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1. ISKRY I  BODŹCE – SKĄD BIORĄ SIĘ ZIARNA INNOWACJI?  

1.1  BODŹCE   / „CYNGLE” 
Kryzys – poczucie, że coś  się wali zarówno chodzi o sytuacje nagłe jak i 
długofalowe trendy  

Konieczność oszczędności  - (wymuszające racjonalizację działań)  i 
ustalenie rzeczywistych preferencji. 
Pojawienie się nowych faktów lub nowych dowodów w jakiejś 
sprawie (SMOG?)  
Słaba skuteczność tego, co robimy dotychczas …. Poczucie porażki - 
np. pomoc, która utrwala zależność 
Dostępność nowych technologii (np. tablet w opiece nad osobami 
starszymi) i szanse jakie one dają 
Mentalne rekonfiguracje (zero waste, autonomiczny pojazd, lecimy na 
księżyc etc.) 
 

1.2 BADANIA I MAPOWANIE  
Mapowanie potrzeb  - wskaźniki, mapy, typologie potrzeb, segmentacje 
Mapowanie przestrzeni -  pustostany, osoby mieszkające na działkach etc. 
Mapowanie systemów – np. badanie kompletności i spójności, problem ostatniej 
mili, syndrom 4 piętra 
Mapowanie procesów – (flow) np. trajektorie bezdomności, biografie opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (po 25 rok życia),  
Badania partycypacyjne z udziałem społeczności – auto diagnozowanie   Krajobraz 
(?) Wola (?), Ulrychów,  Etnografia  np. Tomasz Rakowski 
 

1.3 ANALIZA DOSTĘPNYCH INFORMACJI  
System feed back _ skargi  (tj .naprawmy to, niepełnosparwnik, skargi 
konsumenckie)  
Repozytoria danych  (np. system POMOST, ZUS, MOJA POLIS, MOJE 
PANSTWO,  Systemy globalne – OECD, World Bank,  
https://ourworldindata.org/ Eurostat  GUS 
Dane dostarczane przez obywateli  (Patient Like Me, Janosik, Systemy 
Recenzji usług (lekarze, sprzęt etc.) 
 
 

1.4 NOWE PERSPEKTYWY – NOWE HORYZONTY 
•Zmiany paradygmatu – circular economy, end of work, zero waste, 
lifelong` learning 
•Nowe skrypty – np. Fast food / Bar mleczny (wybierz, zapłać, 
zabierz, zjedz, odnieś (sprzątnij),  meals on wheels i na odwrót   
(Alkohol dla bezdomnych…)  
•Zamiana ról – zamiana wektorów: występowanie w roli  innej niż 
zwykle, safari, siadania na wózku,  
•Zapożyczenia  - vending machine, bilnas dziecka  
•Interwencje artystyczne – rozwijany trawnik – podróż 24 godzinna  
 

1.5 UNAOCZNIANIE PROBLEMÓW JAKO METODA 
POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ 
•Wizualizacje –  story teling by numers – data jouranalism 
•Wspólna podróż  (walking) 
•ATD 4 Świat (kontakt bezpośredni)  
•Uwaga mediów – interwencje – zdarzenia – kryzysy (tragedie) / 
sytuacje graniczne 
•Kampanie społeczne – mówiące o problemie   
 

1.6 ZNUŻENIE LECZENIEM OBJAWÓW ZAMIAST 
PRZYCZYN-– PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ RZEKI 
•Procesy diagnostyczne  - analizy / eksperymenty / 
•Eksperci / Praktycy  - Ci co wiedzą  

 

https://ourworldindata.org/


2. FORMUŁOWANIE PROPOZYCJI I PROTOTYPÓW ROZWIĄZAŃ  

WYOBRAŹ SOBIE ROZWIĄZANIE  

• Reformowanie usług z udziałem 
dostawców (Participle – projekt Circle) 

• Metody myślenia kreatywnego – 
schematy  - np. Sześć Kapeluszy, Service 
Design, Human Centered Design etc.  

• Drama – Teatr zmieszany z rzeczywistością  
Theatre of the Oppressed  (Brazylia)  

• Szlifowanie (ciągły namysł nad tym co 
mogłoby być lepiej) 

• Poszukiwanie „ekstremistów” i 
pozytywnych dewiantów  

• Wizytowanie i dotykanie  

• Transformacja miejsc – funkcji (np. budka 
telefoniczna, stara linia kolejowa, upadła 
fabryka, porzucony budynek). 

 
 

ZRÓB TO RAZEM Z INNYMI - PROJEKTOWANIE 
PARTYCYPACYJNE 

• Crowdsourcing - Wiki government – 
platformy zgłaszania pomysłów 
(SaveAward  - Show us the Better Way, 
Otwarta Warszawa) 

• Kolektywne obmyślanie przyszłości  np. 
Śląskie 3.0  (filmik?)  

• Specjalne formaty  (np. TED, Hackathony, 
Open Spaces, NetWtorki  etc.)  

DEDYKOWANE INSTYTUCJE /  MIEJSCA / ZASOBY 

• Think Tanks 

• Do Tanks  

• Inkubatory  / Laby etc.  / Parki Innowacji 
etc.  

• Repozytoria idei i pomysłów  

 

http://www.participle.net/
http://www.participle.net/
http://www.participle.net/
http://www.participle.net/
http://www.participle.net/
http://www.benisi.eu/cases


3. TESTOWANIE  (PROJEKTÓW I ICH SKUTKÓW)  

PŁYWA CZY TONIE ?  
TESTOWANIE PROTOTYPÓW 
• Testowanie pomysłu (Proof of 

concept - konfrontacja z innymi 
• Szybkie prototypowanie  
• Beta  testy (grupa użytkowników 

proszona o opinie)  
• Eksperymenty – pilotaże usług 

publicznych   
• Badanie z użyciem grupy 

kontrolnej  / eksperymenty  
• Całościowe testy systemu (np. 

MDG w Finlandii)  
 

 

FINANSOWANIE INNOWACJI W 
FAZIE RYZYKA I TESTÓW 

• Granty 
• Nagrody / wyzwania  
• Płacenie za rezultaty 
• Inkubacja – wodowanie 
• Opłacanie czasu 

dedykowanego projektom 
• Vouchery – dla powiększenia 

popytu 
• Giełdy społeczne  - 

crowdfunding 
• Opłata za rezultaty / obligacje 

społeczne 

 



4. Prawdziwe życie po opuszczeniu inkubatora 

TWORZENIE „PRZEDSIĘBIORSTWA” 
• Nowe modele biznesowe i nowe typy podmiotów – 

przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie, działalność 
odpłatna, spółka non-profit, przedsiębiorstwo 
komunalne, firmy wzajemnościowe,  

• Alternatywne modele mobilizowania dochodów 
(współdzielenie kosztów, kontraktowanie usług przez 
samorząd, abonamenty, składki i zakupy grupowe, 
wypożyczanie zamiast własności, darmowy dostęp / 
reklama, fundraising, opłata przez „stronę trzecią”, 
granty, freemium itp.) 

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
• Uspołeczniony / sprawiedliwy łańcuch dostaw i 

dystrybucji  
• Możliwie kooperatywne / współdzielone / 

wzajemnościowe elementy infrastruktury  „zaplecza” 
(przestrzeń, platformy sprzedaży, ) np. United Kitchen , 
„Z lepszej półki”.  

RÓŻNORODNE FORMY ZARZĄDCZE  
• Włączanie pracowników ,odbiorców, członków, 

interesariuszy 
• Modele organizacyjne 
• Powiązanie autonomicznych grup producentów i 

pracowników (chaordic)  
• Zdecentralizowany model wspólnych działań 

prowadzonych przez mikro firmy (np. dostawcy 
żywności organicznej, agro turystyka, Le Mat (włosko  - 
szwedzki)  

PODTRZYMYWANIE KAPITAŁU RELACYJNEGO   
• Otwartość, komunikacja z użytkownikami, działania 

„beyond bussines”, dzielenie się wiedzą, integralność i 
przywiązanie do wartości 

STRUMIENIE FINANSOWANIA 
• Opłaty  
• Kontrakty na usługi  
• Finansowanie społecznościowe  (darowizny  - 

przedpłaty) 
• Granty  i darowizny  
• Pożyczki  ( w tym dedykowane 
• Udziały  
• Obligacje społeczne ? 

ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI POPRZEZ WŁĄCZENIE W 
DZIAŁANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

• Trwały program współfinansowania (np. poradnictwo 
obywatelskie, telefony zaufania?)  

• Przejęcie jako program publiczny (np. Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej) 

• Wprowadzenie publicznej regulacji  (np. Dzieci Niczyje, 
Rodzić po Ludzku) 

 



5. SKALOWANIE  
Duże pytania  
• Czy ? Skąd wiadomo że warto skalować? Co w istocie oznacza 

„walidacja”? 
• Co? Co skalować? (idee, programy, usługi, produkty, modele…) 
 

Jak ? Różne metody skalowania  
• Skalowanie przez dyfuzje podaży i popytu  
• Wzrost „egocentryczny”   powiększanie własnej organizacji 
• Wzrost „sieciocentryczny” - rozwój przez kolaboracje z innymi  

– Otwarty kod (CC etc)  
– Konsorcja   
– Federacje   (Emmaus, Impact Hub, Greenpeace) 
– Udzielanie licencji  
– Społeczna franczyza (franchising)  
– „Wszczepienia” 
– Fuzje i przejęcia  

 

 



6. ZMIANY SYSTEMOWE (DEF)  
IDEA PARADYGMATY, KTÓRE 
PRZEKSZTAŁCAJĄ SYSTEM 
• Zdecentralizowane wytwarzanie (np. energia) 

• Perswazja zamiast przymusu 

• Welfare  state – welfare  society 

• Prewencja, predystrybucja, wczesne inwestycje 

INFRASTRUKTURA SPRZYJAJĄCA NOWYM 
ROZWIĄZANIOM 
• Np. repozytoria otwartych danych publicznych 

• „techniczna infrastruktura” hot spot, gniazdka 
elektryczne,  

FORMACJA – EDUKACJA – ZMIANA POSTAW 
OBYWATELI – UŻYTKOWNIKÓW – 
DOSTAWCÓW 
• Edukacja dla innowacyjności (dzieci i dorośli) 

(dłubacze, edukacja  realna etc.) 

• Inny podział odpowiedzialności  (Rotodendron 
Haga,  „samodministrowalne” leczenie, segregacja 
odpadów) 

• Ruchy / mody społeczne  

ZMIANA REGULACYJNE I PODATKOWE 
• Redefiniowanie kategorii zdarzeń (np. wykroczenie 

– przestępstwo) 

• Zmiana procedur wewnątrz instytucji  (np. warunki 
przesłuchiwania dzieci jako świadków, warunki 
opieki okołoporodowej etc.) 

• Tworzenie instytucji kontroli i interwencji – np. 
Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, 
Rzecznik Praw Konsumentów itd.  

• Zachęty podatkowe  (odpisy, kredyty podatkowe 
na inwestycje w innowacje)  


