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Innowacyjne inwestycje społeczne w politykach publicznych 

a wyzwania starzejącego się społeczeństwa
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Plan prezentacji
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1. Cele projektu Innovative Social Investement Strengthening

communities in Europe (InnoSI);

2. Specyficzny charakter projektu InnoSI;

3. Partnerzy projektu InnoSI;

4. Założenia realizacji projektu InnoSI;

5. Innowacyjne Inwestycje Społeczne w Europie w świetle

wyników badań w ramach projektu InnoSI.



Cele projektu 
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1. Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie inwestycji

społecznych w Europie na poziomie narodowym i regionalnym, ze

szczególnym uwzględnieniem wybranych państw;

2. Określenie społecznego i psychologicznego wpływu inwestycji

społecznych na jednostki i grupy społeczne;

3. Zdefiniowanie warunków dla efektywnej implementacji

innowacyjnych inwestycji społecznych (rozwiązania natury

systemowej, finansowej, udział sektora prywatnego i publicznego);

4. Zdobycie i dystrybucja wiedzy z zakresu innowacyjnych inwestycji

społecznych, która umożliwi skuteczne wdrażanie Pakietu Inwestycji

Społecznych (2013) zaproponowanego przez Komisję Europejską.



Specyficzny charakter projektu InnoSI
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Badania naukowe

Upowszechnianie wyników badań wśród
społeczeństwa, urzędników i decydentów lokalnych,
regionalnych, krajowych i europejskich

Wywieranie wpływu na  kierunki reform polityki 
społecznej w państwach europejskich oraz na wzrost 
partycypacji społecznej obywateli UE



Partnerzy projektu
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Partnerzy Akademiccy: Metropolitan Manchester University, University
of Applied Sciences Utrecht, Turku University of Applied Sciences,
Universitat Politècnica de València, University of Debrecen,
Karslstads University, Uniwersytet Wrocławski, Westfälische
Wilhelmsuniversität Münster, University of Bologna, Panteion
University of Social and Political Sciences;

Impact Partnerzy: EUCLID Network, Peoples Voice Media, Locality,
AICCON, Forum – Ideburna organisationer med social inriktning,
TECNALIA, Labour institute of general confederation of Greek
workers, Instytut Spraw Publicznych.



Założenia realizacji projektu InnoSI (1)
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1. Analiza aktualnego stanu wiedzy (literatura naukowa, dokumenty,
raporty z badań, źródła elektroniczne, dane statystyczne) w obszarze
innowacyjnych inwestycji społecznych;

2. Opracowanie studium porównawczego w zakresie rozwiązań
inwestycyjnych stosowanych w obszarze polityk społecznych
wybranych państw europejskich, na poziomie krajowym,
regionalnym, jak i lokalnym;

3. Ewaluacja proinwestycyjnych polityk społecznych państw za pomocą
wspólnego systemu wskaźników, wraz z określeniem wyzwań dla
poszczególnych systemów społecznych;

4. Ewaluacja wybranych studiów przypadków innowacyjnych
inwestycji społecznych wdrażanych w państwach europejskich na
poziomie regionalnym lub (i) lokalnym – programy, projekty.



Założenia realizacji projektu InnoSI (2)
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5. „Community Reporters” – analiza indywidualnego i społecznego

odbioru inwestycji społecznych wśród ich adresatów, ze szczególnym

uwzględnieniem kwestii gender oraz relacji międzypokoleniowych;

6. Foresight – budowanie scenariuszy przyszłości i strategii, które

pozwolą radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami społeczno-

gospodarczymi i wstrząsem kryzysu gospodarczego w 2008 roku przy

wykorzystaniu inwestycji społecznych;

7. Współpraca partnerów akademickich i pozarządowych w procesie

upowszechniania wyników badań projektu InnoSI i wywierania

wpływu w zakresie ich praktycznej implementacji.



Innowacyjne inwestycje społeczne w projekcie InnoSI (1)
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� Źródło innowacyjnych inwestycji społecznych stanowią problemy

społeczne, które nie zostały rozwiązane dzięki tradycyjnym

instrumentom polityki społecznej;

� Główni adresaci: dzieci i młodzież, kobiety, osoby bezrobotne,

niepełnosprawni, imigranci;

� Obszary tematyczne: opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa i

rynek pracy, inkluzja społeczna;

� Zróżnicowany kontekst narodowy (system ekonomiczny, społeczny,

ekonomiczny i kulturowy) realizacji inwestycji społecznych;

� Rosnąca rola sektora społecznego i podmiotów ekonomii społecznej we

wdrażaniu innowacyjnych inwestycji społecznych, szczególnie w skali

mikro;



Innowacyjne inwestycje społeczne w projekcie InnoSI (2)

07/08/2017

9

� Propozycje alternatywnych pozapublicznych źródeł finansowania
inwestycji społecznych (Wielka Brytania, Niemcy);

� Zróżnicowane instrumentarium wsparcia adresatów inwestycyjnej
polityki społecznej: szkolenia, staże, stypendia, wolontariat, warsztaty,
wsparcie prawne, psychologiczne, kursy – transfery socjalne jeśli
występują – mają charakter uzupełniający;

� Personalizacja i wzrost jakości usług oferowanych grupom docelowym
interwencji;

� Szeroki zakres interesariuszy interwencji, którzy odnoszą korzyści
bezpośrednie i pośrednie z wdrożenia inwestycji (np.: społeczność
lokalna, rodziny, pracodawcy, państwo);

� Wyzwanie stanowi dobór metodologii pomiaru korzyści generowanych
przez inwestycje społeczne w stosunku do ponoszonych nakładów
(propozycje pomiaru: stopa społecznego zwrotu z inwestycji – SROI).



KONTAKT:
dorota .moron@uwr.edu.pl

malgorzata .michalewska@uni .wroc .pl
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Dziękujemy za uwagę


