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Skalowanie innowacji społecznych



Zawartość

o SIX

Czym jest skalowanie

Drogi do skalowania

Przykłady 

Rozmowa 



SIX to globalna organizacja, która wierzy, że 
współpraca i wymiana mogą generować lepsze 
rozwiązania złożonych wyzwań, przed którymi stoi 
dziś globalna społeczność. 

Wykorzystujemy moc zróżnicowanej wiedzy i 
innowacji społecznych, łącząc najlepszych 
globalnych innowatorów i przykłady, aby sprostać 
lokalnym wyzwaniom w sposób, który optymalizuje, 
a nie powiela wysiłek. 



ADD 2 x SIX SLIDES HERESIX: the power of exchange for good



Czym jest skalowanie? 



Skalowanie innowacji społecznych vs 
innowacji rynkowych

Ekonomia rynkowa 

- własność intelektualna

- korzyści z innowacji dla własnej 
organizacji lub dla tych 
licencjobiorców lub franczyzobiorców, 
którzy są gotowi za nią zapłacić.

Ekonomia społeczna 

- oparta na misji społecznej 

- sprzyja szybkiemu 
rozpowszechnianiu się innowacji, a 
nie utrzymywaniu jej w tajemnicy



Kreowanie popytu i podaży
 Efektywna podaż                                                            Efektywny popyt                                        



Skalowanie w górę (up) 
Skalowanie na zewnątrz (out)
Skalowanie w głąb (deep)

Source: Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep Strategies of 
Non-profits in Advancing Systemic Social Innovation 

Wpływ na prawo i politykę 
Zmiana instytucji na 
poziomie polityki, zasad i 
przepisów

wpływ na większe liczby
Replikacja i 
rozpowszechnianie, 
zwiększanie liczny osób 
albo wspólnot objętych 
wpływem  

Wpływ na korzenie 
kulturowe 
Zmiana relacji, wartości 
kulturowych, przekonań 
„serca i  umysły”

https://www.researchgate.net/publication/298971574_Scaling_Out_Scaling_Up_Scaling_Deep_Strategies_of_Non-profits_in_Advancing_Systemic_Social_Innovation
https://www.researchgate.net/publication/298971574_Scaling_Out_Scaling_Up_Scaling_Deep_Strategies_of_Non-profits_in_Advancing_Systemic_Social_Innovation


Spirala innowacji społecznych – kiedy? 

odkrywanie 
możliwości i 
wyzwań

generowanie 
pomysłów

rozwijanie i 
testowanie 

uzasadnienie
dostarczanie i 
wdrażanie 

zmiana systemowa 

rozwój, 
skalowanie, 
upowszechnianie 



Drogi skalowania 

Wpływać i doradzać 
Kampanie i rzecznictwo 
Consultancy
Training

Zbudowanie sieci dostaw 
Federacje i modele członkostwa 
Certyfikaty jakości 
Licencjonowanie, Franczyza 
Umowy dostawy 
Współpraca 

Tworzyć partnerstwa strategiczne
Partnerstwa strategiczne 
Wprowadzenie tematu do głównego nurtu w 
sektorze publicznym 
korzystanie z sieci dystrybucji, innej zazwyczaj 
znacznie większej organizacji 
Wspólne przedsięwzięcia, fuzje i przejęcia

Rozwijać organizację 

Tworzenie nowych oddziałów
Rosnąca zdolność dostawcza centralnego zespołu

Source: Making it big: Strategies for scaling social innovations, Nesta

https://www.nesta.org.uk/report/making-it-big-strategies-for-scaling-social-innovations/


Family by family, Australia 

https://familybyfamily.org.au/


The Good Gym, UK 

https://www.goodgym.org/


Big Issue, UK 

https://www.bigissue.com/


Fairtrade movement, UK

https://fairtrade-advocacy.org/the-fair-trade-movement-2/


Catch-22 & Partners, UK

https://www.catch-22.org.uk/
https://www.coram.org.uk/
https://www.community-links.org/
https://onlyconnectuk.org/


100in1day, Colombia

https://www.100in1day.com/100in1day


The power of a shower, USA

https://powerofashower.org/


Pratham, India

https://www.pratham.org/


BRAC, Bangladesh

http://www.brac.net/


Urban communities movement, South Korea



Transition towns, UK 

https://transitionnetwork.org/


Narzędzia: skalowanie innowacji społecznych

https://www.springimpact.org/wp-content/uploads/2018/06/Spring-Impact-Toolkit.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/making_it_big-web.pdf
https://www.thinknpc.org/resource-hub/growing-pains-getting-past-the-complexities-of-scaling-social-impact/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/ScalingOut_Nov27A_AV_BrandedBleed.pdf


Making it big - Nesta 

● Wyjaśnienie celów 
społecznych, organizacyjnych i 
osobistych dla skalowania;

● Ustalenie, co skalować „w 
górę”;

● Wybranie ścieżki skalowania;
● Przygotowanie do opracowania 

strategii skalowania.

TWOJA 
PRZYSZŁA 

ORGANIZACJA 

TWOJA 
ORGANIZACJA 

OBECNIE 

Model 
biznesowy i 

finansowanie 

Fizyczne 
zasoby 

Reputacja i 
skuteczność

Ludzie i 
zarządzanie 

Czy istnieje wykonalny 
model biznesowy, z 
przejrzystym przeglądem 
kosztów i przychodów? 
Czy jest dowód na 
istanienie 
zapotrzebowania?
Czy poradzisz sobie ze 
skuteczną dostawą na 
większą skalę? 

Czy zasoby niezbędne do 
ekspansji są łatwo dostępne i 
można je kontrolować?
Czy to dobry czas pod 
względem popytu i łańcuchów 
dostaw na większą skalę?

jaki jest stan Twojej marki 

Czy możesz udowodnić 
skuteczność swojej pracy? 
Jaki jest stan Twojej marki? Do 
jakich sojuszników może się 
zwrócić o pomoc? 

Czy systemy / procesy są 
zdolne do działania na 
większą skalę? 
Czy czy cała potrzebna 
wiedza na temat zmian 
organizacyjnych, 
odpowiedzialności, finansów i 
umiejętności jest dostępna w 
firmie?

jakie są umiejętności kluczowych 
osób? 
Czy pasują do zamierzonego 
celu?
 jak musi się zmienić 
odpowiedzialność i zarządzanie?
czy istnieje jasny wybór formy 
zmiany organizacyjnej?
Czy zespół zarządzający jest 
zdolny do silnego skupienie i 
przywództwo? 



Growing pains - NPC 

● Ocena sytuacji: przyjrzenie się kontekstowi, w którym pracujesz, aby ocenić 
przypadek skalowania.

● Ocena w celu wsparcia skali: skupienie się na tym, jak działa określone 
podejście.

● Wybór skali: ustalanie priorytetów szans w oparciu o ryzyko.
● Przypisywanie odpowiedzialności: decydowanie, kto jest najlepiej 

sytuowany do skalowania.



Social replication toolkit - Spring Impact 

● udowodnić • Sprawdź, czy replikacja jest dla Ciebie odpowiednia • Oceń, czy jesteś 
gotowy do replikacji • Popraw swoją gotowość do replikacji

● zaprojektować • Zapoznaj się z opcjami replikacji • Wybierz model replikacji, który Ci 
odpowiada • Zaprojektuj swój model replikacji

● ustematyzować • Opracuj funkcje rekrutacji i wsparcia dla replikacji • Systemy i procesy 
dokumentów • Opracuj dokumentację prawną

● nawigować  • Zrozum kluczowe elementy, które muszą zostać wprowadzone, aby 
wzór replikacji odniósł sukces • Opracuj plan komunikacji z 
wykonawcami • Zastosuj w praktyce ramy monitorowania i oceny (M&E) i 
zainicjuj pętlę informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia 
procesu replikacji

● skalować • Stwórz jaśniejszy obraz zmian organizacyjnych potrzebnych do 
osiągnięcia skali • Rozważ inne obszary ważne dla skutecznego 
skalowania



Dyskusja  
30 min



Pytania na początek

● Dlaczego skalować?  
● Jakie przykłady/podejścia dotyczące skalowania 

najbardziej z Tobą rezonują? W
● Jakie są kompromisy skalowania? 
● Jakie są odpowiednie warunki potrzebne do skalowania?
● Jak równoważysz kontrolę i elastyczność?



louise.pulford@socialinnovationexchange.org
sojung.rim@socialinnovationexchange.org

mailto:louise.pulford@socialinnovationexchange.org
mailto:sojung.rim@socialinnovationexchange.org

