – dział ………….
Sekcja J - Informacja i komunikacja – dział ………….
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – dział ………….
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – dział ………….
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – dział ………….
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – dział ………….
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – dział
………….
Sekcja P – Edukacja – dział ………….
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – dział ………….
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – dział ………….
Sekcja S - Pozostała działalność usługowa – dział ………….
Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby – dział ………….
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne – dział ………….

Powiat działania przedsiębiorstwa:
Podregion ciechanowsko-płocki
1) Powiat ciechanowski
2) Powiat gostyniński
3) Powiat mławski
4) Powiat płocki
5) Powiat płoński
6) Powiat sierpecki
7) Powiat żuromiński
8) Powiat m. Płock
Podregion ostrołęcko-siedlecki
9) Powiat łosicki
10) Powiat makowski
11) Powiat ostrołęcki
12) Powiat ostrowski
13) Powiat przasnyski
14) Powiat pułtuski
15) Powiat siedlecki
16) Powiat sokołowski
17) Powiat węgrowski
18) Powiat wyszkowski
19) Powiat m. Ostrołęka
20) Powiat m. Siedlce
Podregion radomski
21) Powiat białobrzeski
22) Powiat kozienicki
23) Powiat lipski
24) Powiat przysuski
25) Powiat radomski
26) Powiat szydłowiecki
27) Powiat zwoleński
28) Powiat m. Radom
Podregion m. Warszawa
29) Powiat m. st. Warszawa
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Podregion warszawski wschodni
30) Powiat garwoliński
31) Powiat legionowski
32) Powiat miński
33) Powiat nowodworski
34) Powiat otwocki
35) Powiat wołomiński
Podregion warszawski zachodni
36) Powiat grodziski
37) Powiat grójecki
38) Powiat piaseczyński
39) Powiat pruszkowski
40) Powiat sochaczewski
41) Powiat warszawski zachodni
42) Powiat żyrardowski
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY CAWI Z PRZEDSTAWICIELAMI JST I NGO’S
Kwestionariusz ankiety CAWI
z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (JST)
1.

2.

Jaka jest liczba poszczególnych typów podmiotów/organizacji,
funkcjonowania instytucji (JST)?
a) Fundacje …………………….
b) Stowarzyszenia ……………….
c) Spółdzielnie socjalne ……………….
d) Warsztaty terapii zajęciowej ……………….
e) Zakłady aktywności zawodowej ……………….
f) Centrum/Kluby integracji społecznej ……………….

działających

Proszę wskazać ile wniosków zostało złożonych i ile projektów
w ramach poszczególnych Programów?
a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
b) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
c) Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
d) Program Infrastruktura i Środowisko
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
e) Program Rozwój Polski Wschodniej
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
f) Program Pomoc Techniczna
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
g) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….

3.
a)
b)
c)

zostało

na

obszarze

zrealizowanych

Czy wie Pan/i czym jest innowacja społeczna i innowacyjność społeczna?
nie
tak
trudno powiedzieć

Proszę wskazać jaka jest liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji społecznych
przez instytucję (JST)?
Innowacje społeczne - Rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy (Komisja Europejska). Innymi słowy,
innowacje społeczne to rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak również
powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Rozwiązania te mogą wiązać się
z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych
problemów społecznych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Innowacje społeczne odpowiadają na potrzeby
społeczne, które nie są tradycyjnie zaspokajane przez rynek lub istniejące instytucje i są skierowane do słabszych
grup w społeczeństwie oraz opierają się na pomysłowości obywateli, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego,
społecznościach lokalnych, przedsiębiorcach i urzędnikach państwowych (Komisja Europejska).
Przykłady innowacji społecznych, min.:
- Europejski Program Walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
- Partnerstwo na rzecz innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia się,
- Polityka spójności,
- wprowadzenie stanowiska - asystenta rodziny do polityki społecznej.
4.
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Będą to wszelkie nowatorskie inicjatywy organizacji i/lub przedsiębiorstw i/lub instytucji i/lub obywateli, mające na
celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób znajdujących się w gorszym położeniu. Zaliczyć możemy m.in.:
działalność podmiotów ekonomii społecznej, CIS, KIS, fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń na rzecz wsparcia osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorstw czy inicjatyw organizacji
pozarządowych, których celem jest poprawa jakości życia osób w społecznościach lokalnych oraz wyrównywanie
szans przy szerokiej współpracy instytucji, biznesu i obywateli.
-

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Liczba zainicjowanych innowacji społecznych: ………………………………
Liczba wdrożonych innowacji społecznych (zakończonych udanym wdrożeniem):
…………………................ (jeśli nie wdrożono żadnej innowacji, przejście do pytania 9)
Liczba uczestników/odbiorców innowacji społecznych (z grup, do których skierowane były innowacje
społeczne): ......................................
Liczba organizacji/NGO’s współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba urzędów/instytucji współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba członków społeczności lokalnych (mieszkańców, obywateli) współpracujących przy
wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba podmiotów biznesowych (przedsiębiorców) współpracujących przy wdrażaniu innowacji
społecznych: ...............
A. Czego dotyczyły wdrożone innowacje społeczne? (1 – nie, 2 – tak)
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ………
integracja członków społeczności lokalnej …….
włączenie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ……..
samopomoc w środowisku lokalnym …….
pielęgnacja osób starszych/niepełnosprawnych …….
opieka nad najmłodszymi ……
edukacja……
inne, jakie?.....................................................................

5.
B. Proszę krótko opisać na czym polegały wdrożone innowacje społeczne.
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jaka była rola JST, w której jest Pan/i zatrudniony/a we wdrażaniu innowacji społecznej? (1 – nie,
2 – tak)
inicjator ………..
pomysłodawca ………….
koordynator ………..
wykonawca ………
uczestnik ……….
propagator idei ……

a)
b)
c)

Czy był/a Pan/i bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie innowacji społecznej?
nie
tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie były źródła finansowania wdrożonych innowacji społecznych? (1 – nie, 2 – tak)
środki Unii Europejskiej ………
środki własne gminy/powiatu …….
środki rządowe ……..
środki własne przedsiębiorstw …….
środki własne mieszkańców/obywateli …….
trudno powiedzieć …….
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)

Czy ma Pan/i wiedzę na temat tego, gdzie można odnaleźć informacje na temat innowacji
społecznych wdrażanych w kraju (m.in. bazy, źródła informacji, itp.)?
nie (przejście do pyt. 11)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 11)

6.

7.

8.

9.
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Proszę podać, jakie są to źródła (np. strony/portale internetowe, bazy danych, bazy dobrych praktyk,
publikacje (proszę wpisać nazwy):
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
...............................................................................................................................................................................
10.

11. Czy instytucja, w której jest Pan/i zatrudniony/a byłaby gotowa uczestniczyć lub planuje uczestniczyć, we
wdrażaniu innowacji społecznych? (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć)
a) instytucja ………..
b) Pan/i bezpośrednio ………….

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia instytucji
(JST), w której jest Pan/i zatrudniony/a? (Proszę wybrać 1, najbardziej dogodne źródło)
środki Unii Europejskiej
środki własne gminy/powiatu
środki rządowe
środki własne przedsiębiorstw
środki własne mieszkańców/obywateli
trudno powiedzieć
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)

Czy na terenie funkcjonowania instytucji (JST) są dostępne instrumenty wsparcia
firm/instytucji/organizacji/osób, które planują wdrożyć innowacje społeczne?
nie (przejście do pyt. 15)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 15)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakie są to instrumenty wsparcia? (1 – nie, 2 – tak)
dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych ……..
pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców …….
pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców ……
preferencyjne pożyczki/mikrokredyty/mikropożyczki na działalność w zakresie innowacyjności ……
wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe ……..
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

12.

13.

14.

dla

Czy instytucja (JST), w której jest Pan/i zatrudniony/a współpracowała/współpracuje
w ramach różnego rodzaju działań/inicjatyw/zadań ze środowiskiem biznesu, sektorem
pozarządowym oraz obywatelami? (1 – nie, 2 – tak)

15.

Przez współpracę rozumiemy aktywny udział we wspólnych projektach z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami,
organizacjami, itp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

z przedsiębiorstwami .….
z organizacjami pozarządowymi ..….
z innymi instytucjami ..….
z obywatelami ..….
z innymi ..…..
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

W jakim zakresie odbywała się ta współpraca?
z przedsiębiorstwami ………………….
z organizacjami pozarządowymi ……………….
z innymi instytucjami ………………….
z obywatelami …………………..
z innymi …………………………

a)
b)
c)
d)
e)

Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, a obywatelami/mieszkańcami miejscowości/gminy, na
terenie której działa instytucja, w celu lepszej integracji i aktywizacji mieszkańców?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

16.

17.
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a)
b)
c)
d)
e)

Czy uważa Pan/i, że taka szeroka współpraca (np. w postaci różnego rodzaju form aktywizacji
i integracji mieszkańców – np. warsztatów, ośrodków wsparcia) mogłaby przynieść korzyści osobom
będącym w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym (np. bezrobotnym, ubogim, starszym,
niepełnosprawnym)?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji regionu mogą stanowić
inkubatory innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne (CSR) mogą stanowić inkubatory
innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kto Pana/i zdaniem powinien pełnić najważniejszą rolę w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji
społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które powinny pełnić
najważniejszą rolę w tym zakresie)
środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
instytucje/urzędy
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
podmioty ekonomii społecznej
obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
władze samorządowe
władze państwowe
podmioty zewnętrzne, zleceniobiorcy
inne, jakie? …………………………………………

18.

19.

20.

21.

22.

Kto Pana/i zdaniem powinien odpowiadać za gromadzenie i upowszechnianie informacji
o innowacjach społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które
powinny pełnić najważniejszą rolę w tym zakresie)
a) środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
b) przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
c) przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
d) instytucje/urzędy
e) sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
f) podmioty ekonomii społecznej
g) obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
h) władze samorządowe
i) władze państwowe
j) podmioty zewnętrzne, zleceniobiorcy
k) inne, jakie? …………………………………………
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23.

Które czynniki Pana/i zdaniem sprzyjają rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu? (Proszę
wybrać maksymalnie 3 najważniejsze czynniki)
a) dobre warunki dla finansowania innowacji społecznych
b) dobre wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe
c) wysokie nakłady na B+R
d) duża liczba organizacji pozarządowych
e) wysoki poziom zaufania społecznego
f) wysoki poziom kapitału społecznego
g) silne więzi międzyludzkie
h) duża integracja międzypokoleniowa
i) wysoki poziom tolerancji dla odmienności
j) wysoki poziom bezrobocia
k) niski poziom bezrobocia
l) zamożność społeczeństwa
m) ubóstwo społeczeństwa
n) inne, jakie? ……………………………………………………………………………
METRYCZKA

24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kategoria jednostki samorządu terytorialnego:
urząd gminy miejskiej
urząd gminy miejsko-wiejskiej
urząd gminy wiejskiej
starostwo powiatowe
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski

25.
Nazwa jednostki:
………………………………………
26.
Stanowisko respondenta:
………………………………………
27.
a)
b)
c)
28.

Jak może Pan/i ocenić swój poziom wiedzy na temat innowacji społecznych?
niski
średni
wysoki

Płeć respondenta:
a) kobieta
b) mężczyzna

29. Powiat działania jednostki:
Podregion ciechanowsko-płocki
43) Powiat ciechanowski
44) Powiat gostyniński
45) Powiat mławski
46) Powiat płocki
47) Powiat płoński
48) Powiat sierpecki
49) Powiat żuromiński
50) Powiat m. Płock
Podregion ostrołęcko-siedlecki
51) Powiat łosicki
52) Powiat makowski
53) Powiat ostrołęcki
54) Powiat ostrowski
55) Powiat przasnyski
56) Powiat pułtuski
57) Powiat siedlecki
58) Powiat sokołowski
59) Powiat węgrowski
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60) Powiat wyszkowski
61) Powiat m. Ostrołęka
62) Powiat m. Siedlce
Podregion radomski
63) Powiat białobrzeski
64) Powiat kozienicki
65) Powiat lipski
66) Powiat przysuski
67) Powiat radomski
68) Powiat szydłowiecki
69) Powiat zwoleński
70) Powiat m. Radom
Podregion m. Warszawa
71) Powiat m. st. Warszawa
Podregion warszawski wschodni
72) Powiat garwoliński
73) Powiat legionowski
74) Powiat miński
75) Powiat nowodworski
76) Powiat otwocki
77) Powiat wołomiński
Podregion warszawski zachodni
78) Powiat grodziski
79) Powiat grójecki
80) Powiat piaseczyński
81) Powiat pruszkowski
82) Powiat sochaczewski
83) Powiat warszawski zachodni
84) Powiat żyrardowski
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Kwestionariusz ankiety CAWI
z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO’s)
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

2.
a)
b)
c)

Proszę wskazać ile wniosków zostało złożonych i ile projektów zostało zrealizowanych
w ramach poszczególnych Programów przez Pana/i organizację?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Program Infrastruktura i Środowisko
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Program Rozwój Polski Wschodniej
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Program Pomoc Techniczna
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
liczba wniosków złożonych …………
liczba zrealizowanych projektów ………….
Czy wie Pan/i czym jest innowacja społeczna i innowacyjność społeczna?
nie
tak
trudno powiedzieć

Proszę wskazać jaka jest liczba zainicjowanych i wdrożonych dotychczas innowacji społecznych
przez organizację?
Innowacje społeczne - Rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy (Komisja Europejska). Innymi słowy,
innowacje społeczne to rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak również
powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Rozwiązania te mogą wiązać się z innowacyjnymi
produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Innowacje społeczne odpowiadają na potrzeby społeczne, które nie są
tradycyjnie zaspokajane przez rynek lub istniejące instytucje i są skierowane do słabszych grup w społeczeństwie
oraz opierają się na pomysłowości obywateli, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, społecznościach
lokalnych, przedsiębiorcach i urzędnikach państwowych (Komisja Europejska).
Przykłady innowacji społecznych, min.:
- Europejski Program Walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
- Partnerstwo na rzecz innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia się,
- Polityka spójności,
- wprowadzenie stanowiska - asystenta rodziny do polityki społecznej.
3.

Będą to wszelkie nowatorskie inicjatywy organizacji i/lub przedsiębiorstw i/lub instytucji i/lub obywateli, mające na
celu poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób znajdujących się w gorszym położeniu. Zaliczyć możemy m.in.:
działalność podmiotów ekonomii społecznej, CIS, KIS, fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń na rzecz wsparcia osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, inicjatyw obywatelskich, przedsiębiorstw czy inicjatyw organizacji
pozarządowych, których celem jest poprawa jakości życia osób w społecznościach lokalnych oraz wyrównywanie
szans przy szerokiej współpracy instytucji, biznesu i obywateli.
-

Liczba zainicjowanych innowacji społecznych: ………………………………
Liczba wdrożonych innowacji społecznych (zakończonych udanym wdrożeniem):
…………………................ (jeśli nie wdrażano innowacji społecznych, przejście do pytania 8)
Liczba uczestników/odbiorców innowacji społecznych (z grup, do których skierowane były innowacje
społeczne): ......................................
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-

4.

Liczba organizacji/NGO’s współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba urzędów/instytucji współpracujących przy wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba członków społeczności lokalnych (mieszkańców, obywateli) współpracujących przy
wdrażaniu innowacji społecznych: ...............
Liczba podmiotów biznesowych (przedsiębiorców) współpracujących przy wdrażaniu innowacji
społecznych: ...............

A. Czego dotyczyły wdrożone innowacje społeczne? (1 – nie, 2 – tak)
a) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ………
b) integracja członków społeczności lokalnej …….
c) włączenie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ……..
d) samopomoc w środowisku lokalnym …….
e) pielęgnacja osób starszych/niepełnosprawnych …….
f) opieka nad najmłodszymi
g) edukacja
h) inne, jakie?.....................................................................

4.
B. Proszę krótko opisać na czym polegały wdrożone innowacje społeczne.
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
.....................................................................................................................................................................................
5.

Jaka była rola NGO’s, w którym jest Pan/i zatrudniony/a we wdrażaniu innowacji społecznej? (1 – nie,
2 – tak)
a) inicjator ………..
b) pomysłodawca ………….
c) koordynator ………..
d) wykonawca ………
e) uczestnik ……….
f) propagator idei ………

6.

Czy był/a Pan/i bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie innowacji społecznej?
a) nie
b) tak
c) trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie były źródła finansowania wdrożonych innowacji społecznych? (1 – nie, 2 – tak)
środki Unii Europejskiej ………
środki własne NGO’s …….
środki rządowe ……..
środki własne przedsiębiorstw …….
środki własne mieszkańców/obywateli …….
trudno powiedzieć …….
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)

Czy organizacja korzystała kiedykolwiek z instrumentów wsparcia dla firm/ instytucji/ organizacji/
osób, które planują wdrożyć innowacje społeczne?
nie (przejście do pyt. 10)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 10)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakie były to instrumenty wsparcia? (1 – nie, 2 – tak)
dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych ……..
pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców …….
pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców ……
preferencyjne pożyczki/mikrokredyty/mikropożyczki na działalność w zakresie innowacyjności ……
Wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe ……..
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)

Czy organizacja byłaby gotowa uczestniczyć lub planuje uczestniczyć, we wdrażaniu innowacji
społecznych? (1 – nie, 2 – tak, 3 – trudno powiedzieć)
Organizacja ………..
Pan/i bezpośrednio ………….

7.

8.

9.

10.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia
organizacji? (Proszę wybrać 1, najbardziej dogodne źródło)
środki Unii Europejskiej
środki własne gminy/powiatu
środki rządowe
środki własne przedsiębiorstw
środki własne mieszkańców/obywateli
trudno powiedzieć
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jakich instrumentów wsparcia ogólnie rozumianych oczekiwałaby organizacja w procesie wdrażania
innowacji społecznej? (Proszę wybrać 2, najbardziej dogodne instrumenty)
dofinansowanie dla jednostek naukowych i organizacji pozarządowych ……..
pomoc publiczna na badania naukowe, prace rozwojowe dla przedsiębiorców …….
pomoc de minimis na działania przygotowujące do wdrożenia dla przedsiębiorców ……
preferencyjne pożyczki/mikrokredyty/mikropożyczki na działalność w zakresie innowacyjności ……
wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe ……..
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jakie byłyby preferowane źródła finansowania innowacji społecznych z punktu widzenia organizacji
(NGO’s), w której jest Pan/i zatrudniony/a? (Proszę wybrać 1, najbardziej dogodne źródło)
środki Unii Europejskiej
środki własne NGO’s
środki rządowe
środki własne przedsiębiorstw
środki własne mieszkańców/obywateli
trudno powiedzieć
inne, jakie? ……………………………………………………………………………

a)
b)
c)

Czy ma Pan/i wiedzę na temat tego, gdzie można odnaleźć informacje na temat innowacji
społecznych wdrażanych w kraju (m.in. bazy, źródła informacji, itp.)?
nie (przejście do pyt. 16)
tak
trudno powiedzieć (przejście do pyt. 16)

11.

12.

13.

14.

Proszę podać, jakie są to źródła (np. strony/portale internetowe, bazy danych, bazy dobrych praktyk,
publikacje (proszę wpisać nazwy):
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
.....................................................................................................................................................................................
15.

16.

Czy organizacja (NGO), w której jest Pan/i zatrudniony/a współpracowała/współpracuje
w ramach różnego rodzaju działań/inicjatyw/zadań z instytucjami, sektorem pozarządowym oraz
obywatelami? (1 – nie, 2 – tak)
Przez współpracę rozumiemy aktywny udział we wspólnych projektach z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami,
organizacjami, itp.
a) z przedsiębiorstwami ….
b) z instytucjami ….
c) z innymi organizacjami pozarządowymi …..
d) z obywatelami ….
e) z innymi …..
f) trudno powiedzieć (przejście do pytania 18)

17.
a)
b)
c)
d)
e)

W jakim zakresie odbywała się ta współpraca?
z przedsiębiorstwami ……………………….
z innymi organizacjami pozarządowymi …………………….
z instytucjami………………….
z obywatelami ……………………..
z innymi ……………………………
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a)
b)
c)
d)
e)

Czy dostrzega Pan/i możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym,
urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, a obywatelami/mieszkańcami miejscowości/gminy, na
terenie której działa Pana/i NGO’s, w celu lepszej integracji i aktywizacji mieszkańców?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy uważa Pan/i, że taka szeroka współpraca (np. w postaci różnego rodzaju form aktywizacji
i integracji mieszkańców – np. warsztatów, ośrodków wsparcia) mogłaby przynieść korzyści osobom
będącym w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym (np. bezrobotnym, ubogim, starszym,
niepełnosprawnym)?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa z inteligentnych specjalizacji regionu mogą stanowić
inkubatory innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)

Czy Pana/i zdaniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne (CSR) mogą stanowić inkubatory
innowacyjności społecznej na Mazowszu?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kto Pana/i zdaniem powinien pełnić najważniejszą rolę w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji
społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które powinny pełnić
najważniejszą rolę w tym zakresie)
środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
instytucje/urzędy
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
podmioty ekonomii społecznej
obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
władze samorządowe
władze państwowe
inne, jakie? …………………………………………

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kto Pana/i zdaniem powinien odpowiadać za gromadzenie i upowszechnianie informacji
o innowacjach społecznych na Mazowszu? (Proszę wybrać maksymalnie 3 typy podmiotów, które
powinny pełnić najważniejszą rolę w tym zakresie)
środowisko biznesu – przedsiębiorstwa ogólnie
przedsiębiorcy z inteligentnych specjalizacji regionu
przedsiębiorcy realizujący politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
instytucje/urzędy
sektor pozarządowy (fundacje, stowarzyszenia, związki, organizacje, itp.)
podmioty ekonomii społecznej
obywatele/mieszkańcy społeczności lokalnych
władze samorządowe
władze państwowe
inne, jakie? …………………………………………

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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24.

Które czynniki, Pana/i zdaniem, mogą sprzyjać rozwojowi innowacyjności społecznej na Mazowszu?
(Proszę wybrać maksymalnie 3 najważniejsze czynniki)
a) dobre warunki dla finansowania innowacji społecznych
b) dobre wsparcie instytucjonalne – doradcze, prawne, poradnictwo finansowe
c) wysokie nakłady na B+R
d) duża liczba organizacji pozarządowych
e) wysoki poziom zaufania społecznego
f) wysoki poziom kapitału społecznego
g) silne więzi międzyludzkie
h) duża integracja międzypokoleniowa
i) wysoki poziom tolerancji dla odmienności
j) wysoki poziom bezrobocia
k) niski poziom bezrobocia
l) zamożność społeczeństwa
m) ubóstwo społeczeństwa
n) inne, jakie? ……………………………………………………………………………
METRYCZKA

25.
a)
b)
c)
d)
e)

Kategoria NGO’s:
Fundacja
Stowarzyszenie
Towarzystwo
Organizacje, związki wyznaniowe
Inne, jakie? ……………………………………………………….

26.
Nazwa organizacji:
………………………………………………….
27.
Stanowisko respondenta:
…………………………………………………
28.
a)
b)
c)
29.

30.

Jak może Pan/i ocenić swój poziom wiedzy na temat innowacji społecznych?
niski
średni
wysoki

Płeć respondenta:
a) kobieta
b) mężczyzna
Powiat działania organizacji:
Podregion ciechanowsko-płocki
1) Powiat ciechanowski
2) Powiat gostyniński
3) Powiat mławski
4) Powiat płocki
5) Powiat płoński
6) Powiat sierpecki
7) Powiat żuromiński
8) Powiat m. Płock
Podregion ostrołęcko-siedlecki
9) Powiat łosicki
10) Powiat makowski
11) Powiat ostrołęcki
12) Powiat ostrowski
13) Powiat przasnyski
14) Powiat pułtuski
15) Powiat siedlecki
16) Powiat sokołowski
17) Powiat węgrowski
18) Powiat wyszkowski
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19) Powiat m. Ostrołęka
20) Powiat m. Siedlce
Podregion radomski
21) Powiat białobrzeski
22) Powiat kozienicki
23) Powiat lipski
24) Powiat przysuski
25) Powiat radomski
26) Powiat szydłowiecki
27) Powiat zwoleński
28) Powiat m. Radom
Podregion m. Warszawa
29) Powiat m. st. Warszawa
Podregion warszawski wschodni
30) Powiat garwoliński
31) Powiat legionowski
32) Powiat miński
33) Powiat nowodworski
34) Powiat otwocki
35) Powiat wołomiński
Podregion warszawski zachodni
36) Powiat grodziski
37) Powiat grójecki
38) Powiat piaseczyński
39) Powiat pruszkowski
40) Powiat sochaczewski
41) Powiat warszawski zachodni
42) Powiat żyrardowski
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SCENARIUSZ PANELU EKSPERTÓW
Czas trwania – ok. 2 godz.
Wprowadzenie
1.

Przedstawienie się moderatora, przedstawienie firmy badawczej.

2.

Przedstawianie i powitanie uczestników spotkania.

3.

Przedstawienie celu badania.

4. Przekazanie informacji o nagrywaniu.
Omówienie i pogłębienie wstępnych wyników badań
1.

Innowacje społeczne – pojęcia i definicje przyjęte na potrzeby badania.

2.

Poziom rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu.

3.

Współpraca na rzecz wdrażania innowacji społecznych.

4.

Czynniki sprzyjające rozwojowi innowacji społecznych.

DYSKUSJA
1.

Przykłady innowacji społecznych i możliwości ich wdrożenia na Mazowszu.

2.

Czynniki hamujące rozwój innowacji społecznych.

3.

Czynniki stymulujące rozwój innowacji społecznych.

4.

Instrumenty wsparcia wdrażania innowacji.

5.

Bariery wdrażania innowacji społecznych.

6.

Możliwości pobudzenia rozwoju innowacji społecznych na Mazowszu.

7.

Sposoby pozyskiwania i gromadzenia wiedzy o innowacjach społecznych na Mazowszu.

8.

Sposoby promocji innowacji społecznych na Mazowszu i upowszechniania informacji o udanych
wdrożeniach.

Zakończenie
Podsumowanie oraz podziękowanie za przybycie.
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