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Agenda 

• 12 lat doświadczeń w tematyce 
senioralnej

• Ponad 500 projektów zrealizowanych 
przez osoby starsze i zespoły 
międzypokoleniowe

• Programy „Seniorzy w Akcji”, „UTW 
dla społeczności” , „Generator 
Innowacji. Sieci wsparcia”, 
„Lokomotywa Zmian”, „Archipelag 
Pokoleń”, Tandem 55+

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”



Agenda 

• Od 1986 roku doradzamy instytucjom i firmom 
działających w sferze publicznej

• Wykonujemy ekspertyzy, modele, innowacje dla 
ministerstw, JST oraz dla partnerów z sektora 
publicznego i prywatnego

• Ponad 20 projektów zrealizowanych w obszarze 
zdrowia i pomocy społecznej w ostatnich kilku latach 

• Rozległa sieć kontaktów w całej Polsce w instytucjach 
różnego szczebla związanych z działaniami na rzecz 
osób starszych i wymagających wsparcia

PCG Polska



Agenda 

• Wszystko zaczęło się w 2016 r. przy pierwszej edycji Generatora 
Innowacji. Sieci Wsparcia

Nasza historia

• Pomysł PCG „Recepta na życie” zyskał 
dofinansowanie i został z powodzeniem 
wdrożony w Konstantynowie Łódzkim. 

• W Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2 
wykorzystujemy wypracowane rozwiązania 
i nasze kluczowe kompetencje

• Cieszymy się, że możemy nie tylko nakierowywać 
i dzielić się naszym doświadczeniem, ale również 
zachwycać się i inspirować Waszymi pomysłami.



Agenda 

Merytorycznie:

• dlaczego tematyka starości dotyczy każdego z nas

• kto może być innowatorem społecznym

• jak pomysły zmieniają się w innowacje

Organizacyjnie

• co zrobić, żeby zdobyć 50 tys. zł na swój pomysł

• co jeszcze możecie zyskać

• jak będziemy Was wspierać w rozwijaniu pomysłów

O czym będzie spotkanie?



Starość dotyczy nas wszystkich

osoba powyżej 65 r.ż.

2020

2050

Ja, Ty, Twój przyjaciel, sąsiad?



Niektóre wyzwania społeczne 

• Feminizacja starości i starzenia się

• Senior w przestrzeni publicznej  

• Szkodliwe stereotypy i niewłaściwe postawy wobec seniorów

• Niedostosowanie instytucji do potrzeb seniorów 

• Senior jako zagrożony konsument

• Samotność i bierny styl życia ograniczający kontakty tylko do rodziny



Możliwe kierunki rozwiązań

WŁĄCZANIE SPOŁECZNE 

• Umożliwienie partycypacji 
obywatelskiej, uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, towarzyskim, sporcie

• Umożliwienie uczenia się przez całe 
życie    

• Włączanie seniorów w wolontariat

• Budowania sieci wsparcia 



Możliwe kierunki rozwiązań

DOBROSTAN OSÓB STARSZYCH 

• Promowanie zdrowego trybu 
życia i rozumienia swojego ciała 

• Wdrożenie zintegrowanej służby 
zdrowia i opieki społecznej 

• Zachowanie i stymulacja  funkcji 
poznawczych

• Praktyczne i duchowe 
przygotowanie do odejścia 



Możliwe kierunki rozwiązań

UŁATWIANIE CODZIENNEGO ŻYCIA:

• Dopasowanie mieszkań i pomoc 
w codziennym życiu

WSPARCIE OPIEKUNÓW 

• Umożliwienie pracy opiekunom osób 
starszych i seniorom tak długo, jak będę 
chcieli 

• Wytchnienie dla opiekunów 



3 obszary tematyczne 

• Projektowanie własnej starości: jak zarządzić 
codziennością na starości, jak się do niej 
przygotować, jak układać swoje codzienne życie, 
jak zachować sprawność fizyczną i psychiczną 

• Społeczne sieci wsparcia: jak stworzyć lokalne 
sieci wsparcia, jak połączyć zasoby z potrzebami 

• Uspołecznianie instytucji: jak sprawić by usługi, 
oferta i produkty instytucji/organizacji/firm 
włączały osoby starsze, były bardziej dostępne 
i jakościowe, jakie pomysły i rozwiązania 
wprowadzić



Innowacje społeczne

• Nowe, sprytne rozwiązania zauważonych problemów społecznych

• Nowe produkty, usługi, metody działania 

są oddolne

odpowiadają na 
autentyczne 

potrzeby

są sprytne
do zrobienia/

wdrożenia

są efektywne

mogą 
„oderwać się” 

od innowatora, 
są uniwersalne 

Co wyróżnia innowacje



Od idei do wdrożenia rozwiązania, czyli inkubacja 
innowacji

DOSTRZEŻONA 
POTRZEBA 

IDEA/POMYSŁ

TESTOWANIE

POPRAWIANIE 

EWALUOWANIE  

SKALOWANIE 
MODEL

ZMIANA 
SPOŁECZNA 



Projektowe fakty 1/2

Zapewniamy w projekcie:

• II tury projektu 

• Do 30 miesięcy wspólnej pracy nad pomysłem na innowację 

• Grant w wysokości do 50 tys. zł

• Niematerialne wsparcie ekspertów o wartości do 30 tys. zł

• Promowanie innowacji o wartości do 19 tys. zł

• Udział w warsztatach, webinarach, targach, pitchingach, także online!

• Pracę indywidualną z tutorami i specjalistami nad rozwojem pomysłów

• Zwrot kosztów za opiekę nad osobą wymagającą wsparcia ze względu na wiek 
lub stan zdrowia



Projektowe fakty 2/2

Poszukujemy do projektu:

• Innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych

• Kreatywności, zaangażowania, pracy zespołowej

• Otwartości na długofalowy proces doskonalenia pomysłu



Innowator społeczny, czyli kto?

• 2-3 osoby fizyczne
• 2-3 osoby fizyczne we współpracy 

z instytucją/firmą/organizacją
• instytucja/firma/organizacja delegująca 

swojego pracownika
• partnerstwa instytucji/firm/organizacji 

(lider i partnerzy) wskazujące osoby 
reprezentujące partnerstwo

Każdy może zostać innowatorem społecznym!



Inkubator – ekipa wspierająca pomysły

Będziesz współpracować z:

• specjalistami z Inkubatora, m.in. ds. osób 
starszych i z niepełnosprawnościami, ds. 
inkubacji, warsztatów i tutoringu, ds. 
programów innowacyjnych oraz ds. 
upowszechniania innowacji

• mentorami, trenerami, tutorami, 
ewaluatorami, badaczami

A Twoje pomysły ocenią członkowie Komisji.



Szczegóły projektu

2020

październiksierpień

Etap I
Zgłaszanie pomysłów 

na innowację

grudzień

Etap II
Rozmowy 
z Komisją 

o pomysłach

Etap III
Warsztaty 
Generator 
Pomysłów

styczeń

2021

Etap IV
Targi Prototypów – praca 

nad Specyfikacją innowacji

Etap V
Przekazanie grantów i testowanie innowacji

czerwiec

Etap VI
Upowszechnianie 

innowacji

2022 2023

wrzesień październik wrzesień październik kwiecień

150 65

40

35

27
3



Następne kroki 

• Znasz kogoś, kto chciałby 
uczestniczyć w webinarze
o projekcie? Może osoba, z którą 
chcesz zgłosić pomysł? Planujemy 
kolejne spotkanie o tej samej 
tematyce (30.09).

• Chcesz popracować nad pomysłem? 
– przyjdź na otwarte warsztaty 
design thinking online:

o 14.09, 23.09

o 5.10, 14.10, 23.10

• Masz już pomysł? - wyślij formularz 
zgłoszeniowy do 30.10



Pytania?
Odpowiedzi!



Dziękujemy za uwagę

Kontakt z zespołem projektowym 
Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2

• Tel. 42 2908 230

• email: sieciwsparcia@pcgpolska.pl

• www.sieciwsparcia.pl

mailto:sieciwsparcia@pcgpolska.pl
http://www.sieciwsparcia.pl/

