
 

 

Wstępna lista rankingowa pomysłów na innowacje społeczne, które uzyskały wymaganą ilość 

punktów określoną w kryteriach oceny panelowej 

L.p. Nr  Tytuł pomysłu na innowację społeczną Liczba punktów 

1. 1

. 
70 "Rodzinne autonomie samodzielności" 1151 

2.  2 "Fuksjowa Lady" 1150 

3.  53 "Paszport życia" 1149 

4.  72 
"NIEBIESKO-NIEBIESCY". Zmiana sytuacji osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu w relacji z Policją w sytuacji kryzysowej. 
1144 

5.  31 
"Dotknij świat książek" - biblioteka trójwymiarowych ilustracji 

dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokowa" 
1113 

6.  71 "Tłumacz /adwokat społeczny -Asystent osoby z ASD" 1102 

7.  5 "Procedura przyjazna chorym i opiekunom" 1083 

8.  

73 

"Kronika wspomnień - jako twórcza forma wsparcia seniorów 

w procesie adaptacji do życia w Domu Pomocy Społecznej 

oraz przeciwdziałania patologiom pojawiającym się w wyniku 

zaburzeń procesu adaptacyjnego" 

1081 

9.  25 "SOS Homini "- Aplikacja komunikacyjna  1055 

10.  

16 

"Autyzm relacyjnie" Reintegracja społeczna dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizujących podstawę 

programową w ramach nauczania indywidualnego" 

1051 

11.  

68 

"Garderoba na kółkach. Program autorski (model)usługi 

terapeutycznej skierowanej do diady: opiekun osoby zależnej-

osoba zależna" 

1048 

12.  

82 

"Umożliwienie uczestnictwa oraz podniesienie 

bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w 

stopniu lekkim poddawanych rehabilitacji ruchowej i 

społecznej przez nurkowanie: opracowanie i zastosowanie 

innowacyjnych metod uczenia się i komunikacji z technikami 

myślenia wizualnego" 

1048 

13.  23 "MIEJSCE WARTE POZNANIA" 1046 

14.  8 Asystent Osoby Starszej 1040 



 

15.  46 „Aplikacja mobilna  E-MPATIA” 1027 

16.  12 "Prawdziwe drzwi seniora" 1026 

17.  11 "Kołdra terapautyczna seniora" 1025 

18.  93 "Mój własny kąt" 1025 

19.  92 "Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca" 1021 

20.  
55 

"Pończocha uciskowa - to się da założyć"  - Mobilna usługa 

zakładania odzieży kompresyjnej dla osób zależnych 
1020 

21.  33 "Pies dla człowieka, człowiek dla psa" 1013 

22.  
81 

"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez 

nurkowanie" 
1012 

23.  15 "Wspólny transport zintegrowany z ofertą dla seniora" 998 

24.  29 "PIT-STOP" 997 

25.  

51 

" Medycyna leczy a natura uzdrawia. Utworzenie ogrodów 

sensorycznych dla osób zależnych w Domu Pomocy Społecznej 

w Pleszewie" 

987 

26.  

20 

"Innowacja dotyczy wypracowania jak najkrótszej drogi do 

niepełnosprawności do niezależności ! Stworzenie mobilnego 

punktu konsultacyjnego Doradców Pierwszego Kontaktu dla 

osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową" 

950 

27.  42 "Interaktywna mata do rehabilitacji dzieci" 799 

 

Lista pomysłów, odrzuconych ze względu na brak minimum punktowego określonego w kryteriach 

oceny panelowej 

28.  58 "Senioralna Trampolina Zmiany" 922 

29.  28 "Obiady na kółkach dla seniora" 916 

30.  3 "Godne życie jest naszą Misją !" 870 

31.  78 "Aplikacja "POMOCNIK" dla seniorów i osób zależnych” 833 

32.  
56 

"Model wsparcia terapeutycznego dziecka w warunkach 

domowych" 
827 

33.  22 "Koperta Pomocy"- czyli gdzie szukać wsparcia z orzeczonym 772 



 

stopniem niepełnosprawności" 

34.  
90 

"Portal SeniorEkstraOpiekun" - rozwiązanie będące innowacją 

społeczną, oferujące kompleksowe usługi dla osób starszych" 
752 

35.  
13 

"Zwiększenie dostępności do wczesnej diagnozy i rehabilitacji 

dzieci zagrożonych niepełnosprawnością" 
739 

36.  32 "Psarwardowa szkoła wirtualna" 727 

37.  

30 

"Innowacyjna metoda rehabilitacji dzieci z 

niepełnosprawnościami kostno-stawowymi za pomocą 

aktywnych białek nanokolagenowych" 

659 

38.  

26 

"Stworzenie systemu informatycznego usprawniającego 

transport osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie 

komfortu i bezpieczeństwa jego uczestników" 

656 

39.  27 "Ośrodek PER" 655 

40.  
9 

"Centrum wstępnej diagnozy. COŚ  JEST NIE TAK! Kiedy rodzic 

jest zaniepokojony…" 
653 

41.  40 "System dla osób niedosłyszących" 629 

42.  
34 

"Podniesienie jakości usług opiekuńczych poprzez 

wprowadzenie mierzalności procesów" 
568 

43.  43 " Wsparcie dla osób po amputacjach lub ciężkich obrażeniach" 552 

44.  69 "Odsłona" 420 

 

 

Pomysł, który przeszedł pozytywnie ocenę jednak nie znalazł się na liście rankingowej ze względu 

na rezygnację Pomysłodawcy z udziału w projekcie 

Lp Nr.  Tytuł pomysłu na innowację społeczną Liczba punktów 

45.  47 "Daj znak"  1045 

 

 

 

 


