
Ashokowe mechanizmy 
wspierania innowacji 
społecznych



Od ponad 40 lat Ashoka buduje i wspiera
największą na świecie sieć wiodących

przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych
– Ashoka Fellows.



w 2009 roku
Forbes mianował Ashokę najbardziej

innowacyjną organizacją na świecie

Od 1980 roku
budujemy awangardową i największą

sieć przedsiębiorców społecznych na 

świecie

90 krajów

tworzymy globalną sieć 

5. miejsce
w rankingu top 500 organizacji  

pozarządowych na  świecie

ponad 3800
Przedsiębiorców i 

przedsiębiorczyń

społecznych, Ashoka 

Fellows w sieci

Jesteśmy w wielu miejscach na świecie i nieustająco uczymy się od 
najlepszych. Ashoka to…



Wspieramy w Polsce ponad 70 Ashoka Fellows, takich jak…

Witold Klaus

Siostra Małgorzata 
Chmielewska Jacek Purski



Szukamy pomysłów nastawionych na dużą zmianę systemową.

Celem naszych działań jest wsparcie osób i inicjatyw, 
tak by wzmacniać impakt (wpływ społeczny) ich innowacji.



Szukamy pomysłów nastawionych na dużą zmianę systemową

Paweł Grabowski

Dla nas magia dzieje się, kiedy rozpoczyna się 
tzw. wpływ pośredni
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CYKL ŻYCIA INNOWACJI SPOŁECZNEJStart up Dojrzałość

WPŁYW BEZPOŚREDNI
Wpływ (efekty) są 
osiągane dzięki pracy 
organizacji i jej 
pracowników/członkinie

WPŁYW POŚREDNI
Wpływ (efekty) są 
osiągane dzięki 
upowszechnieniu i 
replikacji wyjściowej 
koncepcji przez nowe 
podmioty lub poprzez 
włączenie jej do polityk i 
regulacji

STABILNOŚĆ 

OPERACYJNA
Innowacja jest sprawdzonym 
modelem, który generuje 
realny wpływ społeczny. 
Wewnętrzne procesy są 
zdefiniowane i działają.

PUNKT PRZEŁOMOWY
Innowacja jest na tyle silna,a
jednocześnie elastyczna, że 
jest upowszechniana przez 
wiele podmiotów niezależnie 
od organizacji 
pomysłodawców_czyń



Towarzyszymy  Ashoka Fellows na całej drodze rozwoju innowacji

INNOWATOR(KA) ZNAJDUJE 

SWOJĄ SPOŁECZNOŚĆ, 

WIE KIM JEST, WIE ŻE NIE JEST 

SAM(A)

INNOWATOR(KA) 

MYŚLI ŚMIELEJ, 

WIERZY, ŻE MOŻE 

WIĘCEJ, DEFINIUJE 

NOWE, AMBITNE 

CELE

INNOWATOR(KA) 

POZNAJE OSOBY, 

KÓRE MOGĄ 

WESPRZEĆ JEJ/JEGO 

PRACĘ I DOBROSTAN

DZIĘKI WSPARCIU 

FINANSOWEMU 

(stypendium), 

ODBLOKOWUJE SIĘ 

GŁÓWNY ZASÓB 

INNOWATORA(KI) -

CZAS

INNOWATOR(KA) MA DOSTĘP 

DO DORADZTWA I WSPARCIA 

PRO-BONO W OBSZARZE 

STRATEGII I ROZWOJU

INNOWATOR(KA JEST BARDZIEJ 

ZNANA(Y), OTWIERAJĄ SIĘ NOWE 

DRZWI I NOWE MOŻLIWOŚCI 

WSPÓŁPRACY

INNOWATOR(KA) 

DZIAŁĄ W 

EKOSYSTEMIE, KÓRY 

JEST CORAZ BARDZIEJ 

PRZYJAZNY I 

WSPIERAJĄCY



W obszarach, w których trudniej 
nam znaleźć Ashoka Fellows, 

wspieramy także 

„mniej dojrzałe” 

inicjatywy



Zauważamy obszar, który jest ważny społecznie 
i  niewystarczająco zaopiekowany

Znajdujemy partnera,  d la  którego to  jest  też  ważny obszar  
i  rea l izujemy program



To program wspierania inicjatyw

wzmacniających kobiety w realizowaniu

swojego potencjału i budowaniu poczucia

sprawczości. Długoterminowo chcemy 

przyczynić się do budowania

społeczeństwa, w którym godność płci

jest równa. 

W ramach programu w drodze konkursu,

co roku wybranych 10 organizacji

otrzymuje wsparcie szkoleniowe, doradcze

oraz wsparcie finansowe, aby skalować 

swój wpływ.

Dotychczas wsparcie otrzymało 40 

inicjatyw. W sumie oddziałują one na 

jakość życia ponad 500 000 osób!!!!

Budują lub wzmacniają poczucie 

podmiotowości i samostanowienia

Mają potencjał skalowania/ 

replikowania

są nowe w danym obszarze

adresują przyczyny problemu

Poszukiwane są pomysły, które:

W ramach WzmocniONE

wsparliśmy działalność Ewy 

Szmitki na rzecz większego 

udziału kobiet we władzach 

związków sportowych.



Wsparcie ma na celu wzmocnienie wpływu społecznego w obszarze zmiany systemowej

Jak wspieramy?

Inicjatywy mają pomysł na innowację społeczną – pomagamy ją uporządkować



Wsparcie ma na celu wzmocnienie wpływu społecznego w obszarze zmiany systemowej

Jak wspieramy?

Inicjatywy często nie uwzględniają w swoich działaniach obszaru zmiany 

systemowej – pokazujemy im ten potencjał i wspólnie tworzymy łańcuch wpływu



- Tworzenie społeczności

- Wspólne uczenie się społeczności

- Współdziałanie osób ze społeczności

Budujemy społeczność



Everyone a 
changemaker

Zapraszam do zadawania pytań

KONTAKT: 
Martyna Markiewicz
mmarkiewicz@ashoka.org, 

mailto:wmroz@ashoka.org

