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Valores - Poland’s first Venture Philanthropy Fund
What we do?
We achieve philanthropic goals by:
 applying PE/VC investment and portfolio management
practices,
 targeted financial support
 transfer of business know-how
What are our objectives?

 increase the sustainability, scalability and social impact
of promising NGOs that tackle Poland’s most serious
social issues
 support social organizations to develop high-impact
strategies and produce measurable life-changing
outcomes for the beneficiary groups they serve
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The Valores Team
Agnieszka Borek
EXECUTIVE DIRECTOR OF VALORES
Previously the Jagiellonian University’s expert on
evaluation in Poland; significant experience in
supporting NGOs

Ewa Konczal
CHAIR OF THE BOARD
Previously head of Ashoka Poland; current CEE
head for the European Venture Philanthropy
Association (EVPA)

Iain Haggis
MEMBER OF THE BOARD
CFO and CRO of Central Europe Industry
Partners

Erik Hallgren
MEMBER OF THE BOARD
Managing Partner, Equitin

Stanisław Knaflewski
MEMBER OF THE BOARD
Managing Partner, Altamira

Krzysztof Kraczwyk
MEMBER OF THE BOARD
Partner and Head of Poland,
CVC Capital Partners

Robert Manz
MEMBER OF THE BOARD
Senior Advisor, Enterprise Investors; Head of
PSIK Philanthropy Committee

Barbara Nowakowska
MEMBER OF THE BOARD
Managing Director, PSIK
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Valores’ impact strategy
Tailored financial support

Non-financial support

Impact measurement

 “Non-restricted” funding

 Valores’ executive team

 Impact measurement a key objective

 Typically supports employment of key
persons

 Valores Board

 Implement regular KPI reports to monitor
progress

 Average funding per organization =
180K PLN over 3 years



monthly meetings



individual “Champions” for each portfolio
organization

 Private equity mentors – the same mentors
from the SBA program

 Impact measurement focus:


Social organization towards their target
beneficiaries



Valores impact on the social organization

 Valores donors’ and wider business, legal
and advisory community pro-bono support

The EVPA Training Academy is supported by:

Crash Course on Venture Philanthropy and Social
Investment

Established in 2014, “Valores I” with donations of 2.3 million PLN
Valores II fundraise with 3 million PLN of fresh capital is completed!
400k PLN will be set aside for special projects

The capital is provided solely by more than 40 private individuals associated with the PE/VC community
plus investment and advisory community, making Valores absolutely unique in Poland.

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjeciewektory/tlo">Tło zdjęcie utworzone przez freepik pl.freepik.com</a>
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PSIK’s SBA program is a pipeline for Valores’ investments
Combined support and pipeline development

Social Business Accelerator (SBA) Program
Non-financial support: up to 3 yrs

Nomination to SBA and
verification
of the organization

Participation in SBA
¬ min. 6–10 months
¬ c. 15 organizations
per year

Financial + non-financial support 3 years

Analysis of potential for
financial support for most
promising organizations

Financial and nonfinancial support over
3 years

Non-financial support: up to 6 years
Financial support: 3 years
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The PSIK mentors engaged in the Valores Portfolio
Paweł Maj
BVALUE
(CAMILLIANSKA)

Paweł Padusiński
MID EUROPA
PARTNERS
(OCALENIE)

Dariusz Pietrzak
ENTERPRISE
INVESTORS
(BORIS)

Jacek Pogonowski
VALUE4CAPITAL
(POMOST)

Małgorzata
Bobrowska-Jarząbek
RESOURCE PARTNERS
(FSD)

Jacek Woźniak
(TNM)

Zbigniew Łapiński
3TS CAPITAL
PARTNERS
(ROBINSON CRUSOE)

Khai Tan
(INTEGRACJA)

7

Current portfolio

Stowarzyszenie BORIS
intellectually disabled persons

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
disabled students

Fundacja Ocalenie
migrants/refugees

Fundacja Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
homeless persons

Exited portfolio

Fundacja Integracja
disabled persons

Fundacja Samodzielni Robinsonowie
youth in foster care

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
youth education

Exiting organization

ex-convicts & prisoners

We facilitate the social rehabilitation of prisoners.
We reduce crime and enhance safety in Poland through social reintegration of ex-prisoners and restoring their family bonds.

Core activities of the Foundation:

• Running the Social Rehabilitation Centre (SOR), the first in Poland
with standardised methodology and innovative tools
• Individual and group activities for prisoners within penal institutions.

• Consultation point for convicts, ex-convicts and their families
• Impact on the state’s social policy to introduce a systemic approach and a new
profession of ex-prisoner rehabilitation specialist
• Counteracting stigmatisation of former prisoners.

In 2018 :
No. of residents in SOR: 78
No. of penal institutes with workshops: 5
No. of participants in workshops in penal institutes: 402
No. of people at the consultation point in Zabrze: 657
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What did we plan to achieve with Valores support?

1. To stabilise the office
2. To stabilise the Foundation’s structure

3. To achieve financial stabilisation of the Foundation
4. To increase the number of places in the SOR
5. To promote POMOST activity through efficient PR.
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What happened in the last 3 years?
1. A major turning point in ex-convict care in Poland achieved:
• a rehabilitation support policy developed
• A franchise rehabilitation model developed (standardised tools, model of work, trainings for future specialists) - first in Poland!

2. SOR development agreement with Silesia voievodship
3. Significant expansion of Zabrze SOR
• No. of resident places - 33 (from 12)
• 200 m2 was added in space, with a big expansion planned for 2019
• Employment of full and part-time specialists was increased

4. We worked through serious financial crises and challenges
5. Cooperation the Catholic University in Lublin KUL to develop model
6. Impact Measurement methodology developed and implemented
7. POMOST brand recognition built in Silesia - local community actions/renovations, marketing material by Clos Brothers
8. POMOST as a OPP orgaization - we can collect the 1% tax starting 2019
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What is the social impact?
Pomost’s social impact

•

•

95% of inmates in our SOR do not return to penal
institutions (PIs)

This means that c.a. 3,580 offences were avoided due
to Pomost’s activity

Benchmarks

•
•

Av. re-incarceration rate in Poland is 80%
The av. number of offences committed by individuals
before detention equals 20

Savings and benefits for the state

•
•
•
•

24 people staying in prisons for a year cost PLN 907,200 (PLN 3,150/month/person)
24 people staying in SOR for a year cost PLN 700,000 (app. PLN 2,430/month/person)

The investment is a long- term one (the majority are sentenced to > 2+ years)
Outside of prison, those people work and pay taxes
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https://drive.google.com/file/d/1wOJKbwgBvaZMsn9v0jzXYALxOX7bECuv/view?usp=sharing
i
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Results of cooperation with Valores
IMPACT MEASUREMENT

Base level*

2016

2017

2018

2015

Actual

Actual

Actual

No. of residents in the rehabilitation centre

12

23

25

78

No. of penal institutions where workshops are
provided

8

7

5

5

No. of participants in activities carried out in
penal institutions

200

250

378

402

No. of non-resident ex-convicts (and family)
counselled at the consultation point in Zabrze.

20

30

25

60

No. of convicts (and family) counselled at the
consultation point in Zabrze

N/a

N/a

233

597

% of rehabilitation center residents not reoffending.

N/a

89%

80%

95%

The support from Valores

• We defined our long-term objectives and methods to pursue them
• We learned long-term planning
• We received expert suport & strong commitment from our mentor, Jacek Pogonowski, and
other experts

• We learned to build and protect our brand, thanks to Clos Brothers
• We stabilised the office and structure of SOR
• We developed and regularly updated statistics
• We learned how to talk about the SOR / Foundation's activity

Goals to be implemented

Development of a new
profession of
Rehabilitation Specialist

Building social rehabilitation
centres in each voivodeship,
under the franchise of SOR
Zabrze

Establishment of a State
Rehabilitation Agency, as part
of the state system

Plans for the future – what next after Valores?

1.

Completion of the National Training Program with the Catholic University of Lublin (KUL)

2.

Trainings for future specialists in all voivodeships in 2019

3.

Building two additional SORs (social rehabilitation centres) over the next 3 years, including one
for women
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Valores Pipeline Development
Pipeline activities:
• VII edition of SBA - will end June 2019 (15 organizations)
• VIII edition of SBA to be launched in Sept. 2019 with more than 20
organizations (10 new)

No. of new investees targeted in 2019:
2-3 organizations
Applications currently in process:
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Small group discussion on
achievements, goals and challenges

1. Presentation of Valores investee
2. Questions and answers
3. Ideas, suggestions, solutions

Stowarzyszenie BORIS
„BEZPIECZNA PRZYSŁOŚĆ” to model środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania. Główną ideą modelu jest
tworzenie kręgów wsparcia w oparciu o sieć wielu lokalnych sojuszników zarówno ze sfery formalnej jak i nieformalnej wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną i
ich rodzin jak również zabezpieczenie ich przyszłości m.in. w obszarze mieszkaniowym i finansowym.
Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
Kontynuacja działań na rzecz budowy i wzmocnienia 10 kręgów wsparcia tworzonych w Warszawie wokół 10 osób z NI oraz podejmujemy działania mające na celu
promowanie idei bezpiecznej przyszłości i zwiększenia liczby warszawskich placówek zainteresowanych wdrażaniem pracy metodą kręgową dla dorosłych Osób z NI
na wypadek śmierci ich rodziców/opiekunów.
Rozpoczęcie pracy kręgowej w 8 nowych społecznościach: Goleniów, Gdańsk, Elbląg, Biskupiec, Gmina Suwałki, Ostróda, Nidzica, Jarosław z 80 Osobami z NI i
ich rodzinami/opiekunami.
Opracowanie poradnika prawnego dla osób z NI i rodzin „Praktyczne wskazówki do zaplanowania przyszłości osoby z NI w kontekście prawno-finansowym”
Uruchomienie portalu www.kregiwsparcia.pl

Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
Dalsza praca z warszawskimi kręgami wsparcia
Rozpoczęcie budowania kręgów wsparcia oraz działań mających na celu stworzenie planu na przyszłość dla 80 osób z NI w 8 społecznościach
Podejmowanie działań mających na celu wpisanie do polityk publicznych w 8 społecznościach kręgów wsparcia jako metody pracy.
Jakie są w związku z tym najważniejsze wyzwania na najbliższe kilka miesięcy pracy?

Jak zapewnić trwałość kręgów po zakończeniu projektu ogólnopolskiego?
Jak zapewnić rozpoznawalność idei kręgów wsparcia w społecznościach lokalnych oraz zachęcić członków społeczności do współtworzenia kręgów wokół
poszczególnych osób z NI?

Fundacja Pomost
•

Co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich kilku miesięcy?

•

Podpisanie porozumienia w marcu 2019 na rzecz rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego

•

Zakończenie kolejnego etapu współpracy z KUL. Od sierpnia szkolenia dla przyszłych specjalistów.

•

Kampania medialna

•

Remont Ośrodka – dodatkowa powierzchnia 200 m2 i dodatkowe 10 miejsc.

•

Wygrany projekt unijny - 1,4 mln

•
•

Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

•

Szkolenia przyszłych specjalistów w 16 województwach

•

Uruchomienie hostelu readaptacyjnego - zmiana programu readaptacyjnego

•

Szkolenia zawodowe podopiecznych

•
•

Jakie są w związku z tym najważniejsze wyzwania na najbliższe kilka miesięcy pracy?

•

Jak efektywnie zaplanować szkolenia kadry w różnych częściach Polski?

•

Jak ewaluować nowy program szkoleń dla terapeutów?

•

Jak wybrać najbardziej trafną ścieżkę zawodową dla konkretnego podopiecznego?

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
Co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich kilku miesięcy?
Napisać projekty będące kontynuacją naszych działań – Studiuję Niezależnie (Projekt asystencki), Dżamp (obóz weekendowy, szkoleniowy)
Podpisać kontynuację projektów (Centrum Wsparcia Zawodowo-Edukacyjnego, Twoja Nowa Praca (projekt Absolwent)
Rozpocząć negocjacje w sprawie umów partnerskich w ramach Projektu Uczelnia Dostępna ze środków UE: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Szczeciński,
AGH (projekty MAXI) oraz uczelnie z Zielonej Góry, Torunia, Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia, Uniwersytet Medyczna we Wrocławiu, Akademia im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
Przeprowadzić lub zakontraktować audyty architektoniczne, technologiczne, ankiety świadomościowe na uczelniach: Politechnika Wrocławska, Akademia
Paradyża w Gorzowie, UMK w Toruniu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet
Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
Przygotowanie i złożenie wniosków na partnerską realizację projektów z Uczelniami w/w w ramach konkursu "Uczelnia Dostępna" do NCBR (plan na 7
partnerstw);
Powiększenie zespołu;
Realizacja audytów stron www, audytów architektonicznych, diagnoz dostępności edukacyjnej uczelni, szkoleń (działalność odpłatna);
Organizacja obozu Dżamp 2019.
Jakie są w związku z tym najważniejsze wyzwania na najbliższe kilka miesięcy pracy?
Jak odpowiednio ukształtować pracę z uczelniami nad przygotowaniem i złożeniem wniosków partnerskich by współpraca na etapie realizacji była udana.
Jak odpowiednio rozwinąć zasoby kadrowe pod kontem projektów w konkursie "Uczelnia Dostępna"?
Jak rozwijać działalność opłatną, by zagwarantować terminową realizację usług?
Jak zrealizować założenia ilości uczestników obozu Dżamp?

Fundacja Ocalenie
Co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich kilku miesięcy?
Wyraźnie widzimy efekty działań komunikacyjnych związanych ze zwiększaniem rozpoznawalności marki fundacji
prowadzone od 2 lat ponieważ coraz częściej zgłaszają się do nas osoby i instytucje proponujące współpracę i
wsparcie.
Uzyskaliśmy wsparcie organizacji Spouses of Heads of Mission na wydanie uchodźczej książki kucharskiej, która
będzie elementem działań fundraisingowych na koniec 2019 roku.
Braliśmy udział w kampanii banku BNP Paribas i wygraliśmy nagrodę 50 000 zł dzięki skutecznej moblilizacji
sympatyków fundacji w głosowaniu internetowym.
Dzięki działaniom PR udało nam się otrzymać przedłużenie zniżki czynszu na lokale wynajmowane Dzielnicy
Śródmieście
Zmieniliśmy biuro rachunkowo-księgowe dzięki czemu ponieśliśmy jakoś obsługi księgowej i kadrowej fundacji.

Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
11.06 - start kampanii fundraisingowej „Witaj w domu”, której celem będzie zebranie środków od prywatnych
darczyńców na rzecz pomocy dla 20 rodzin uchodźczych.
16.06 - charytatywna aukcja dzieł sztuki na rzecz uchodźców organizowana we współpracy z Muzeum Sztuki
Współczesnej (trzecia edycja).
Listopad – wydanie uchodźczej książki kucharskiej i związana z nią kampania fundraisingowa i świadomościowa.
Jakie są w związku z tym najważniejsze wyzwania na najbliższe kilka miesięcy pracy?
Jak zainteresować planowanymi wydarzeniami osoby spoza grona przyjaciół i osób wspierających fundację?
Jak zainteresować ludzi pomocą dla uchodźców gdy uwaga społeczna zwrócona jest na inne tematy (osoby
LGBT, pedofilia w kościele, strajk nauczycieli)?
Jak zdobyć środki finansowe na działanie zaplecza biurowego fundacji i działania fundraisingowe?

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
Co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich kilku miesięcy?
Zwiększenie ilości miejsc w mieszkaniach treningowych dotowanych przez Valores do 18
miejsc (planowane 15)
Uruchomiona została nowa baza internetowa fundacji
poprzez zbiórkę publiczną zebraliśmy ok. 50 000 zł na remont drugiego budynku
Co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy?
Planujemy intensywniejszą aktywność na stronie internetowej, publikowanie treści
merytorycznych
Zostanie zagospodarowany teren wokół Pensjonatu: zieleń, kostka brukowa
Otrzymamy wycenę remontu drugiego budynku, który ma być przeznaczony na schronisko dla
chorych i przychodnię
Rozpoczniemy zbiórkę funduszy na kolejny istotny cel np. mieszkania treningowe, kolejne
etapy remontu
Jakie są w związku z tym najważniejsze wyzwania na najbliższe kilka miesięcy pracy?
Skąd pozyskać pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych do zbiórek publicznych, jak
filmy, zdjęcia?
Skąd i w jaki sposób pozyskać dodatkowe fundusze na pomoc osobom wychodzącym z
bezdomności?

Valores is kindly
supported by:

Creating lasting value
agnieszka.borek@valores.pl

