„Ekosystem innowacji społecznych – źródła i składniki sukcesu”
Seminarium Inkubatora Innowacji Społecznych
„Małe Wielkie Zmiany”
16 grudnia 2016 r. w godzinach 10.00 – 16.30
Miejsce: Centrum Wykładowo – Konferencyjne Politechniki Poznańskiej
Ul. Piotrowo 2, Poznań
Innowacja to proces. Rodzi się z dostrzeżonych i często niezaspokojonych potrzeb. Pomysł podlewany
pasją i determinacją swoich twórców przechodzi kolejne modyfikacje, by stać się przełomowym
rozwiązaniem. Każda innowacja ma swoją historię – przyjdź i podziel się z nami swoimi
doświadczeniami. Dowiedz się, w czym możemy Ci pomóc na Twojej drodze.
Agenda
10.00 – 10.30

Przywitanie uczestników i przedstawienie możliwości wsparcia, jakie oferuje
Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” (Malwina Pokrywka, Elżbieta ŻórawskaGałuszka)

10.30 – 11.00

W podróż dookoła świata w poszukiwaniu światozmieniaczy - Projekt How to
(ex)change the world (Anna Książek)

11.00 – 11.30

SPOCO® czyli narzędziownik dla projektów i przedsięwzięć społecznych (Tomasz
Dzida)

11.30 – 12.00

Innowacje społeczne z wykorzystaniem podejścia Design Thinking (Katarzyna
Gliszczyńska)

12.00 – 12.30

Jak opowiadać historie, by angażować innych? Historie i praktyczne narzędzia

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

2 równoległe sesje warsztatowe:
- Gra „Światozmieniacze”
Stworzona na podstawie kilkudziesięciu rozmów z ludźmi, którzy zmieniają swój
najbliższy świat. Suma ich doświadczeń to unikalna inspiracja ich doświadczeniem.
- SPOCO® soczewki.
Warsztat, który zbliży uczestników do odpowiedzi na pytanie jak inwestować
w Ludzi, Organizację, Społeczność i Ofertę by ustawić swoją organizację na sukces.

15.00 – 15.15

Przerwa kawowa

15.15 – 16.00

Panel dyskusyjny „Kręte ścieżki innowacji”

16.00 – 16.30

Podsumowanie seminarium (Przemysław Piechocki, Günter Westphal)

Zapisy i zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz Seminarium_zgłoszenie_MWZ
do dnia 15 grudnia.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: paulina.zienczuk@pl.pwc.com

Prelegenci
Anna Książek Trenerka, koordynatorka projektów, podróżniczka. Od lat związana z organizacjami
pozarządowymi, współpracowała między innymi ze Związkiem Harcerstwa Polskiego czy Amnesty
International. Związana z Ashoką, gdzie była odpowiedzialna za uruchomienie programu „Szkoły
z mocą zmieniania świata”. Od 2015 roku w podróży dookoła świata, mającej na celu szukanie
changemakerów w różnych częściach naszej planety, spisywanie ich historii i rozpowszechnianie w jak
największym gronie (więcej na exchangebabel.com)
Tomasz Dzida Menadżer i trener. Skuteczny w przekładaniu wizji na działania taktyczne
i operacyjne. Wprawiony w budowaniu zespołów projektowych. Na co dzień zajmuje się kontrolą
ryzyka i audytem w sektorze finansowym. Od 2014 roku wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu
projektów biznesowych i społecznych w Polsce i zagranicą.
Malwina Pokrywka Socjolożka, specjalistka ds. zarządzania pracą, trenerka, jobcoach, nauczycielka
akademicka, kierowniczka projektów w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Od 2010 r.
zaangażowana w rozwój ruchu spółdzielczego w Polsce. Doradza spółdzielniom socjalnym w obszarze
zarządzania, budowania zespołu, rozwoju kompetencji liderskich. Od ponad czterech lat inicjuje i
rozwija innowacyjne projekty w obszarze aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz
rozwoju nowych usług społecznych. Prowadzony przez nią projekt aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnością intelektualną należał do najwyżej ocenionych projektów innowacyjnych
realizowanych ze środków UE w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej. Wypracowany w
projekcie model został upowszechniony w całej Polsce.
Katarzyna Gliszczyńska Od lat zajmuje się zarządzaniem designem, projektami interaktywnymi
i innowacyjnymi projektami wzorniczymi. Zarządzała projektem Planika Fires oraz MAMAMA multisensorycznych mebli wspierających rozwój dziecka. Brała udział w trzech strategicznych
procesach firmy PARK z Hamburga - Zaawansowany Consulting Zarządzania Designem
i Innowacją. W 2010 roku zaprojektowała pierwsze w Polsce warsztaty, konferencję i studia
podyplomowe Food Design. W latach 2009 - 2016 prowadziła dziesiątki warsztatów z zakresu m.in.:
Design Thinking, service design, food design, tworzenia nowych biznesów, eventów i edukacji. Od
2014 związana z Design Thinking Poznań.
Elżbieta Żórawska-Gałuszka Elżbieta od ponad 6 lat wdraża koncepcję Odpowiedzialnego Biznesu
w PwC. Jest inicjatorką, współautorką i wieloletnią menadżerką innowacyjnych projektów
i inicjatyw (m.in. programu coachingowego dla liderów społecznych, programu mentoringu dla
przedsiębiorstw społecznych, programu innowacji społecznych). Elżbieta posiada kilkuletnie
doświadczenie w rozwijaniu innowacji społecznych. Uczestniczyła w kilku partnerskich projektach
akceleracji społecznych start-up’ów i zarządzała nimi po stronie PwC. Pełniła w nich także rolę trenera
i mentora. Jest moderatorką i pasjonatką Design Thinking.

