
  

Preinkubacja przesiębiorstw 
społecznych

jako element promowania innowacji 
społecznych.



  

Gospodarka społeczna

system przedsiębiorstw i organizacji oraz 
właściwych im uregulowań prawnych, mających 
na celu wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

(wikipedia)



  

Wykluczenie społeczne
Jednostka jest społecznie wykluczona, jeżeli:

● jest ona pod względem geograficznym członkiem 
społeczeństwa,

● nie może uczestniczyć w normalnych aktywnościach 
obywateli w tym społeczeństwie (z powodów 
będących poza jej kontrolą),

● chce uczestniczyć w aktywności społeczności.



  

Nieoczywiste powody wykluczenia
● Neuroróżnodność (spektrum autyzmu, ADHD, 

dysleksja i inne dysforie)
● Niesprawiedliwa transformacja ekonomiczna lub 

społeczna (post-PGR, górnictwo)
● Arbitralna stygmatyzacja z powodów politycznych, 

religijnych lub obyczajowych („normalni” vs. 
„dewianci”)



  



  

Przedsiębiorstwo społeczne
● Celem działania firmy społecznej jest tworzenie  środowiska 

pracy przyjaznego dla osób defaworyzowanych (wykluczonych).
● Opcjonalnie celem mogą też być produkcja/usługi zaspokajające 

potrzeby osób wykluczonych (niekoniecznie tej samej grupy, co 
zaangażowane w przedsiębiorstwo)

● Magicznym sosem jest samorządność: zarządzanie 
przedsiębiorstwem przez osoby, którym ono ma służyć – 
zatrudnione i korzystające z jego produktów.



  

Żeby nie było za łatwo...
● Potrzebujemy szczególnego środowiska fizycznego 

(ergonomia i zdrowie)
● Potrzebujemy szczególnego środowiska 

biznesowego (ekonomika, organizacja, zarządzanie)
● Potrzebujemy szczególnego środowiska osobistego 

dla uczestników (psychologiczne, fizyczne, 
edukacyjne).



  

Jakie zasoby są dostępne?
● Instytucje międzynarodowe, państwowe i samorządowe, 

wspierające gospodarkę społeczną i włączanie osób 
wykluczonych.

● Oddolne inicjatywy społeczne, stowarzyszenia, fundacje i 
spółdzielnie socjalne

● Akademia: wyniki badań nad sposobami reintegracji osób 
wykluczonych – szerokie spektrum interdyscyplinarne.



  

Przykłady 

● Hotel Tritone, Triest. Spółdzielnia osób 
neurodywergentnych. 

● „Uciec dysforii”, Oborniki. Usługi opiekuńcze, 
masaże.

● Spichlerz, sklep socjalny w Katowicach.



  



  

Co może wnieść FutureLabs?
● Dostęp do technologii.
● Dostęp do wiedzy naukowej.
● Platformę przenikania się środowisk.
● Fizyczne miejsce spotkań.
● Doświadczenie w inkubacji startupów.



  

Przykład projektu
● Opracowanie tanich przystawek napędowych dla wózków 

inwalidzkich (open hardware)
● Finansowane z funduszy publicznych (ROPS: Generator 

Dostępności)
● Technologia produkcji dostosowana dla osób z 

niepełnosprawnościami.
● Kontynuacja w formie przedsiębiorstwa społecznego 

użytkowników.



  

Jak to wygląda?



  

Rola FutureLabs
● Zapewnienie infrastruktury dla inkubacji
● Preorientacja innowatorów
● Integracja technologiczna
● Mentoring biznesowy
● Facylitacja procesu inkubacji



  

Dziękuję i proszę o Dziękuję i proszę o 
ożywioną konwersacjęożywioną konwersację


