
 

Wyniki 1. edycji naboru do 
inkubatora innowacji 
społecznych 
 
Poniższa lista obejmuje wszystkie pomysły na innowacje zgłoszone w toku 1. edycji 
naboru do inkubatora innowacji społecznych prowadzonego w ramach projektu 
„Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług 
opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
W procesie naboru zgłoszono 50 pomysłów na innowacje, z których 33 przeszły do 
etapu rozmów rekrutacyjnych. Ostatecznie organizatorzy naboru, w oparciu o 
wskazania komisji rekrutacyjnej, podjęli decyzję o udzieleniu wsparcia w ramach 1. 
edycji inkubatora 18 pomysłom na innowacje społeczne. 
 
Lista pomysłów przyjętych do inkubatora podana jest w kolejności alfabetycznej, wraz z 
sugerowaną lokalizacją inkubatora, po opieką którego rozwijany będzie dany pomysł. 
Dokładne zasady dotyczące zasad współpracy pomysłodawców z inkubatorami ustalane 
będą w toku indywidualnych ustaleń. 
 

Lp. Tytuł pomysłu Lokalizacja 
inkubatora//Uwagi 

 
POMYSŁY PRZYJĘTE DO INKUBATORA w tej edycji naboru 
 

1.  Bezpłatna Telewizja Internetowa 
Głuchych – dostęp do informacji 

o każdej porze 
Warszawa 

2.  „Czułość” – modelowe miejsce 
dostępne dla wszystkich 

Gdynia 

3.  Czytanie na drugie śniadanie 
#książkinareceptę Warszawa 



 

4.  Decydownia – Informatyczny 
System Wspomagający 

Podejmowanie Decyzji Osób z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Warszawa 

5.  DROGA DO SAMODZIELNOŚCI Warszawa 
6.  Elastyczny transport Warszawa 
7.  Grywalizacja Gdynia 
8.  Intelekt bez ograniczeń Warszawa 
9.  JAK? Gdynia 
10.  Mistrzowie są wśród nas Gdynia 
11.  Mobilne Usługi Kosmetyczne 

(nazwa robocza) Warszawa 

12.  Razem Warszawa 
13.  Spinka/Spinacz Warszawa 
14.  Społeczny ogród miejski – 

hortiterapia Warszawa 

15.  Stara szkoła czyli jak słuchać 
seniorów, by usłyszeć ich 

potrzeby i rozwiązania 
Warszawa 

16.  System Asystentury Satelickiej – 
Wsparcie osób zależnych we 

swobodnym przemieszczaniu się 
między indywidualnym 

domostwem a otoczeniem 
publicznym 

Gdynia 

17.  Wspieram Ciebie, wspierasz mnie Gdynia 
18.  Zagrody opiekuńcze w Wioskach 

Tematycznych Krainy Rawki 
Warszawa 

 
POMYSŁY NIEPRZYJĘTE DO INKUBATORA w tej edycji naboru 
 

19.  Alzheimer Sklep nie dotyczy 
20.  Biblioteka Aleksandryjska nie dotyczy 
21.  Czas na zmianę nie dotyczy 
22.  HOLOROAD nie dotyczy 



 

23.  KLUB/OŚRODEK INKLUZJI 
SPOŁECZNEJ 

 
nie dotyczy 

24.  Łatwe do noszenia nie dotyczy 
25.  Mentorzy seniora nie dotyczy 
26.  Migające Centrum Konsultacji nie dotyczy 
27.  Mikro-opiekun nie dotyczy 
28.  Mobilna akademia „strefa anioła” nie dotyczy 
29.  MOBILNE PUNKTY USŁUG 

MEDYCZNO-APTECZNYCH 
(MOBIL-PUMA) 

nie dotyczy 

30.  Mój asystent smartfon nie dotyczy 
31.  OSOBY STARSZE (nazwa robocza) nie dotyczy 
32.  Pamiętam, jak… (Rodzina 

superbohaterów) nie dotyczy 

33.  Pobudzanie neuroplastyczności 
mózgu przy użyciu bodźców 

sensorycznych 
nie dotyczy 

34.  Poradnictwo seksuologiczne dla 
osób zależnych i ich bliskich 

nie dotyczy 

35.  PorozmawiajMY nie dotyczy 
36.  Portal partnerski nie dotyczy 
37.  Punkt mobilny nie dotyczy 
38.  Razem do samodzielności nie dotyczy 
39.  Rozwój bez ograniczeń nie dotyczy 
40.  STARS-LIKE-US nie dotyczy 
41.  Tyflowiedza, Platforma Wsparcia 

Technologicznego Osób z 
Dysfunkcją Wzroku 

nie dotyczy 

42.  Usługi opiekuńcze i rehabilitacja 
osób zależnych w domowym 

zaciszu 
nie dotyczy 

43.  Virtualny opiekun nie dotyczy 
44.  Windą na świat nie dotyczy 
45.  WPROWADZENIE SENIORA DO 

ŚWIATA CYFROWEGO nie dotyczy 

46.  Wspierajmy poMOC nie dotyczy 



 

47.  „Wiedzieć, rozumieć, pomagać… 
Trening Pierwszej Pomocy 
Psychologicznej (TPPP) dla 

studentów” 

nie dotyczy 

48.  Zaczarowana igła prababci nie dotyczy 
49.  "Zależni – niezależni” – usługi 

opiekuńcze skierowane do osób 
niepełosprawnych i starszych 

nie dotyczy 

50.  
Zostaw po sobie opowieść 

Projekt wycofany przez 
pomysłodawczynię 

 


