10. edycja

Social Business Accelerator
Raport z dziesiątej edycji programu
wrzesień 2021 - czerwiec 2022

Wstęp
Program PSIK Social Business Accelerator (SBA) to inicjatywa pro bono
społeczności private equity i venture capital w Polsce. SBA zakłada
indywidualną współpracę doświadczonych inwestorów kapitałowych
(mentorów PSIK) z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem
najbardziej palących problemów społecznych w Polsce w obszarach takich
jak bezpieczeństwo i rozwój dzieci, edukacja, równość szans dla osób
niepełnosprawnych, wsparcie uchodźców, przeciwdziałanie bezdomności
oraz z innym formom wykluczenia społecznego.
Mentorzy PSIK to najbardziej doświadczone osoby reprezentujące
środowisko private equity i venture capital w Polsce. Oferują pro bono
swoją wiedzę i czas oraz wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności
zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji
uczestniczących w programie.
W każdej edycji programu SBA przez 10 miesięcy mentorzy PSIK pracują z
liderami organizacji społecznych w trybie comiesięcznych spotkań, zajmując
się strategicznym rozwojem i planowaniem, zarządzaniem, finansami, HR i
interesariuszami organizacji, a także zapewniając wsparcie w tworzeniu
planów biznesowych, nowych strategii marketingowych lub pozyskiwania
funduszy dla organizacji.
Program SBA został uruchomiony w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów
Kapitałowych
(PSIK),
we
współpracy
z
Ashoką
(międzynarodową organizacją społeczną wspierającą innowacyjnych
przedsiębiorców społecznych). Od czwartej edycji w 2015 roku program
jest zarządzany wspólnie przez PSIK i Fundację Valores – pierwszy polski
fundusz venture philanthropy.

10. edycja programu PSIK SBA rozpoczęła się od spotkania wszystkich
uczestników programu we wrześniu 2021 roku. Od października 2021
roku do lutego 2022 roku uczestnicy wzięli udział w szkoleniu nt.
fundraisingu
przeprowadzonym
przez
Polskie
Stowarzysznie
Fundraisingu. W lutym 2022 roku odbyło się drugie spotkanie wszystkich
uczestników programu. Spotkania te były okazją do dzielenia się
doświadczeniami, porównywania postępów w pracy z mentorami i
wzajemnego uczenia się. Wnioski ze spotkań pomogły parom bardziej
dynamicznie podejść do współpracy.
Dziesiąta edycja, podobnie jak poprzednie, została oceniona za pomocą
internetowego badania ankietowego, a także poprzez osobiste wywiady z
mentorami PSIK i liderami społecznymi. Uczestnicy bardzo wysoko
oceniają jakość programu i są, w większości przypadków, zadowoleni z
zaangażowania swoich partnerów. Wyniki badania pokazują, że program
SBA jest bardzo potrzebny, a liderzy i mentorzy PSIK uważają go za
bardzo dobrą platformę do zwiększania wpływu społecznego organizacji.

Warszawa,
Październik 2022 roku

Agnieszka Borek

Dyrektorka Programu SBA,
Prezeska Zarządu Fundacji Valores

Robert Manz

Współtwórca Programu SBA,
Przewodniczący Komitetu ds.
Filantropii Przedsiębiorczej PSIK,
Członek Rady Fundacji Valores

Dotychczasowe edycje programu PSIK SBA
Do chwili obecnej zrealizowano dziesięć rocznych edycji programu SBA:
1. edycja

listopad 2011 – październik 2012

13 par

2. edycja

czerwiec 2013 – czerwiec 2014

13 par

3. edycja

wrzesień 2014 – czerwiec 2015

16 par

4. edycja

wrzesień 2015 – czerwiec 2016

17 par

5. edycja

wrzesień 2016 – czerwiec 2017

15 par

6. edycja

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

16 par

7. edycja

wrzesień 2018 – czerwiec 2019

16 par

8. edycja

wrzesień 2019 – czerwiec 2020

21 par

9. edycja

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

22 pary

10. edycja

wrzesień 2021 – czerwiec 2022

18 par

Dziesiąta edycja programu PSIK SBA w liczbach

PONAD

300

godzin

wypracowanych pro bono dla
organizacji społecznych przez
mentorki / mentorów PSIK.

150

PONAD

18 par

organizacja społeczna - mentorka / mentor PSIK.
Wszystkie pary pomyślnie zakończyły program.
11 par z SBA 10 będzie kontynuowało współpracę w SBA 11.

spotkań

spotkań liderów organizacji
społecznych z mentorami PSIK
w ciągu 10 miesięcy.

3

Obszary współpracy
Większość par skupiła się na pracy nad stabilnością finansową oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.
Ponadto pary pracowały nad: rozwojem nowych usług i produktów, komunikacji zewnętrznej oraz rozwoju
działalności gospodarczej.
Praca nad stabilnością finansową

13

Rozwiązywanie bieżących probelmów

12

Przygotowanie nowej usługi / produktu

9

Komunikacja zewnętrzna / PR

7

Rozwój działalności gospodarczej

7

Odnowienie wizji i misji

6

Rozwój kluczowych działań

6

Strategia rozwoju

6

Zarządzanie zespołem

6

Budowa rozpoznawalnej marki

4

Zarządzanie finansami

4

Komunikacja wewnętrzna

3

Uporządkowanie kwestii prawnych

1

Budżetowanie

1

Zwiększenie skali działalności

1

Sukcesja

0

0 par

5 par

10 par

15 par

Opinie liderów
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LIDERÓW ORGANIZACJI

oceniło udział w programie SBA
jako cenne doświadczenie, które
przyczyniło się do rozwoju
organizacji oraz wpłynęło na ich
rozwój zawodowy.

Opinie liderów

Program Social Business Accelerator umożliwia spojrzenie na działania organizacji z szerszej
perspektywy, otwiera nowe możliwości.
Krzysztof Rogowski, Fundacja eFKropka
Program PSIK SBA jest znakomitym sposobem transferu wiedzy i umiejętności od doświadczonych
specjalistów i specjalistek z biznesu do organizacji trzeciego sektora. (...) Uczenie się w relacji
mentorskiej od osoby kompetentnej i zaangażowanej, w bezpośredniej relacji i w odniesieniu do
konkretnych spraw, było dla nas najbardziej efektywnym sposobem wsparcia naszego rozwoju
profesjonalnego oraz rozwoju naszej fundacji.
Dorota Jaworska, Fundacja Kobiety Wędrowne
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LIDERÓW ORGANIZACJI

uważa, że rezultaty
wypracowane w ramach
10. edycji programu PSIK SBA
są trwałe dla organizacji.

Bardzo pozytywnie oceniam udział w programie SBA. Współpraca z mentorem była owocna i
miałyśmy poczucie dużego zrozumienia z jego strony. Bardzo wartościowe były dla nas warsztaty i
kontakt z innymi organizacjami. Utrzymujemy je dotychczas.
Izabela Owczaruk, Fundacja Korale
Ten program jest ważny i ma sens, bo pomaga w rozwoju organizacji, które działają dla dobra
społeczeństwa. Program ma wpływ na poprawę jakości życia tych, którzy często znikąd pomocy by
nie otrzymali. Ten program pomaga tym, którzy chcą czynić dobro: organizacjom oraz mentorom.
Karina Rawdanowicz-Wróbel, Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA
Program ma ogromną wartość dla organizacji i osób zarządzających. Bardzo doceniamy możliwość
kontynuowania współpracy z mentorem w kolejnych edycjach, bo w naszej sytuacji omawiane z
mentorem problemy wymagały dłuższego czasu zaangażowania, aby można było rzeczywiście
odczuć rezultaty.
Joanna Grochowska, Fundacja Synapsis

Opinie liderów

PSIK SBA to wartościowy program, który przyśpieszył i ukierunkował nasze działania w obszarze
ekonomizacji, szczególnie w odpowiedzi na kryzys humanitarny, poprzez adaptacyjne zarządzanie i
pozyskiwanie środków na rzecz wsparcia uchodźców. Współpraca z mentorem pozwoliła nam
oszczędzić kilka lat w rozwijaniu usług i działań naszej organizacji. Stworzyła przestrzeń na
zsieciowanie z osobami i instytucjami, do których nie mieliśmy dostępu. Otworzyła nam nowe
perspektywy działania i dywersyfikacji przychodów. To dla nas bardzo ważne doświadczenie.
Ewa Patyk, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
SBA to bardzo wartościowy program! Zdecydowanie poszerza horyzonty i wykorzystuje efekt
synergii współpracy dwóch światów: NGOs i biznesu w tworzeniu efektywnych i skutecznych
rozwiązań.
Kaja Reszke, Ogólnopolski Operator Oświaty
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LIDERÓW ORGANIZACJI

docenia wysokie
zaangażowanie mentora,
potwierdza, że dobrze rozumiało
się z mentorem, a ich rozmowy
ocenia jako szczere i otwarte.

Program jest doskonałą szansą dla sektora NGO do wypracowywania nie tylko nowych metod
pracy, ale przede wszystkim większej profesjonalizacji pracy we wszystkich obszarach. Dodatkowo,
program promuje współpracę międzysektorową, co buduje lepsze zrozumienie potrzeb, sposobu
działania i komunikacji, dzięki czemu tworzą się nowe trwałe relacje, które wzmacniają potencjał
sektora NGO.
Wioletta Węgorowska-Mosz, Polska Misja Medyczna
Program jest potrzebny, łączy dwie sfery: biznesu i działalności społecznej. Spotkania i rozmowy z
mentorem pozwoliły na spojrzenie na nasze działania (jako zarządu) z innej perspektywy - społecznobiznesowej. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: co takiego robimy, że powinno to zainteresować
świat biznesu, zachęcić do współpracy z nami, uświadomić możliwość wzajemnych korzyści
płynących z niej. Nam, jako beneficjentowi, udział w Programie, pozwolił zmienić spojrzenie na sferę
biznesu nie jako na "dawcę" lecz jako partnera do współpracy.
Anna Dziąsko, PSONI Koło w Bytomiu
Bardzo fajna koncepcja, która zakłada realne, a nie tylko teoretyczne wsparcie organizacji.
Mateusz Widłak, Stowarzyszenie Amp Futbol

Opinie mentorów
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MENTORÓW
stwierdziło, że program SBA
przyczynił się do rozwoju
organizacji społecznej.

Program pozwala na rozwój osobisty, a także na poczucie robienia czegoś poza
strefą materialną, z prawdziwą społeczną wartością dodaną.
Małgorzata Bobrowska, Resource Partners

Opinie mentorów

Systemowe podejście, zbudowanie społeczności osób z organizacji, które są
chętne do wspierania innych to elementy wyróżniające program.
Piotr Kędra, PFR Ventures

Mocną stroną programu jest wiedza i doświadczenie mentorów, które - w moim
doświadczeniu - otwierają organizacje na słuchanie i przyjmowanie pomocy.
Monika Morali-Majkut, PFR Ventures

Program SBA oferuje możliwość rozwoju i stabilności finansowej dla organizacji
budowanych z misją, ale bez doświadczenia finansowego.
Monika Nachyła, Abris Capital Partners
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MENTORÓW
oceniło, że udział w programie był
dla nich wartościowym
doświadczeniem oraz uznało, że
wpłynął on na ich osobisty rozwój.

Dużą wartością jest sama formuła programu - wsparcie strategiczne i
menadżerskie wnoszone przez mentorów oraz dłuższa niż roczna współpraca,
a także przejście na poziom wsparcia w sprawach różnych. "Sounding board"
dla liderów organizacji.
Arkadiusz Podziewski, Spire Capital

Opinie mentorów

Program PSIK SBA otwiera nowe horyzonty przed organizacjami.
Monika Rogowska

Mocną stroną programu jest stworzenie platformy pozwalającej wymieniać się
doświadczeniem pomiędzy organizacjami a mentorami i dobre wprowadzenie
dla obu stron.
Paweł Sikorski, Protos VC

SBA to konkurencyjna selekcja organizacji, dobre wyważenie ilości i jakości
współpracy w ramach SBA - nie ma nieefektywnych, zbędnych spotkań; jest
możliwość nawiązania współpracy, inspiracji z innymi organizacjami i
mentorami.
Michał Zasępa, KRUK, S.A.
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MENTORÓW
pozytywnie oceniło
zaangażowanie liderów organizacji
społecznych oraz wzajemną
współpracę.

Uczestnicy programu

SBA 10

Organizacja

Obszar działalności

Lider

Mentor

1

Fundacja asperIT

aktywizuje osoby ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT
poprzez innowacyjne metody edukacji

Tomasz Jasiński

Przemysław Głębocki,
Accession Capital Partners

2

Fundacja DOM –
Dbamy o Młodych

wyrównywanie szans życiowych dzieci z pieczy zastępczej
oraz młodzieży z dysfunkcyjnych rodzin

Marcela Zielińska

Katarzyna Pac-Malesa,
3TS Capital Partners

3

Fundacja eFkropka

przeciwdziała stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób, które
doświadczyły kryzysów psychicznych

Krzysztof Rogowski

Monika Morali-Majkut,
PFR Ventures

4 Fundacja Kobiety
Wędrowne

wspiera migrantki i ich rodziny oraz poprawia ich warunki
życia

Khedi Alieva,
Dorota Jaworska

Małgorzata Walczak,
PFR Ventures

5

Fundacja Korale

prowadzi programy pomagające stworzyć bezpieczny
dom dla dzieci, z rodzin z trudnościami w zapewnieniu
dzieciom odpowiednich warunków opieki i rozwoju

Izabela Owczaruk

Piotr Misztal,
Value4Capital
Magdalena Śniegocka,CVI

6

Fundacja Pomocy
Dzieciom POCIECHA

opieka, wsparcie i edukacja dzieci z rodzin zmagających się z
problemami społecznymi i wychowawczymi

Karina RawdanowiczWróbel,
Anna Szewczyk

Michał Zasępa,
KRUK S.A.

7

Fundacja Sławek

pomaga osobom wykluczonym społecznie, zwłaszcza
więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom

Krzysztof Łagodziński

Tomasz Głowacki,
Riverside Europe Partners

niesie profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym osobom ze
spektrum autyzmu i ich rodzinom

Joanna Grochowska

Rafał Bator, Enterprise
Investors

8 Fundacja SYNAPSIS

zajmuje się pomaganiem dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym
zmagającym się w kryzysami emocjonalnymi i psychicznymi

Danuta Wieczorkiewicz

Piotr Kędra,
PFR Ventures

10 Gdańska Fundacja
Innowacji Społecznej

wspiera osoby w ryzyku wykluczenia społecznego oraz wspiera
rozwój społeczności lokalnych

Ewa Patyk, Marianna SitekWróblewska

Paweł Maj,
Warsaw Equity Group

11

Internationaler
Bund Polska

wspiera społecznie wykluczone osoby i aktywizuje je zawodowo,
prowadzi działania dla seniorów

Maria Wojtacha

Monika Nachyła,
Abris Capital Partners

12

Ogólnopolski
Operator Oświaty

wspiera edukację dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sieci szkół
w całej Polsce

Kaja Reszke,
Mateusz Krajewski

Edgar Koleśnik,
Abris Capital Partners

13

Polska Misja Medyczna

pomaga osobom dotkniętym wojną i katastrofami naturalnymi

Wioletta Węgorowska,
Małgorzata Olesińska-Chart

Wojciech Jezierski,
Abris Capital Partners

14

PSONI Bytom

zajmuje się aktywizacją zawodową i społeczną osób z
niepełnosprawnością intelektualną

Anna Dziąsko, Izabela Batko,
Jolanta Glińska

Paweł Sikorski,
Protos VC

15

Stowarzyszenie
Amp Futbol

podnosi jakość życia osób z niepełnosprawnościami poprzez
aktywność sportową

Mateusz Widłak

Arkadiusz Podziewski,
Spire Capital

16

Stowarzyszenie
Budujemy Przystań

wspiera dzieci i młodzież z porażeniem mózgowym (w wieku od kilku
miesięcy do 24 lat)

Krzysztof Łyżwiński,
Aneta Kalbarczyk

George Świrski,
Abris Capital Partners

17

Stowarzyszenie
Kobieta na PLUS

wspiera wszechstronny rozwój kobiet i ich rodzin, zachęca do
aktywnego życia zawodowego i osobistego

Barbara Elżbieta Wyłudek

Monika Rogowska

18

Stowarzyszenie Wędka

przygotowuje dzieci i młodzieży spędzającą czas na ulicach Torunia,
do wchodzenia w dorosłość i samodzielność

Wojciech Przybysz,
Krzysztof Gąsiorowski

Małgorzata Bobrowska,
Resource Partners

9

Fundacja
Zobacz... JESTEM

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Przemysław Głębocki
Accession Capital Partners

Accession Capital Partners (wcześniej
Mezzanine Management) od 2000 roku
jest pionierem finansowania typu
mezzanine w Europie Środkowej. Od
tego czasu dostarcza kompleksowe
finansowanie na rozwój firmom średniej
wielkości. W ramach czterech funduszy o
łącznym kapitale powyżej 850 milionów
euro, ACP wsparło rozwój ponad 55 firm
– organicznie i poprzez przejęcia; w
kraju i za granicą.
www.acp-group.eu

Fundacja asperIT
Tomasz Jasiński
Wrocław

Fundacja asperIT (dawniej Europejska
Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS) jest
dziełem osób, które działały w polskiej
branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 r.
Szereg zrealizowanych projektów
komercyjnych, w których przez lata mieli
okazję uczestniczyć, wskazał im największe
potrzeby na polskim rynku IT. Poza
działalnością w branży IT, są społecznikami.
Zapragnęli połączyć doświadczenie w tej
gałęzi gospodarki z potrzebą działania
odpowiedzialnego społecznie.
www.asperit.org

budowa sieci kontaktów,
budowa źródeł finansowania, praca nad
stabilnością finansową organizacji,
zarządzanie finansami organizacji,
mentoring w zakresie budowania zespołu,
wsparcie w rozmowach z korporacjami,
budowa rozpoznawalnej marki organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
odnowienie wizji i misji organizacji,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwój działalności gospodarczej,
rozwiązywanie bieżących problemów.

Rezultaty:
budowa źródeł finansowania,
mentoring w zakresie budowania zespołu,
wypracowanie oferty do rynku,
budowanie powtarzalnego biznesu.

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Fundacja DOM
Dbamy o Młodych

3TS Capital Partners

Marcela Zielińska
Wrocław

Katarzyna Pac-Malesa
3TS Capital Partners jest jedną z
wiodących europejskich firm typu private
equity i venture capital w Europie. 3TS
zapewnia kapitał na rozwój i finansowanie
wykupu dla małych i średnich firm w
sektorach wzrostu, w tym technologii i
Internetu, mediów i komunikacji oraz
usług z obsługą technologii. Do
inwestorów obecnych i przeszłych
funduszy 3TS o łącznej wartości ponad
400 milionów euro należą między innymi
EIF, Erste Group, Tesi, Cisco, OTP, EBOR,
AWS, Sitra, KfW i 3i.
www.3tscapital.com

Fundacja jest niezależną organizacją
pozarządową, której misją jest
wszechstronna pomoc dzieciom i
młodzieży najciężej doświadczonych
przez los, które nie znajdują
wystarczającego wsparcia w środowisku
w którym żyją. Celem organizacji jest
wyrównywanie szans życiowych dzieci z
domów dziecka oraz młodzieży z
trudnych i dysfunkcyjnych rodzin.
Fundacja wspiera podopiecznych
finansowo, rzeczowo i niematerialnie.
www.dbamyomlodych.pl

odnowienie wizji i misji oraz usystematyzowanie
celów fundacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
przygotowanie nowej usług / produktu
organizacji, projekt mentoringu dla młodych,
rozwiązywanie bieżących problemów,
zarządzanie finansami organizacji.

Rezultaty:
odnowienie misji organizacji,
skupienie na wybranych obszarach wsparcia
dzieci i młodzieży z domów dziecka,
odejście od remontów mieszkań.

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Monika Morali-Majkut
PFR Ventures

PFR Ventures to spółka zarządzająca
funduszami funduszy, które wspólnie z
inwestorami prywatnymi, aniołami
biznesu i korporacjami inwestuje w
fundusze Venture Capital oraz Private
Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie
tym kapitałem polskich, innowacyjnych
przedsiębiorstw na różnych etapach
rozwoju. Obecnie, PFR Ventures posiada
ponad 50 funduszy w swoim portfelu,
które dokonały ponad 250 inwestycji.
www.pfrventures.pl

Fundacja eFkropka
Krzysztof Rogowski
Warszawa

Główną misją Fundacji jest zapobieganie
izolacji osób po kryzysie zdrowia
psychicznego, przeciwdziałanie ich
stygmatyzacji i przełamywanie
stereotypów związanych z chorobami
psychicznymi. Poprzez wielowymiarowe
działania terapeutyczne budują zaplecze
pomocne w przełamywaniu barier czy
osobistych ograniczeń, umożliwiać
powrót do naturalnej aktywności i
podejmowania ról w życiu osobistym i
społecznym.
www.ef.org.pl

komunikacja zewnętrzna, PR,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
pozyskanie funduszy,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwój działalności gospodarczej,
sprzedaż warsztatów antystygmatyzacyjnych,
rozwój kluczowych działań organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów,
strategia rozwoju organizacji,
zarządzanie zespołem.

Rezultaty:
usystematyzowanie działań,
praca nad budową faktycznej strategii
organizacji, w tym strategii fundraisingowej,
w trakcie zakładania działalności gospodarczej i
definiowania produktów (warsztatów, szkoleń),
także komercyjnych,
pozyskanie nowych zasobów: wsparcie
koordynatora projektów oraz eksperta /
konsultanta od strategii fundraisingowych.

Uczestnicy 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Fundacja
Kobiety Wędrowne

PFR Ventures

Khedi Alieva, Dorota Jaworska
Warszawa

Małgorzata Walczak
PFR Ventures to spółka zarządzająca
funduszami funduszy, które wspólnie z
inwestorami prywatnymi, aniołami
biznesu i korporacjami inwestuje w
fundusze Venture Capital oraz Private
Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie
tym kapitałem polskich, innowacyjnych
przedsiębiorstw na różnych etapach
rozwoju. Obecnie, PFR Ventures posiada
ponad 50 funduszy w swoim portfelu,
które dokonały ponad 250 inwestycji.
www.pfrventures.pl

Fundacja wspiera dialog i wymianę
kulturową pomiędzy migrantami /
migrantkami i członkami społeczeństwa
przyjmującego. Dąży do budowania
otwartych społeczności lokalnych i rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Celem
fundacji jest pomoc, wsparcie oraz poprawa
warunków życia kobiet migrujących i ich
rodzin. Fundacja prowadzi przedsięiorstwo
społeczne Kuchnia Kobiety Wędrowne.
www.kobietywedrowne.org/

rozwój działalności gospodarczej,
uporządkowanie kwestii prawnych,
budowa rozpoznawalnej marki,
fundraising,
opracowanie strategii rozwoju,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów.

Rezultaty:
rozwój działalności gospodarczej fundacji,
pozyskanie nowych partnerów i sponsorów,
uporządkowanie kwestii prawnych,
rebranding,
rozwój rozpoznawalności,
przygotowanie nowych usług i produktów.

Uczestnicy SBA 7-10

Obszary współpracy:
pandemia i zmiany w organizacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
poza projektowe formy pozyskiwania pieniędzy,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwój działalności gospodarczej.

Mentor:

Piotr Misztal
Value4Capital

Value4Capital jest firmą private equity
inwestującą w spółki średniej wielkości na
terenie Europy Środkowej. V4C, jako
niezależna firma zarządzająca
funduszami, została utworzona pod
koniec 2011 r. V4C koncentruje się na
inwestycjach typu wykup (buyout) spółek
o ugruntowanej pozycji rynkowej
działających w Polsce oraz w innych
krajach członkowskich UE regionu
Europy Środkowej. Wspiera ich rozwój
tak, aby stawały się liderami w swoich
sektorach.
www.value4capital.com

Fundacja Korale
Izabela Owczaruk
Warszawa

Fundacja Korale nastawiona jest na
pomoc rodzinie w całym zakresie.
Głównym celem Fundacji jest praca z
rodzinami dotkniętymi kryzysem i
dysfunkcją. Psychologowie, terapeuci i
trenerzy w fundacji, specjalizują się w
diagnozie rodzin i w specyfice pracy nad
zmianami.
www.fundacjakorale.org

Rezultaty:
zmiana i odwaga w myśleniu o organizacji,
stworzenie nowego obszaru usług, zgodnego
z celami fundacji,
przygotowanie zmian w statucie w celu
zapewnienia możliwości rozszerzenia
działalności komercyjnej.

Uczestnicy 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Michał Zasępa
KRUK S.A.

W Grupie KRUK Michał Zasępa jest
członkiem Zarządu od 2010 roku.
Odpowiada za zarządzanie finansami i
relacje inwestorskie. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywał
również między inymi w Enterprise
Investors.
www.kruk.eu

Fundacja Pociecha

Karina Rawdanowicz-Wróbel,
Anna Szewczyk
Wrocław
Misją fundacji jest opieka, wsparcie i
edukacja dzieci z rodzin dotkniętych
problemami społecznymi i
wychowawczymi poprzez zapewnianie
podstawowych potrzeby takich jak: ciepły
posiłek i bezpieczne miejsce po szkole,
grudniowe prezenty i wyprawki szkolne.
Ponadto, organizacja wzmacnia poczucie
własnej wartości dzieci poprzez warsztaty
psychologiczne oraz stwarzanie okazji do
uczenia się i nowych doświadczeń.
www.fundacjapociecha.pl

rozwój kluczowych działań organizacji m. in.
programu Świetlix - systemowego wsparcia
świetlic środowiskowych,
przekucie wizji i planów w działanie,
komunikacja wewnątrz organizacji,
strategia rozwoju organizacji,
rola lidera w fundacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów.

Rezultaty:
lepsze zrozumienie organizacji,
wdrożenie programu Świetlix w życie,
przeprowadzenie pierwszego cyklu szkoleń dla
pracowników świetlic (z zakresu zdobywania
funduszy, komunikacji i wolontariatu).
zorganizowanie pierwszej konferencji pt.
"Inspiruj" dla pracowników ośrodków,

Uczestnicy SBA 6-10

Obszary współpracy:
ekonomia społeczna,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji.

Mentor:

Tomasz Głowacki
Augere Venture

Augere Venture to grupa funduszy
inwestująca w spółki technologiczne
znajdujące się w fazie inkubacji, wzrostu i
rozwoju, które realizują i wdrażają
innowacje produktowe lub procesowe.
www.augereventure.pl

Fundacja Sławek
Krzysztof Łagodziński
Warszawa

Fundacja Sławek pomaga osobom
przebywającym w więzieniach, zakładach
dla nieletnich i zakładach poprawczych w
bezpiecznym powrocie do społeczeństwa
i rodziny. Stara się pojednać rodziny
dotknięte separacją. Prowadzi lobbing na
rzecz utworzenia polskiego systemu
pomocy postpenitencjarnej, który pozwoli
na bardziej efektywne działania dzięki
współpracy międzysektorowej.
www.fundacjaslawek.org

Rezultaty:
pozyskanie nowych klientów biznesowych,
dynamiczny rozwój firmy,
profesjonalizacja księgowości,
przygotowanie oferty biznesowej.

Uczestnicy SBA 8-10

Obszary współpracy:

Mentor:

Rafał Bator

Enterprise Investors

Enterprise Investors jest najstarszą oraz
jedną z największych firm private equity w
Europie Środkowo-Wschodniej.
Specjalizuje się w wykupach spółek
średniej wielkości oraz finansowaniu
rozwoju dynamicznie rosnących
przedsiębiorstw. Działa od 1990 roku.
Stworzyła dotychczas dziewięć funduszy
o łącznym kapitale przekraczającym 2,5
mld euro. Fundusze te zainwestowały 2,1
mld euro w 150 firm.
www.ei.com.pl

Fundacja SYNAPSIS

odnowienie wizji i misji organizacji,
strategia rozwoju,
zarządzanie zespołem,
zarządzanie finansami,
rozwój kluczowych działań organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
rozwiązywanie bieżących problemów,
sukcesja w organizacji.

Joanna Grochowska
Warszawa

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie
profesjonalnej pomocy dzieciom i
dorosłym osobom z autyzmem i ich
rodzinom oraz wypracowywanie
systemowych rozwiązań, które poprawią
jakość ich życia. Celem Fundacji jest
umacnianie, propagowanie i wspieranie
prawidłowego rozwoju.
www.synapsis.org.pl

Rezultaty:
stworzenie narzędzi do monitoringu
poszczególnych programów fundacji,
audytowanie ustaleń budżetowych z
poprzedniej edycji,
przygotowanie planu sukcesji.
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Obszary współpracy:

Mentor:

Fundacja
Zobacz... JESTEM

PFR Ventures

Danuta Wieczorkiewicz
Warszawa

Piotr Kędra
PFR Ventures to spółka zarządzająca
funduszami funduszy, które wspólnie z
inwestorami prywatnymi, aniołami
biznesu i korporacjami inwestuje w
fundusze Venture Capital oraz Private
Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie
tym kapitałem polskich, innowacyjnych
przedsiębiorstw na różnych etapach
rozwoju. Obecnie, PFR Ventures posiada
ponad 50 funduszy w swoim portfelu,
które dokonały ponad 250 inwestycji.
www.pfrventures.pl

Misją Fundacji Zobacz...JESTEM jest
pomaganie dzieciom, młodzieży i młodym
dorosłym z problemami emocjonalnymi
oraz działania mające na celu
zapobieganie i usuwanie ich następstw.
Działaniami takimi są przeciwdziałanie
przemocy, dyskryminacji i zaniedbaniu,
psychoedukacja, przeciwdziałanie
uzależnieniom, edukowanie społeczności
o problemach dzieci.
www.zobaczjestem.pl

budowa rozpoznawalnej marki organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
rozwój kluczowych działań organizacji,
strategia rozwoju organizacji,
zwiększenie skali działania ze skali mikro do
większej.

Rezultaty:
Pozyskanie partnera biznesowego w ramach
prowadzonej kampanii #dobrzeosobie.
Podniesienie rozpoznawalności marki
nawiązanie relacji z dziennikarzami, szeroko
pojętymi mediami.
Stworzenie strategii „marketingowej” i
pozyskanie na nią środków, pozwalającej
promować Fundacje i jej działania na terenie
woj. Mazowieckiego.

Uczestnicy 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Paweł Maj

Warsaw Equity Group

Warsaw Equity Group jest wiodącą
prywatną firmą inwestycyjną, wspierającą
projekty z obszaru innowacyjnych
rozwiązań B2B - automatyzacji i poprawy
efektywności, a także zrównoważonego
rozwoju (sustainability). WEG od ponad
20 lat wspiera przedsięwzięcia biznesowe
poprzez inwestowanie kapitału własnego
oraz kapitału założycieli.
www.warsawequity.com

Gdańska Fundacja
Innowacji Społecznej

Ewa Patyk,
Marianna Sitek-Wróblewska
Gdańsk
Fundacja powstała w 2007 roku, pomaga
dzieciom, młodzieży i rodzinom w trudnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz
wspiera rozwój społeczności lokalnych.
Organizacja prowadzi Kameralne Domy
Dla Dzieci, świetlice wsparcia dziennego w
Gdańsku i Gdyni oraz przedszkole i Dom
Sąsiedzki. Stowarzyszenie realizuje również
projekty skierowane w stronę wsparcia i
usamodzielnienia wychowanków pieczy
zastępczej, oraz aktywizacji zawodowej
osób długotrwale bezrobotnych i wiele
innych.
www.gfis.pl

ekonomizacja działań fundacji,
dywersyfikacja źródeł finansowania,
rozbudowa współpracy z biznesem,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
rozwój działalności gospodarczej,
komunikacja zewnętrzna, PR.

Rezultaty:
pozyskanie środków grantowych / darowizn od
zewnętrznych sponsorów / organizacji na rzecz
wsparcia migrantów w ramach Punktu
Wsparcia Uchodźców GFIS,
rozpoczęcie programu fundraisingu bazującego
na crowdfundingu,
nawiązanie współpracy z KPMG - w trakcie
wypracowywania formy prawnej pozwalającej
na skuteczniejszą ekonomizację,
rozwój profilu Fundacji na LinkedIn
uczestnictwo w Klubie CSR-owca i w efekcie
pozyskanie środków sponsorskich,
podniesienie kompetencji pracowników w
zakresie fundraisingu.

Uczestnicy 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Paweł Sikorski

Polskie Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Bytomiu

Protos VC

Anna Dziąsko, Izabela Batko,
Jolanta Glińska
Bytom

Zespół Protos VC tworzą przedsiębiorcy,
którzy odnieśli sukces w branży
internetowej oraz doświadczeni
zarządzający funduszami venture capital i
private equity. Celem Protos VC jest
stworzenie wyjątkowego pod względem
wiedzy i doświadczenia funduszu VC
inwestującego w Polsce i za granicą.
www.protos.vc

Stowarzyszenie działa na rzecz
wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnością intelektualną,
tworzenia warunków przestrzegania wobec
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku
aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich
zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
www.psonibytom.org

wzmocnienie potencjału PSONI Koło w Bytomiu
jako organizacji pozarządowej w szerokim tego
słowa znaczeniu.
budowa rozpoznawalnej marki organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
odnowienie wizji i misji organizacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
strategia rozwoju organizacji.

Rezultaty:
rozpoczęcie długoterminowej współpracy z
agencją PR w celu uporządkowania kwestii
budowy marki, przygotowanie analizy SWOT,
przygotowanie materiałów i rozpropagowanie
akcji pozyskania 1%,
opracowanie oferty dla biznesu,
zdefiniowanie ścieżki dotarcia do decydentów,
zmiana strony internetowej przystosowanej dla
odbiorcy z zewnątrz,
działania nad pozyskaniem profesjonalnego
fundraisera.

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Obszary współpracy:
praca nad stabilnością finansową organizacji,
sponsoring
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwój działalności gospodarczej

Mentor:

Internationaler Bund
Polska

Abris Capital Partners

Maria Wojtacha
Kraków

Monika Nachyła
Abris Capital Partners to niezależna firma
zarządzająca funduszami private equity,
które inwestują środki międzynarodowych
inwestorów instytucjonalnych (fundacje
uniwersyteckie, fundusze emerytalne,
firmy ubezpieczeniowe, prywatne
fundacje). Aktywa pod zarządem to ponad
1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10
lat inwestują w lokalne firmy średniej
wielkości, o zdrowych fundamentach i
dużym potencjale rozwoju, zrealizowały
ponad 28 inwestycji w Polsce i w Europie
Środkowej.
www.abris-capital.com

Misją Fundacji jest kompleksowe
udzielanie wsparcia oraz aktywizacja
zawodowa i społeczna osób
wykluczonych w szczególności ze
względu na wiek, pochodzenie, miejsce
zamieszkania, wykształcenie czy status
społeczny. Różnorodne projekty
edukacyjne realizujące ideę wolontariatu,
pracy socjalnej oraz opieki senioralnej
aktywizują naszych beneficjentów do
działania na rzecz własnego rozwoju,
integrują z najbliższym otoczeniem i
znacząco wpływają na poprawę
samopoczucia i chęć uczestniczenia w
życiu społecznym.
www.ib-polska.pl

Rezultaty:
zbudowanie modelu analizowania przepływów
finansowych, nową ofertę komercyjną.
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Mentor:

Edgar Koleśnik

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners to niezależna firma
zarządzająca funduszami private equity,
które inwestują środki międzynarodowych
inwestorów instytucjonalnych (fundacje
uniwersyteckie, fundusze emerytalne,
firmy ubezpieczeniowe, prywatne
fundacje). Aktywa pod zarządem to ponad
1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10
lat inwestują w lokalne firmy średniej
wielkości, o zdrowych fundamentach i
dużym potencjale rozwoju, zrealizowały
ponad 28 inwestycji w Polsce i w Europie
Środkowej.
www.abris-capital.com

Obszary współpracy:

Ogólnopolski Operator
Oświaty
Kaja Reszke,
Mateusz Krajewski
Poznań
Fundacja wspiera działania edukacyjne
na każdym etapie rozwoju człowieka.
Organizacja utworzyła 300 placówek
przedszkolnych na terenie całego kraju
pozyskując na ten cel ponad 56 mln zł ze
środków zewnętrznych. Aktualnie
Fundacja prowadzi działalność w 60
lokalizacjach, kierując swoją ofertę do
najmłodszych – żłobki, przedszkola i
szkoły podstawowe.
www.operator.edu.pl

strategia rozwoju fundacji i ustalenie priorytetów
na najbliższe 12 miesięcy,
wypracowanie strategii fundraisingowej,
struktura organizacyjna
dywersyfikacja źródeł finansowania –
zwiększenie udziału środków prywatnych
(filantropia, biznes, inne).
mapa ryzyk – opracowanie business continuity
plan (BCP),
komunikacja wewnątrz organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
odnowienie wizji i misji organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów,
zarządzanie zespołem.

Rezultaty:
decyzja o stworzeniu strategii rozwoju
organizacji,
wypracowanie kluczowych elementów strategii
rozwoju organizacji oraz powołanie grup
roboczych, których celem jest
doszczegółowienie definicji sukcesu,
potencjalnych obszarów usprawnień,
zaplanowanie inicjatyw strategicznych na 12
miesięcy.

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Mentor:

Wojciech Jezierski
Abris Capital Partners

Abris Capital Partners to niezależna firma
zarządzająca funduszami private equity,
które inwestują środki międzynarodowych
inwestorów instytucjonalnych (fundacje
uniwersyteckie, fundusze emerytalne,
firmy ubezpieczeniowe, prywatne
fundacje). Aktywa pod zarządem to ponad
1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10
lat inwestują w lokalne firmy średniej
wielkości, o zdrowych fundamentach i
dużym potencjale rozwoju, zrealizowały
ponad 28 inwestycji w Polsce i w Europie
Środkowej.
www.abris-capital.com

Obszary współpracy:

Polska Misja Medyczna
Wioletta Węgorowska,
Małgorzata Olesińska-Chart
Kraków

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
pomaga ofiarom wojen, katastrof i
kataklizmów. Działania PMM opierają się
na pracy wolontariuszy: lekarzy,
ratowników medycznych, pielęgniarzy,
rehabilitantów, a także psychologów i
analityków medycznych. Stowarzyszenie
jest jedną z niewielu polskich organizacji
pozarządowych, które udzielają pomocy
medycznej. Pomoc ma charakter
długofalowy – przynosi trwałe zmiany w
społecznościach, które wspieramy.
www.pmm.org.pl

współpraca z biznesem, konkretne projekty
fundraisingowe z biznesem,
business plan, w tym plany finansowe i
zarządzanie biznesem,
zarządzanie zmianą w organizacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
rozwój działalności gospodarczej,
strategia rozwoju organizacji,
uporządkowanie kwestii prawnych związanych z
działalnością organizacji,
zarządzanie finansami organizacji
rozwiązywanie bieżących problemów.

Rezultaty:
nawiązanie współpracy strategicznej z 2 firmami
nad wspólnymi planami marketingowymi, które
mogą być źródłem fundraisingu,
nawiązanie współpracy strategicznej z
międzynarodową kancelarią prawną (wparcie
pro bono),
opracowanie planu zarządzania zmianą w
organizacji w perspektywie najbliższego roku,
wypracowanie business planu organizacji w
kwestiach marketingowych i relacji biznesowych
pozyskanie środkó na działalność.

Uczestnicy 9. i 10. edycji SBA

Obszary współpracy:
strategia rozwoju jednego z projektów "Futbol Plus",
poprawa zarządzania organizacją, podział
pracy i rekrutacja nowych osób,
komunikacja wewnątrz organizacji,
rozwój kluczowych działań organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów.

Mentor:

Arkadiusz Podziewski
Spire Capital

Spire Capital koncentruje swoje
inwestycje na rentownych usługach
technologicznych, oprogramowaniu i ecommerce w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Firma inwestuje
w spółki z EBITDA na poziomie co
najmniej EUR 1 mln i pomaga im
przekształcić się w regionalnych
liderów. Spire Capital wsparł rozwój
ponad 30 spółek w zakresie wzrostu
organicznego, przejęć i ekspansji
międzynarodowej.
www.spirecap.eu

Stowarzyszenie Amp Futbol
Mateusz Widłak
Warszawa

Misją Stowarzyszenia Amp Futbol Polska
jest organizacja, rozwój i promocja
ampfutbolu - piłki nożnej dla osób po
amputacjach i z wadami kończyn, w
każdym wieku, w Polsce i Europie oraz
promocja pozytywnego wizerunku
sportowców z niepełnosprawnościami.
www.ampfutbol.pl

Rezultaty:
Rozwinięcie projektu Futbol Plus, który w
przyszłości może być największym projektem
organizacji, zaplanowanie tego projektu,
zatrudnienie koordynatora i wejście w kolejną
fazę rozwoju.
przygotowanie trzyletniego biznesplanu
ukierunkowanego rozwój programu Futbol
Plus,
uporzadkowanie zasobów wewnętrznych
organizacji pod katem większej efektywności.

Uczestnicy edycji SBA 6-10

Obszary współpracy:
fundraising,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów,
zarządzanie zespołem.

Mentor:

Stowarzyszenie
Budujemy Przystań

George Swirski

Krzysztof Łyżwiński,
Aneta Kalbarczyk
Radom

Abris Capital Partners to niezależna firma
zarządzająca funduszami private equity,
które inwestują środki międzynarodowych
inwestorów instytucjonalnych (fundacje
uniwersyteckie, fundusze emerytalne,
firmy ubezpieczeniowe, prywatne
fundacje). Aktywa pod zarządem to ponad
1,2 mld euro. Fundusze Abris od ponad 10
lat inwestują w lokalne firmy średniej
wielkości, o zdrowych fundamentach i
dużym potencjale rozwoju, zrealizowały
ponad 28 inwestycji w Polsce i w Europie
Środkowej.
www.abris-capital.com

Organizacja prowadzi ośrodek w Radomiu
dla dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Dba o dopasowanie edukacji
oraz terapii do indywidualnych potrzeb i
możliwości. Celem jest przygotowanie
dzieci do niezależnego życia w
społeczeństwie na tyle, na ile jest to
możliwe. Stowarzyszenie pomaga także
rodzinom zaakceptować nową sytuację,
gdy rodzi się dziecko z porażeniem
mózgowym.
www.budujemyprzystan.org

Abris Capital Partners

Rezultaty:
stabilność organizacji,
pozyskiwanie większych środków finansowych,
świadome zarządzanie procesami organizacji.

Uczestnicy 10. edycji SBA

Obszary współpracy:

Mentor:

Stowarzyszenie
Kobieta na PLUS

Menedżer private equity

Barbara Elżbieta Wyłudek
Ruciane Nida

Monika Rogowska
Poprzednio Vice President w Enterprise
Investors. Posiada 15-letnie
doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć,
pozyskiwania finansowania, zarządzania
spółkami portfelowymi, strategii
biznesowej, rozwoju biznesu i zarządzania
ludźmi oraz 4-letnie doświadczenie w
finansach i bankowości. Zdobywała
doświadczenie w różnych sektorach,
m.in.: handel specjalistyczny, ecommerce, logistyka, FMCG, usługi
finansowe, opieka zdrowotna.

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
powstało w 2008 roku. Misją organizacji
jest tworzenie warunków do
wszechstronnego rozwoju kobiet i ich
rodzin. Stowarzyszenie zachęca do
aktywnego, opartego na dostępie do
informacji i wiedzy życia zawodowego i
osobistego. Działania mają na celu
niesienie pomocy w trudnych sytuacjach
życiowych i zawodowych.
www.kobietanaplus.pl

otwarcie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego
Zielony Zakątek w Kumielsku,
budowa rozpoznawalnej marki organizacji,
komunikacja zewnętrzna, PR,
przygotowanie nowej usługi / produktu
organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów,
zarządzanie zespołem,
budżetowanie.

Rezultaty:
opracowanie budżetu Ośrodka, przygotowane
pomieszczenia takie jak: kuchnia, jadalnia, dwa
pokoje mieszkalne,
usystematyzowanie podejścia do planowania i
budżetowania,
usystematyzowanie ustalania priorytetów
bieżącego działania,
rozwój świadomości nt. innych form
fundraisingu np. współpraca z lokalnymi
przedsiębiorstwami i firmami.

Uczestnicy SBA 7-10

Obszary współpracy:
struktura organizacji,
budowanie relacji między członkami zespołu,
delegowanie zadań przez lidera,
odnowienie wizji i misji organizacji,
praca nad stabilnością finansową organizacji,
rozwiązywanie bieżących problemów,
zarządzanie zespołem.

Mentor:

Małgorzata Bobrowska

Stowarzyszenie Wędka

Resource Partners

Wojciech Przybysz,
Krzysztof Gąsiorowski
Toruń

Resource Partners jest niezależnym
inwestorem private equity należącym w
całości do partnerów funduszu. Działa od
2009 roku. Od tego czasu pozyskał od
wiodących europejskich instytucji
finansowych kwotę ponad 400 mln EUR
na inwestycje w średniej wielkości firmy w
Europie Środkowo-Wschodniej.
Specjalizuje się w inwestycjach w szybko
rozwijające się firmy z doświadczoną
kadrą zarządzającą.
www.resourcepartners.pl

Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży
WĘDKA organizuje czas wolny dla dzieci i
młodzieży z różnych środowisk
społecznych z nastawieniem na grupy z
problemem wychowawczym. Celem jest
tworzenie placówek wsparcia dziennego
w których mogą odrabiać lekcje,
poszerzać wiedzę, bawić się, tworzyć
relacje, wchodzić w dorosłość i
samodzielność bez zniekształceń,
uprzedzeń, zahamowań, zranień.
www.wedka.org

Rezultaty:
otrzymanie dofinansowania na rozwój w
programie rządowym PROO 1a,
realizowanie misji organizacji podczas
pandemii,
liczebny wzrost zespołu współpracowników
i wolontariuszy oraz wzrost liczby
podopiecznych,
stworzenie Wolontariatu Młodzieżowego
oraz utworzenie działania dla rodziców
podopiecznych.

Zaangażowani w poprzednie edycje programu SBA
W trakcie dziesiątej edycji SBA ośmiu mentorów PSIK z poprzednich edycji programu nadal pracowało jako
mentorzy na rzecz organizacji, które przeszły z programu SBA do portfolio Fundacji Valores:

Zaangażowani w poprzednie edycje programu SBA (cd.)

Organizacja

Obszar działalności

Mentor PSIK

Stowarzyszenie
Twoje Nowe Możliwości

wspiera młode osoby z niepełnosprawnością w ukończeniu
studiów i podjęciu pracy zawodowej

Jacek Woźniak

Fundacja Ocalenie

oferuje wsparcie migrantom i uchodźcom

Paweł Padusiński

Fundacja mali bracia Ubogich

pomaga osobom starszym poprzez troszczenie się o ich zdrowie i
kondycję psychiczną

Maciej Górski

Fundacja Światło

wspiera terapię osób w śpiączce i chorych na raka

Bartek Trzebiński

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

pomaga osobom pokrzywdzonym przez życie stawać się
samodzielnymi i niezależnymi życiowo

Leszek Muzyczyszyzn

Habitat for Humanity Poland

prowadzi działania zmierzające do stworzenia godnych człowieka
miejsc do życia, miejsc pobytu oraz miejsc ochrony zdrowia

Maciej Kowalski

Fundacja Opiekuńcze Skrzydła
Joanny Radziwiłł

prowadzi domy dzienne dla dzieci, młodzież z rodzin
defaworyzowanych oraz wspiera osoby starsze

Emil Daciuk

Fundacja Dobrych Inicjatyw

wspiera dzieci z pieczy zastępczej w rozwijaniu ich silnych stron i
talentów, a także pomaga w przezwyciężaniu własnych barier

Maciej Zużałek

PSIK - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
PSIK zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla firm i instytucji zainteresowanych
rozwojem sektora private equity/venture capital w naszym kraju.
Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów
tego sektora. Do PSIK należy 43 członków zwyczajnych – przedstawicieli firm zarządzających funduszami venture capital i 92
członków wspierających – firm doradczych działających na rzecz sektora. Dotychczas fundusze PE/VC zainwestowały ponad 12 mld
euro w ponad 1600 polskich spółek.
Co to jest private equity?
Inwestycje typu private equity to rodzaj inwestycji kapitałowych, które stanowią źródło zewnętrznego finansowania dla prywatnych
firm. W czasie trwania inwestycji, oprócz finansowania firma może otrzymać wsparcie inwestora w różnych obszarach, takich jak
doradztwo strategiczne, operacyjne, marketingowe, finansowe, prawne, podatkowe i organizacyjne. Fundusz private equity, zwykle
dysponujący kapitałem powierzonym przez inne podmioty, np. fundusze emerytalne, koncentruje się na budowaniu wartości spółek,
w które inwestuje. Jest zainteresowany zwiększaniem ich wartości w perspektywie długoterminowej w celu osiągnięcia pożądanego
zysku przy ich sprzedaży w przyszłości. Czas trwania typowej inwestycji funduszu wynosi od pięciu do siedmiu lat.

Kontakt
Agnieszka Borek
Dyrektorka programu PSIK SBA
agnieszka.borek@valores.pl
Tel. 669 087 333
Małgorzata Mazur
Koordynatorka programu PSIK SBA
malgorzata.mazur@psik.org.pl
Tel. 784-529-214
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
E. Plater 53, 00-113 Warszawa
tel. (48 22) 458 84 30
www.psik.org.pl, psik@psik.org.pl

PSIK, the Polish Private Equity & Venture Capital Association
SBA - Social Business Accelerator

