


Poszukujemy innowatorów. Poszukujemy pomysłów.
By zgłosić swój projekt masz czas od 20 września do 25 października 2017 r.
Liczymy na rozwiązania ułatwiające życie osobom zależnym i ich opiekunom.
Swój pomysł może zgłosić każdy: zarówno przedstawiciele organizacji, instytucji oraz przedsiębiorstw,
jak i grupy nieformalne czy osoby fizyczne.
Inkubator innowacji społecznych w Gdyni czeka na Ciebie.

Gdzie szukamy innowacji

„Innowacje na ludzką miarę - 
wsparcie rozwoju mikroinno-
wacji w obszarze usług opie- 
kuńczych dla osób zależnych” 
to projekt, który gdyńskie Labo-
ratorium Innowacji Społecz-
nych (w imieniu Gminy Miasta 
Gdynia) realizuje wspólnie          
z Fundacją Pracownia Badań     
i Innowacji Społecznych STOCZNIA 
z Warszawy, Miastem Stołecz-
nym Warszawa oraz ECORYS 
Polska sp. z o.o. 

Jego celem jest wsparcie 
nowatorskich, oddolnych rozwią-
zań (innowacji społecznych) 
dotyczących usług świadczo-
nych na rzecz osób zależnych 
ze względu na niepełnospraw-
ność, chorobę lub wiek ich 
samych oraz opiekunów.

Wartość projektu to prawie        
3 mln zł, prowadzony jest w 
Gdyni i Warszawie w oparciu o 
lokalną współpracę między-
sektorową.



Szczególne wyzwania w tym naborze to:

Pamiętaj, to nie musi być odpowiedź jedynie na te wyzwania.
Swój projekt zgłoś od 20 września do 25 października 2017 r.
przez stronę innowacjespoleczne.org.pl.
Zapraszamy do Gdyni innowatorów z całego Pomorza.

Dotychczas do inkubatora wybra- 
liśmy 43 spośród 172 pomysłów 
– 26 skierowaliśmy do inkubacji 
w Warszawie, 17 w Gdyni. 
W inkubatorze pomysłodawcy, 
biorąc udział w specjalnie dla 
nich organizowanych warszta-
tach oraz korzystając ze wspa- 
rcia konsultacyjnego, dopraco-
wują swoje zgłoszenia. 
W kolejnych etapach przygotu-
ją projekt do testowania, opra-
cują budżet i harmonogram 
działań. 
Na tej podstawie wybranym 
innowacjom przyznamy środki 
finansowe na przetestowanie 
ich w środowisku lokalnym.

Więcej informacji:

Laboratorium Innowacji 
Społecznych
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
tel: 58 727 39 16
innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl

Rozwiązania dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, które 
pozwoliłyby im na wypełnianie roli 
rodzica i funkcjonowanie z dziećmi 
w swoim środowisku.
Np. wsparcie w budowaniu codzien-
nego planu/rytmu dnia, w utrzymy-
waniu motywacji do podejmowania 
codziennej rutyny, gwarancja wspar-
cia w sytuacjach kryzysowych w 
środowisku życia takich osób (dein-
stytucjonalizacja).

Rozwiązania pozwalające na czaso-
we odciążenie opiekunów osób 
zależnych i radzenie sobie ze zwią-
zanym z tym obciążeniem emocjo-
nalnym.
Np. odciążenie opiekunów w codzien-
nych czynnościach opiekuńczo-pielę-
gnacyjnych (całodobowo lub na okre-
ślony czas, w nocy), dostarczenie 
opiekunom okazji do efektywnego 
wypoczynku w zwolnionym w ten 
sposób czasie, formy wsparcia emo-
cjonalnego dla członków rodziny 
osoby zależnej muszących sobie 
radzić z długotrwałym obciążeniem, 
a czasem i kryzysem całej rodziny.

Umożliwienie osobom z zaburzenia-
mi psychicznymi odnalezienia się na 
rynku pracy przy jednoczesnym 
utrzymaniu motywacji do systema-
tycznego leczenia i terapii.

Rozwiązania przeciwdziałające osa- 
motnieniu osób korzystających            
z usług opiekuńczych lub łagodzące 
jego skutki.
Np. umożliwienie uczestnictwa w 
lokalnym życiu społecznym mimo 
ograniczeń zdrowotnych oraz zago-
spodarowanie czasu wolnego, szcze-
gólnie w weekendy, rozwijanie sieci 
wsparcia sąsiedzkiego.

Budowa międzysektorowych sieci 
oparcia dla osób doświadczających 
kryzysów psychicznych.
Np. sieci złożonej z urzędników, 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, lokalnych liderów, którzy 
będą gotowi do utrzymania kontaktu 
z taką osobą mimo jej stanu i sposo-
bu funkcjonowania oraz przygotowa-
nia do odpowiedniej interwencji w 
sytuacji tego wymagającej.

Wydłużenie okresu samodzielnego 
mieszkania osób w podeszłym 
wieku przy niewielkich nakładach 
finansowych.
Np. rozwiązania poprawiające odbiór 
przestrzeni mieszkalnej w sferze 
percepcji mieszkańca doświadczają-
cego zaników pamięci (estetyka, 
ułatwienie w odczytywaniu topografii 
i funkcji mieszkania poprzez odpo-
wiednie jej oznaczanie i zaprojekto-
wanie jej elementów).

Partnerzy projektu:



Harmonogram trzeciego naboru projektów

Zgłaszanie pomysłów na innowacje

  do 25 października 2017
Rozmowy z autorami pomysłów

  od 13 do 20 listopada 2017

Wstępna faza inkubacji i praca
nad planami rozwoju innowacji

od 1 grudnia 2017   
do końca lutego 2018   

Przyznanie grantów na testowanie 
prototypów innowacji

  do końca czerwca 2018

Druga faza inkubacji i praca
nad planami testów innowacji

  do końca maja 2018

Wyłonienie pomysłów, które trafią
do inkubatora

do 24 listopada 2017  

Testowanie innowacji i wybór
rozwiązań do upowszechniania

do końca grudnia 2018  


