
 

 
Tematy priorytetowe w 
naborze do inkubatora 
pomysłów 
W ramach drugiego naboru do inkubatora pomysłów, poszukujemy zwłaszcza 
rozwiązań z 6 tematów priorytetowych, które opisujemy poniżej. Pomysły, które 
wpisują się w te obszary, mogą otrzymać dodatkowe punkty na etapie rekrutacji do 
inkubatora w tej edycji naboru. Zachęcamy jednak oczywiście do zgłaszania wszelkich 
pomysłów, które dotyczą usług opiekuńczych dla osób zależnych – także dotyczące 
innym tematów. 
 
 

 Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które 
pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z 
dziećmi w swoim środowisku 
Np. wsparcie w budowaniu codziennego planu/ rytmu dnia, w utrzymywaniu 
motywacji do podejmowania codziennej rutyny, gwarancja wsparcia w 
sytuacjach kryzysowych w środowisku życia takich osób 
(dezinstytucjonalizacja). 
 

 Wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym 
wieku przy niewielkich nakładach finansowych 
Np. rozwiązania poprawiające odbiór przestrzeni mieszkalnej w sferze 
percepcji mieszkańca doświadczającego zaników pamięci (estetyka, ułatwienie 
w odczytywaniu topografii i funkcji mieszkania poprzez odpowiednie jej 
oznaczanie i zaprojektowanie jej elementów). 
 



 

 Rozwiązania przeciwdziałałające osamotnieniu osób korzystających 
z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki 
Np. umożliwienie uczestnictwa ww. osób w lokalnym życiu społecznym 
pomimo ograniczeń zdrowotnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego, 
szczególnie w weekendy. 
 

 Budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób 
doświadczających kryzysów psychicznych 
Np. sieci złożonej z urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
lokalnych liderów, którzy będą gotowi do utrzymania kontaktu z taką osobą 
pomimo jej stanu i sposobu funkcjonowania oraz przygotowani do 
odpowiedniej interwencji w sytuacji tego wymagającej. 
 

 Rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób 
zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem 
emocjonalnym 
Np. odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach opiekuńczo-
pielęgnacyjnych (całodobowo lub na określony czas, np. podczas nocy), 
dostarczenie opiekunom okazji do efektywnego wypoczynku w zwolnionym w 
ten sposób czasie, formy wsparcia emocjonalnego dla członków rodziny osoby 
zależnej muszących sobie radzić z długotrwałym obciążeniem, a czasem i 
kryzysem całej rodziny. 
 

 Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się 
na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do 
systematycznego leczenia i terapii 

 


