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DYLEMATY I
NIEOCZYWISTOŚCI



Czy wzrost/skalowanie jest
wartością?

1

2

Stabilność a skalowanie3

4 Specyfika skalowalności w świecie
inicjatyw społecznych

Prostota/schematyczność a
innowacyjność



MODELE
SKALOWANIA



Więcej osób korzysta z usługi, ale
miejsce jej dostarczania jest wciąż
jedno

aplikacje mobilne/webowe, 
materiały do pobrania na www
warsztaty, szkolenia
usługi np. transportowe, opiekuńcze,
gastronomiczne, terapeutyczne

Co?

płatne/odpłatne
duży nacisk na promocję
często żaden lub stosunkowo
niewielki koszt związany z kolejnymi
użytkownikami
więcej pracowników/
współpracowników
stara/nowa instytucja

1.
Nadmuchiwanie balonu





fot A. Pospieszyl (www.Radia Opole)



Więcej osób korzysta z usługi,
której organizatorem jest jedna
instytucja/zespół, ale sposób jej
świadczenia jest "nomadyczny" 

warsztaty, szkolenia
doświadczanie kultury

Co?

płatne/odpłatne
często potrzebni lokalni sojusznicy
stosunkowo niewielki koszt
przemieszczania się
kluczowa rola osób prowadzących
(często unikalne kompetencje)
gotowość do częstych podróży2.

Przemieszczający 
się balon







Więcej osób korzysta z usługi,
która jest świadczona równolegle
w wielu miejscach

warsztaty, szkolenia
usługi np. transportowe, opiekuńcze,
gastronomiczne, terapeutyczne

Co?

Dużo wariantów...

3.
Więcej balonów



3A. 
Nowe oddziały prowadzone przez
jedną instytucje



3B. 
Franczyza społeczna



3C. 
Rozsiewanie (się) idei

fot. biskupiagorka.pl





Klienci mogą relatywnie łatwo
kupić produkt

produkty
Co?

samodzielnie lub oddać/odsprzedać
innym 
możliwości produkcyjne
sieć dystrybucji i sprzedaży
(detalicznie/hurtowo,
przedsprzedaż)
od prototypu do regularnej
sprzedaży

4.
Wprowadzenie do produkcji,

dystrybucji i sprzedaży





Nowe typy zachowań stają się
normą - przynajmniej
środowiskową

zachowania i zwyczaje społeczne
oczekiwania dotyczące standardów

Co?

czynnik czasu
ambasadorowie/trendsetterzy
czasem zamieniają się w regulacje

5.
Mody i trendy





10 pytań na
rozstaju



Dlaczego chcę przeskalować tą innowację? 

Czy jest ona prosta czy złożona? 

Czy skalować warto całość czy tylko część?

Jaki jest koszt dostępu dla nowego

użytkownika/użytkowniczki?

Czy chcę zarabiać na tym? 

1.

2.

3.

4.

5.



6. Jak dużo czasu / energii mogę na to poświęcić?

7. Czy korzystanie z tej innowacji wymaga

specjalistycznej wiedzy lub kompetencji?

8. Jak dużo chcę mieć kontroli?

9. Czy wolno modyfikować tą innowację?

10. Czy zależy mi na uznaniu autorstwa?



Co warto
przeczytać?



https://www.nesta.org.uk/report/in-and-out-of-sync/
https://ssir.org/
https://www.orsimpact.com/directory/Pathways-for-Change-10.htm
https://jonahberger.com/books/contagious/

