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Obraz innowatora   w 2016 roku 

Zbiorowa mądrość 
Inteligencja roju 



Klaster  (ang. grono, skupisko, kiść) 



Skąd się biorą innowacje? 

• innowacje „uwalniane przez przypadek” – pojawiają 
się jako iskra geniuszu, intuicji, kreatywności 

• innowacje „pchane przez naukowców” – są 
pochodną stanu wiedzy oraz zdolności naukowców 

• innowacje” ciągnione przez rynek” – powstają w 
odpowiedzi na rozpoznane potrzeby rynku 

• innowacje „wyciskane przez problem” – są 
odpowiedzią na pojawiające się problemy 
społeczne 

 



Typy innowacji 

• Innowacje pionierskie „uwalniane 
przez przypadek 

• innowacje adaptacyjne 
(naśladowcze) „nowości 
zapożyczone” 

• Retro innowacje 

• Innowacje technologiczne vs. 
społeczne 

 

Relatywne nowatorstwo  

względny charakter innowacji   

gdzieś banalne, gdzieś nowatorskie  

zależnie od branży, terytorium, 
użytkowników 

 



Definicja innowacji społecznych 

• powstają wokół problemów społecznych w odpowiedzi 
na realne potrzeby społeczne 

• eksperymenty społeczne 

• służą poprawie jakości życia 

• dla ludzi, z ludźmi, przez ludzi (Kuba Wygnański) 

• Nie tylko na styku nauka – biznes 

• Efektywne a nie efektowne 

• Kreacje/halucynacje vs. Innowacje wdrażane - 
zaimplementowane 

• Replikowalne przez innych, gdzie indziej 

 



 
Czy twórcy znają klientów?  
Czy odbiorcy/użytkownicy wiedzą czego chcą? 
Nieuświadomione potrzeby. (H.Ford) 

 

Twórcy innowacji vs.  
Odbiorcy i użytkownicy 







„Foodsharing Warszawa” - 
„Jadłodzielnia” 
punkt na Wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego  



Dworzec w Poznaniu 

Londyn 





Finlandia 
 
Mieszkanie za 250 euro dla 
młodych ludzi. 
 
W domu spokojnej starości 
 
W zamian za przystępną 
cenę kilka godzin swojego 
wolnego czasu trzeba 
poświęcić na spotkania z 
mieszkającymi tu 
seniorami 



40 przedsięwzięć innowacyjnych 





Social venture capital 

 

 

 

inwestowania w przedsięwzięcia biznesowe uważane za społecznie i ekologicznie 
odpowiedzialne 



Narzędzie on-line 
http://www.indeks.pre
post.pl 

 
• pozwala ocenić 

zaawansowanie 
prac nad 
innowacją 
 

• test udostępniany 
bezpłatnie 
 

• docelowo produkt 
składać się będzie 
z pakietu usług:  

                       
narzędzie 
                       
publikacja 
                       
doradztwo 

http://www.indeks.prepost.pl/
http://www.indeks.prepost.pl/


W czym pomoże  
Indeks dobrej innowacji? 

 
• ocenić potencjał innowacyjny  
• zidentyfikować, na jakim etapie jest proces tworzenia 

innowacji 
•  zweryfikować, co jeszcze należy przemyśleć i 

dopracować na etapie analizy, kreowania, testowania i 
wdrażania innowacji 

• samoocena ile pracy przed nami, ile za nami 
 
 

• uporządkowany proces oceny w 5 obszarach - 23 
kategoriach –100 pytaniach 
 



 

 

 

Oceń, na ile twój potencjał w obszarze  

wiedzy i doświadczenia,  

zarządzania oraz  

współpracy z innymi,  

sprzyja innowacjom 

Potencjał 





 

 

Przeanalizuj swój pomysł pod kątem 

 mikro i makro otoczenia,  

oceń trafność i opłacalność pomysłu,  

upewnij się, że jest zapotrzebowanie na innowację 

Analiza 





 

 

 

Prześledź przebieg procesu kreowania innowacji, 
definiując rodzaj innowacji oraz wyznaczając 
metody tworzenia i sposób oceny prototypu. 

Kreowanie 





 

 

 

Zweryfikuj przygotowanie do procesu testowania, 
określając etapy i warunki,  

sposób doboru osób testujących  

i zbierania informacji zwrotnych. 

Testowanie 





 

 

Sprawdź swój plan udostępniania,  

komercjalizacji innowacji oraz  

sposoby finansowania  

i prowadzenia działań marketingowych. 

Wdrażanie 







 

 

 

Oceń, na ile twój potencjał w obszarze wiedzy i 
doświadczenia, zarządzania oraz współpracy z 

innymi, sprzyja innowacjom 

Potencjał 



Wynik 



 

biuro@prepost.pl 

www.prepost.pl  

Rozwiń z nami swoją innowację! 



Alicja Zajączkowska  

badacz społeczny,  ewaluatorka,  trener,  

doradca biznesowy 

  

 

Od 2006 roku właścicielka firmy  

badawczo-szkoleniowo-doradczej  

PrePost Consulting  

www.prepost.pl 

 

 

Współzałożycielka Fundacji  

Forum Mentorów  

AHA EFFECT  

www.forum-mentorow.pl 

 

http://www.prepost.pl/
http://www.forum-mentorow.pl/
http://www.forum-mentorow.pl/
http://www.forum-mentorow.pl/

