
Proces inkubacji i 
wyzwania łączące się z 
wyborem obiecujących 
innowacji i innowatorów 
(-ek). 



SIX (a social innovation exchange)
jest siecią wymiany innowacji 
społecznych zbudowaną w 
oparciu o wspólne wartości, 
relacje i wiedzę. Wierzymy, że 
wymiana doświadczeń i wiedzy 
napędza pozytywne zmiany 
społeczne. 

Pracujemy na całym świecie, aby 
ułatwić istotne rozmowy, które 
stawiają wyzwania i inspirują 
ludzi do wykorzystywania 
innowacji w celu zwiększenia 
wpływu społecznego.



Co robimy…
- zbieranie się
- rozwijanie zdolności
- wiedza i 
spostrzeżenia

Na przestrzeni...
6 strategicznych 
obszarów 
zainteresowania

Uniwersytety
Zachęcamy 
uniwersytety do 
przemyślenia swoich 
celów

Darczyńcy
Wzywamy organizacje 
dobroczynne, aby były 
bardziej skuteczne i 
autentyczne, 
wspieramy je w tych 
dążeniach

Przyszli liderzy
Pomagamy rozwijać się 
kolejnym pokoleniom 
liderów innowacji 
społecznych

Polityka
Pomagamy włączyć 
kwestie społeczne do 
polityk 
innowacyjnych 

Biznes
Odkrywamy i 
dzielimy się tym, co 
motywuje biznes do 
realizacji programów 
społecznych

SI instytucje
Pomagamy rozwijać 
ruch innowacji 
społecznych



Ponad dekada globalnych innowacji społecznych

● Doświadczenie w zakresie innowacji społecznych 
- ponad 13 lat doświadczenia i historii 

● Niesamowita, różnorodna sieć – Zarząd i zespół 
globalny

● Spojrzenie globalne i lokalne – czerpanie wiedzy z 
różnych miejsc i sektorów, na przestrzeni czasu

● Relacyjne i systemowe powiązania – powiązania 
z systemami i z ludźmi 

● Wyprzedzanie trendów – wprowadzanie nowych 
tematów do dyskusji zanim staną się modne 



Od 10 lat obserwujemy rozwój 
inkubatorów 

2015-17

2014

2016

https://ebn.eu/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQeWJYVG1uR1l1RG82Rk9oRzNmcnVLaz0=
https://media.nesta.org.uk/documents/good_incubation_wv.pdf
https://avpn.asia/insights/effective-social-incubation/




Spirala innowacji społecznych

Możliwości
i wyzwania 

Tworzenie 
pomysłów

Rozwijanie i testowanie

Uzasadnienie Dostarczenie i wdrożenie

Zmiany systemowe

Skalowanie



Różne modele – Różne pomysły na wybór
Istnieje pięć modeli, które powstały w celu wspierania przedsięwzięć społecznych na 
wczesnym etapie:

1. Przestrzenie wspólnej pracy – oferowanie miejsca do pracy dla założycieli, a także 
dostępu do współzałożycieli, sieci oraz szkoleń. 

2. Akademie przedsięwzięć społecznych – oferowanie szkoleń za założycieli przedsięwzięć 
społecznych i dostępu do mentoringu. 

3. Akceleratory wpływu – oferowanie finansowania, szkoleń, dostępu do sieci oraz 
przeważnie do przestrzeni biurowej. 

4. Nagrody i konkursy na przedsięwzięcia społeczne – oferowanie finansowania, 
profilowania, doradztwa, a także często dostępu do doświadczenia i zespołu większych 
organizacji.

5. Impact angel investor networks – oferowanie finansowania, doradztwa i dostępu do 
wiedzy eksperckiej. 



Przykłady z całego świata – różne metody 



Najważniejsze punkty w procesie wyboru 

Ambicja wywierania wpływy na społeczeństwo 

Niezaspokojona potrzeba

Zdolność czerpania korzyści z inkubacji 

Dopasowanie do potrzeb i do innych uczestników 
inkubatora 

Gotowość do skorzystania z porady 

Ambicja do wzrostu 

Zaufanie do przywództwa 

Działający prototyp (koncepcja)

Doświadczenie biznesowe zespołu zarządzającego 

Porządny biznes plan

Możliwość transferu technologii lub replikowalności



Unlimited India

Wybierając przedsiębiorców społecznych 
szukamy czerech kluczowy „I”: 

Szukamy osobowości, które 
przejawiają cechy przedsiębiorcze, 
niezachwiane zaangażowanie w 
sprawy zmian społecznych oraz 
zdolność do zbierania środków do 
wspierania ich działań 

Szukamy pomysłów, które są 
rozwiązaniem pasującym do 
konkretnego problemu społecznego, 
odpowiadają na niezaspokojone 
potrzeby albo niewystarczające 
rozwiązania.

Szukamy pomysłów, które mają potencjał 
na wywołanie długodystansowej i trwałej 
zmiany w ramach danej wspólnoty, miasta 
/ stanu oraz szerzej. 

Szukamy osób, które są otwarte na 
informacje zwrotne i mogą zyskać na 
naszej pozafinansowej pomocy

Proces wyboru 
Formularz 
Należy wypełnić i przesłać nasz elektroniczny formularz 

Spotkanie przesiewowe 
Jeśli formularz się kwalifikuje, to nasz zespół przeprowadzi z Tobą 
rozmowę video albo telefoniczną 

Warsztat „Teoria zmiany” 
Jeśli przejdziesz do kolejnego etapu, weźmiesz udział w warsztatach 
online, które mają pomóc określić i zaplanować cele organizacyjne

Prezentacja próbna 
Przedstawiasz swój pomysł przed naszym zespołem, który udziela 
informacji zwrotnej jak udoskonalić prezentację  

Właściwa prezentacja 
Przedstawiasz swój pomysł przed fundatorami, darczyńcami i ekspertami 



Niektóre tematy w zakresie podejścia do selekcji 

● Selekcja jest czasochłonna i wymaga zaangażowania po obu stronach 

● Wiele organizacji nie ujawniają publicznie, w jaki sposób dokonali wstępnej selekcji 

● Wiele inkubatorów stosuje kombinację podejść – formularze elektroniczne, prezentacje, 
wywiady 

● Biznesplany rzadko są stosowane jako metoda selekcji – na wczesnym etapie liczby są 
tylko domysłami.  Inkubatory wolały oceniać przedsięwzięcia na podstawie jakości 
zespołu, a nie potencjalnych przyszłych dochodów

● Istnieje tendencja do angażowania w proces selekcji różnych osób spoza swojej 
organizacji, z różnych obszarów 



Sposoby myślenia o selekcji z różnych obszarów
Zróżnicowany dostęp

● Dostępne ścieżki 
● Dostępne wymagania 

Demokratyzacja procesu 
podejmowania decyzji 

● Kierowanie przez 
równorzędnych graczy 
zmniejsza ryzyko stronniczości 

● Wzajemny audyt 

Błąd samoselekcji

● Praca z osobowościami, 
intuicją, tworzenie różnych 
ofert (nie tylko coaching)

https://vilcap.com/
https://drive.google.com/file/d/1ZbsvO-OMWrb7N9641Hxabe20C3QdjLGs/view
https://media.nesta.org.uk/documents/good_incubation_wv.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839755/The_impact_of_business_accelerators_and_incubators_in_the_UK.pdf


Krok w tył, by zrobić krok naprzód 
Napięcia / Dylematy:

● Czy powinieneś bardziej skupić się na osobie, organizacji czy pomyśle?
● Czy więcej obietnic jest w istniejących czy w nowych typach organizacji?
● Jak zmierzyć, jakiego wpływu naprawdę szukasz na tym etapie?

Kwestie do namysłu:
● Jakie wartości kierują Twoim procesem selekcji? (różnorodność, wsparcie rówieśnicze 

itp.)
● Jakie mogą występować uprzedzenia? (wykształcenie, płeć, pochodzenie etniczne, wiek 

itp.)
● Kto ma władzę, żeby dokonać wyboru i podjąć decyzję?
● Jak możesz być bardziej transparentny w procesie selekcji - czego szukasz i dlaczego?
● W jaki sposób błąd samoselekcji może pomóc w podejmowaniu decyzji?
● W jaki sposób można zastosować wieloetapowe podejście do wspierania rozwoju, a także 

selekcji?
● Ile czasu naprawdę chcesz poświęcić na ten etap? 


