
Początek jesieni to dla nas czas pełnego skupienia na
wyzwaniach i zadaniach, które przed nami stoją. Chcemy
się z Wami podzielić najważniejszymi z nich:

Wspieramy Ashoka Fellows - to ich działania budują świat, 
w którym każda osoba może być twórczynią zmian. Nieustannie
uczymy się od nich włączania innych do działania.

Codziennie robimy krok w kierunku świata, w którym każda
osoba ma umiejętności i możliwości, by rozwiązywać problemy
w swojej społeczności. Wspieramy młodych_e
changemakerów_ki, budujemy równą godność płci,
współpracujemy z osobami z doświadczeniem migracji nad ich
własnymi inicjatywami.

Wspólnie z innowatorami i innowatorkami społecznymi
pracujemy nad ich finansową niezależnością, by zdobywanie
środków nie ograniczało ich rozwiązań i wpływu.

Pokazujemy, jak osoby z naszej społeczności tworzą zmianę
systemową. Dzielimy się naszymi odkryciami i przygotowujemy
ścieżki edukacyjne dla tych, którzy_re chcą wiedzieć więcej.
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Agata Stafiej-Bartosk  i Wojciech Mróz
Country Co-Directors, Ashoka Poland



techtotherescue.org fb/uwagasmieciarka dziewczynywspektrum.pl zwolnienizteorii.pl

Jacek Siadkowski Dominika Szaciłło Ewa Furgał Paula Bruszewska

autonomia.org.pl

CO SŁYCHAĆ
U ASHOKA
FELLOWS?
U Ashoka Fellows zawsze dużo się dzieje. Dobrze
obrazuje to anegdotka z sierpnia tego roku. Dzwoni Jac
Jakubowski (Ashoka Fellow, który dołączył do naszej
społeczności na samym początku w 1995 roku,
innowacje społeczne wdraża od lat 80-tych, a jego
skronie są obficie pokryte siwizną) i mówi, że podjął
ważną decyzję, zostawia firmę TROP swojej żonie 
i teraz… Nie, nie odchodzi na emeryturę. Teraz będzie
reaktywował działającą przez ponad ćwierć wieku
Powszechną Akademię Młodzieży.
 
Paweł Grabowski w momencie dołączania do grona
Ashoka Fellows w grudniu 2019 opowiadał, że za 3 lata
będzie już działało pierwsze stacjonarne hospicjum
wiejskie. Paneliści i panteistka dopytywali się, ile środków
potrzeba na tą budowę i ile ma już na koncie, przepaść
była ogromna.  Wszyscy dopingowaliśmy Pawła
Grabowskiego, ale mieliśmy wątpliwości, czy ta misja się
uda. 30 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie

pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu.
Teraz Paweł mówi, że uczą się działać w
nowych realiach, a model hospicjum domowego
na obszarach wiejskich jest upowszechniany. 

Po 24 lutego działalność wielu członkiń 
i członków Ashoki zaczęła także obejmować
wsparcie osób uciekających przed konfliktem
zbrojnym w Ukrainie. Część przetestowanych
rozwiązań, jak w przypadku działań Teresy
Ogrodzińskiej i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana
Amosa Komeńskiego okazały się łatwe do
przeprogramowania na SPYNKI, czyli
dwadzieścia miejsc opieki i edukacji dla dzieci,
które działają w czterech województwach.

- Martyna Rubinowska, Head of Venture 
& Fellowship Ashoka Poland 

Tech to the Rescue -
łączenie świata

technologi i NGO

Uwaga, śmieciarka
jedzie - zmiana myślenia

o przedmiotach
niechcianych

Dziewczyny 
w spektrum - wsparcie

kobiet w spektrum
autyzmu

Zwolnieni z Teorii -
młodzi realizują

pierwsze projekty
społeczne

Ashoka
Fellows

            

Agata Teutsch

Fundacja Autonomia -
prewencja przemocy

wobec kobiet
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https://www.techtotherescue.org/
https://www.facebook.com/UwagaSmieciarkaJedzie
https://dziewczynywspektrum.pl/
https://zwolnienizteorii.pl/
https://autonomia.org.pl/


Podczas finału programu 21 października ogłosiliśmy_łyśmy Laureatki tegorocznej edycji: Stowarzyszenie
Patchwork działające na rzecz migrantek, matek dzieci z niepełnosprawnościami, Tranzycja.pl - bazę rzetelnej
wiedzy dotyczącej tranzycji oraz grupę Sołtyski zrzeszającą kobiety działające na terenach wiejskich w całej
Polsce. Nagrodę Specjalną Małgorzaty Rutkowskiej otrzymały Bezpestkowe, które działają na rzecz osób 
z zespołem MRKH.

Poznaj finalistki 5. edycji

Dzięki współpracy z Citi Foundation i partnerstwu
z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga możemy
odpowiadać na ich potrzeby, wzmacniać w realizacji
celów i zmieniać narrację dotyczącą przedsiębiorczości
migrantów i migrantek.

Poznaj 10 inicjatyw, które uczestniczyły w 3. edycji
programu Hello Entrepreneurship. Są wśród nich
Oksana tworząca Centrum Szkoleń Zawodowych dla
Cudzoziemców w Tychach, Magdalena i Daria
organizujące Centrum Wsparcia Uchodźców 
i Uchodźczyń w Lubuskim oraz Marta, która w Poznaniu
zorganizuje szkolenia z programowania dla kobiet
migrantek.

Poznaj pozostałe finalistki_ów

Nasze
programy
            

To już piąty raz we współpracy z Małgorzatą
Rutkowską i  MagoVox tworzymy program
WzmocniONE, wspierając inicjatywy wzmacniające
kobiety w realizowaniu swojego potencjału.

Obecnie społeczność WzmocniONYch to 50
inicjatyw w całej Polsce, które działają na rzecz
równej godności płci.

Hello Entrepreneurship
Zaczynanie od nowa jest trudne, a zwłaszcza, gdy zaczyna się w nowym kraju napotykając na
szereg przeszkód administracyjnych.

Mimo to tysiące osób z doświadczeniem migracji zakłada w Polsce swoje biznesy. Wśród nich
są przedsiębiorcy społeczni, którzy wzmacniają i wpływają na swoją społeczność.
.

Masz pytania? Napisz do:
eswierzewska@ashoka.org

Kontakt z koordynatorką:
mmarkiewicz@ashoka.org
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https://www.ashoka.org/pl-pl/program/wzmocnione
https://www.ashoka.org/pl-pl/trzecia-edycja-laureatki-i-laureaci
mailto:eswierzewska@ashoka.org
mailto:mmarkiewicz@ashoka.org


Nowy program współtworzony z węgierską Ashoką oraz organizacją
zrzeszającą inwestorów impactowych FASE. Bierze w nim udział 6
inicjatyw, które otrzymały od nas wsparcie w zakresie opracowywania
modelu biznesowego związanego z finansowaniem organizacji na bazie
nowych produktów i usług.

Połączenie warsztatów z czteromiesięcznym okresem mentoringu pozwoli
pracować nad produktem lub usługą, które będą mogły stanowić dla
organizacji nowe źródło przychodu.

Dbając o rozwój naszej społeczności
i odpowiadając na jej potrzeby
stworzyliśmy Changemakers
MasterClass. To przestrzeń edukacyjna
dla tych innowatorek i innowatorów
społecznych, którzy przyczyniają się
do znaczącej zmiany społecznej, a chcą
sięgnąć po jeszcze większy i trwalszy
wpływ. Proces edukacyjny
prowadzony jest z uważnością 
i zgodnie z potrzebami jego
uczestniczek i uczestników. 

Niezależni od grantów i dotacji

Changemakers MasterClass

Nasze
programy
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Na warsztatach Ashoki poznałem współczesne metody, za
pomocą których projektuje się i testuje pomysł biznesowy.
Spotkania były również dobrą okazją do obiektywnego
skonfrontowania swojego pomysłu z przedstawicielami
organizacji, którzy działają w innych obszarach.
 - Norbert Góra, Akcja Menstruacja

fa-se.de/en/
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https://fa-se.de/en/


Kurs Inwestuj w Impakt to odpowiedź na pytanie, jak
mądrze wspierać rozwiązania, które generują dużą
zmianę systemową . 

Inwestowanie w impact to filantropia, która
nastawiona jest na osiągnięcie konkretnej zmiany
społecznej. W obliczu wyzwań w naszym regionie,
takie zaangażowanie staje się koniecznością. W Polsce
ta dziedzina wciąż dopiero się rozwija, zapraszamy do
dołączenia do grona jednych z pierwszych
impaktowych aniołów biznesu.

Zapraszamy do społeczności prawie 50
przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy_re 
robią dobry użytek
 ze swoich zasobów

Jedyny w Polsce kurs inwestycji
społecznych dla przedsiębiorców_czyń.

inwestujwimpakt.pl baza inwestycji impactowych

philanthropyforimpact.com

Wiedzieć
więcej
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Wiedza i doświadczenie 
najlepszych społecznych 
inwestorów i inwestorek:

Mark Cheng zainwestował 
i pomógł zebrać ponad 250
milionów dolarów dla 
społecznych na całym świecie.

Silke Horáková założyła pierwszy
w Europie Centralnej i Wschodniej
fundusz impaktowy.

Ewa Konczal zarządza
pierwszym polskim funduszem
VP Fund Valores, inicjatywą
społeczności PE w Polsce. 

Zobacz bazę inwestorów i inwestorek
impaktowych w Polsce i w Europie

To inicjatywa Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego,
stworzona we współpracy z Ashoką, Polską Radą Biznesu, The
Flying Mind Foundation i wykładowcami Harvard University.
Co roku kilkanaście osób ze środowiska filantropijnego, weźmie
udział w ścieżce edukacyjnej, której celem jest lepsze
zrozumienie potencjału systemowych działań filantropijnych.
Latem 2022 roku odbyła się pilotażowa edycja projektu, która
zaprowadziła uczestników m.in. do Brukseli i Londynu.

Philanthropy For Impact

W Belgii uczestnicy odwiedzili Hoge Kempen, jedyny tamtejszy
Park Narodowy. Jego założyciel - Ignace Schops opowiedział o
jego powstaniu i zmianie społecznej, która temu towarzyszy.

PFI to zaskakująca podróż edukacyjna; wychodzi się z niej
z czymś więcej niż tylko narzędziami do systemowego
radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi czy inspiracją
od jednych z najciekawszych działaczy społecznych na
świecie – to równie ważna podróż do wewnątrz, 
w poszukiwaniu celu.
 - Ignacy Czernecki, Fundacja EFC

https://www.inwestujwimpakt.pl/
https://zmieniamy.org/zrodla-finansowania
https://philanthropyforimpact.com/


Dlaczego zielone miejsca pracy są ważne?

Wywiad z Idą Karpińską - Kwiat Kobiecości

Kto to taki światozmieniacz? 

Gościnne społeczności w czasach migracji 

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Zmieniamy.org

The Unlonely Planet

Wiedzieć
więcej

            

Jednym z wyzwań, z którymi mierzymy się w
procesie wspierania członków i członkiń Ashoki,
jest to, jak sprawić, by zgromadzone przez nich
wiedza i doświadczenie były trwałe i powszechnie
dostępne.

Z tego wyzwania powstał portal Zmieniamy.org, na
którym znajdują się nie tylko inspiracje i przykłady
innowacji, ale także baza wiedzy - konkretne
narzędzia prowadzące do rozwiązywania
problemów systemowych. Dzięki nim proces ten
krok po kroku przejdzie każda osoba chcąca
zmieniać świat - niezależnie od stopnia jej
doświadczenia.

Strona wciąż jest w budowie i niedługo czeka ją
oficjalna premiera. Ale już dziś można znaleźć tam
inspirację.

Do poczytania:

Do posłuchania:

Do obejrzenia

Jak członkowie i członkinie Ashoki angażują innych
i budują świat, w którym każdy może być twórcą
zmian?

Ashoka przedstawia globalne badanie dotyczące
przedsiębiorców społecznych wprowadzających
zmiany systemowe. Znajduje się w nim 
11 strategii stosowanych przez członków 
i członkinie Ashoki, aby budować świat, 
w którym każdy może działać na rzecz 
dobra publicznego.

Zobacz prezentację raportu
i najważniejsze wnioski:

Pobierz raport:

Prezentacja wyników raportu 

Raport The Unlonely Planet 2022 
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https://zmieniamy.org/zielone-miejsca-pracy-co-takiego-i-dlaczego-s%C4%85-wa%C5%BCne
https://zmieniamy.org/ida-karpinska
https://zmieniamy.org/kto-taki-swiatozmieniacz-wojciech-mroz
https://zmieniamy.org/kto-taki-swiatozmieniacz-wojciech-mroz
https://zmieniamy.org/goscinne-spo%C5%82ecznosci
https://zmieniamy.org/goscinne-spo%C5%82ecznosci
https://zmieniamy.org/rozmowy-z-bozkiem-jakub-wygnanski
https://youtu.be/9RplKnp3l_M
https://youtu.be/9RplKnp3l_M
https://www.ashoka.org/en-us/unlonely-planet-2022
https://www.ashoka.org/en-us/unlonely-planet-2022


Chcemy wykorzystywać moc i zasięgi influencerów internetowych 
do promowania lepszych postaw wśród ich odbiorców. Udało nam 
się zrzeszyć twórców, których w mediach społecznościowych śledzi
ponad 5 milionów młodych osób. 

W czerwcu we współpracy z nimi i z Uniwersytetem SWPS
uruchomiliśmy pierwszą akcję - „Godzina Dobra", w której
zachęcaliśmy do zrobienia czegoś dla innych i pokazania tego 
w mediach społecznościowych. Wzięło w niej udział 18 influencerów 
i influencerek, a jej zasięg to 2 miliony odsłon.

Influencers4Good

 influencers4good.pl

Idzie
nowe

            

Wspierają nas
między innymi

Wciąż szukamy nowych sposobów, by budować trwałą zmianę.
Wykorzystujemy do tego technologię i zaangażowanie partnerów ze
świata biznesu, mediów społecznościowych i innowacji społecznych.

reZigiusz
4,45M subskrypcj i

Tofik i
499K subskrypcj i

Glencu
235K subskrypcj i

Marek Wita
180K subskrypcj i

słuchaj na Spotify

zobacz na YouTube

Impact Angels
ImpactAngels.PL to wspólne przedsięwzięcie klubu aniołów biznesu
COBIN Angels i Ashoki. Powstało, by budować ekosystem dla
inwestycji impaktowych na rzecz pozytywnej zmiany społecznej. To
miejsce dla inwestorek_ów prywatnych - "impaktowych aniołów",
którzy chcą inwestować w dobre start-upy łączące potencjał
finansowy i pozytywny wpływ. To inwestycje, które pomagają
sprostać najpilniejszym światowym i lokalnym wyzwaniom, zawartym
w Zrównoważonych Celach Rozwoju ONZ. 

Chcesz dołączyć do społeczności aniołów biznesu?
Znasz ciekawy start-up, który poszukuje finansowania?

Posłuchaj
podcastu

jak inwestować w impakt ,
czy jest  wpływ i  zmiana
społeczna,
kim są "aniołowie biznesu"
i  kto może nimi zostać.

W pierwszym odcinku
podcastu IMPACTFUL
posłuchasz o tym:

impactangels.pl
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Napisz, aby dowiedzieć się więcej:
wmroz@ashoka.org

dołącz do klubu

zgłoś go!

https://influencers4good.pl/
https://influencers4good.pl/
https://open.spotify.com/show/4WGSIsL2s1QgsuVtWX4QBV
https://www.youtube.com/watch?v=KjdchfLlOeU
https://www.impactangels.pl/
mailto:wmroz@ashoka.org
https://form.typeform.com/to/bklPN1Uq?typeform-source=www.impactangels.pl
https://cobinangels.typeform.com/to/CHBNjuTA?typeform-source=www.impactangels.pl


Eskalacja wojny w Ukrainie pokazała, że musimy przyjrzeć się temu, jakie zmiany systemowe są
konieczne, by społeczeństwo było przygotowane na szybkie przyjęcie i włącznie osób z

doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. Na początku potrzebna była przemyślana pomoc
humanitarna, ale teraz, po ponad pół roku, w centrum naszej pracy powinno być przekonanie, że

osoby z doświadczeniem migracji to silni_e twórcy_czynie pozytywnych zmian.

Nowa inicjatywa managerek i managerów ze świata
biznesu i NGO, której częścią jest Ashoka. Powstała, 
by tworzyć nową jakość współpracy międzysektorowej
i zwiększać skalę działań obywatelskich. Obecnie
wspiera organizacje, które odpowiedziały na kryzys
wywołany wybuchem wojny w Ukrainie, ale swoje
działania będzie rozwijać także w innych kierunkach.

forumrazem.org.pl

Organizacje, które do tej pory często działały 
w małych zespołach z budżetem kilkudziesięciu
tysięcy rocznie stanęły przed wyzwaniem
wspierania tysięcy, dziesiątek tysięcy, setek tysięcy
osób. Inicjatywa Executives4Impact powstała,
by przedsiębiorcy i osoby z doświadczeniem 
w skalowaniu biznesów mogli im w tym pomóc.

Tech to the
Rescue

Ashoka została współfundatorem
kampanii #TechForUkraine
realizowanej przez Tech to the
Rescue. Jej celem jest połączenie firm
z branży IT z organizacjami
społecznymi, by dzięki rozwiązaniom
cyfrowym wspierać koordynację ich
działań i maksymalizować wpływ. 

Executives4Impact

Forum "Razem"
Forum "Razem" to przestrzeń współpracy organizacji
pozarządowych - lokalnych i międzynarodowych.
Powstało, by szybko i skutecznie odpowiadać na
wyzwania związane z wojną w Ukrainie. To miejsce
sieciowania, wymiany doświadczeń, by nie powielać
pacy i zdobywania wiedzy na temat systemowego
podejścia do pomocy humanitarnej.

Do inicjatywy współtworzonej przez Ashokę i
Polską Akcę Humanitarną włączyło się ponad 220
organizacji.

Działamy
razem

            

W działaniach na tak dużą skalę niezbędny jest
dostęp do informacji i możliwość łatwej współpracy.

Dzięki Forum "Razem" jesteśmy w stanie szybko
reagować w sytuacji kryzysowej.

- Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz, Ashoka,
koordynatorka Forum"Razem"

- Wojciech Mróz, Co-Director Ashoka Poland 

500 170 100
zgłoszonych

firm
zgłoszonych

NGO
planowanych

projektów
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https://www.forumrazem.org.pl/pl

