ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ POGŁĘBIONEGO OPISU POMYSŁU
Którego obszaru tematycznego dotyczy wasz pomysł?

I.
●

Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą
rodziny/opiekunów, włączyć się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej
i lokalnej.

●

Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na
rzecz osób starszych, by zmniejszać wykluczenie społeczne.

●

Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo
traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie
projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

1. Jak wykorzystaliście ostatnie miesiące na pracę nad projektem? Jakie inspiracje
/wiedzę/przemyślenia wynieśliście z rozmów z komisją, spotkań z ekspertami,
warsztatów czy innych podjętych przez was aktywności? Co jest dla was najważniejszą
motywacją do udziału w programie?
2. Czy od czasu złożenia listu intencyjnego odkryliście nowe zasoby, nowe umiejętności,
predyspozycje (w sobie lub w partnerze, w otoczeniu), które pozytywnie wpłyną na
rozwój waszego pomysłu? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego?
II.

Opiszcie krótko, na czym polega pomysł na innowację (tak, jak on teraz
wygląda). (1000 znaków)

1. Opisz możliwie szczegółowo problem społeczny który rozwiązuje innowacja. Jakie
fakty, dane, badania, obserwacje z rzeczywistości czy efekty diagnozy, którą
przeprowadziliście świadczą o wadze tego problemu? Dlaczego rozwiązanie tego
problemu jest dla was interesujące i ważne?
2. Kto jest grupą odbiorców rozwiązania? Scharakteryzuj możliwie szczegółowo osoby
starsze/osób starsze wymagające wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia i ich
opiekunów w waszym pomyśle. Czy podjęliście jakieś kroki by dowiedzieć się o tej
grupie więcej? Jeśli tak, to jakie? Jakiej wiedzy wam brakuje – czego chcielibyście
się jeszcze o tej grupie dowiedzieć?
3. Jak dotrzecie do swojej grupy odbiorców? Skąd odbiorcy tego rozwiązania
dowiedzą się o nim? Jakimi kryteriami posłużycie się przy ich rekrutacji, uwzględniając
podział na kobiety i mężczyzn oraz dostępność udziału w przedsięwzięciu osobom
z niepełnosprawnościami?
4. Na czym polega rozwiązanie, które proponujecie? Jakie elementy/działania
składają się na to rozwiązanie? Jeśli mielibyście rozrysować model swojego pomysłu,
z czego by się składał? Kto go realizuje (konkretne osoby i organizacje?) Gdzie się
odbywa? Jakie są zasady jego działania?
5. W jaki sposób wasze rozwiązanie uruchamia zaangażowanie mieszkańców, partnerów
dla dobra wspólnego? W jaki sposób wzmacnia więzi i wspiera integrację społeczną?
6. Jakie konkretne korzyści (które można zaobserwować bądź zmierzyć)
mogą odnieść odbiorcy rozwiązania? Jakie konkretne korzyści odniesie najbliższe
otoczenie? (które można zaobserwować bądź zmierzyć).
7. Czy sprawdziliście istniejące w Polsce i na świecie rozwiązania podobne do waszego?
Czym wasze rozwiązanie się wyróżnia? Czy wasz pomysł jest sprytny i nietypowy? Na
czym polega innowacyjność tego rozwiązania?
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8. Jakie zasoby, uwarunkowania, środki i partnerstwa są niezbędne do wprowadzenia
pomysłu w życie?
Wyobraźcie sobie, że wasze rozwiązanie działa w roku 2025 poza miejscem,
w którym je testowaliście.

III.

●
●
●
●
●

kto je realizuje (jaka instytucja/instytucje, organizacje, sieci instytucji)?
kto je realizuje – jakie osoby o jakich kompetencjach mogą realizować takie
rozwiązanie?
jaka jest wasza rola jako inicjatorów/autorów tego przedsięwzięcia?
jak kosztowne jest Wasze rozwiązanie?
jak jest finansowane Wasze rozwiązanie – z jakich źródeł?

IV.

Jakie są mocne, a jakie słabsze strony waszego pomysłu? Nad czym będziecie
chcieli popracować? Czy macie już pomysł, jak uzupełnić słabe strony? Czego
potrzebowalibyście przede wszystkim od inkubatora?

V.

W jaki sposób w planowanym rozwiązaniu (produkcie, usłudze, metodologii)
będzie stosowana zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami? Czy rozwiązanie zakłada (jeśli tak, opiszcie,
jak będzie realizowane, jeśli nie opiszcie, dlaczego was nie dotyczy):
a. udział osób wspierających osoby wymagające wsparcia ze względu na wiek i stan
zdrowia / z niepełnosprawnościami (np. udział asystentów, opiekunów, trenerów),
tłumaczy migowych, w trakcie trwania projektu;
b. dostępność budynków/pomieszczeń, osobom wymagającym wsparcia ze względu
na wiek i stan zdrowia/ niepełnosprawności, aby mogli oni brać udział
w proponowanych zajęciach (warsztatach, szkoleniach, spotkaniach, etc.);
c. dopasowanie pod kątem liczby godzin wsparcia do potrzeb osób wymagających
wsparcia ze względu na wiek i stan zdrowia/ z niepełnosprawnościami;
d. zapewnienie odpowiedniego transportu;
e. równy dostęp do informacji i materiałów, użycie języka łatwego i przystępnego dla
odbiorców o różnych potrzebach;
f. dostosowanie posiłków do indywidualnych potrzeb uczestników projektu;
g. inne specjalne potrzeby uczestników projektu/użytkowników produktu projektu oraz
inne elementy uwzględniające zasady równości szans i niedyskryminacji, które nie
zostały uwzględnione w w/ wym. punktach?

VI.

W jakiej społeczności i jak chcecie testować pomysł? W jaki sposób przyszli
użytkownicy rozwiązania zostaną włączeni w proces testowania? Jak zadbacie
o podmiotowe traktowanie osób starszych/osób starszych wymagających
wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia biorących udział
w testowaniu? Czy osoby starsze/osób starsze wymagających wsparcia ze
względu na wiek lub stan zdrowia będą zaangażowane w proces konsultacji
pomysłu?

Wymagane załączniki:
●

aktualizacja/uzupełnienie
złożonych
wcześniej
załączników
dotyczących
pomysłodawcy, jeśli zaszły zmiany w danych lub zmienił się pomysłodawca np.:
organizacja czy osoba w 2-osobowym zespole.
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