Dołącz
do Śląskiej
Przestrzeni
innowacji!

Jeżeli twoja organizacja, instytucja lub firma
działa na terenie Śląska, widzi problemy społeczne
chce je rozwiązać w innowacyjny sposób,
zgłoś się do nas. Pomożemy znaleźć nowe
rozwiązanie tego problemu, czyli innowację.
Problemy mogą dotyczyć następujących tematów:


Rozwój białych” miejsc pracy – w sektorze opieki
”
i ochrony zdrowia
Rozwój zielonych” miejsc pracy – związanych z ochroną środowiska

”
 Niski poziom zatrudnienia kobiet lub osób w wieku 50+
 Rewitalizacja społeczna
 Depopulacja
 Niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

W jakich
krokach dostarczymy
Innowację?
start
Zgłaszasz nam problem lub potrzebę
Nasi animatorzy pomagają przekształcić problemy
w wyzwania projektowe.
Ogłaszamy konkurs na pomysły
odpowiadające na zgłoszone wyzwania.
Obejmujemy opieką pomysłodawców najlepszych
rozwiązań (innowatorów) i przeprowadzamy z nimi
proces projektowy w metodyce service design.
Odbierasz innowację (projekt usługi).
Oceniasz wypracowane rozwiązanie
i decydujesz o jego wdrożeniu.

meta

W jaki sposób będziemy
tworzyć innowacje?

Będziemy pracować w metodyce service design, która

koncentruje się na spełnianiu realnych potrzeb klientów.
Metodyka udowodniła już swoją skuteczność w świecie
biznesu, a teraz zastosujemy ją do tworzenia nowych
rozwiązań także w sferze publicznej i społecznej.

Czas pracy nad jedną innowacją będzie wynosił
około 12 miesięcy.

Co otrzymasz?

Innowację w formie projektu usługi, przetestowanej
w realnym środowisku, z realnymi odbiorcami i ocenionej
przez ekspertów. Projekt usługi to dokumentacja, instrukcja
wdrożenia i raport z testów usługi.

4 Najlepsze Innowacje uzyskają wsparcie finansowe
na wdrożenie.

Ponadto:

Poznasz proces projektowania usług (metodykę service design)

Otrzymasz raport dotyczący motywów działania
i potrzeb użytkowników
Możesz uczestniczyć w wymianie wiedzy Śląskiej

Przestrzeni Innowacji

Dasz szansę organizacjom, instytucjom lub firmom z całej
Polski na skorzystanie z twojego rozwiązania

Wypromujesz swoją organizację, instytucję lub firmę, dzięki
naszym kanałom promocji.

Dlaczego warto?

Zwiększasz zadowolenie klientów twojej organizacji
i podnosisz jej konkurencyjność
 Masz szansę na znalezienie skutecznego i nieszablonowego
rozwiązania ważnego problemu społecznego
 Nie ponosisz kosztów finansowych w związku
z udziałem w projekcie.

Czego będziemy potrzebować
od twojej organizacji?
Chcielibyśmy, aby twoja organizacja udzieliła wsparcia
innowatorowi przy organizacji badań i testowania (udostępnienie
pomieszczeń, pomoc w dotarciu do grupy docelowej).
Wskazany będzie też bieżący kontakt z innowatorem,
aby weryfikować kierunek projektowania usługi.

Czekamy
na twoje
zgłoszenie!

Inkubator innowacji społecznych

Śląska Przestrzeń Innowacji

tel. (+48) 32 739 55 12
e-mail: info@slaska.przestrzeninnowacji.pl
www: slaska.przestrzeninnowacji.pl
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