
 

 

Specjalistyczne Seminarium Tematyczne 

„Wielkopolskie Innowacje Społeczne” 

20-22 marca 2019 r. 

sala konferencyjna PCSS, ul. Jana Pawła w Poznaniu 

uczestnicy seminarium: 80 osób działających w obszarze usług opiekuńczych dla ON i seniorów 
w Wielkopolsce, członkowie komisji konkursowej, partnerzy projektu 

 

Dzień pierwszy – 22 marca 2019 roku 

 

9:00 – 9:15 – powitanie, wprowadzenie w tematykę innowacji dla seniorów 

Moduł: innowacje dla seniorów w Domach Pomocy Społecznej  

Stolik pamięci 9:15 

Medycyna leczy a natura uzdrawia 9:45 

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów 10:15 

Mój własny kąt 10:45 

Rowerzyści dla Seniorów 11:15 

11:45- 12:15 przerwa kawowa 

Kronika wspomnień  12:15 

Prawdziwe Drzwi Seniora 12:45 

Kołdra terapeutyczna seniora 13:15 

Moduł: innowacje dla seniorów  

Pit stop 13:45 

Asystent seniora 14:15 

Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca 14:45 

15:15 podsumowanie i zakończenie dnia pierwszego  



 

 

 

 

Dzień drugi – 21 marca 2019 roku 

 

9:00 – 9:15 – powitanie, wprowadzenie w tematykę innowacji dla ON 

Moduł: innowacje w związku z niepełnosprawnością na skutek choroby/zdarzenia 
losowego  

Mowa w starciu z udarem 9:15 

Procedura przyjazna chorym 9:45 

Najkrótsza droga 10:15 

Moduł: innowacje wspierające opiekunów osób zależnych  

Paszport Życia 10:45 

SOS Homini 11:15 

11:45- 12:15 przerwa 

Moduł: innowacje dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Miejsca warte Poznania 12:15 

Bądź zdrów 12:45 

Mata rehabilitacyjna 13:15 

Moduł: innowacje dla osób z niepełnosprawnością fizyczną  

Dotknij świat książek 13:45 

E-mpatia 14:15 

14:45 podsumowanie dnia drugiego i zakończenie spotkania 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dzień trzeci – 22 marca 2019 roku 

 

9:00 – 9:15 – powitanie, wprowadzenie w tematykę innowacji dla ON 

Moduł: innowacje dla osób neuronietypowych  

Niebiesko Niebiescy 9:15 

Rodzinne Autonomie samodzielności 9:45 

Tłumacz/adwokat społeczny 10:15 

Autyzm relacyjnie 10:45 

11:15-12:00 przerwa 

Moduł: innowacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Fuksjowa Lady 12:00 

Garderoba na kółkach 12:30 

Zagrajmy w dorosłość 13:00 

Rehabilitacja społeczna przez nurkowanie 13:30 

Płetwą malowany 14:00 

14:30 podsumowanie dnia trzeciego i całego seminarium  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZABLON PREZENTACJI  

UWAGA: obowiązujący każdego innowatora! 

Nazwa innowacji i nazwa/nazwisko innowatora, budżet innowacji 

I. Cel innowacji 

II. „MODEL BIZNESOWY” (czyli jak działać dalej....) 

1. Komu pomoże Twoja innowacja ? 

2. Jak może pomóc Twoja innowacja? 

3. Co oferuje Twoja innowacja ? 

4. Jak dotrzesz do szerszego grona odbiorców innowacji? 

5. Jakie relacje z odbiorcami innowacji należy budować  (jakiego rodzaju relacji 
oczekuje od nas grupa docelowa)? 

6. Czego i kogo potrzebujesz by wdrażać innowację na szerszą skalę? (kwalifikacje 
kadry, partnerzy, struktura kosztów itp.). 

7. Co dostajesz w zamian ? (wartości niematerialne i materialne) 

      

III. Ocena dokonana przez użytkowników ostatecznych innowacji i ich otoczenie 
(w tym podanie ile osób testowało innowację i ile dokonało oceny) i jej 
interpretacja/wyjaśnienie  

 

 


