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Wstęp

Program Social Business Accelerator (Akcelerator Przedsiębiorczości Społecznej - 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 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. Pary spotykają się
regularnie w trakcie bieżącej edycji programu i często przedłużają swoją współpracę po jej zakończeniu.
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.
Do chwili obecnej zrealizowano dziewięć edycji programu SBA:










I edycja: listopad 2011 – październik 2012 (13 par uczestniczyło w edycji)
II edycja: czerwiec 2013 – czerwiec 2014 (13 par)
III edycja: wrzesień 2014– czerwiec 2015 (16 par)
IV edycja: wrzesień 2015 – czerwiec 2016 (17 par)
V edycja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017 (15 par)
VI edycja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018 (16 par)
VII edycja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (16 par)
VIII edycja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 (21 par)
IX edycja: wrzesień 2020 – czerwiec 2021 (22 pary)

W każdej edycji programu SBA mentorzy PSIK i liderzy organizacji pracowali w parach, przez 10 – 12
miesięcy, zajmując się strategicznym rozwojem i planowaniem, zarządzaniem, finansami, HR
i interesariuszami organizacji, a także zapewniając wsparcie w tworzeniu planów biznesowych organizacji,
nowych strategii marketingowych lub pozyskiwania funduszy.
Podczas dziewiątej edycji organizacje mierzyły się z dodatkowymi wyzwaniami spowodowanymi przez
pandemię Covid-19 takimi jak: zmniejszenie finansowania, brak możliwości pozyskiwania środków
z odpłatnej działalności statutowej lub gospodarczej, pogorszenie sytuacji beneficjentów, którzy w związku
z tym potrzebowali większego wsparcia niż wcześniej. Wśród organizacji SBA przeprowadziliśmy w marcu i
maju 2020 roku diagnozę potrzeb. W jej wyniku siedem organizacji SBA otrzymało wsparcie w łącznej
wysokości 173 000 zł z funduszu Valores Covid-19. Fundusz powstał w maju 2020 roku w celu wsparcia
wybranych organizacji społecznych podczas pandemii. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom za ich
szybką reakcję i pomoc.
Podczas dziewiątej edycji programu odbyły się dwa spotkania uczestników: we wrześniu 2019 roku i marcu
2020 roku. Były one 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. Podczas marcowego spotkania uczestnicy mieli też okazję wysłuchać prezentacji nt. rozwiązań
cyfrowych poprowadzonej przez ekspertki TechSoup.
Dziewiąta edycja, podobnie jak poprzednie, została oceniona za pomocą internetowego badania
ankietowego, a także poprzez osobiste wywiady z mentorami PSIK i liderami społecznymi. Uczestnicy
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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. Program
umożliwia organizacjom znaczny wzrost ich efektywności i skuteczności, gdyż liderzy uczą się od mentorów,
którzy dzielą się swoim doświadczeniem i know-how. Liderzy doceniają możliwość podnoszenia swoich
kompetencji w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zespołami, finansowania i innych ważnych
tematów.
Program SBA będzie kontynuowany. We wrześniu 2021 roku rozpoczęła się jego 10. edycja, która potrwa
do czerwca 2022. Uczestniczy w niej 19 par, w tym sześć nowych. Odpowiadając na potrzeby organizacji,
podczas bieżącej edycji chętne organizację będą miały możliwość udziału w kilkumiesięcznym szkoleniu z
fundraisingu.

Październik 2021 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
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Dziewiąta edycja programu SBA w liczbach










22 mentorów PSIK uczestniczyło w dziewiątej edycji SBA.
22 liderów organizacji społecznych zaproszono do programu.
21 par pomyślnie zakończyło program.
213 spotkań liderów organizacji społecznych z mentorami PSIK odbyło się w ciągu 10 miesięcy (od
września 2020 do czerwca 2021).
450 godzin przepracowali profesjonaliści PSIK z liderami społecznymi i ich organizacjami.
W przypadku 15 organizacji, we współpracę z mentorem zaangażowane były poza liderem również
inne kluczowe osoby.
Większość par (16) skupiła się na rozwiązywaniu bieżących problemów, których było niemało w
związku z pandemią.
Ponadto pary pracowały nad: strategią rozwoju, stabilnością finansową, zarządzaniu zespołem i
rozwojem nowych usług i projektów (patrz wykres).
Mentorzy i liderzy społeczni najwyżej ocenili rozwój organizacji społecznych w następujących
obszarach:
o Strategia i działania związane z pozyskiwaniem funduszy;
o Zarządzanie zespołem;
o Dopasowanie działań organizacji do wyzwań wynikających z pandemii;
o Rozwój nowych usług i projektów;
o Współpraca z biznesem.

Wykres 1. Liczba par programu SBA, które pracowały nad danym obszarem.
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Organizacje społeczne uczestniczące w dziewiątej edycji SBA
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Opinie liderów organizacji







19 z 20 liderów oceniło udział w programie SBA jako cenne doświadczenie.
19 na 20 liderów uznało, że udział w programie znacząco przyczynił się do rozwoju ich organizacji.
19 z 20 liderów stwierdziło, że program wpłynął na ich rozwój zawodowy i osobisty.
19 z 20 liderów twierdziło, że osiągnięte wyniki są trwałe dla ich organizacji.
Wszyscy liderzy stwierdzili, że dobrze się rozumieli ze swoim mentorem.
10 z 20 liderów uważa, że program spełnił ich oczekiwania, a 10 jest zadania, że je przewyższył.

Dzięki pracy w dziewiątej edycji przetrwaliśmy utrudnienia związane z sytuacją epidemiologiczną i nie
poddaliśmy się w realizacji działań statutowych. Świadomość, którą wniósł w funkcjonowanie fundacji
mentor, pozwoliła nam odpowiednio rozdysponować środki i zaplanować działania bieżące.
Danuta Wieczorkiewicz, Fundacja Zobacz… JESTEM

Dzięki programowi udało się zmienić pogląd na biznesowy aspekt naszej organizacji, popracować nad
portfolio naszych usług, doborem klientów i finansami.
Alicja Łagodzińska, Fundacja Leżę i Pracuję

Program jest bardzo wartościowy. Jest ogromną szansą dla organizacji na rozwój, zmianę sposobu
myślenia, poprawę jej kondycji w bardzo różnych aspektach.
Marta Perkowska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Wysokie kompetencje mentora umożliwiły podjęcie wspólnej pracy nad zasadniczymi tematami, które były
nieuregulowane w Stowarzyszeniu praktycznie od początku, co uniemożliwiało jego rozwój. Nawet wybuch
pandemii nie przeszkodził, spotkania i prace były kontynuowane w formie on-line.
Krzysztof Gąsiorowski, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka

Program pozwolił nam znaleźć inną perspektywę na nasze działania. Dzięki przykładom ze świata biznesu
mogliśmy przyjrzeć się naszym strategiom i zacząć działać bardziej efektywnie.
Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka
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Opinie mentorów PSIK






15 na 17 mentorów stwierdziło, że program przyczynił się do rozwoju organizacji społecznych, a 14
uznało, że wpłynął na ich osobisty rozwój. 1
Prawie wszyscy mentorzy (16 na 17) poleciliby udział w SBA innym profesjonalistom z branży
private equity.
Mentorzy PSIK wśród największych wartości programu wymienili:
 Przekazywanie doświadczeń i umiejętności menedżerskich osobom zarządzającym
organizacjami społecznymi.
 Możliwość pomocy i wykorzystania wiedzy, umiejętności i kontaktów mentora do poprawy
jakości życia mniej uprzywilejowanej części społeczeństwa.
 Wzajemną edukację mentora i organizacji, możliwość zderzenia finansistów z tematyką, z
którą rzadko mają do czynienia.
Mentorzy pozytywnie ocenili ramy organizacyjne programu w postaci:
 Trafnego dopasowywania mentorów do organizacji.
 Dobrego wprowadzenia do programu dla nowych uczestników, jasnego zdefiniowania
warunków brzegowych.

Program SBA to prawdziwy wpływ społeczny, wzajemna edukacja mentora i organizacji.
Monika Nachyła, Abris Capital Partners

Program daje mentorom dużą satysfakcję z możliwości wykorzystania swojej wiedzy w celu pomocy
organizacjom pozarządowym. Zderzenie dwóch światów - esencji kapitalizmu z organizacjami
prowadzonymi przez społeczników - daje świetne efekty i energię do dalszego wspólnego działania.
Piotr Kędra, PFR Ventures

Mocną stroną programu dla fundacji jest wprowadzenie systematycznego myślenia, ułożenia wszystkich
elementów funkcjonowania fundacji w szerokiej perspektywie. Dla mnie osobiście rozwojowa była zmiana
roli. Pełniłem rolę coacha, mentora, a nie reprezentanta właściciela organizacji.
Emil Daciuk, Omikron Capital

1

Dane oparte na ewaluacjach wypełnionych przez 17 z 20 mentorów biorących udział w dziewiątej edycji.
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Uczestnicy dziewiątej edycji SBA
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Organizacja społeczna

Lider(rzy)
organizacji

Mentor PSIK
/Firma

1

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

2

Europejska Fundacja Aktywizacji
Społecznej EFAS: wspiera w zatrudnieniu,
prowadzi doradztwo zawodowe, wspiera
rozwój osobisty i pomaga znaleźć pracę
tymczasową.

Tomasz Jasiński

Przemysław
Głębocki
Accession Capital
Partners

3

Fundacja SYNAPSIS: niesie profesjonalną
pomoc dzieciom i dorosłym osobom z
autyzmem i ich rodzinom.

Joanna Grochowska

Rafał Bator
Enterprise Investors

4

Fundacja La Strada: prowadzi działania
Irena Dawid-Olczyk
przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu.

Dariusz Prończuk
Enterprise Investors

5

Fundacja Sławek: pomaga osobom
wykluczonym społecznie, zwłaszcza
więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom.

Krzysztof Łagodziński

Tomasz Głowacki
Augere Venture

6

Fundacja “po Drugie”: wspiera młodzież
zagrożoną lub doświadczającą
bezdomności, wykluczenia społecznego i
patologii.

Agnieszka Sikora

Dawid Walendowski
Argen Partners

7

Stowarzyszenie WĘDKA: przygotowuje
dzieci i młodzieży spędzającą czas na
ulicach Torunia, do wchodzenia w
dorosłość i samodzielność bez uprzedzeń,
zahamowań i zranień.

Wojciech Przybysz,
Krzysztof Gąsiorowski

Małgorzata
BobrowskaJarząbek,
Resource Partners

8

Fundacja Digital University: skupia się na
edukacji w zakresie nowych technologii i
kapitału społecznego.

Elżbieta Wojciechowska

Joanna Simonowicz
Żabka Polska

9

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE:
prowadzi programy edukacyjne i
specjalistyczne pomagające zapewnić
bezpieczny dom dla dziecka.

Magdalena Cechnicka,
Izabela Owczaruk

Piotr Misztal
Value4Capital
Magdalena
Śniegocka
CVI

10

Fundacja DOM – Dbamy o Młodych:
pomaga dzieciom i młodzieży mierzącej się
z trudnościami i bez wsparcia.

Marcela Zielińska

Bartosz Kwiatkowski
Enterprise Investors

11

Fundacja Dobrych Inicjatyw: wspiera
dzieci z pieczy zastępczej w rozwijaniu ich
silnych stron i talentów, a także pomaga w
przezwyciężaniu własnych barier.

Bartłomiej Jojczyk

Maciej Zużałek
Ten Square Games
Group
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12

Fundacja Katarynka: rozwija dostęp do
kultury, sportu czy edukacji dla osób z
niepełnosprawnościami.

Justyna Mańkowska,
Mariusz Trzeciakiewicz

Michał Wojdyła
Innova Capital

13

Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób
Niepełnosprawnych “Amp Futbol”:
promuje i popularyzuje piłkę nożną, gdzie
rywalizujący mają amputacje lub wady
kończyn.

Mateusz Widłak

Arkadiusz
Podziewski
Spire Capital

14

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze
Skrzydła: prowadzi domy dzienne dla
dzieci, młodzież z rodzin
defaworyzowanych oraz wspiera osoby
starsze.

Katarzyna Muszyńska,
Joanna Radziwiłł,
Magdalena Kryńska

Emil Daciuk
Omikron Capital

15

Fundacja Zobacz...JESTEM!: zajmuje się
pomaganiem dzieciom, młodzieży i
młodym dorosłym z problemami
emocjonalnym.

Danuta Wieczorkiewicz

Piotr Kędra
PFR Ventures

16

Sarcoma: wspiera osoby w trakcie terapii
onkologicznych dla polepszenia jakości ich
życia oraz promuje profilaktykę i edukację
zdrowotną.

Szymon Bubiłek, Kamil
Dolecki

Michał Rusiecki
Enterprise Investors

18

Fundacja eFkropka: przeciwdziała
stygmatyzacji I autostygmatyzacji osób,
które doświadczyły kryzysów
psychicznych.

Katarzyna
Parzuchowska,
Krzysztof Rogowski

Monika MoraliMajkut
PFR Ventures

18

Internationaler Bund Polska: wspiera
społecznie wykluczone osoby i aktywizuje
je zawodowo.

Maria Wojtacha

Monika Nachyła
Abris Capital
Partners

19

Fundacja Leżę i Pracuję: prowadzi agencję
marketingową, która zatrudnia osoby
fizycznie niepełnosprawne.

Maria Lipiak, Alicja
Łagodzińska

Filip Berkowski
MCI Capital

20

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna:
pomaga osobom dotkniętym wojną i
katastrofami naturalnymi.

Ewa Piekarska,
Małgorzata OlesińskaChart

Wojciech Jezierski
Abris Capital
Partners

21

Fundacja Machina Zmian: działalność na
rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz
na rzecz integracji i reintegracji społecznej.

Sylwia "Nikko"
Biernacka

Agnieszka Kowalska
menedżer i inwestor

22

Stowarzyszenie Pomocy Szansa: pomaga
osobom z niepełnosprawnością, integruje
lokalne społeczności i działa na rzecz
ochrony przyrody.

Norbert Krzykawski

Konrad Sitnik
EEC Ventures
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Mentorzy PSIK i liderzy organizacji społecznych zaangażowani
w poprzednie edycje programu SBA
W trakcie dziewiątej edycji SBA ośmiu mentorów PSIK z poprzednich edycji SBA nadal pracowało jako
mentorzy na rzecz organizacji, które przeszły z programu SBA do portfolio Fundacji Valores:

Mentor
Jacek Woźniak
niezależny inwestor i doradca
Dariusz Pietrzak
Enterprise Investors

Organizacje z portfolio Fundacji Valores
Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości wspiera
młode osoby z niepełnosprawnością w ukończeniu
studiów i podjęciu pracy zawodowej.
Stowarzyszenie Boris/ Forum ONI pracuje nad
społecznym i finansowym bezpieczeństwem dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną.

Paweł Padusiński
MidEuropa

Fundacja Ocalenie oferuje wsparcie migrantom i
uchodźcom.

Paweł Maj
niezależny inwestor i doradca

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej: pomaga
osobom w kryzysie bezdomności wrócić do
normalnego życia.

Maciej Górski
Equitin

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich: pomaga
osobom starszym poprzez troszczenie się o ich
zdrowie i kondycję psychiczną.
Fundacja Światło: wspiera terapię osób w śpiączce i
chorych na raka.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi: pomaga osobom
pokrzywdzonym przez życie stawać się samodzielnymi
i niezależnymi życiowo.
Habitat for Humanity Poland: prowadzi działania
zmierzające do stworzenia godnych człowieka miejsc
do życia, miejsc pobytu oraz miejsc ochrony zdrowia.

Bartek Trzebiński
niezależny inwestor i doradca
Leszek Muzyszczyn
Innova Capital
Maciej Kowalski
MCI Capital
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George Świrski, Abris Capital Partners
Krzysztof Łyżwiński, Aneta Kalbarczyk, Stowarzyszenie Budujemy
Przystań, Radom
Para współpracowała w ramach szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:



Rozwiązywanie bieżących problemów
Fundraising




Rozwinięty fundriaisng
Rozwiązanie bieżących problemów

Rezultaty:

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
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Przemysław Głębocki, Accession Capital Partners
Tomasz Jasiński, Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS,
Wrocław
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:










Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Zarządzanie finansami
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój kluczowych działań
Rozwój działalności gospodarczej
Praca nad stabilnością finansową
Budowa rozpoznawalnej marki
Rozwiązywanie bieżących problemów





Wypracowanie wizji i misji organizacji
Skupienie się na promocji jednej marki AsperIT zamiast AsperIT i EFAS
Priorytetyzacja sprzedaży usług powtarzalnych vs usług jednorazowych w celu
zbudowania stabilnego budżetu
Przygotowanie materiałów nt. oferty AsperIT
Powołanie spółki odpowiedzialnej za działalność gospodarczą Fundacji
Zbudowanie modelu finansowego oraz symulacji biznesowych
Nawiązanie kontaktów niezbędnych do fundraisingu.

Rezultaty:






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

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. Fundacja prowadzi projekt Asper IT
skierowany do osób ze spektrum autyzmu.
www.asperit.org

14

Rafał Bator, Enterprise Investors
Joanna Grochowska, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
Para współpracowała w ramach ósmej i dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:









Odnowienie wizji i misji organizacji
Startegia rozwoju
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Rozwój kluczowych działań organizacji
Komunikacja zewnętrzna, PR
Rozwiązywanie bieżących problemów
Sukcesja w organizacji





Stworzenie narzędzi do monitoringu poszczególnych programów Fundacji
Audytowanie ustaleń budżetowych z poprzedniej edycji
Przygotowanie planu sukcesji

Rezultaty:

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

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
SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i
wspieranie prawidłowego rozwoju.
www.synapsis.org.pl
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Dariusz Prończuk, Enterprise Investors
Irena Dawid-Olczyk, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu La Strada, Warszawa
Para współpracowała w ramach czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:





Strategia rozwoju organizacji
Zarządzanie zespołem
Sukcesja
Rozwiązywanie bieżących problemów






Rozszerzenie Zarządu Fundacji
Nowa alokacja zadań pomiędzy członków Zarządu
Poszerzenie działań PR i uporządkowanie polityki informacyjnej Fundacji
Uporządkowanie spraw organizacyjnych (np. RODO)

Rezultaty:

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
La
Strada
koncentruje
się
na zwalczaniu handlu ludźmi i pracy niewolniczej
poprzez identyfikację ofiar, oferowanie pomocy
prawnej i psychologicznej oraz podnoszenie
świadomości. Prowadzi całodobowy telefon
zaufania zarówno dla pokrzywdzonych i ich rodzin,
jak i dla migrantów, prowadzi programy
reintegracyjne i rzecznictwem na rzecz
pokrzywdzonych, jak i również zajmuje się
działaniami profilaktycznymi i prowadzi dwa
schroniska dla ofiar handlem ludźmi.
www.strada.org.pl
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Tomasz Głowacki, Augere Venture
Krzysztof Łagodziński, Fundacja Sławek, Warszawa
Para współpracowała w ramach szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:











Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Zarządzanie finansami
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój kluczowych działań
Uporządkowanie kwestii prawnych związanych z działalnością
Rozwój działalności gospodarczej
Praca nad stabilnością finansową
Komunikacja zewnętrzna, PR
Sukcesja



Uruchomienie i rozwój dwóch nowych inicjatyw ekonomii społecznej
w organizacji
Analiza finansowa, wdrożenie stałych rozwiązań i bieżącej analityki budżetowej
Utrzymanie stabilnego wzrostu obrotów finansowych organizacji
Rekordowe zwiększenie z roku na rok liczby projektów realizowanych
jednocześnie, w tym dwóch projektów międzynarodowych
Wzrost przychodów z tytułu darowizn osób indywidualnych i firm

Rezultaty:






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 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

17

Dawid Walendowski, Argen Partners
Agnieszka Sikora, Fundacja „po Drugie”, Warszawa
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:





Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Komunikacja wewnątrz
Rozwiązywanie bieżących problemów



Opracowanie dokumentu opisującego procesy prowadzone przez organizacje i
opisanie stanowisk/ról członków zespołu

Rezultaty:

Argen Partners od 20 lat zajmuje się
doradztwem w zakresie fuzji i przejęć oraz
pozyskiwaniem kapitału prywatnego. Argen
działa w Europie Środkowo-Wschodniej,
koncentrując się na obsłudze klientów
skandynawskich w regionie. Zespół Argen
Partners doradzał przy ponad stu
zamkniętych transakcjach w Europie
Środkowo-Wschodniej na łączną kwotę kilku
miliardów euro.
www.argen.partners

Fundacja po DRUGIE wspiera młodzież i młodych
dorosłych (18-25 lat) zagrożonych i dotkniętych
bezdomnością. Pomaga również młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i
bezradnością. Z ich wsparcia korzystają przede
wszystkim byłe wychowanki i wychowankowie
domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek
resocjalizacyjnych,
którzy
po
osiągnięciu
pełnoletności często nie mają miejsca, w którym
mogą się usamodzielnić.
www.podrugie.pl
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Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, Resource Partners
Wojciech Przybysz, Krzysztof Gąsiorowski, Stowarzyszenie
Dzieciom i Młodzieży WĘDKA, Toruń
Para współpracowała w ramach siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:









Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Przygotowywanie się do franczyzy społecznej
Rozwój kluczowych działań
Zarządzanie zespołem
Przygotowanie nowej usługi
Koordynowanie wolontariatem
Rozwiązywanie bieżących problemów




Wypracowanie wizji, misji i strategii organizacji
Umocnienie kierunku rozwoju organizacji – programy dla rodziców i rodzin, które
okazały się sukcesem
Wzmocnienie zarządu Stowarzyszenia, dzięki czemu domknięto wiele zagadnień,
które nie były ruszane od miesięcy
Praca nad franczyzą jako nowym produktem organizacji, pozwalającym na
rozszerzenie wpływu geograficznego
Rozwój fundraisingu – powstanie fundraisingowej części strony www, powołanie
Drużyny Młodych Fundraiserów, ukończenie kursów fundraisingowych przez
członków zespołu Stowarzyszenia
Rozwój szkoleń i warsztatów z prowadzenia placówek dziennych dla dzieci i pracy
z dziećmi i młodzieżą z ulic
Otrzymanie trzyletniego wsparcia z FIO na rozwój sfery edukacyjnej
i fundraisingowej
Rozpoczęcie współpracy z biurem księgowym

Rezultaty:









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
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Joanna Simonowicz, Żabka Polska
Elżbieta Wojciechowska, Fundacja Digital University, Warszawa
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:








Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Zarządzanie zespołem
Przygotowanie nowej usługi
Praca nad stabilnością finansową
Rozwiązywanie bieżących problemów
Rozwój kluczowych działań






Wypracowanie strategii średnioterminowego rozwoju
Priorytetyzacja działań na bieżący rok
Przygotowanie planu dywersyfikacji źródeł finansowania
Wypracowanie proaktywnego poszukiwania pomysłów na kolejny program
i zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu na bazie obecnych programów
Wypracowanie modelu podziału obowiązków oraz skupienie na kluczowych
obszarach działania Fundacji (grupa docelowa, merytoryka)
Wzmocnienie leadera organizacji

Rezultaty:




Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów,
każdego dnia odpowiadająca na potrzeby
milionów klientów. Przez 23 lata obecności
na polskim rynku firma ugruntowała pozycję
lidera segmentu modern convenience.
www.zabka.pl

Fundacja Digital University zajmuje się szeroko
pojętą edukacją w zakresie nowych technologii
oraz kapitału społecznego. Realizacja założeń
odbywa się poprzez organizację konferencji,
szkoleń, badań oraz akcji społeczno-edukacyjnych,
których celem jest podniesienie poziomu wiedzy o
nowych technologiach oraz motywowanie do
podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie.
Beneficjentami Fundacji są przedsiębiorcy i ludzie
biznesu, zawodowo zainteresowani cyfrową
transformacją oraz dzieci i młodzież, które poznają
świat najnowszych technologii i rozwiązań
zmieniających codzienne życie.
www.digitaluniversity.pl
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Piotr Misztal, Value4Capital; Magdalena Śniegocka, CVI
Magdalena Cechnicka, Izabela Owczaruk, Fundacja Wspierania Rodzin
KORALE, Warszawa
Para współpracowała w ramach siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA.

Obszary współpracy:






Strategia rozwoju organizacji
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój działalności gospodarczej
Praca nad stabilnością finansową
Rozwiązywanie bieżących problemów





Stworzenie strategii rozwoju organizacji
Przygotowanie założeń działalności komercyjnej
Uniezależnienie się od projektów poprzez własną działalność

Rezultaty:

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
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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

Bartosz Kwiatkowski, Enterprise Investors
Marcela Zielińska, Fundacja DOM – Dbamy o Młodych, Wrocław
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:





Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Rozwój kluczowych działań
Przygotowanie nowej usługi/ produktu




Zdefiniowanie misji i wizji Fundacji
Określenie kluczowych obszarów wymagających poprawy celem dalszego rozwoju
Fundacji

Rezultaty:

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 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

22

Maciej Zużałek, Ten Square Games Group
Bartłomiej Jojczyk, Fundacja Dobrych Inicjatyw, Warszawa
Para współpracowała w ramach siódmej, ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:





Strategia rozwoju organizacji
Praca nad stabilnością finansową
Budowa rozpoznawalnej marki
Rozwiązywanie bieżących problemów






Przygotowanie trzyletniego planu rozwoju organizacji
Przygotowanie projekcji finansowych
Uporządkowanie bieżących tematów
Przyjęcie do portfolio Valores

Rezultaty:

Ten Square Games to polski producent gier
mobilnych, z siedzibą we Wrocławiu i
dodatkowymi studiami w Warszawie,
Berlinie, Bukareszcie i Weronie. Firma
koncentruje się na produkcji gier
hobbystycznych w modelu dystrybucji freeto-play. Od 2011 roku wydała ponad 200 gier.
www.tensquaregames.com

Fundacja Dobrych Inicjatyw wspiera dzieci i
młodzieży z placówek opiekuńczo - rozwojowych
(Domy Dziecka) w ich rozwoju, pasjach i
zainteresowaniu. Wspiera wychowanków domów
dziecka z takich miejscowości jak: Białowieża,
Zambrów, Marwica, Małachów, Łuków, Stoczek
Łukowski, Kisialny.
www.fdi.org.pl
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Michał Wojdyła, Innova Capital
Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka, Wrocław
Para współpracowała w ramach ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:









Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Praca nad stabilnością finansową
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój kluczowych działań
Rozwój działalności gospodarczej



Rozwinięcie zespołu organizacji poprzez zatrudnienie kolejnej osoby, co znacząco
poprawiło pracę całego zespołu i Zarządu
Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w poszczególnych procesach
poprzez ich automatyzację (rozwiązania IT) oraz potencjalna możliwość zdobycia
dofinansowania projektu IT pod kątem dalszego rozwoju kluczowego projektu–
portalu ADAPTER
Wprowadzenie kolejnych usług związanych z dostępnością kultury dla osób z
niepełnosprawnościami

Rezultaty:





Innova Capital jest wiodącym funduszem
private equity w Europie Środkowej. Od
powstania
w
1994
roku
Innova
zainwestowała ponad 900 mln euro w blisko
60 firm zlokalizowanych w 10 krajach
regionu. Innova specjalizuje się w wykupie
spółek średniej wielkości w regionie CEE.
Buduje firmy i przyśpiesza rozwój poprzez
identyfikowanie realnych i opłacalnych
możliwości, łącząc złożone cele, aby zdobyć
przewagę konkurencyjną dla partnerów.
www.innovacap.com/pl

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie
działań służących rozwojowi dostępu do kultury,
sportu czy edukacji dla osób niewidomych i
niesłyszących, a także osób z innymi
niepełnosprawnościami. Fundacja upowszechnia
audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących oraz
inne formy dostępności kultury, sztuki i sportu
poprzez organizację dostosowanych wydarzeń
kulturalnych. Fundacja prowadzi szkolenia dla
instytucji kultury i sportu z zakresu udostępniania
kultury osobom z niepełnosprawnościami oraz z
zakresu audiodeskrypcji, aby szerzyć ideę kultury
dla wszystkich.
www.facebook.com/FundacjaKatarynka
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Arkadiusz Podziewski, Spire Capital
Mateusz Widłak, Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
„Amp Futbol”, Warszawa
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:








Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Rozwój kluczowych działań
Zarządzanie zespołem
Przygotowanie nowej usługi
Komunikacja wewnątrz
Rozwiązywanie bieżących problemów





Uporządkowanie priorytetowych projektów
Opracowanie ram nowego, dużego i ważnego dla organizacji projektu
Skalowanie projektu Futbol Plus – akademii futbolowej dla dzieci z
niepełnosprawnościami
Poprawienie zarządzania organizacją, co wpłynęło na lepsze funkcjonowanie
organizacji

Rezultaty:



Spire Capital koncentruje swoje inwestycje
na rentownych usługach technologicznych,
oprogramowaniu i e-commerce 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.linkedin.com/company/spirecapital/

Misją Stowarzyszenia Amp Futbol Polska jest
organizacja, rozwój i promocja ampfutbolu - piłki
nożnej dla osób po amputacjach i z wadami kończynw każdym wieku, w Polsce i Europie oraz promocja
pozytywnego
wizerunku
sportowców
z
niepełnosprawnościami.
www.ampfutbol.pl
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Emil Daciuk, Omikron Capital
Katarzyna Muszyńska, Joanna Radziwiłł, Magdalena Kryńska, Fundacja
Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, Warszawa
Para współpracowała w ramach ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:









Startegia rozwoju organizacji
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Rozwój kluczowych działań
Uporządkowanie kwestii prawnych związanych z działalnością
Praca nad stabilnością finansową
Komunikacja zewnętrzna, PR
Rozwiązywanie bieżących problemów





Na nowo sformułowana misja organizacji i cele strategiczne
Określenie inicjatyw służących nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi
Dopracowanie i udoskonalenie inicjatyw podejmowanych w obszarze działań
opiekuńczo-wychowawczych
Wdrożenie zmian w zarządzaniu zespołem Fundacji
Określenie inicjatyw potrzebnych do zwiększenia transparentności Fundacji
Zainicjowanie procesu zarządzania przez budżetowanie
Przyjęcie do portfolio Valores

Rezultaty:






Omikron Capital to zespół ludzi z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku
private
equity.
Wyszukuje
prywatne
przedsiębiorstwa, których właściciele są
zainteresowani zbyciem posiadanych udziałów
lub pozyskaniem kapitału oraz know-how
do dalszego rozwoju ich firmy. Wspierają ich
rozwój poprzez kapitał oraz doświadczenie
zebrane w ramach prawie 30 inwestycji
dokonanych w polskie firmy produkcyjne
i usługowe.
www.omikroncapital.pl

Fundacja prowadzi dom dzienny na
warszawskiej Pradze dla dzieci, młodzieży i osób
starszych, a w nim realizuje: działania na rzecz
podopiecznych dzieci i młodzieży pochodzących
z najbiedniejszych rejonów Warszawy,
zapewnienie dzieciom niezbędnych korepetycji,
pomocy wychowawców i wolontariuszy w
odrabianiu lekcji; organizacja warsztatów i zajęć
rozwijających
myślenie
podopiecznych;
działania wychowawcze o charakterze
długofalowym.
www.fundacjajoannyradziwill.pl
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Piotr Kędra, PFR Ventures
Danuta Wieczorkiewicz, Fundacja Zobacz...JESTEM!, Warszawa
Para współpracowała w ramach ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:









Strategia rozwoju organizacji
Zarządzanie zespołem
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój kluczowych działań
Rozwój działalności gospodarczej
Budowa rozpoznawalnej marki
Rozwiązywanie bieżących problemów
Wdrażanie technologii do działań Fundacji




Poradzenie sobie z sytuacją epidemiologiczną
Stworzenie strategii rozwoju, strategii wizerunkowej oraz szkicu strategii
produktowej i finansowej
Pozyskanie środków na udzielenie ponad 2000 godzin bezpłatnego wsparcia
psychologicznego
Wzmocnienie relacji z darczyńcami oraz pozyskanie nowych darczyńców, np.
Primark Poland
Dołączenie do grupy roboczej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds.
Poradnictwa Specjalistycznego
Konsultowanie programów profilaktycznych ogłaszanych przez m.st. Warszawa
Zwiększenie rozpoznawalności, m.in. przez patronat trzech książek, udzielanie
wywiadów do mediów
Przeprowadzenie Kampanii #dobrzeosobie, wspartej przez Kayah
Wspieranie Fundacji Martyny Wojciechowskiej przy przygotowaniu ogólnopolskiej
kampanii na rzecz zdrowia psychicznego dziewczynek

Rezultaty:









PFR Ventures to zarządzający funduszami
funduszy, który 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. PFR
Ventures zarządza kwotą ponad 3 mld
PLN. Dotychczas zainwestował w ponad
50 funduszy, które sfinansowały ponad
350 spółek.
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/
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Michał Rusiecki, Enterprise Investors
Szymon Bubiłek, Kamil Dolecki, Sarcoma, Warszawa
Para współpracowała w ramach ósmej i dziewiątej edycji SBA

Obszary współpracy:








Strategia rozwoju organizacji
Uporządkowanie kwestii prawnych związanych z działalnością
Rozwój kluczowych działań
Rozwój działalności gospodarczej
Praca nad stabilnością finansową
Budowa rozpoznawalnej marki
Rozwiązywanie bieżących problemów




Wypracowanie podstawowej misji organizacji
Przeprowadzenie oceny sytuacji zewnętrznej polegającej na wyodrębnieniu
różnych grup i czynników, które mogą na nią oddziaływać w celu optymalizacji
pracy i zwiększeniu przychodów w obszarze działalności gospodarczej

Rezultaty:

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

Celem
Stowarzyszenia
jest
inicjowanie,
propagowanie i realizowanie działań na rzecz
ochrony zdrowia obywateli, w tym: wspierania
leczenia chorób nowotworowych, w szczególności
mięsaków
(SARCOMA)
oraz
czerniaków
(MELANOMA), z zachowaniem światowych
standardów, zapewniania wszelkiej pomocy
medycznej, prawnej, społecznej chorymi i ich
rodzinom,
przybliżenia
społeczeństwu
problematyki
związanej
z
chorobami
nowotworowymi, promowanie rozwoju sportu i
aktywności fizycznej jako ważnej sfery życia
dostępnej dla wszystkich środowisk.
www.sarcoma.pl
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Monika Morali-Majkut, PFR Ventures
Katarzyna Parzuchowska, Krzysztof Rogowski, Fundacja eFkropka,
Warszawa
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:










Strategia rozwoju organizacji
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Przygotowanie nowej usługi
Rozwój kluczowych działań
Rozwój działalności gospodarczej
Praca nad stabilnością finansową
Komunikacja zewnętrzna, PR
Rozwiązywanie bieżących problemów



Rozpoczęcie dyskusji nad strategią organizacji, w szczególności rolą działalności
gospodarczej w funkcjonowaniu organizacji
Przeprowadzenie wstępnej fazy definiowania produktu/usługi dla klientów
komercyjnych – przygotowanie ankiety dla potencjalnych klientów komercyjnych i
kontakty z pierwszymi klientami
Przeprowadzenie dyskusji na temat roli i struktury wolontariatu – poszerzenie
zarządu o członka nadzorującego wolontariat
Analiz kluczowych wyzwań w zarządzaniu organizacją

Rezultaty:






PFR Ventures to zarządzający funduszami
funduszy, który 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. PFR Ventures zarządza
kwotą ponad 3 mld PLN, dotychczas
zainwestował w ponad 50 funduszy, które
sfinansowały ponad 350 spółek.
www.pfrventures.pl

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
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Monika Nachyła, Abris Capital Partners
Maria Wojtacha, Internationaler Bund Polska, Kraków
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:







Strategia rozwoju organizacji
Zarządzanie finansami
Przygotowanie nowej usługi
Praca nad stabilnością finansową
Rozwój działalności gospodarczej
Rozwiązywanie bieżących problemów




Lepsze zrozumienie zarządzania finansami
Zmodyfikowanie planu finansowego organizacji, sposobu delegowania zadań i
struktury
Przygotowanie nowej linii biznesowej, której zadaniem będzie generowanie
dodatkowych dochodów
Dodatni wynik finansowy na koniec 2020 roku

Rezultaty:




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
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Filip Berkowski, MCI Capital
Maria Lipiak, Alicja Łagodzińska, Fundacja Leżę i Pracuję, Katowice
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:







Odnowienie wizji i misji organizacji
Strategia rozwoju
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Rozwój kluczowych działań
Praca nad portfolio usług







Zmiana poglądu na biznesowy aspekt organizacji
Zrozumienie znaczenia kontroli kosztów i mierzenia rentowności projektów
Wprowadzenie systemu raportowania czasu pracy przez pracowników
Wypracowanie strategii koncentracji na wybranych grupach klientów
Zrozumienie znaczenia właściwego motywowania i wynagradzania pracowników

Rezultaty:

MCI Capital to jedna z najdynamiczniejszych
grup private equity w Europie ŚrodkowoWschodniej. Od 1999 roku zainwestowała w
104 spółki. Fundusz specjalizuje się w
procesach transformacji cyfrowej, inwestując
w firmy działające wyłącznie on-line (czyste
modele internetowe), spółki przenoszące
model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej
gospodarki oraz spółki działające na rynku
rozwoju infrastruktury internetowej.
www.mci.pl

Pierwsza agencja marketingowa, która powstała po
to, żeby dać pracę osobom niepełnosprawnym
ruchowo. Działają edukacyjnie, organizując
szkolenia, spotkania poświęcone życiu osób
niepełnosprawnych. Udzielają wywiadów w
mediach opowiadając o codziennych wyzwaniach i
sukcesach. Wspierają przedsiębiorców społecznych
i tych, którzy chcą zatrudniać osoby z
niepełnosprawnością ruchową
www.lezeipracuje.pl
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Wojciech Jezierski, Abris Capital Partners
Ewa Piekarska, Małgorzata Olesińska-Chart, Stowarzyszenie Polska Misja
Medyczna, Kraków
Para współpracowała w ramach dziewiątej edycji SBA
Obszary współpracy:








Strategia rozwoju organizacji
Zarządzanie finansami
Przygotowanie nowej usługi/produktu
Praca nad stabilnością finansową
Komunikacja zewnętrzna, PR
Budowa rozpoznawalnej marki
Przygotowanie oferty dla biznesu




Przegląd kierunku rozwoju strategicznego
Przygotowanie i przetestowanie na kilku firmach oferty dla biznesu, co pozwoliło
dostosować ją do potrzeb PMM i oczekiwań rynku
Zbudowanie podstaw i narzędzi do wyjścia z nową ofertą na rynek B2B, B2C
Przeprowadzenie rozmowy z ekspertami w zakresie budowania wizerunku marki,
skuteczności działań marketingowych i siły mediów społecznościowych, co dało
istotny wkład do opracowania nowej strategii w tym zakresie
Przygotowanie pierwszego budżetu PMM, metody wczesnego ostrzegania –
kontroling i zarządzanie płynnością

Rezultaty:






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

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
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PSIK – Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

PSIK zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych
osób, 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 47 członków zwyczajnych – przedstawicieli firm
zarządzających funduszami venture capital i 89 członków wspierających – firm doradczych działających na
rzecz sektora. Dotychczas fundusze PE/VC zainwestowały ponad 12 mld euro w ponad 1600 polskich spółek.
www.psik.org.pl

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, inwestując w spółki nie koncentruje się na
maksymalizacji krótkoterminowych zysków i szybkim odzyskiwaniu zainwestowanego kapitału. Jest
zainteresowany zwiększeniem wartości firmy w perspektywie długoterminowej w celu osiągnięcia
pożądanego zysku przy jej sprzedaży w przyszłości. Czas trwania typowej inwestycji funduszu wynosi od
pięciu do siedmiu lat.
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Kontakt:
Agnieszka Borek
e-mail: agnieszka.borek@valores.pl
Zosia Hecht
e-mail: zosia.hecht@valores.pl
Barbara Nowakowska
ul. Emilii Plater 53, 31 piętro
00-113 Warsaw
e-mail: psik@psik.org.pl
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