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Rada Dostępności, 20 stycznia 2022 r. 

INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO „POLIGON” DOSTĘPNOŚCI 
– CO TO JEST?

 konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności rozstrzygnięty w IX 2019 r.

 cel – wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze      
i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem 
wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla OzN oraz osób starszych o ograniczonej 
mobilności lub percepcji, poprzez wybór tzw. inkubatorów innowacji społecznych i 

dofinansowanie ich działalności

 zadania – poszukiwanie wśród osób fizycznych, grup nieformalnych lub innych małych 
podmiotów pomysłów na to, jak sprawić, aby osoby ze specjalnymi potrzebami w jak 

największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (np. robić zakupy) 

i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych (np. dostęp do mediów 

elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia)

 zakres wsparcia – pomoc ekspercka i finansowa w formie grantu do 100 tys. zł na 

dopracowanie  i przetestowanie wybranych pomysłów

 5 inkubatorów dostępności; łączna kwota dofinansowania  20,4 mln zł
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INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO „POLIGON” DOSTĘPNOŚCI 
– STAN ZAAWANSOWANIA

w 4 z 5 inkubatorów koniec 

naborów (Stowarzyszenie 

Delta Partner w Cieszynie –

nabór uzupełniający)

130 podpisanych umów 

grantowych na dopracowanie i 

przetestowanie innowacyjnych 

pomysłów na 225 planowanych

w toku – ocena i przygotowanie 

wybranych  pomysłów do 

przyznania grantu, ewaluacja 

wyników testu w celu wyłonienia 

najefektywniejszych innowacji do 

upowszechniania

COVID-19 – poważne wyzwanie dla 

inkubatorów i innowatorów ze 

względu na ograniczenie 

bezpośredniego kontaktu z OzN

i osobami starszymi uczestniczącymi 

w teście 
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INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO „POLIGON” DOSTĘPNOŚCI 
– PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

• rozwiązanie poprawia dostępność do opieki 
stomatologicznej dla dzieci, młodzieży oraz młodych 
dorosłych z niepełnosprawnościami, szczególnie 
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez adaptację 
i określenie zasad kwalifikacji do profilaktyki 
i zabiegów leczniczych już w miejscu edukacji

• model obejmuje m.in. zaaranżowanie mobilnego 
stanowiska stomatologicznego (fotel, lampa, drobny 
sprzęt dentystyczny, środki ochrony osobistej, środki 
do dezynfekcji) oraz opracowanie „Paszportu 
dentystycznego stanu zdrowia jamy ustnej”, który służy do 
przekazywania informacji o potrzebach profilaktycznych 
i leczniczych przez lekarza stomatologa i skierowanie 
pacjenta do określonej jednostki medyczne

• INKUBATOR WIELKICH JUTRA prowadzony przez  DGA 
SA, autor rozwiązania Fundacja na rzecz wspierania osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin "Razem na 103"

Stomatologia 
bez barier 
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INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO „POLIGON” DOSTĘPNOŚCI 
– PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

• metoda pracy warsztatowej osób starszych z młodzieżą   
w roli trenera/szkoleniowca – młodzież angażuje się          
w działania na rzecz poprawy dostępu osób starszych 
do informacji i edukacji z zakresu nowych trendów 
zdrowego żywienia oraz umiejętności cyfrowych 

• uzupełnieniem tej metody jest stworzenie specjalnego 
miejsca - Kapsuły czasu, gdzie osoby starsze mogą 
spotykać się i uczestniczyć w różnych aktywnościach 

• model współpracy i wsparcia wpływa na włączenie 
społeczne, aktywizację oraz poprawę kondycji 
psychofizycznej osób starszych, tworzy most pomiędzy 
dwoma odległymi wiekowo grupami

• INNOES Inkubator Innowacji Społecznych prowadzony 
przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, autor Szkoła 
Podstawowa im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach

Kapsuła 
czasu –

recepta na 
samotność
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INNOWACJE SPOŁECZNE JAKO „POLIGON” DOSTĘPNOŚCI 
– PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

• metoda rehabilitacji poznawczej w przestrzeni publicznej 
na otwartym powietrzu; obejmuje zestaw  ćwiczeń dla 
osób starszych, u których pojawiają się pierwsze 
objawy chorób otępiennych, a jeszcze nie są one tak 
bardzo zaawansowane, żeby szukali pomocy specjalistów

• składa się z 12 stacji rehabilitacji umysłowej, które 
pozwalają na stymulację takich funkcji poznawczych jak: 
pamięć, logika i myślenie problemowe, koncentracja, 
refleks i uwaga oraz analityka i procesy myślowe; każdej   
z wymienionych funkcji będą poświęcone 4 stacje ścieżki, 
a każde z ćwiczeń będzie opracowane w trzech stopniach 
trudności, aby mogły z nich korzystać osoby o różnych 
potrzebach

•inkubator Województwo Małopolskie, ROPS w Krakowie, 
autor rozwiązania Politechnika Krakowska

Ścieżka 
treningu 
umysłu


