
Pakiet Startowy Innowacji 
“Pakiet Startowy Innowacji” przedstawi Ci krok po kroku co dzieje się w innowacji, 
co musi się wydarzyć, żeby została wdrożona. 
Graficzna wizualizacja: “Pakiet Startowy Innowacji _ Infografika” 

 
Znajdziesz tu odwołania do innych plików, które są składowymi Innowacji, znajdują 
się one w folderze “Pakiet Innowacji”, który sąsiaduje z niniejszym “Pakietem 
Startowym Innowacji” w folderze “Innowacja Torba Borba”. 
 

Dla kogo stworzona została Innowacja?  
Użytkownikami innowacji będą organizacje lokalne i społeczne takie jak 
Miejsca Aktywności Lokalnej, Centra Aktywności Lokalnej, Domy Sąsiedzkie, 
ale również placówki kulturowe i inne miejsca współdzielone i 
współtworzone 
przez ludzi, charakteryzujące się otwartością, energią i pozytywnym 
nastawieniem, mogą to być również wspólnoty mieszkaniowe jak i kluby 
seniora. 
Innowacja urozmaici ofertę działań organizacji, będzie źródłem rozwoju 
nowych kontaktów i wiedzy, poszerzy i wzmocni społeczność uczestników 
życia organizacji. Projekt opiera się na ekonomii współdzielenia, 
projektowaniu dla osób starszych i działaniach społecznych. 
 
O czym jest  Innowacja Torba Borba? 
Innowacja Torba Borba dedykowana jest seniorom, w szczególności 
seniorom zależnym, czyli takim, którzy z jakichś powodów mają trudności z 
prowadzeniem 
samodzielnego życia. Projekt zapewnia wsparcie fizyczne i psychiczne 
wydłużając czas samodzielności seniora i urozmaicając jego życie społeczne.  
Przedmiot Innowacji - torba zakupowa Torba Borba, to innowacyjny 
przedmiot zaprojektowany na podstawie licznych badań i w bliskiej 
współpracy z seniorami. Torba posiada system zmiany wysokości boksów, 
dzięki któremu nie musimy się schylać  i system wspomagający wspinanie się 
z zakupami po schodach. Wokół torby w organizacji tworzy się wspólnota 
seniorów składająca się z seniorów o różnym profilu aktywności i zależności, 
która współdzieli torbę. 
 
Więcej informacji znajdziesz w “Pakiet Innowacji” rozdziały:  

● Cel innowacji  
● Problem na jaki odpowiada innowacja  
● Innowacja Torba Borba  
● Odbiorca innowacji - senior potrzebujący wsparcia  

 



 
1. Jeśli interesują Cię nowatorskie i nietypowe działania społeczne i jesteś 

użytkownikiem innowacji, dla którego tworzona była innowacja,  koniecznie 
zapoznaj się z materiałami informacyjnymi Innowacją Torba Borba!  

 
2. Wyznacz osobę odpowiedzialną za projekt.  

 
Osoba w placówce, do której dotarła informacja konsultuje pomysł na 
działanie z zespołem, pyta o ich ewentualne wsparcie. Za Innowację 
odpowiedzialny będzie sam animator - serce Innowacji (animacja grupy, 
torba zakupowa). Do zadań animatora należeć będzie m.in : zainicjowanie i 
podtrzymywanie grupy, koordynowanie projektu, prowadzenie spotkań 
(prezentacje multimedialne, przygotowanie sali, zapewnienie poczęstunku 
… ), znalezienie wykonawcy - zorganizowanie torby itd.  
 

3. Sprawdź czy innowacja jest dla Ciebie.   
 
Warunki zainicjowania Innowacji Torba Borba: 

● chęć pracy z seniorami, mile widziane doświadczenie na tym polu 
● zdolności animatorskie (m.in kierownie grupą, przeprowadzanie spotkań, 

prezentowanie, utrzymywanie kontaktu …) 
● czas - na ‘nauczenie się’, przygotowanie, przeprowadzenie, czuwanie .. 
● grupa seniorów - rozpoznanie lokalnego środowiska - pomysł na grupę, 

,,dostęp do seniorów” 
● przestrzeń - miejsce na spotkania z grupą, miejsce na trzymacie wózka 
● środki finansowe na wprowadzenie Innowacji. Patrz: Pakiet Innowacji. 

Struktura kosztów wprowadzania innowacji  
● sprzęt niezbędny do przeprowadzenia spotkań: laptop czytający pdf., 

rzutnik, krzesła 
 
 

4. Pierwszym krokiem wdrażania Innowacji będzie przeszkolenie animatora, 
czyli zapoznanie z całością materiałów znajdujących się w folderze “Pakiet 
Innowacji”. Dzięki nim zrozumiesz  ideę Innowacji, co pozwoli Ci na 
wdrożenie jej w Twojej organizacji, przekazanie wiedzy innym i zachęcenie 
seniorów do współtworzenia.  
Materiały nie zawierają informacji wchodzących w zakres umiejętności 
animatora takich jak np. tworzenie i praca z grupą. 

 
5. Zbierz grupę seniorów składającą się z seniorów aktywnych i zależnych.  

Jeśli w Twojej organizacji funkcjonuje już grupa seniorów spróbuj połączyć 
ich aktywność z innowacją.  Grupa w ramach innowacji stworzy 



mikrospołeczność współdzielącą Torbę Borbę. Zanim społeczność się 
uformuje ilość seniorów o różnym profilu będzie prawdopodobnie zmienna 
w czasie, nie przejmuj się. Bądźcie zawsze otwarci na nowych, 
zainteresowanych seniorów.  
W budowaniu społeczności może Ci pomóc aktywny senior, lider.  
“Pakiet Innowacji” - Tworzenie grupy. Społeczność Torby borby.  
 
Formowanie grupy wspomoże szerzenie informacji. Rozwieś plakaty, rozłóż 
broszury, opublikuj post na Facebooku. W Twojej organizacji umieść 
informację w sprawdzonych miejscach (tablica ogłoszeń etc.). Odwiedź 
miejsca, w których czujesz,że mogą znajdować się zainteresowani.  
“Pakiet Innowacji” - Materiały rekrutacyjne: broszura i plakaty (informacja o 
druku)  
Pliki plakatów i broszury do druku znajdziesz w: Pakiet Innowacji. -> 
materiały rekrutacyjne  
 

6. Rozeznanie: Czy zebrana przez Ciebie grupa jest zainteresowana Innowacją? 
Czy istnieje szansa, że uda Ci się stworzyć współdzielącą torbę społeczność 
seniorów w Twojej organizacji?  
Na tym etapie animator i zarządca organizacji podejmują ostateczną decyzję 
rozpoczęcia procesu wdrażania innowacji.  

 
7. Przeprowadź cykl spotkań z grupą seniorów. Zleć wykonawcy wykonanie 

wózka. 
 
Przed rozpoczęciem cyklu spotkań animator i zarządca decydują czy 
animator poprowadzi Innowację samodzielnie czy ze wsparciem innego 
animatora. Dodatkowe wsparcie może być szczególnie potrzebne na drugim 
spotkaniu, warsztatach (patrz poniżej). Decyzja animatora i zarządcy 
powinna uwzględniać: doświadczenie animatora, motywacje animatora, 
wiedzę w zakresie prowadzenia grupy, spotkań, prezentowania, 
prowadzenia warsztatów, pracy z seniorami (specyfika grupy). 
 
1. SPOTKANIE INFORMACYJNE 
O czym jest ta innowacja? Dla 
kogo? Dlaczego? Jak? .. 
 
2. SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
dedykowana gra planszowa! 
 
3. SPOTKANIE INSTRUKTAŻOWE 
obsługa wózka, wstępny 



harmonogram współdzielenia 
(Spotkanie przeprowadź gdy będziecie mieć już Torbę Borbę w organizacji) 
 
Materiały do przeprowadzenia spotkań patrz: Pakiet Innowacji. rozdziały:  

● Spotkanie 1 informacyjne (ramowy plan szkolenia, tekst do 
prezentacji, przeprowadzenia spotkania)  

● Spotkanie 2 integracyjne (ramowy plan szkolenia, tekst do 
prezentacji, przeprowadzenia spotkania, fotosort, 
gra-informacja)  

● Spotkanie podczas oczekiwania na torbę 
● Spotkanie 3 instruktażowe  (ramowy plan szkolenia) 

 
Prezentacje multimedialne do wyświetlenia w trakcie spotkań znajdziesz w 
folderze Pakiet Innowacji. -> prezentacje multimedialne 
 
Celem cyklu spotkań jest stworzenie grupy seniorów i seniorów zależnych 
wokół torby. Współdzielenie wózka jest pretekstem do mikrospołeczności. 
Proponowane przez Innowatorki modele i rozwiązania to tylko przykłady. 
Animator może adoptować reguły do potrzeby i sytuacji. Ważny jest cel. 
Animator jako serce Innowacji podejmuje decyzje działające na korzyść 
Innowacji, grupy innowacji. 
 
Równolegle z cyklem spotkań animator powinien zorganizować torbę. 
UWAGA! NA ZAMÓWIONY U WYKONAWCY WÓZEK MOŻNA CZEKAĆ I DWA 
MIESIĄCE. Należy być w częstym kontakcie z wykonawcą pilnując zarówno 
terminu  jak i jakości wykonania, od początku do końca trwania zlecenia. 
 
Do wykonania torby potrzebne będzie znalezienie wykonawcy 
-od konstrukcji (gięcie rur aluminiowych, spawanie, frezowanie,montaż..) 
-uszycia elementów z tkaniny 
-od napędu 
Wykonawcę można znaleźć we własnym środowisku (np. elementy z tkaniny 
może uszyć chętna seniorka będąca częścią grupy Torby Borby), z tzw. 
‘polecenia’ poprzez pytanie znajomych, rodziny, jak i oczywiście poprzez 
wyszukiwanie w internecie. 
 
Wykonawcom należy dostarczyć pliki znajdujące się w folderze: Pakiet 
Innowacji. -> torba 
 
Podczas gdy wykonawca pracuje nad wózkiem, animator utrzymuje grupę. W 
ramach tego, przeprowadza spotkania i pozostaje w kontakcie z seniorami 
informując ich o przebiegu etapu oczekiwania na torbę. 



 
8. Wspólne zakupy.  

Każdy z seniorów, mogą dobrać się w pary, wychodzi ‘na miasto’ z torbą i 
animatorem. Animator upewnia się tym sposobem,że senior wie jak 
korzystać z torby i,że nie będzie to dla niego niebezpieczne. Wspólne wyjście 
może być krótkie, ale zaleca się przetestowanie różnych sytuacji, które 
senior planuje robić w przyszłości korzystając z torby sam, np. schody, 
przejście po torach tramwajowych, wąskie wejście, manewrowanie na 
bazarze itp. 
  

9. Udało Ci się stworzyć Mikrospołeczność Torba Borba, składająca się z 
animatora, grupy seniorów w tym seniorów zależnych współdzielących 
wózek, otwartą na nowych członków rosnąca sieć społeczną, gratulacje!  
Teraz Twoim zadaniem będzie aktywne czuwanie nad nią, czyli świadome 
obserwowanie i reagowanie na zmiany i nowe sytuacje rodzące się w grupie.  
Seniorzy korzystając z dokumentów do wypożyczania będą korzystać z torby 
współdzieląc ją. Ich relacje będą się pogłębiać, sposoby wypożyczania 
naturalnie modyfikować. Innowacja będzie teraz żyć swoim życiem pod 
Twoim okiem. Twórcy Innowacji trzymają za Ciebie kciuki :) 
 
folder : Pakiet Innowacji. -> umowa, regulamin, harmonogram, instrukcja 
 
Innowacja testowana była  przez twórców w środowisku docelowym: 
Centrum Społeczne Paca- Dom Sąsiedzki prowadzony przez Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundację Rodzinną. 
Odbiorcami DS są lokalne społeczności- które współtworzą te miejsca. Domy 
Sąsiedzkie mają charakter niekomercyjny, są otwarte, dostępne (CS Paca jest 
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), działają na 
zasadzie wzajemności, wszelkie prowadzone w nich działania są bezpłatne. 
Bardzo dobre miejsce dla Innowacji- CS Paca jest czynne 6 dni w tygodniu- 
stąd łatwy dostęp do Torby. Spotyka się tu wiele grup seniorów, którzy 
mieszkają w niedalekim sąsiedztwie, przez co inne osoby starsze 
zainteresowane,a nie uczestniczące w życiu CS mogą dowiedzieć się o 
innowacji i z niej skorzystać. W bliskim sąsiedztwie OPS i Dom Dziennego 
Pobytu, przychodnia, Centrum Promocji Kultury i Urząd Dzielnicy, bazarek 
przy rondzie Wiatraczna/sklepy- są to miejsca, do których często zaglądają 
seniorzy(rki), więc CS Paca wydaje się idealnym miejscem na "bazę" dla 
Torby, która zwiększa aktywność i ułatwia funkcjonowanie w życiu 
społecznym seniorów(ek).  

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 






