
Inicjatorzy zmian 
zjednoczeni w  
budowaniu nowej 
rzeczywistości



• Pozwala odzyskać poczucie optymizmu 

• Uczy rozwiązywania konfliktów 

• Pomaga wykorzystywać własne możliwości i 
kultywować poczucie  własnej wartości 

• Sport ma do odegrania rolę w skutecznym 
radzeniu sobie z  problemami  z którymi 
borykają się ludzie w każdym wieku. 

• Ma więcej siły w przełamywaniu barier niż 
jakikolwiek rząd

Dlaczego sport?



Zmiana zaczyna się od nas
Istnieją przeszkody w wykorzystaniu pełnego  
potencjału sportu jako narzędzia zmian 
społecznych. 
Właśnie dlatego inicjatorzy zmian są niezbędni, 
aby wprowadzać konieczne innowacje. 
 
Wykorzystanie sportu jako środka do 
budowania kreatywnych, nowych doświadczeń,  
bez utartych schematów tworzy drogę do 
długotrwałej zmiany systemów.



Od ponad 35 lat Ashoka buduje i wspiera 
największą na świecie sieć wiodących  

przedsiębiorców społecznych.



w 2009 roku
Forbes mianował Ashokę najbardziej 
innowacyjną organizacją na świecie

Od 1980 roku
budujemy awangardową i  największą 
sieć przedsiębiorców społecznych

90 krajów
tworzymy globalną sieć 

5. miejsce
w rankingu top 500 organizacji  
pozarządowych na  świecie

ponad 3800
przedsiębiorców 
społecznych w sieci

Ashoka w liczbach



…którzy wykorzystali  sport 
do realizacji inicjatyw 

społecznych

Ashoka Fellows



Kryzys bezdomności dotyka około 100  milionów 
ludzi na całym świecie. W Polsce jest ponad  
36 tys. osób bez dachu nad głową. 
 
Ponad dwie dekady zajmował się kwestią  
bezdomnych w Szkocji, w UK i na całym świecie. 

Zorganizował dla osób w kryzysie bezdomności 
zawody o puchar świata w piłce nożnej

Mel Young

250 000  
osób

70  
krajów



Felicite Rwemarika
Ubóstwo jest poważnym  wyzwaniem społecznym w  
Rwandzie. Ponad 60% populacji żyje  za mniej niż 
jednego dolara dziennie.  

W kraju, w którym patriarchat i ludobójstwo 
historycznie zmarginalizowały kobiety, Felicite 
wywalczyła dla dziewczyn możliwość trenowania piłki 
nożnej. Ubogim kobietom terenów wiejskich poprawiła 
się jakość życia i dalszy rozwój ich społeczności.  
 
Felicite wykorzystuje strukturę drużyn i turniejów w 
celu ułatwienia kobietom edukacji i wzmocnienia ich 
pozycji ekonomicznej.



W 2016 roku w Szwecji 58% osób  starszych odczuwało 
samotność. WHO szacuje, że liczba ludności powyżej 60. 
roku życia podwoi się do 2050 r. 

Zaktywizował emerytów i zjednoczył członków 
społeczności z różnych pokoleń. 

Używając rowerów typu trishaw, wolontariusze zabierają 
starsze osoby do miejsca, które wspólnie ustalili - od nowej 
kawiarni do okolic, które wywołują wiele wspomnień, 
zachęcają do opowiadania historii. 

Oleg Kassow

30  
krajów

80 000  
wolontariuszy

30  
gmin



Jak podaje Rada Europy 1 na 5  kobiet codziennie 
doświadcza przemocy. RE oszacowała, że blisko 25% 
kobiet doświadczyło przemocy fizycznej. 

Zmobilizowała zróżnicowaną grupę sojuszniczą od osób 
z prasy krajowej po konsultantów ds. zarządzania i 
studentów uniwersytetów sportowych. 

Heather wykorzystuje szkolenia z boksu i samoobrony, aby 
wesprzeć dziewczęta i młodym kobietom w rozwijaniu 
pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz 
umiejętności przywódczych w celu stworzenia silnych 
zintegrowanych społeczności.

Heather Kameron



Według Światowej Organizacji  Zdrowia (WHO) 
otyłość na świecie wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu 
ostatnich 30 lat. 

Paul założył w 2004 r. społeczność Parkrun, aby 
stworzyć ludziom okazję do aktywności  fizycznej i 
sprzyjać spójności społecznej.  

Wydarzenia w Parkrun są bezpłatnymi, otwartymi i 
prowadzonymi przez wolontariuszy biegami, które 
odbywają się w każdą sobotę na całym świecie.

Paul Sinton-Hewitt

10 000  
wolontariuszy

12  
krajów

140 000  
biegaczy



Badania wykazują, że w ciągu  ostatniej dekady na 
Węgrzech znacznie wzrosła ilość zażywanych 
substancji psychoaktywnych. W latach 1992-1995  
odsetek uczniów szkół średnich, którzy deklarowali, 
że ich używają, wzrósł z 11,6% do 15,7%. 

Opracowała program mistrzostw sportowych, który 
zapewnia  młodzieży atrakcyjną alternatywę dla 
destrukcyjnych zachowań.  

Uczestnicy angażują się w sporty wyczynowe, a nie w 
walki uliczne, rozwijają wiarę w siebie i swoją 
przyszłość, a także zwiększają swoje zaangażowanie 
w sprawy  swoich społeczności.

Piroska Horvath



Marzenia stają się celami
Chcemy stworzyć  polską mapę innowatorów  
społecznych w sporcie. 

Chcemy wykorzystać metodologię mapowania do 
stworzenia bardziej kompleksowej mapy sportowych 
inicjatorów zmian w Polsce, którzy postrzegają sport 
jako środek do rozwiązywania problemów w swoich 
społecznościach. 



• Wyłonienie liderów, którzy mogą pomóc lepiej 
zrozumieć daną dziedzinę i są jednocześnie 
zaangażowani w prowadzenie zmian systemowych 
w ramach tej dziedziny 

• Znalezienie nowych liderów zmian poprzez kohortę, 
tzn. każdy kolejny lider nominuje kolejnych liderów i 
pomaga wyłowić tych o największym potencjale 

• Zidentyfikowanie klastrów i luk w sieci, a także 
spostrzeżeń na temat dziedziny, które będą 
pomocne w przyszłych  działaniach

Mapa liderów zmian



Ważne praktyki & inicjatywy

W Polsce istnieje około 10 tys. inicjatyw  społecznych związanych ze sportem !

Etnoliga to grupa kilkuset osób w różnym 
wieku. Migranci, Polacy, studenci, 
uchodźcy, przedsiębiorcy, osoby w kryzysie 
bezdomności.  Wszyscy mieszkają w 
Warszawie i kochają piłkę nożną.  
Są członkiem międzynarodowej sieci Fare, 
europejskiego lidera w walce z 
dyskryminacją w futbolu.

113  
krajów

300  
zawodników  
w sezonie

250  
meczy  
rocznie

Stowarzyszenie Amp Futbol skutecznie  
wypromowało i wprowadziło ten  
niesamowity sport do Polski i umożliwiło grę 
w piłkę nożną kilkudziesięciu osobom po  
amputacjach i z innymi wadami  kończyn.

3. miejsce
w Mistrzostwach Świata w Meksyku

2012
rok założenia



Potrafimy to robić! 
Poznaj inicjatywy w Polsce, 

które wspiera Ashoka.



To program wspierania inicjatyw 
wzmacniających kobiety w realizowaniu 
swojego potencjału i budowaniu poczucia 
sprawczości. Długoterminowo dąży do 
przyczynić się do budowania 
społeczeństwa, w którym godność płci 
jest równa.  

W ramach programu w drodze konkursu, 
wybranych 10 organizacji otrzymuje 
wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz 
wsparcie finansowe.

wspierają poczucie własnej wartości,  
podmiotowości i samostanowienia  
budują sprawczość dziewcząt i kobiet 
są nowe w danym obszarze 
adresują przyczyny problemu

Poszukiwane są pomysły, które:



Program ma na celu stworzenie 
długofalowego i  kompleksowego systemu 
wsparcia migrantów i  migrantek w Polsce, 
w tym obszarze, poprzez  implementacje 
przyjaznych polityk i funduszy  
umożliwiających powstanie migranckich  
przedsiębiorstw społecznych. 

W ramach programu w drodze konkursu, 
wybranych 10 organizacji otrzymuje 
wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz 
wsparcie finansowe.

Nasze działania opieramy na myśleniu 
ekosystemowym, szukaniu przyczyn problemów i 
działaniu w oparciu o szerokie porozumienie 
aktorów społecznych, w tym organizacji 
pozarządowych, administracji, biznesu.  

Wspólnie z migrantami i migrantkami możemy 
stworzyć zupełnie nową jakość społeczną.  
Te osoby i ich aktywność stanowią niesamowity 
potencjał społeczny i są istotnym wkładem w 
polskie społeczeństwo obywatelskie. 

Hello entrepreneurship

Dlaczego przedsiębiorczość  w 
społecznościach migranckich? 



Za najbardziej ożywczą i w zasadzie 
pierwszą inicjatywę w środowisku polskiej 
ekonomii społecznej, która rozpoczęła 
nowoczesne podejście do 
przedsiębiorczości społecznej, można 
uznać Społeczny StartUp, rozpoczęty w 
2015 r. 

Wytypowano wówczas następujące 
branże: ochrona środowiska, edukacja, 
rozwój ekonomiczny, prawa człowieka, 
ochrona zdrowia, inne podstawowe 
potrzeby społeczne.

10 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie 
doradcze i finansowe 
40 doradców pro bono pracowało z  
uczestnikami. 
23 osoby uczestniczyły w szkoleniach  
zaoferowanych uczestnikom i 

15 niezwykłych przedsiębiorstw 
społecznych uczestniczyło w programie.  

5 lat po rozpoczęciu programu większość 
z nich działa, rozwija się, prosperuje.

Społeczny StartUp



Chcemy wesprzeć polskich 
innowatorów społecznych.

Porozmawiajmy o tym, jak możemy zrobić to wspólnie  
dla tych, którzy tworzą lepszy świat.


