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Περίληψη
Κεφάλαιο 1 Ιστορία, Ορισμός και Εναλλακτικές Μορφές Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας Λέξεις κλειδιά: κοινωνική οικονομία, κοινωνική
επιχειρηματικότητα, κοινωνικές επιχειρήσεις
Το κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της κοινωνικής οικονομίας και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ορισμού και
της εξέλιξης της έννοιας. Οι κυριότερες κοινωνικές προκλήσεις και ζητήματα ανά τον
κόσμο εξετάζονται ως τα αίτια της ανάγκης για την ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας. Αναφέρονται και συζητούνται διάφορες νομικές μορφές των
κοινωνικών επιχειρήσεων.
Κεφάλαιο 2 Κοινωνικός Αντίκτυπος και Κοινωνική Αλλαγή
Λέξεις κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, κοινωνική πρόκληση, λύση, κοινωνική καινοτομία,
κοινωνικός αντίκτυπος, κοινωνική αλλαγή, μέτρηση του αντίκτυπου, θεωρία της αλλαγής
Το κεφάλαιο εξετάζει και εξηγεί τις κοινωνικές προκλήσεις, τις λύσεις, τις
επιπτώσεις και την αλλαγή στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Υπογραμμίζονται θέματα
όπως ο καθορισμός και η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου.
Κεφάλαιο 3 Αποστολή, Δομή, Διαχείριση και Σχεδιασμός σε Κοινωνικούς
Επιχειρηματικούς Οργανισμούς
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικότητα, προγραμματισμός, διαχείριση, οργάνωση
Το κεφάλαιο εξετάζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις από την προοπτική των
επιχειρηματικών οργανώσεων με κοινωνικό στόχο. Εξετάζονται η αποστολή, η δομή και
τα είδη ιδιοκτησίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση και τον
προγραμματισμό.
Κεφάλαιο 4 Η κλιμάκωση ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού Οργανισμού
Λέξεις κλειδιά: εσωτερική και εξωτερική ανάπτυξη, franchising, τεχνογνωσία,
διαφοροποίηση, απειλές από την επέκταση
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Κεφάλαιο 5 Διακυβέρνηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
Κοινωνικούς Επιχειρηματικούς Οργανισμούς
Λέξεις κλειδιά: διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση της ποικιλομορφίας της
ομάδας, πολυπολιτισμικότητα, πρόσληψη, επιλογή, διατήρηση, κίνητρο, αξιολόγηση
προσωπικού
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Το κεφάλαιο περιγράφει τις ευκαιρίες ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Εξετάζονται οι στρατηγικές κλίμακας εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης. Εξετάζονται
ειδικές περιπτώσεις όπως το franchising, η διαφοροποίηση και η διάδοση βέλτιστων
πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Το κεφάλαιο υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ανθρώπινων πόρων και της
διαχείρισής τους για μια Κοινωνική Επιχείρηση. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα του
στρατηγικού σχεδιασμού, της πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας. Αναφέρονται
ορισμένες λειτουργίες του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, όπως η πρόσληψη, η
επιλογή, η οργάνωση των εργασιών, η διατήρηση, η παρακίνηση και η αξιολόγηση
προσωπικού.
Κεφάλαιο 6 Μάρκετινγκ για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Λέξεις κλειδιά: μείγμα μάρκετινγκ, τιμή, τοποθέτηση, προϊόν, προώθηση, κοινωνικά
μέσα
Το μάρκετινγκ παίζει βασικό ρόλο στην επιτυχία της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας. Το κεφάλαιο εξηγεί τα τέσσερα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ:
προϊόν, τιμή, τόπος και προώθηση και απαριθμεί μερικά από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που χρησιμοποιούνται περισσότερο.
Κεφάλαιο 7 Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρηματικών
Οργανισμών
Λέξεις κλειδιά: οικονομική βιωσιμότητα, πηγές και τύποι χρηματοδότησης,
επιχορηγήσεις, δωρεές, μετοχές, crowd-funding, επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Το κεφάλαιο αυτό αντιμετωπίζει ζητήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με
την οικονομική βιωσιμότητα της κοινωνικής επιχείρησης. Περιγράφονται πρόσθετες
πηγές χρηματοδότησης όπως η κυβέρνηση, οι μεμονωμένοι επενδυτές, η εταιρική
κοινωνική ευθύνη, οι επιχορηγήσεις, τα βραβεία και το crowd-funding. Παρουσιάζονται
επίσης οι πιθανοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι.
Κεφάλαιο 8 Ηγεσία στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Λέξεις κλειδιά: αρχηγός, ηγεσία, χαρισματικός ηγέτης, ηγέτης υπηρέτης, κίνητρο και
ανάπτυξη ταλέντων
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Ο ηγέτης είναι ένα πρόσωπο με χάρισμα που έχει την ικανότητα να επηρεάζει τα
κοινωνικά στρώματα και να προκαλεί κοινωνικές αλλαγές. Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται
με ζητήματα που σχετίζονται με την ηγεσία στην οργάνωση μιας Κοινωνικής
Επιχείρησης. Διακρίνονται διάφορες μορφές ηγεσίας. Παρουσιάζονται και εξηγούνται τα
χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και οι ρόλοι του ηγέτη καθώς και η επιρροή του / της
πάνω στο κίνητρο και την ανάπτυξη ταλέντων των εργαζομένων και άλλων εμπλεκομένων.

Εισαγωγή
Το Εγχειρίδιο “Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία” είναι μέρος του σχεδίου SE- HUB - “Empowering Change
makers: Youth Social Entrepreneurship and Social Innovation in the Citizen
Sector” (Grant decision No: 2018-3974/ 001-001), που υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συντονιστής του σχεδίου SE-HUB είναι το International Management Institute από τη
Βουλγαρία. Εταίροι του σχεδίου είναι οργανισμού από την Ευρώπη – Κοινωνική
Ανάπτυξη Νέων, Κ.Α.ΝΕ. (Ελλάδα), από την Αφρική – National Youth Council, NYC
(Ναμίμπια) και World and Sound Live Literature Company, WSLL (Νότια Αφρική) και
από τη Λατινική Αμερική - Association Paranaense de Cultura, APC PUCPR (Βραζιλία),
και Universidad de Colima, UDEC (Μεξικό).
Το Εγχειρίδιο στοχεύει στο κτίσιμο ικανοτήτων δημιουργικότητας και ανάπτυξης
και υλοποίησης πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Βασική του φιλοδοξία
είναι να υποστηρίξει τους νέους στο να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν επιχειρήσεις
κοινωνικού σκοπού. Η δομή του εγχειριδίου έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ταυτόχρονα
θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές γνώσεις. Περιγράφει το ρόλο των ατόμων στη
διαδικασία δημιουργίας λύσεων για κοινωνικά σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις.
Το επίκεντρο είναι η δημιουργικότητα, η αυτό-ανάλυση και η αυτοδιδασκαλία.
Τα επιμέρους θέματα είναι δομημένα ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
ζητημάτων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα θέματα χωρίζονται σε
διάφορα ολοκληρωμένα μέρη που παρουσιάζουν διάφορες προοπτικές για το εν λόγω
θέμα. Δραστηριότητες κατάρτισης όπως συζητήσεις, διεξαγωγή των ιδίας έρευνας και οι
μελέτες πραγματικών περιστατικών συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται μέσω
οπτικού περιεχομένου για να προτρέψουν τον αναγνώστη να αναλάβει δράση και να
μελετήσει περαιτέρω το πρόβλημα.

Καλή Ανάγνωση!
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Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες σε ευρύ φάσμα
επιχειρήσεων και κοινωνικών εγχειρημάτων. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια βάση
για την κατανόηση των διαδικασιών στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
να βοηθήσει κάθε πρωτοβουλία σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε όλους τους
αναγνώστες να διερευνήσουν περαιτέρω την ποικιλία των θεμάτων και να αναζητήσουν
επιπλέον βιβλιογραφία, μελέτες περιπτώσεων και εκπαιδευτικό υλικό. Πιστεύουμε ότι ο
σημερινός κόσμος χρειάζεται παράγοντες αλλαγής με όραμα, πάθος και ισχυρό κίνητρο
για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία
θετικού αντίκτυπου. Ελπίζουμε ότι αυτό το εγχειρίδιο θα τους βοηθήσει στην
προσπάθειά τους.
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Το Εγχειρίδιο βασίζεται σε σημαντικές εκδόσεις από γνωστούς συγγραφείς,
καινοτόμους
ερευνητές
και
επαγγελματίες
στον
τομέα
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας. Κάθε κεφάλαιο περιέχει γραφήματα, οπτικά βοηθήματα και
συνδέσμους για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό του κύριου κειμένου. Αρκετοί
πόροι και υλικό αυτοδιδασκαλίας προτείνονται ως εργαλεία για επιπλέον μελέτη. Στο
τέλος κάθε τμήματος περιλαμβάνονται τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για αυτόαξιολόγηση της κατανόησης του αντίστοιχου θέματος από τον αναγνώστη.

Το υλικό αναπτύχθηκε από τη International Management Institute, Βουλγαρία.

Copyright © 2019 SE-HUB PROJECT
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διανομή
ολόκληρης της δημοσίευσης ή του μέρους της, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την
προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση του έργου αναφέρεται ως πηγή.
“Empowering Change-makers: Youth Social Entrepreneurship and Social
Innovation in the Citizens Sector (SE-HUB)” (Grant decision No: 2018-3974)
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Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Ιστορία, ορισμός και
εναλλακτικές μορφές
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: ορισμοί
Εξέλιξη της έννοιας
Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της εμπορικής και της κοινωνικής επιχείρησης
Κοινωνικές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο:
⮚ Αφρική
⮚ Ασία
⮚ Ευρώπη
⮚ Λατινική Αμερική και Καραϊβική
⮚ Βόρεια Αμερική
Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

Σελίδα
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: ορισμοί
Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις που απειλούν τη
βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Η οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική κρίση έθεσε
ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς. Τα δημόσια κονδύλια
καθίστανται ολοένα και πιο ανεπαρκή, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένεται να αναλάβουν
μεγαλύτερη ευθύνη για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία. Αυτές οι τάσεις
οδηγούν στην εμφάνιση νέων εννοιών όπως η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική
επιχειρηματικότητα.
Η κοινωνική οικονομία είναι ένας υβριδικός τομέας μεταξύ του
επιχειρηματικού (ιδιωτικού) τομέα και του δημόσιου τομέα που στοχεύει στην παροχή
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες και άτομα που το έχουν ανάγκη.
Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδίως
κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και
ιδρύματα που παράγουν και προσφέρουν αγαθά, υπηρεσίες και γνώσεις, επιδιώκοντας
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους και προάγοντας την αλληλεγγύη.
Η κοινωνική οικονομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία
απασχόλησης και τη δίκαιη κατανομή των αγαθών. Προωθεί την κοινωνική ένταξη και
τη συνεργασία και συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, διατηρώντας
ταυτόχρονα την οικολογική ισορροπία και ρυθμίζοντας αποτελεσματικά το
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Γιατί ο κόσμος χρειάζεται την Κοινωνική Οικονομία;
✔ Υπάρχουν κοινωνικές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα
υπάρχοντα κοινωνικά πρότυπα
✔ Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά
✔ Το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες της κοινωνίας για κοινωνική συμβολή και ανάπτυξη
✔ Τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις που ξεκινούν σε κοινοτικό
και ατομικό επίπεδο

Παρόμοια με τις παραδοσιακές εταιρείες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν
στις εμπορικές αγορές, δημιουργώντας κέρδος από τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, σε
αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις, υπάρχουν για να εκπληρώσουν τον συγκεκριμένο
κοινωνικό τους σκοπό.
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε επιχειρήσεις που στοχεύουν
στους πληθυσμούς που δεν καλύπτονται από υπηρεσίες, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια νέα επιχειρηματική και κοινωνική
τάση στο πλαίσιο της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας, η οποία αντανακλά την ανάγκη
αντιμετώπισης διαφόρων κοινωνικών προκλήσεων με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο. Ο
κύριος στόχος της κοινωνικής επιχείρησης είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο αντί να
παράγει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους εμπλεκόμενους. Λειτουργεί με την παροχή
αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και
χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων.

εκείνων που έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και εκείνων που δεν το κάνουν.
Ενώ η εμπορική επιχειρηματικότητα συχνά ανταποκρίνεται σε μια ευκαιρία στην αγορά,
η κοινωνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει συχνά μια αποτυχία της αγοράς. Ο
βασικός στόχος μιας εμπορικής επιχείρησης είναι το οικονομικό κέρδος, ενώ ο βασικός
στόχος μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος που δημιουργεί. Αν
και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι τόσο κερδοσκοπικές όσο και μη
κερδοσκοπικές, το κέρδος δεν είναι ο στόχος, αλλά μάλλον το μέσο για τη διατήρηση
της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης (Chahine, 2016). Συνήθως το κέρδος δεν
διανέμεται μεταξύ των μετόχων, αλλά επενδύεται ξανά για να επεκτείνει τις
δραστηριότητες προς όφελος των ομάδων στόχων, ενισχύοντας το πεδίο εφαρμογής και
την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ορισμοί:
Κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία
με την οποία χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές,
καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Η Κοινωνική επιχείρηση συνδυάζει κοινωνικούς
στόχους με επιχειρηματικό πνεύμα. Επικεντρώνεται
στην επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών, περιβαλλοντικών
ή κοινοτικών στόχων
Κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που σχεδιάζει και υλοποιεί κάποιο
προϊόν, υπηρεσία ή λύση σε μια υπάρχουσα κοινωνική πρόκληση με στόχο τη βελτίωση
της κοινωνικής ευημερίας.
Κοινωνική επιχειρηματική δράση: κάθε πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου
κάποιου προγράμματος, οργανισμού ή εκδήλωσης που στοχεύει σε θετική κοινωνική ή
περιβαλλοντική αλλαγή
Κοινωνική start-up: Μια νέα εταιρεία ή οργανισμός που έχει διαμορφωθεί με κύριο
σκοπό την αντιμετώπιση κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προκλήσεων
Κοινωνική καινοτομία: Πράξη πρωτοποριακών νέων μεθόδων, διαδικασιών, προϊόντων
και υπηρεσιών που καλύπτουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δρουν κυρίως στους παρακάτω τομείς:
⮚ Ένταξη

στην εργασία: κατάρτιση και ένταξη ατόμων με αναπηρίες,
μακροχρόνια ανέργων, μεταναστών, ατόμων από εθνικές ή φυλετικές μειονότητες
και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού.

⮚ Υγεία και υπηρεσίες φροντίδας - υγεία, ευεξία και ιατρική περίθαλψη,

υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φύλαξης
ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες

παιδιών,

υπηρεσίες

για

Σελίδα

ευτυχίας, ένταξη, καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα των φύλων, ελευθερία
λόγου κλπ.
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⮚ Ανθρώπινα δικαιώματα: ελευθερία, ανακούφιση από τη φτώχεια, επιδίωξη

⮚ Εκπαίδευση:

επαγγελματική
επαγγελματική εξέλιξη

κατάρτιση,

εκπαίδευση,

προσωπική

και

⮚ Περιφερειακή

ανάπτυξη:
Οικονομική
και
κοινωνική
ανάπτυξη
απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, σχέδια ανάπτυξης / αποκατάστασης
γειτονιών στις αστικές περιοχές, αναπτυξιακή βοήθεια και αναπτυξιακή
συνεργασία με τρίτες χώρες

⮚ Προστασία περιβάλλοντος και βιωσιμότητα: ανακύκλωση, περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση και προστασία, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιολογική γεωργία, διατήρηση των πολιτιστικών
κέντρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
⮚ Άλλα: Ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, δράσεις στον τομέα της τέχνης

και του πολιτισμού, επιστήμη, έρευνα και καινοτομία, προστασία καταναλωτών,
παραδόσεις, ενίσχυση της εθνικής κληρονομιάς, ηθική κατανάλωση

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ......

ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟ

Με σκοπο το
κέρδος

Παροχή
προϊόντων
και
υπηρεσιών

Παροχή
υπηρεσιών /
προϊόντων για
καταναλωτές με
μειονεκτήματα

Μείωση της
φτώχειας

Εργασία

Υποστήριξη
κοινωνικών και
περιβαλλοντικών
προγραμμάτων

Υγεία και
ευεξία

Βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ
των
ενδιαφερομένων

Ισότητα των
φύλων

Εταιρεία
παροχών (ΗΠΑ),
εταιρεία
κοινοτικού
ενδιαφέροντος
(ΗΒ)

Φιλανθρωπικο
ς Οργανισμός

Την προστασία
του
περιβάλλοντος
Κοινοτική
στήριξη
Κοινωνική
ένταξη

Παροχή
χρηματοδότησης,
εκπαίδευσης και
υποστήριξης για
τις ομάδες στόχο

Κοινωνική
δικαιοσύνη

11

Συνεταιρισμός

Σελίδα

Μη
κερδοσκοπική
οργάνωση

“Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια
οικονομική δραστηριότητα (επιχείρηση)
που:
• Έχει αποστολή που στοχεύει στην
επίλυση σημαντικών κοινωνικών
προβλημάτων
• Κερδίζει εισόδημα
• Είναι αυτοσυντηρούμενη για κάθε είδους
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά
επιλύει κοινωνικά ζητήματα.

Ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης

• Μια οικονομική οντότητα που βρίσκεται
μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και
κλασσικών επιχειρηματικών οντοτήτων
• Μια εμπορική, αστική οργάνωση ή
συνεταιρισμός με μια βασική κοινωνική
αποστολή
• Μια οργάνωση που στοχεύει στην επίλυση
σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων
• Λαμβάνει οικονομική και μη οικονομική
υποστήριξη από την κοινότητα
• Μπορεί να είναι εμπορική οντότητα, ίδρυμα
ή ένωση για κοινωφελείς σκοπούς, ένας
συνεταιρισμός

Σελίδα
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• Μια επιχείρηση που εξαρτάται πλήρως από
τη δικής της οικονομική δραστηριότητα.

Εξέλιξη της έννοιας
Παραδοσιακά, ο κύριος στόχος της επιχειρηματικότητας θεωρείται ότι είναι η
δημιουργία οικονομικού κέρδους μέσω της παραγωγής και της πώλησης αγαθών και
υπηρεσιών. Τα κοινωνικά προβλήματα αφέθηκαν στις αρμοδιότητες των τοπικών και
εθνικών αρχών, της κυβέρνησης, των ΜΚΟ, των θρησκευτικών και φιλανθρωπικών
οργανώσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η σύνδεση των επιχειρηματικών και
κοινωνικών συμφερόντων γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Αφενός, ο έντονος
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών σε μια προσπάθεια αύξησης του κέρδους και του
μεριδίου αγοράς τους, οδηγεί σε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων για την κοινωνία
και το περιβάλλον. Η χρήση καρκινογόνων ζιζανιοκτόνων, γενετικά μεταλλαγμένων
προϊόντων, η εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, η διαφθορά, η περιβαλλοντική ρύπανση
και πολλές άλλες διαβόητες πρακτικές κατέδειξαν την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου
επιχειρηματικού μοντέλου προς μια περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση. Από
την άλλη πλευρά, κατέστη σαφές ότι οι κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα διάφορα και σύνθετα προβλήματα που
σχετίζονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Καθώς τα κοινωνικά προβλήματα
γίνονται όλο και πιο έντονα, αυτές οι μη κερδοσκοπικές δομές καθίστανται
αναποτελεσματικές λόγω του δυσκίνητου, θεσμικού και εξαρτώμενου από τους δωρητές
μοντέλου λειτουργίας. Οι οργανισμοί αυτοί αναμένεται να αλλάξουν και να γίνουν πιο
επιχειρηματικοί και λιγότερο θεσμικοί. Ως αποτέλεσμα, η νέα τάση συνδυασμού των
κοινωνικών καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα οδηγεί στη δημιουργία της
οικονομίας του τρίτου τομέα - της κοινωνικής οικονομίας που θολώνει τα παραδοσιακά
όρια μεταξύ του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του τομέα των πολιτών.

Σελίδα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ταυτόχρονα εξελικτικό και επαναστατικό
φαινόμενο. Αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων ως υβριδική οργάνωση
μεταξύ εταιρειών κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, αλλά
ταυτόχρονα προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση και ιδέα για τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για όλους - τον καταναλωτή, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την
κοινωνία στο σύνολό της. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στοχεύει στη μεγιστοποίηση
των οφελών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι αρχές, οι μέθοδοι και τα
οργανωτικά μοντέλα της συνεχίζουν να αναπτύσσονται αντανακλώντας την τεχνολογική
ανάπτυξη και αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες ομάδες ανθρώπων, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις.
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως έννοια έγινε δημοφιλής στα μέσα του 20ου
αιώνα με το βιβλίο του H.Bowen (1953) "Κοινωνική Ευθύνη της επιχείρησης", αλλά η
ιδέα μπορεί να ανιχνευθεί αρκετούς αιώνες πριν,
μέσα στην παράδοση των
θρησκευτικών οργανώσεων, στο συνεταιριστικό κίνημα και στις φιλανθρωπικές
επιχειρήσεις. Μερικοί αξιοσημείωτοι υποστηρικτές της ιδέας της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, ακόμη και πριν από τον ορισμό της, είναι η Florence Nightingale
(ιδρύτρια της πρώτης σχολής νοσηλευτικής), ο Rober Ownen (ο δημιουργός του
συνεταιριστικού κινήματος), η Vinoba Bhave (ιδρύτρια του κινήματος Land Gift στην
Ινδία), και η Maria Montessori, (ιδρύτρια της καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής
μεθοδολογίας που στοχεύει στην αντιμετώπιση παιδιών με διάφορες γνωστικές
ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών ασθενειών).

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ εμπορικής και κοινωνικής επιχείρησης:
Οι κοινωνικές και οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά
σχετικά με την οργάνωση, τη νομική δομή, τη διαχείριση και το μάρκετινγκ.
Ταυτόχρονα, έχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές και ιδιαιτερότητες.
Ομοιότητες:
⮚ Ανάγκη επαρκών κεφαλαίων εκκίνησης και λειτουργίας
⮚ Δημιουργία περιθωρίου κέρδους για τη διασφάλιση της οικονομικής
βιωσιμότητας
⮚ Παρόμοια νομική δομή
⮚ Παρόμοια προσέγγιση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη
διαχείριση και την προώθηση
⮚ Στοχεύουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και εξυπηρέτησης
πελατών
⮚ Κινητροδοτημένο, επιδέξιο και αφοσιωμένο προσωπικό
⮚ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καλή θέση μάρκετινγκ και ισχυρό όνομα
Διαφορές:
⮚ Το κέρδος δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά ένα εργαλείο για τη διατήρηση της
οικονομικής βιωσιμότητας
⮚ Το κέρδος σπάνια διανέμεται, αλλά επανεπενδύεται σε νέες κοινωνικές
πρωτοβουλίες
⮚ Τα μέλη του προσωπικού μπορεί να μην πληρώνονται (εθελοντές)
⮚ Οι πηγές χρηματοδότησης μπορεί να ποικίλουν, εκτός από τα παραδοσιακά
χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να περιλαμβάνουν δωρεές, πρωτοβουλίες
ανεύρεσης δωρεών και πιο καινοτόμες πηγές, όπως πλατφόρμες crowd-funding
⮚ Η επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης μετράται από τις θετικές κοινωνικές
επιπτώσεις που δημιουργεί.

Το κατώτατο σημείο
μιας εμπορικής
επιχείρησης είναι το
οικονομικό κέρδος

Η κατώτατη γραμμή μιας
κοινωνικής επιχείρησης
είναι ο θετικός
κοινωνικός αντίκτυπος

Σελίδα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορα
ζητήματα και έχουν διαφορετικά είδη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
σκοπών, αντανακλώντας τις ποικίλες ανάγκες και συμφέροντα των κοινοτήτων στις
οποίες δραστηριοποιούνται. Μερικοί από τους κοινούς στόχους περιλαμβάνουν τη
μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων, την
ενισχυμένη ευημερία της κοινωνίας κ.λπ., αλλά υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που
σχετίζονται ιδιαίτερα με συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, όπως:
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Κοινωνικές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην

Αφρική:

● Η συχνότητα εμφάνισης του HIV / AIDS, της
ελονοσίας και της φυματίωσης έχει επιδεινωθεί
δραματικά στις περισσότερες αφρικανικές
χώρες.
● Η
φτώχεια,
η
ανεργία
και
οι
κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες
έχουν
επιδεινωθεί σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια
και οι αστικές / αγροτικές ανισότητες έχουν
διευρυνθεί.
● Αν και η προσφορά και η ζήτηση στη
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
έχουν βελτιωθεί, τα αποτελέσματα από την άποψη της ποιότητας δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
● Τα σφάλματα στο στατιστικό σύστημα και η αναξιόπιστη βάση δεδομένων
εμποδίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινωνικών
πολιτικών
● Ο άτυπος ("μαύρος") τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή απασχόλησης σε
αστικές και αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές για τη
ρύθμιση του, ενώ όπου υπάρχουν τέτοιες πολιτικές, δεν εφαρμόζονται πάντα.
● Οι πρόσφατες οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν επιλύσει τα κοινωνικά
προβλήματα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ακόμη χειρότερα.
Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην

●

Ασία:

Παραβίαση
των
δικαιωμάτων
των
παιδιών
(συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνείας, της
παιδικής εργασίας και της εκμετάλλευσης, της
σωματεμπορίας κ.λπ.)

● Κοινωνικός αποκλεισμός για περιθωριοποιημένες
ομάδες ανθρώπων
● Ανισότητες μεταξύ των φύλων
● Γεωγραφική απομόνωση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής

Σελίδα

Σύμφωνα
με
αναφορά
της
UNICEF
(http://www.unicefrosaprogressreport.org/), η Νότια Ασία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα που σχετίζονται
με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η φτώχεια και οι στερήσεις είναι μεταξύ των χειρότερων
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● Ανισότητες στα εισοδήματα

επιπέδων παγκοσμίως, επηρεάζοντας 330 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μέσοι όροι της
Νότιας Ασίας δείχνουν ότι το 46% των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών είναι λιποβαρή,
η εγγραφή στο δημοτικό σχολείο είναι 74%, και ο αλφαβητισμός των ενηλίκων είναι
συνολικά 58% και μόνο 45% για τις γυναίκες.

Κοινωνικά

θέματα

και

προκλήσεις

στην

Ευρώπη
Το κοινωνικό σύστημα στα περισσότερα μέλη της
ΕΕ είναι καλά ανεπτυγμένο και περιλαμβάνει ειδικά
μέτρα και κανονισμούς για:
● Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια
● Ταμεία συνταξιοδότησης
● Καταπολέμηση της ανεργίας
● Κανονισμοί εργασίας και οργανώσεις
εργασίας
● Εκπαίδευση, φροντίδα παιδιών, καταπολέμηση αποκλίνουσας συμπεριφοράς
των νέων
● Ένταξη των περιθωριακών ομάδων όπως οι εθνοτικές μειονότητες και οι
μετανάστες
● Καταπολέμηση περιφερειακών ανισοτήτων
Είναι κοινή πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι οι ιατρικές ασφάλειες και
οι αποζημιώσεις συνταξιοδότησης καθίστανται υποχρεωτικές από το νόμο και το
παράγωγο δίκαιο. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται εκτός
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ μικρός.
Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων τα τελευταία
χρόνια, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και ο αριθμός των συνεισφερόντων μειώνεται, ενώ
υπάρχουν όλο και περισσότεροι δικαιούχοι. Ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών από
την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή ασκεί πρόσθετη πίεση στα κοινωνικά
συστήματα της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί βασικό ζήτημα για τους ευρωπαίους
υπευθύνους χάραξης πολιτικής.
Η διαίρεση της Βόρειας και της Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης
αναδιαμορφώνεται μέσω μιας κοινωνικής πολιτικής ενσωμάτωσης και συνοχής. Οι
περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ευημερίας
της κοινωνίας στο σύνολό της και διαθέτουν τεράστιους πόρους για την επίτευξη στόχων
όπως η κοινωνική ένταξη, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και η
αύξηση της απασχολησιμότητας. Ωστόσο, δεν είναι προφανές εάν οι στόχοι αυτοί έχουν
επιτευχθεί, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν. Επιπλέον, μια οικονομικά
ευημερούσα κοινωνία δεν σημαίνει πάντα μια υγιή και ευτυχισμένη κοινωνία και συχνά
υπάρχει διαφορά μεταξύ του επιτευχθέντος και του επιθυμητού αποτελέσματος.
και την

Καραϊβική
Λόγω του βελτιωμένου κοινωνικού κλίματος και της ασφάλειας, οι επενδύσεις προς
τις χώρες της Νότιας Αμερικής αναμένεται να αυξηθούν, επηρεάζοντας έτσι θετικά την
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ευημερία των κατοίκων. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα
προβλήματα που απαιτούν επείγουσες λύσεις, όπως π.χ.
●

Η αυξανόμενη συχνότητα εμφυλίων και ένοπλων
συγκρούσεων συνιστά σοβαρή απειλή για την
ασφάλεια πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής.

●

Λόγω
της
μαζικής
και
επιταχυνόμενης
αστικοποίησης, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή
στέγαση
στις
αστικές
περιοχές
για
τα
μειονεκτούντα
τμήματα
του
πληθυσμού
καθίσταται όλο και πιο δύσκολη.

●

Παρά τη σχετικά ικανοποιητική παγκόσμια προσφορά τροφίμων από άποψη
ποσότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις υποσιτισμού σε παιδιά και
έγκυες γυναίκες.

●

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδίως στους νέους, οδηγεί σε εγκληματική
συμπεριφορά, όπως συμμορίες του δρόμου, κλοπές και κατάχρηση ναρκωτικών.

●

Τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στην κοινωνική ανάπτυξη
έχουν ανεπαρκή ικανότητα.
Παρά τη σημαντική πρόοδο των κυβερνητικών κανονισμών σε ορισμένες χώρες
της Λατινικής Αμερικής, η διαφθορά παραμένει ένα κρίσιμο πρόβλημα.

Άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Νότιας Αμερικής είναι:
Ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με το γάμο, το διαζύγιο, την υιοθεσία και τις
αμβλώσεις.
● Το νομικό καθεστώς της ευθανασίας.
●

● Φτώχεια, πρόνοια και έλλειψη στέγης
● Διακίνηση (trafficking) γυναικών και παιδιών
● Ναρκωτικά

Η Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει χώρες όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς και το
Μεξικό που έχουν διαφορετικό στάδιο οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια
αντιμετωπίζουν διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα.
Για παράδειγμα, τα πιο σοβαρά ζητήματα στις ΗΠΑ
και τον Καναδά περιλαμβάνουν:
●
Ανεπαρκές
και
υπερτιμημένο
σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης, που στερεύει τα
εισοδήματα της πλειοψηφίας των μεσαίων
τάξεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει λίγα οφέλη.
Η οδοντιατρική περίθαλψη είναι πολύ
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ακριβή και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές οδοντικές
θεραπείες.
● Μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες και τεράστιες ανισότητες μεταξύ πολύ πλούσιων
και πολύ φτωχών
● Ρατσισμός και φυλετικές διακρίσεις ιδιαίτερα σε ορισμένα νότια και κεντρικά κράτη
● Αποκλεισμός του ιθαγενούς πληθυσμού των Ινδιάνων, οι οποίοι ζουν κυρίως σε
απομακρυσμένες περιοχές και σε κλειστές φυλές
● Κινήματα υπέρ και κατά των αμβλώσεων
● Έλλειψη επαρκούς συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών και
συνταξιοδοτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο
● Η έλλειψη παροχών μητρότητας που οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και
εμποδίζει πολλές γυναίκες να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη
● Χαμηλή ποιότητα τροφίμων και μαζική χρήση επιβλαβών ουσιών στην παραγωγή
τροφίμων, μαζική πώληση γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων που οδηγούν σε
πρόβλημα παχυσαρκίας και άλλες γενικές ασθένειες
● Ανεπαρκής έλεγχος όπλων και συχνή εμφάνιση μαζικών πυροβολισμών σε δημόσιους
χώρους, σχολεία και εμπορικά κέντρα
● Παράνομη μετανάστευση, ιδίως στα νότια τμήματα των ΗΠΑ
Στο Μεξικό, τα κοινωνικά ζητήματα είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν
ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων:
⮚ Θέματα έλλειψης ασφάλειας όσον αφορά στις δραστηριότητες του οργανωμένου
εγκλήματος. Οι πυροβολισμοί μεταξύ διαφόρων βαρόνων ναρκωτικών έχουν γίνει μια
αυξανόμενη απειλή για τους ειρηνικούς πολίτες, ιδίως κατά μήκος των παραμεθόριων
περιοχών
⮚ Φτώχεια, ανεργία και έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη για ορισμένα στρώματα της
κοινωνίας (Επίπεδο φτώχειας στο 47% σύμφωνα με τον Reuter, 2015)
⮚ Κοινωνικές ανισότητες
⮚ Ανισσόροπη περιφερειακή ανάπτυξη

Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει διάφορες μορφές και νομικές επιλογές, όπως:

Σελίδα

Πρόκειται για τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη νομική δομή για τις εμπορικές
επιχειρήσεις, αλλά ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις επιλέγουν επίσης τις
παραδοσιακές επιχειρηματικές επιλογές, λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας και
ανεξαρτησίας στην εσωτερική διαχείριση και επενδυτική πολιτική της εταιρείας. Μια
κοινωνική επιχείρηση που είναι καταχωρημένη ως κερδοσκοπική οντότητα θα φέρει
όλους τους κινδύνους και τις ευθύνες συνήθως χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης και
δεν επωφελείται από φορολογική ελάφρυνση (σε αντίθεση με τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις). Από την άλλη πλευρά, θα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να ασκεί τον
μέγιστο έλεγχο των δραστηριοτήτων της και της διανομής των κερδών και δεν
υποχρεούται να αναφέρει τη δραστηριότητά της ενώπιον των αρχών ή άλλων
εξωτερικών οργανώσεων.

18

1. Εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα

2. Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
Μη Κυβερνητική Οργάνωση είναι μια νομικά κατοχυρωμένη νομική οντότητα με
σκοπό την προώθηση συλλογικών συμφερόντων, χρηματοδοτώντας και
υποστηρίζοντας διάφορες δραστηριότητες, εκπληρώνοντας έτσι κοινωνικά σημαντικές
αποστολές και στόχους. Πολλές ΜΚΟ επικεντρώνονται στην παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών σε μειονεκτούσες ομάδες και κοινότητες τις οποίες βοηθούν να επιτύχουν
καλή ποιότητα ζωής και κοινωνική ένταξη. Ταυτόχρονα, παραμένουν υπόλογες
ενώπιον της κοινότητας και πρέπει να αναφέρουν τις δραστηριότητές τους και τα
αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους σε τακτική βάση.
3. Συνεταιρισμοί
Οι συνεταιρισμοί είναι δομές των οποίων η οργάνωση ανήκει σε έναν αριθμό ατόμων
(ή άλλων οργανισμών) γνωστών ως μέλη. Οι συνεταιρισμοί είναι πολύ δημοφιλείς στον
τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η ίδια η ιδέα των
συνεταιρισμών είναι να ωφελήσει τα μέλη του και την κοινότητα ως σύνολο. Σε
ορισμένες χώρες, οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικά σημαντικοί, όπως για
παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι υπεύθυνοι για το ήμισυ σχεδόν του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ στην Αργεντινή το ένα τέταρτο του πληθυσμού
είναι μέλος ενός συνεταιρισμού.
4. Φιλανθρωπική οργάνωση
Ως φιλανθρωπική οργάνωση ορίζεται ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με
κύριο στόχο την κοινωνική ευημερία και φιλανθρωπία, εξυπηρετώντας έτσι το δημόσιο
συμφέρον ή το κοινό καλό. Κάθε χώρα έχει τη δική της νομική μορφή για τις
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις
κύριοι τύποι φιλανθρωπικής δομής: ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα,
φιλανθρωπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές εταιρείες και εταιρείες εμπιστοσύνης. Ένα
από τα κύρια πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εγγραφή στο πλαίσιο αυτής της
νομικής επιλογής είναι ότι η κατοχή φιλανθρωπικού καθεστώτος διευκολύνει τη
συγκέντρωση κεφαλαίων. Όταν τα άτομα δωρίζουν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς,
λαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτό δημιουργήθηκε από τις περισσότερες
κυβερνήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι στο να προσφέρουν. Ομοίως,
όταν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα υποστηρίζουν κοινωνικές επιχειρήσεις,
λαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κίνητρο για
τέτοιου είδους συναλλαγές. (Chahine, 2016)
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Πολλοί κοινωνικοί επιχειρηματίες επιλέγουν υβριδικά μοντέλα ιδρύοντας μία
κέρδοσκοπική και μία μη κερδοσκοπική οντότητα. Οι δύο αυτές οντότητες παρέχουν
μεγαλύτερη ευελιξία και τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα
επιλογών χρηματοδότησης που συνδυάζει τόσο τα επιχειρηματικά κεφάλαια όσο και τις
δωρεές φιλανθρωπικών οργανώσεων. Συχνά συμβαίνει μια κοινωνική επιχείρηση να
ξεκινά ως φιλανθρωπία ή ΜΚΟ και στη συνέχεια να μεταβαίνει σε κερδοσκοπική
επιχείρηση όταν κερδίσει την αναγνώριση και επεκταθεί στην αγορά.
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5. Υβριδικά μοντέλα

6. Ειδικοί τύποι οντοτήτων
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Ορισμένες χώρες έχουν επικαιροποιήσει τη νομοθεσία τους αναπτύσσοντας και
εφαρμόζοντας μια ειδική νομική οντότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανάγκης
και της ιδιαιτερότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνήθως αυτές οι νέες νομικές
Ορισμένες χώρες έχουν ενημερώσει την νομοθεσία τους αναπτύσσοντας και
εφαρμόζοντας ένα ειδικό νομικό φορέα για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανάγκης και
ιδιαιτερότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνήθως αυτές οι νέες νομικές δομές
συνδυάζουν επιτυχώς τα δύο μοντέλα (κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό).
Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν τις εταιρείες ωφελειών (Benefit Corporations) στις
ΗΠΑ και τις εταιρείες κοινοτικών συμφερόντων (Community Interests Companies, CIC)
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

" Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία "

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
1. Παρακολουθήστε τα βίντεο
•

19 Social Enterprise Business Ideas (Επιχειρηματικές
Ιδέες για Κοινωνικές Επιχειρήσεις) | Sameer
Gudhate:
www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU
•

Grameen Bank Business Model:

https://www.youtube.com/watch? v=UuZo7W4ku2U
•

Τι είδους κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται εκεί
και ποια κοινωνικά προβλήματα επιλύουν?

2. Κάνετε μια μελέτη σχετικά με το θέμα
"Ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων στην
οικονομία της κοινότητάς σας;" (εκπόνηση έκθεσης 500
λέξεων)
3. Ποια ευάλωτη ομάδα θέλετε να βοηθήσετε?
Γράψτε μια περιγραφή αυτής της ομάδας.
•

Ποιες είναι οι βασικές της ανάγκες?
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•
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•

Τεστ αυτό-αξιολόγησης:
1. Η Κοινωνική Οικονομία:
α) τοποθετεί το άτομο στο κέντρο της ευημερίας της κοινωνίας
β) τοποθετεί την κοινότητα στο κέντρο της ευημερίας της κοινωνίας
γ) τόσο το άτομο όσο και η κοινότητα βρίσκονται στο κέντρο της ευημερίας
δ) στο κέντρο της ευημερίας είναι τα συμφέροντα της επιχείρησης
2. Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός μπορεί να είναι κοινωνική επιχείρηση εάν:
α) είναι δημόσιας χρησιμότητας
β) είναι ιδιωτικής χρησιμότητας
γ) λαμβάνει κοινωνική ενίσχυση
δ) λαμβάνει χρηματοδότηση από την κυβέρνηση
3. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι:
α) πρόσωπο με κοινωνική αποστολή
β) επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνική αποστολή
γ) έργο με κοινοτική αποστολή
δ) ένας οργανισμός με κοινωνική αποστολή
4. Συνεταιρισμός είναι:
α) ένας μη κυβερνητικός οργανισμός
β) εμπορική εταιρεία ιδιωτικής χρησιμότητας
γ) ιδιοκτησία των εργαζομένων και με συγκεκριμένο επιχειρηματικό αντικείμενο
δ) κοινή δραστηριότητα μεταξύ δύο οργανισμών στον τομέα του εμπορίου
5. Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να:
α) αυτοσυντηρείται με ίδιους πόρους
β) να χρησιμοποιεί μόνο δημόσιους πόρους
γ) να χρησιμοποιεί μόνο ιδιωτικούς πόρους
δ) να χρησιμοποιεί μόνο δωρεές

Απάντηση

1.

α

2.

α

3.

β

4.

γ

5.

α
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κοινωνικοσ αντικτυποσ και
κοινωνικη αλλαγη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παγκοσμιοποίηση, κοινωνική αλλαγή και ευημερία
Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις
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Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

“Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των κοινωνικών οργανισμών. Όσο
περισσότερο παγκοσμιοποιείται η οικονομία, τα χρήματα και οι πληροφορίες,
τόσο μεγαλύτερη είναι η σημασία της κοινωνίας», Peter Drucker

Παγκοσμιοποίηση, κοινωνική αλλαγή και ευημερία
Η επιρροή της παγκόσμιας οικονομίας στη διαμόρφωση της εθνικής κοινωνικής
πολιτικής εντάθηκε την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν δύο τάσεις στον τομέα αυτό. Το
ένα είναι προς την παγκοσμιοποίηση των συμφερόντων και το συνδυασμό τους σε
υπερεθνικούς οργανισμούς. Η άλλη τάση είναι αμοιβαία - η δημιουργία ομάδων και
τοπικών κοινοτήτων.
Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις
Οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να θεωρηθούν ως συλλογικές αντιδράσεις στα
κοινωνικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι κοινωνικό όταν είναι κοινωνικά
αναγνωρισμένο.
Πολλά
βασικά
κοινωνικά
προβλήματα
είναι
«κοινωνικά
κατασκευασμένα». Δεδομένου ότι οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι απόψεις των ανθρώπων
εξαρτώνται από την κοινωνία στην οποία ζουν, αυτοί μοιράζονται κοινές βασικές
αντιλήψεις. Αυτό μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται
κάποια θέματα.
Ο καθορισμός μιας κοινωνικής πρόκλησης έχει δύο πτυχές: να δούμε το
πρόβλημα και να δούμε την ευκαιρία. Η κατανόηση του γιατί υπάρχει το πρόβλημα και
των τρόπων μέσω των οποίων εκδηλώνεται θα επιτρέψει την εξεύρεση λύσης γύρω από το
πρόβλημα προσδιορίζοντας τους αναξιοποίητους πόρους και δημιουργώντας ευκαιρίες
για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Παράδειγμα: Το κοινωνικό πρόβλημα θα
μπορούσε να είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχουν περιθωριοποιηθεί από την κοινωνία
(όπως φυλακισμένοι ή μετανάστες). Η κοινωνική πρόκληση είναι να συμπεριληφθούν
αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνική ζωή και να αυξηθεί η αλληλεπίδρασή τους με τους
άλλους και η λύση μπορεί να είναι η χρήση των αναξιοποίητων πόρων όπως κάποιο
δίκτυο εθελοντών και ένας αριθμός ευκαιριών ώστε τα άτομα αυτά μπορούν να
συμμετέχουν και να σχετιστούν με άλλα μέλη της κοινωνίας.

Σελίδα
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Οι περισσότερες από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι
πολυδιάστατες. Η ρύπανση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η κοινωνική απομόνωση, ο
αναλφαβητισμός, η παχυσαρκία, η ανεργία, η παραβατική συμπεριφορά και η βία
έχουν τις ρίζες τους σε πολλαπλές αιτίες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την
ίδια παρέμβαση. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε για την κατάσταση, τόσο μεγαλύτερες
είναι οι πιθανότητες επιτυχίας για την πραγματοποίηση αλλαγών που έχουν ως
αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τον πληγέντα πληθυσμό.

Πλαίσιο για τον καθορισμό κοινωνικής αλλαγής:
1. Τι προσπαθείς να αλλάξεις;
Η κοινωνική πρόκληση θα πρέπει να οριστεί σε μία πρόταση και να διατυπωθεί όσο το
δυνατόν σαφέστερα και πιο συνοπτικά, ώστε να μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα σε όσους
ήδη εμπλέκονται (ομάδα στόχος, ενδιαφερόμενοι κ.λπ.) ή σχεδιάζουμε να εμπλέξουμε
στο μέλλον (συνεργάτες, εθελοντές, οργανώσεις, χορηγοί, κοινότητα).
2. Ποιος επηρεάζεται;
Ποιος επηρεάζεται από αυτή την πρόκληση; Αφορά ορισμένες ομάδες περισσότερες από
άλλες (με βάση την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εκπαίδευση ή την εθνικότητα); Το
εισόδημα και η κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού σχετίζονται με την πρόκληση (οι
ομάδες χαμηλού εισοδήματος είναι πιο ευάλωτες στον αποκλεισμό και την κοινωνική
απομόνωση). Ποιοι άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την πρόκληση; (π.χ. θρησκεία,
εθνικό και φυλετικό υπόβαθρο, φυσική κατάσταση, πνευματικές ικανότητες /
αναπηρίες, εκπαίδευση, κατάρτιση, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.)
3. Πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί;
Εκτός από την κοινωνικοδημογραφική κατανομή, πρέπει να καθοριστεί η γεωγραφική
κατανομή (εντοπισμός). Πού είναι το πρόβλημα? Πόσο διαδεδομένο ή περιορισμένο;
Μήπως επηρεάζει τους ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη ή συγκεντρώνεται σε μια
συγκεκριμένη τοποθεσία; Συχνά η τοπική κατάσταση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από
τον εθνικό μέσο όρο.
4. Γιατί προέκυψε αυτή η πρόκληση; Τι την προκαλεί;
Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να μας φέρει στις ρίζες της πρόκλησης.
Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν. Η ρίζα ίσως
να μην είναι πάντοτε προφανής και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να
αποδειχθεί χρήσιμος η βαθύτερη ανάλυση του προβλήματος. Όσο πιο βαθιά εντοπιστεί
η κύρια αιτία, τόσο θα μπορούσε να δημιουργηθεί η πιο αποτελεσματική λύση και να
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα προκύψει.
5. Πώς η αιτία επηρεάζει την πρόκληση και τα αποτελέσματά της;
Δεν είναι αρκετή η καταγραφή των βασικών αιτιών. Μια ανάλυση του τρόπου με τον
οποίο καθεμία από αυτές τις αιτίες συνδέεται με την πρόκληση πρέπει να αναπτυχθεί
περαιτέρω και να καταδείξει τον μηχανισμό με τον οποίο οι αιτίες έχουν αυτές τις
επιπτώσεις/αποτελέσματα. Μερικές φορές αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση πολλαπλών
οδών που οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα και καθένα από αυτά θα προσφέρει μια
διαφορετική ευκαιρία για την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής.
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✔ Οι αποκλίσεις αναφέρονται σε παραβίαση κοινωνικών κανόνων και κοινωνικών
«προτύπων». Σημάδια απόκλισης στην κοινωνική συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων
απαιτούν την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων κοινωνικών μέτρων. Οι
αποκλίσεις συνδέονται άμεσα με κοινωνικά προβλήματα, παραδείγματα των
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Απόκλιση

οποίων είναι η χρήση ναρκωτικών μεταξύ των νέων, η εγκληματική συμπεριφορά,
η ενδοοικογενειακή βία, η φυλετική προκατάληψη, ο εκφοβισμός στο σχολείο
κλπ. Οι αποκλίσεις ενδέχεται να έχουν ρίζες σε διάφορες αιτίες. Οι θεωρίες που
εξηγούν τις αποκλίσεις είναι:
✔ Γενετική θεωρία: Ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι έμφυτα. Αυτό θα
σήμαινε ένα σχετικά σταθερό σύνολο προβλημάτων και τη συνέχισή τους από
γενιά σε γενιά.
✔ Υποκουλτουρική θεωρία. Οι άνθρωποι αποκλίνουν επειδή είναι μέρος της
αποκλίνουσας υποκουλτούρας. Έχουν διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και
πρότυπα συμπεριφοράς που διαμορφώνονται όταν προσαρμόζονται σε
διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες.
✔ Λειτουργική θεωρία. Οι κοινωνίες καθορίζουν τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι.
Η λειτουργικότητα πέρα από την τυπική κοινωνική κατανόηση δεν αποτελεί
κοινωνικό πρόβλημα εφόσον δεν υπονομεύονται τα θεμέλια της κοινωνίας.
Κοινωνική Ανισότητα
Η ανισότητα πρέπει να θεωρείται ως σφάλμα μέσα κοινωνία ως προς τη δίκαιη και
ικανοποιητική μεταχείριση των ανθρώπων. Η ύπαρξη ανισότητας καθορίζει το επίπεδο
των διακρίσεων στην κοινωνία. Τα μοντέλα ανισότητας που απορρέουν από πρακτικές
διακρίσεων είναι τρία:
✔ Ιεραρχική ανισότητα: η κοινωνία έχει κατασκευαστεί σε πυραμιδική μορφή, με
τη βάση και την κορυφή απομακρυσμένες. Όσο πιο αιχμηρή είναι η πυραμίδα,
τόσο πιο άνιση είναι η κοινωνία. Η ιδέα της ισότητας μπορεί να υλοποιηθεί αν η
κορυφή πυραμίδα ενωθεί σταδιακά με τη βάση της και αντίστροφα.
✔ Διαστρωμάτωση: Οι άνθρωποι ομαδοποιούνται ανάλογα με την κοινωνική τους
θέση. Μόνο άτομα και ομάδες του ιδίου επιπέδου στην κοινωνία μπορούν να
έχουν ίσες ευκαιρίες.
✔ Κοινωνικός διαχωρισμός. Η κοινωνία χωρίζεται από το φύλο, την ηλικία, την
εθνότητα, τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, το εισόδημα / πλούτο και πολλά
άλλα. Αυτός ο τύπος ανισότητας δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί χωρίς να αλλάξει
η στάση των ατόμων προς τον εαυτό τους και τους άλλους.
Οι κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων
επικεντρώνονται σε τρεις κύριους στόχους:

✔
Ισότιμο αποτέλεσμα. Η κοινωνική πολιτική επιδιώκει να επιτύχει τα
καλύτερα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον.
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✔
Ίσες ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ότι κάθε ομάδα ή άτομο έχει δίκαιες
πιθανότητες να ανταγωνιστεί με άλλους εντός ή / και έξω από την κοινότητα.
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✔
Ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση ομάδων και ατόμων παραβλέποντας το
φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και καλύπτοντας τις
ανάγκες τους.

Κοινωνικές καινοτομίες, επιπτώσεις και κοινωνικές αλλαγές
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένες στην επίλυση κοινωνικών
προβλημάτων. Η λύση τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Προϊόν
Υπηρεσία
Τεχνολογία
Διαδικασία
Οργάνωση
Στρατηγική μάρκετινγκ (τιμολόγηση, προώθηση, διανομή)

Συνήθως οι λύσεις είναι κοινωνικές καινοτομίες, επειδή χρησιμοποιούν
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

νέες

Κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες και καλύτερες λύσεις για υπάρχουσες κοινωνικές
προκλήσεις.

Οι καινοτομίες μπορεί να είναι:
α) Προϊόν ή υπηρεσία: Νέο προϊόν ή υπηρεσία ή νέα προσέγγιση στην παραγωγή.
Παράδειγμα: το προϊόν είναι πιο προσαρμοσμένο στο κοινό-στόχο, πιο προσιτό,
βιώσιμο (ανθεκτικό) ή πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής
β) Επιχειρηματικό μοντέλο: Η επιχείρηση έχει δημιουργήσει βιωσιμότητα μέσω
επιχειρηματικού μοντέλου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Παράδειγμα:
συνδυασμός διαφόρων πόρων με διαφορετικό τρόπο, εύρεση νέων πηγών
χρηματοδότησης, εντοπισμός νέων πόρων κλπ.
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δ) Διανομή: Το προϊόν, η υπηρεσία ή το σύστημα διαπερνά την αγορά-στόχο μέσω
καναλιών διανομής που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί και που επιτρέπουν στο
προϊόν / την υπηρεσία να φθάσει στην ομάδα στόχο. Παραδείγματα: χρήση νέων
μορφών μεταφορέων, λιανοπωλητών, ανασχεδιασμός υφιστάμενων διαύλων
διανομής, χρήση κοινωνικών μέσων, κοινωνική δικτύωση κ.λπ. για τη
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γ) Λειτουργίες (εσωτερικές καινοτομίες): Η κοινωνική επιχείρηση σχεδιάζει
επιχειρησιακές διαδικασίες που επιτρέπουν την επίτευξη του υψηλότερου
κοινωνικού αντικτύπου με το χαμηλότερο κόστος. Παράδειγμα: Εσωτερικό
σύστημα και διαδικασίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, καινοτόμα
συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, δημιουργία αποτελεσματικού
συστήματος ανατροφοδότησης κλπ.

μεγιστοποίηση του αριθμού των τελικών χρηστών και την προσέγγιση του
περιθωριοποιημένου και απομακρυσμένου πληθυσμού.

Τα έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας
Τα παρακάτω βήματα είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για ανάλυση και ομαδικές συζητήσεις
για την εξεύρεση λύσης για ένα κοινωνικό πρόβλημα μέσω μιας κοινωνικής
καινοτομίας. Είναι τα εξής:
Προτροπές, έμπνευση και διάγνωση: γιατί χρειαζόμαστε κοινωνικές
αλλαγές (κρίση, κακές επιδόσεις, κοινωνικά προβλήματα κλπ.), Διάγνωση
του θέματος και ορισμός των βασικών αιτιών του προβλήματος.
Προτάσεις και ιδέες: το στάδιο της δημιουργίας ιδεών. Εδώ εμπλέκονται
διάφορες δημιουργικές μέθοδοι όπως καταιγισμός ιδεών, mind-mapping,
ονειροπόληση, παιχνίδια ρόλων κλπ.
Πρωτότυπα και δοκιμές: εδώ οι ιδέες και οι λύσεις δοκιμάζονται στην
πράξη. Αυτό γίνεται μέσω ελεγχόμενων δοκιμών όπου λαμβάνεται
ανατροφοδότηση που μας δείχνει εάν οι λύσεις χρειάζονται βελτίωση.
Διατήρηση: Η ιδέα γίνεται μια καθημερινή πρακτική. Η κοινωνική
επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική
βιωσιμότητά της και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
συνεχίσει την επιτυχημένη πρακτική.
Κλιμάκωση και διάχυση: Πρόκειται για το στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης
της κοινωνικής καινοτομίας και για την παραγωγή περισσότερων
κοινωνικών αλλαγών. Θα μπορούσε να γίνει μέσω διαφόρων μηχανισμών,
όπως η αδειοδότηση και η δικαιόχρηση, η διάδοση ορθών πρακτικών, η
κατάρτιση κ.λπ.
Συστηματική αλλαγή: Αυτός είναι ο απώτερος στόχος της κοινωνικής
καινοτομίας. Συνήθως περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση πολλών στοιχείων:
του κοινωνικού κινήματος, επιχειρηματικών μοντέλων, νόμων και
κανονισμών, υποδομών, τεχνολογιών και ολόκληρου του νέου
παραδείγματος σκέψης και πράξης.

✔ Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες / άτομα
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Οι λύσεις θα μπορούσαν να είναι ποικίλες, αλλά γενικά επικεντρώνονται σε:
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✔ Παροχή ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για μειονεκτούσες
ομάδες και άτομα
✔ Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα
✔ Κοινοτική υποστήριξη
✔ Δραστηριότητες και εκδηλώσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη
Η λύση συνδέεται στενά με τον κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος οδηγεί σε κοινωνικές
αλλαγές που μπορούν να μετρηθούν και να εκτιμηθούν αξιολογώντας έτσι τη συμβολή
(ή τον αντίκτυπο) του κοινωνικού εγχειρήματος.

Social
innovΚοινωνικ
ή
Καινοτομία/λύ
σηation/
Solution

Social
ImpaΚοινωνι
κός
Αντίκτυποςct

Κοινωνική
Αλλαγήge

Κοινωνικός αντίκτυπος είναι η επίδραση στους ανθρώπους και τις κοινότητες που
συμβαίνει ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας.

Παραδείγματα θετικού αντίκτυπου είναι:
✔ Μείωση της φτώχειας μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων
✔ Ενισχυμένη υγεία και ευεξία
✔ Ισότητα των φύλων
✔ Κοινωνική δικαιωσύνη

✔ Υποστήριξη και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών
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(π.χ.,
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✔ Βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων
περιθωριοποιημένες ομάδες, κοινότητα και αρχές)

✔ Κοινωνική ένταξη

Θεωρία της Αλλαγής
Η θεωρία της αλλαγής (ΘτΑ) εξηγεί και δείχνει πώς και γιατί μια επιθυμητή αλλαγή
αναμένεται να συμβεί μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Επικεντρώνεται στο "μέσο" μεταξύ
των ενεργειών και των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας ή στο πώς συμβαίνει ο
μετασχηματισμός των πόρων και πώς αυτό οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ΘτΑ
ορίζει πρώτα τους μακροπρόθεσμους στόχους και στη συνέχεια ερευνά προς τα πίσω για
να προσδιορίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εξηγεί τις διαδικασίες αλλαγής
περιγράφοντας αιτιώδεις δεσμούς σε πρωτοβουλίες και ενέργειες και είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη για αξιολόγηση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικούς
οργανισμούς, κυβερνητικούς οργανισμούς ή κοινωνικές επιχειρήσεις για την προώθηση
της κοινωνικής αλλαγής.
Είναι περισσότερο από ένα εργαλείο σχεδιασμού και αξιολόγησης, διότι δείχνει τη
διανομή των δυναμικών της εξουσίας και περιλαμβάνει τις διάφορες προοπτικές των
συμμετεχόντων.
Η θεωρία της αλλαγής ακολουθεί τα εξής πρότυπα::

Προσδιορισμός
μακροπρόθεσμων στόχων
Χαρτογράφηση προς τα πίσω
και σύνδεση αποτελεσμάτων
Προσδιορισμός υποθέσεων
Ανάπτυξη δεικτών
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Η επιτυχία της Θεωρίας της Αλλαγής έγκειται στην ικανότητά της να επιδεικνύει
πρόοδο / επιτεύγματα. Ως εκ τούτου, η ΘτΑ θα πρέπει να συνδυαστεί με μετρήσιμους
δείκτες που να δείχνουν ότι η πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική. Η ΘτΑ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της έναρξης
και της αξιολόγησης του έργου μιας κοινωνικής επιχείρησης. Αποτελεί πολύτιμο
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Προσδιορισμός παρεμβάσεων

εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός κοινωνικού επιχειρηματικού
οργανισμού.
Παράδειγμα του πώς λειτουργεί η Θεωρία της Αλλαγής:

Ποιο είναι το
πρόβλημα που
πρέπει να λυθεί;

Ποιο είναι το
βασικό κοινό /
ομάδα στόχου;

Ποιο είναι το
σημείο εισόδου /
τρέχουσα
κατάσταση;

Ποια μέτρα
πρέπει να
ληφθούν για την
επίτευξη αλλαγής;

Μετρικοί δείκτες
για την εργασία
σας;

Ποια είναι η
μακροπρόθεσμη
αλλαγή;

Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου
Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς το
αποτέλεσμα είναι περισσότερο από αριθμούς, αλλά αφορά την αλλαγή ζωής, τη βελτίωση
των προτύπων ποιότητας, την ενίσχυση της ευημερίας, την ενδυνάμωση, την κοινωνική
ένταξη και ακόμη και την ευχαρίστηση των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσετε
με επιτυχία αυτές τις υποκειμενικές εμπειρίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις. Ένας
τρόπος μέτρησης του αντίκτυπου είναι ο αριθμός των ατόμων από την ομάδα-στόχο στα
οποία έχουν φτάσει τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης, αλλά
ακόμα και τότε ο αριθμός δεν μπορεί να μας πει για το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Σελίδα

Ορισμένοι δείκτες για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου περιλαμβάνουν
την Κοινωνική Απόδοση των Επενδύσεων (SROI) και τη βιβλιοθήκη Δεικτών
Αναφοράς Αντικτύπου και Προτύπων Επενδύσεων (IRIS). To πρώτο μετράει τη
σχέση μεταξύ των τιμών εισόδου και εξόδου (παράδειγμα: πόσες θέσεις εργασίας
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Ο αντίκτυπος είναι ένας συγκριτικός δείκτης. Μετράται όταν συγκρίνεται με την
αρχική κατάσταση. Εάν θέλετε να μετρήσετε τις επιπτώσεις που έχετε δημιουργήσει ή
τα αυξημένα κοινωνικά οφέλη, θα πρέπει να συγκρίνετε τα στατιστικά στοιχεία πριν και
μετά από μια ορισμένη περίοδο εργασίας του οργανισμού σας (ή μετά την ολοκλήρωση
ενός ορισμένου χρονικού πλαισίου του έργου). Για παράδειγμα, αν εργάζεστε για
λιγότερη βία και εγκληματικότητα σε ορισμένες πόλεις, θα πρέπει να εξετάσετε τα αρχικά
δεδομένα εγκληματικών πράξεων, κατάχρησης αλκοόλ, βίαιων περιστατικών κλπ και να
τα συγκρίνετε με τα δεδομένα μετά την παρέμβασή σας. Εάν υπάρχει μια ορατή μείωση
των αρνητικών πρακτικών, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ως κοινωνικός αντίκτυπο που
συνδέεται άμεσα με το έργο της εταιρείας σας. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, υπάρχει
η πιθανότητα τα συμπεράσματα να είναι λανθασμένα και οι αλλαγές να οφείλονται στην
πραγματικότητα σε άλλους λόγους.

δημιουργήθηκαν για κάθε 100 ευρώ που επενδύθηκαν στην εταιρεία). Το δεύτερο είναι
μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει περισσότερες από 400 μετρήσεις
επιδόσεων για τη μέτρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών
επιπτώσεων.
Ο κοινωνικός αντίκτυπος μπορεί να παρατηρηθεί βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα. Η δημιουργία μίας διαρκούς κοινωνικής αλλαγής ως αποτέλεσμα του
έργου της επιχείρησης μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή και δεκαετίες και να εκτείνεται
πολύ πέρα από τον συνηθισμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες ότι είστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη του
τελικού στόχου. Αυτοί οι δείκτες ίσως να μην σημαίνουν απαραίτητα την επίτευξη της
διαρκούς αλλαγής που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία κάποια μέρα, αλλά είναι ένα
ενδιάμεσο αποτέλεσμα που είναι μετρήσιμο και μπορεί να δείξει ότι ακολουθείτε τη
σωστή κατεύθυνση.

Μπορούμε να μετρήσουμε τον κοινωνικό
αντίκτυπο από:
⮚ Τον όγκο παραγόμενων και πωληθέντων
αγαθών και υπηρεσιών
⮚ Τον αριθμό των θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν
⮚ Τον αριθμό των ατόμων από την ομάδαστόχο που ενεπλέχθησαν
⮚ Τον αριθμό καταρτισμένων ατόμων
⮚ Το ποσοστό ανάπτυξης (πχ. Ανάπτυξη του
πράσινου τομέα)
⮚ Τη μείωση του ποσοστού ανεργίας
⮚ Τη μείωση των επιπέδων φτώχιας
⮚ Την αύξηση της προσβασιμότητας σε
κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα από περιθωριοποιημένες ομάδες

Σελίδα

⮚ Δίνει ανατροφοδότηση, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τα προγράμματα και
τις δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βρείτε τις ανάγκες
βελτίωσης και τα κενά των επιδόσεων (μεταξύ των αναμενόμενων και των
αποτελεσμάτων)
⮚ Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και στοχοθέτηση του κοινωνικού έργου,
στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
⮚ Παρέχει δεδομένα για αναφορά σε χρηματοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους
και συμβάλλει στην υπευθυνότητα
⮚ Μετρώντας τον αντίκτυπο, συλλέγουμε ιστορίες και δεδομένα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο μάρκετινγκ και επικοινωνίας
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Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου είναι σημαντική γιατί:

⮚ Ο εντυπωσιακός αντίκτυπος διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών,
προσελκύει νέους χορηγούς και αυξάνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των
σχεδίων (όπως η υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις)
⮚ Τα δεδομένα θα μπορούσαν να μοιραστούν με άλλους συνεργάτες και
κοινωνικές επιχειρήσεις (ως διάδοση των βέλτιστων πρακτικών).

“
Αναπτύξτε την επιτυχία
από τις αποτυχίες. Η
αποθάρρυνση και η
αποτυχία είναι δύο από τα
πιο σίγουρα βήματα προς
την επιτυχία.

”

1

Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και εντοπισμός
κοινωνικών αναγκών και ευκαιριών για την
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

2

Μάθηση
και
εφαρμογή
δεξιοτήτων
που
σχετίζονται με την καινοτόμο αντιμετώπιση των
κοινωνικών αναγκών, σύνταξη και υποβολή
προτάσεων
σε
χορηγούς,
συγκέντρωση
κεφαλαίων, γνώση βασικών οικονομικών και
νομικών γνώσεων, διαχείριση ομάδων, πόρων και
αποτελεσμάτων.

3

Ανάλυση και αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
των δραστηριοτήτων, των ρόλων, των ομάδων και
των πόρων. Προσέλκυση, παρακίνηση και
διατήρηση ανθρώπων – ακόλουθων
της
κοινωνικής αλλαγής.

Dale Carnegie

4

5

Παρουσίαση, πειθώ, δημιουργία και ανάπτυξη
μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων με τρίτα
μέρη, όπως μέσα ενημέρωσης, χορηγούς,
δωρητές, εθελοντές.

Δημιουργία, πρόσληψη και διαχείριση πόρων,
δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικού
σχεδίου.

Σελίδα

Γνώσεις και δεξιότητες
που θα οδηγήσουν σε
κοινωνική αλλαγή
change
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" Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία "

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες:
1. Παιχνίδι στην τάξη: Το παιχνίδι των λεμονιών
Πηγή: Anti-Bias Werkstatt. Methodenbox: Demokratie lernen und
Anti-Bias Arbeit

Περιγραφή της δραστηριότητας:
- Δώστε ένα λεμόνι σε κάθε μέλος της ομάδας.
(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
άλλο φρούτο όπως μήλα, αχλάδια, μπανάνες ή γενικά αντικείμενα όπως
βότσαλα, κουμπιά, μολύβια κλπ.). Ζητήστε από όλους να κοιτάξουν
προσεκτικά τα φρούτα τους, να τα εξετάσουν για διακριτικά σημάδια,
χρωματισμό, μυρωδιά, να αισθανθούν την υφή τους, κτλ)
- Ενθαρρύνετε κάθε άτομο να προσωποποιήσει το λεμόνι του, δίνοντάς του
ένα όνομα. Αφήστε λίγα λεπτά για αυτή τη δραστηριότητα και στη συνέχεια
συλλέξτε τα φρούτα σε ένα καλάθι / τσάνταShake the basket to mix the
fruits
- Απλώστε τα λεμόνια στο πάτωμα
- Ζητήστε από κάθε άτομο να έρθει και να συλλέξει το λεμόνι του
- Όταν ο καθένας βρει το λεμόνι του / της, ξεκινήστε συζήτηση. Οι
προτεινόμενες ερωτήσεις είναι: Πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό
είναι το λεμόνι σας; Ήταν εύκολο ή δύσκολο να βρεις το λεμόνι σου; Ποια
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχει το λεμόνι σου; Τι μπορεί να μας πει η
εμπειρία μας με τα λεμόνια για τη συμπεριφορά μας προς τους
ανθρώπους;
Στόχος του παιχνιδιού: Για να εκτιμηθούν οι μεμονωμένες διαφορές και τα ειδικά
χαρακτηριστικά. Να ξεκινήσει συζήτηση για τα στερεότυπα και την ισότητα
ευκαιριών. Να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες για την ετερογένεια εντός
(υποτιθέμενων ομοιογενών) ομάδων. Να τονίζει την ατομικότητα μέσα σε μια ομάδα
ανθρώπων.
Εξετάστε τα στερεότυτα:

-
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-

Έχουν όλα τα λεμόνια το ίδιο χρώμα; Το ίδιο σχήμα; Ξεκινήστε συζήτηση.
Αντικατοπτρίστε σε αυτή τα στερεότυπα που υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων
διαφορετικών πολιτισμών, φύλων και εθνοτήτων.
Τι σχέση έχουν αυτά τα λεμόνια με την καθημερινή σας εργασία ή ζωή;
Είχατε ποτέ μια πρώτη εντύπωση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων
και αφού γνωρίσατε καλύτερα το άτομο / ομάδα, αισθανθήκατε ότι η
πρώτη σας εντύπωση ήταν λανθασμένη;
Χρειαζόμαστε κατηγοριοποιήσεις και γενικεύσεις; Πότε είναι χρήσιμες;
Τι κίνδυνοι/προβλήματα κρύβονται πίσω από τις γενικεύσεις;

Σελίδα
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"Για μένα, δεν είσαι τίποτε περισσότερο από ένα μικρό αγόρι που είναι ακριβώς όπως εκατό
χιλιάδες άλλα μικρά αγόρια. Και δεν έχω καμία ανάγκη από εσένα. Και εσύ, από την
πλευρά σου, δεν έχεις καμία ανάγκη από μένα. Για σένα, δεν είμαι τίποτα περισσότερο από
μια αλεπού σαν εκατό χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Αλλά αν με εξημερώσεις, τότε θα
χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Για μένα, θα είσαι μοναδικός σε όλο τον κόσμο. Σε εσένα,
θα είμαι μοναδική σε όλο τον κόσμο ... Αλλά θυμήσου: είσαι υπεύθυνος για αυτό που έχεις
εξημερώσει ". Antoine Saint Exupery
2. Δείτε το βίντεο
“Victoria and Albert Museum”: “How does social change happen?”,
https://www.youtube.com/watch?v=j2BQ5ZAkD9Q, μέρος της έκθεσης του
μουσείο “You Say You Want A Revolution?” (λες πως θες μια επανάσταση;), το
news Peeks μίλησε με τους Noam Chomsky, Kathleen Cleaver, Devon Thomas,
Angela Phillips, Erin Pizzey, Peter Tatchell, Sylvia Boyes, Peter Kennard, και Red
Saunders.`
3. Γράψε μία έκθεση, 20-25 προτάσεων. Θέμα: Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική
Αλλαγή

Σελίδα
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4. Συζήτηση: Προτείνετε έναν κατάλογο παραγόντων που θα ενθάρρυναν την
κοινωνική αλλαγή. Πώς θα συνεισφέρατε στην παρουσία αυτών των παραγόντων στη
χώρα καταγωγής σας;

Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία
Branch, K., 2019. Guide to social impact assessment: a framework for assessing
social change. Routledge.
Brown, D.L. and Schafft, K.A., 2011. Rural people and communities in the 21st
century: Resilience and transformation. Polity.
http://politybooks.com/ruralchapter6/
Castells, M.(Ed.), 2004. The network society: A cross-cultural perspective. North
Hampton, MA: Edgar Elgar.
Campbell, A., & Converse, P. E. (Eds.), 1972. The human meaning of social change.
Russell Sage Foundation.
Carty, V., 2018. Social movements and new technology. Routledge.
Daneke, G., Priscoli, J.D. and Garcia, M., 2019. Public involvement and social
impact assessment. Routledge.
Cronin, M.J. and Dearing, T.C. eds., 2017. Managing for social impact: Innovations
in responsible enterprise. Springer.
Hofstede, G., 2011. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context,
Online Readings in Psychology and Culture (ORPC)
Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The open book of social innovation,
The Young Foundation
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

Διαχείριση Κοινωνικών
Επιχειρηματικών
Οργανισμών (ΚΕ)
Αποστολή, Δομή. Διαχείριση και Σχεδιασμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αποστολή της κοινωνικής επιχείρησης
Δομή της κοινωνικής επιχείρησης
Σχεδιασμός και προετοιμασία
Εκκίνηση
Διαχείριση και οργάνωση
Η ομάδα
Παρακολούθηση
Δραστηριότητες για αναγνώστες

Σελίδα
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Η κοινωνική επιχείρηση περνάει από τέσσερα στάδια:
1. Όραμα: Ορισμός της κοινωνικής ανάγκης, δημιουργία ιδεών και λύσεων,

ανάλυση δυνάμεων και αδυναμιών (τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε),
παρακίνηση συνεργατών, υποστηρικτών, κοινοτήτων.
2. Εξερεύνηση:

Έρευνα αγοράς, δοκιμή του τι είναι
επιχειρηματικού σχεδίου και εύρεση κεφαλαίου εκκίνησης

εφικτό,

ανάπτυξη

3. Εκκίνηση: Δημιουργία επιχειρήσεων και διαχείριση ικανοτήτων, έναρξη πορείας

προς τη βιωσιμότητα και την επιτυχία
4. Ανάπτυξη: Επέκταση σε νέες αγορές, προσέγγιση περισσότερων ομάδων στόχων,

προσφορά νέων προϊόντων / υπηρεσιών

ΟΡΑΜΑ
Γέννηση ιδεών
Κίνητρο

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Εφικτοί στόχοι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Έναρξη
Επιβίωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σελίδα
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Κλιμάκωση της ΚΕ
Αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου

“Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Αποστολή μιας νέας ΚE

Η αποστολήείναι ο κύριος μακροπρόθεσμος
στόχος

ενός

οργανισμού,

δηλαδή

ο

καθορισμός της συνολικής συμπεριφοράς
μιας

κοινωνικής

επιχείρησης

στην

επιχειρηματική σκηνή. Ο βασικός λόγος για
τον οποίο δημιουργείται μια επιχείρηση είναι
η αποστολή της. Μόλις μια επιχείρηση
ολοκληρώσει την αποστολή της, δεν είναι
πλέον απαραίτητη.

Παραδείγματα:
• παροχή πρόσβασης στην αγορά εργασίας
για τα άτομα που κινδυνεύουν από τη
φτώχεια,
• οικοδόμηση και ανάπτυξη των κοινωνικών
και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ευάλωτων
ομάδων με τις οποίες εργάζεται ο
επιχειρηματίας,
• ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα
σημαντικά κοινωνικά προβλήματα τα οποία
αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας,
•
ανάπτυξη
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας ως τομέα σε μια
δεδομένη χώρα ή περιοχή,

Σελίδα
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• δημιουργία κεφαλαίων για την υποστήριξη
κοινωνικών προγραμμάτων

Δομή της Κοινωνικής Επιχείρησης
Η δομή της κοινωνικής επιχείρησης είναι ένα από τα πρώτα που πρέπει να
καθοριστούν εκ των προτέρων. Υπάρχουν πολλές επιλογές που θα μπορούσαν να
ληφθούν υπόψη:
1) Έναρξη της νέας κοινωνικής επιχείρησης εντός ήδη υπάρχουσας οργάνωσης.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα νέο τμήμα, ένα πρόγραμμα ή ένα έργο ενός
μεγαλύτερου οργανισμού, ένα νέο υποκατάστημα, μια κοινοπραξία, ή μια
ποικιλία άλλων δημιουργικών ρυθμίσεων. Αυτό μπορεί να είναι κυβερνητικό ή
ιδιωτικό ίδρυμα, ακαδημαϊκός φορέας ή επαγγελματικός σύλλογος. Η
δημιουργία ενός οργανισμού είναι δαπανηρή. Απαιτεί χρόνο, πόρους, νομική
εμπειρογνωμοσύνη, γραφειοκρατία και συνεχιζόμενο κόστος φορολογίας,
λειτουργίας, προσωπικού και συντήρησης. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
ανταγωνίζονται συχνά για πολύτιμους πόρους ενώ μπορούν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να επιτύχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα - είτε πρόκειται
για την προσοχή των ανθρώπων ή για χρηματοδότηση.
2) Έναρξη μέσα σε έναν ήδη υπάρχοντα οργανισμό και ανεξαρτησία αργότερα. Αυτό
μπορεί να προσφέρει πολύτιμο χρόνο και πόρους για τη δοκιμή και τη βελτίωση
του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
3) Νέα επιχειρηματική οργάνωση (όπως εταιρεία, συνεταιρισμός, φιλανθρωπικό
ίδρυμα - βλ. Κεφάλαιο 1).
Σχεδιασμός και προετοιμασία:
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⮚ Ορίστε το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΚΕ. Καθορίστε ποιους
συγκεκριμένους στόχους θέτει η ΚΕ σας, τι είδους αλλαγής η
επιχειρηματική σας ιδέα θέλει να πετύχει.
⮚ Περιγράψτε τα άτομα, τις ομάδες ή τις κοινότητες στις οποίες
απευθύνονται οι αρχικοί στόχοι της ΚΕ (ποιοι είναι, τι έχουν να κάνουν,
πώς θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της ΚΕ).
⮚ Περιγράψτε τις ικανότητες, την εμπειρογνωμοσύνη και τις δυνάμεις σας
(ως ομάδα και μεμονωμένα για κάθε μέλος της ομάδας) και πώς μπορούν
να σας βοηθήσουν στην επίλυση του κοινωνικού προβλήματος.
⮚ Κάντε έναν κατάλογο των ατόμων, ομάδων (επίσημων ή ανεπίσημων) και
των κοινοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν την ιδέα της ΚΕ σας με
πόρους, ιδέες και/ή εργασία.
⮚ Κάντε μία λίστα δράσεων που ο οργανισμός σας δεν μπορεί να υλοποιήσει,
αλλά είναι σημαντικές για την έναρξη της ΚΕ σας. Ερευνήστε και εμπλέξτε
σχετικές εταιρίες ή μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
⮚ Αναλύστε τους περιορισμούς και τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσετε πριν την έναρξη της ΚΕ
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Βήμα πρώτο: Αναλύστε λεπτομερώς την αγορά-στόχο σας, τους στόχους σας και τους
περιορισμούς. Γνωρίστε εκ των προτέρων τι θέλετε να επιτύχετε, τι μπορείτε να
επιτύχετε και τι δεν μπορείτε να επιτύχετε:

Βήμα δεύτερο:
Κάντε ανάλυση των εμπλεκομένων μερών - ποιοι είναι οι
συμμετέχοντες, οι ομάδες στόχοι, οι εταίροι, οι υπεργολάβοι, οι υποστηρικτές, οι τελικοί
χρήστες εκτός της ομάδας στόχου:
⮚ Καταγράψτε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που μπορεί να ενδιαφέρονται για
αυτό το κοινωνικό εγχείρημα
⮚ Προσδιορίστε το ενδιαφέρον του κοινού για την επίλυση αυτού του
ζητήματος.
⮚ Ποιες ενέργειες και απόπειρες έχουν γίνει μέχρι στιγμής από άλλους
επίσημους και άτυπους οργανισμούς για την αντιμετώπιση του
προβλήματος που θέλει να αντιμετωπίσει η ΚΕ. Εάν είναι διαθέσιμο, κάντε
μια λίστα.
⮚ Προσεγγίστε και εμπλέξτε τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της καθιέρωσης
αξιόπιστων καναλιών επικοινωνίας
Βήμα τρίτο: Κάντε μια περιβαλλοντική ανάλυση της συγκεκριμένης περιφέρειας /
βιομηχανίας (οικονομική, πολιτική, δημογραφική, κοινωνική, τεχνολογική,
νομοθετική). Ποιες είναι οι αναπτυξιακές ευκαιρίες όπως για παράδειγμα στήριξη και τα
σχέδια ανάπτυξης της περιφέρειας;
Βήμα τέταρτο: Αποφασίστε πώς να βρείτε πηγές χρηματοδότησης. Αναζητήστε
συγκεκριμένα προγράμματα / επιχορηγήσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
οικονομικά την επιχείρηση. Κάνετε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων
(προαιρετικά), επικοινωνήστε και προσελκύστε επιχειρηματίες επενδυτές, χορηγούς και
υποστηρικτές.
Βήμα πέμπτο: Εξετάστε την τοπική αλυσίδα εφοδιασμού. Η τοπική αλυσίδα
εφοδιασμού αποτελείται από όλους τους υφιστάμενους και προσιτούς προμηθευτές οι
οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παραδώσουν τα επιθυμητά υλικά,
προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατά την ανάλυσή τους, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην
οικονομική προσιτότητα, το κόστος, την τεχνολογία και το επίπεδο καινοτομίας.
Βήμα έκτο: Αναλύστε τους ανταγωνιστές - ποια είναι τα βασικά ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα. Είναι δυνατόν να συνεργαστούμε μαζί τους για την επίτευξη του κοινού
κοινωνικού σκοπού μας;
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Βήμα έβδομο: Προετοιμάστε μια λίστα συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης της
απόδοσης. Πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί;
Να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Αναπτύξτε σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση
κρίσεων και να περιγράψτε τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων
και γεγονότων.

Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕ
6 ΒΗΜΑΤΑ, 16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΔΟΜΗ
Τι θέλω να αλλάξω;
Ποια εξειδίκευση και ποια εμπειρία έχω;
Τι είδους οργάνωση πρέπει να δημιουργήσω;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τι χρειάζονται / θέλουν / αγοράζουν από εμένα οι
άνθρωποι;
Τι μπορώ να δώσω / παράγω / πουλήσω σε αυτούς;

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ποιος εργάζεται παράλληλα με την οργάνωσή μου;
Πού μπορώ να βρω τη θέση μου στην αγορά;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Πώς θα ενεργήσω και με ποιο κριτήριο;
Ποια είναι η αξία της οργάνωσης και του προϊόντος
μου;
Ποια κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας επιλέγω;

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ποιοι είναι οι πόροι του οργανισμού;
Πόσα χρήματα χρειάζονται για την υλοποίηση ενός
έργου;
Πώς θα κατανείμει εγκαίρως και με τον βέλτιστο
τρόπο τους πόρους η οργάνωση;

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
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Σε ποιον δίνω / παράγω / πουλάω;
Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να εισέλθω στην αγορά;
Ποιος είναι στην ομάδα μου;

Εκκίνηση της κοινωνικής επιχείρησης:
●

●
●

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
απαραίτητο για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της επιχείρησης. Οι
δραστηριότητες είναι: α) βασικές δραστηριότητες: ειδικές για το έργο και β)
υποστηρικτικές δραστηριότητες (όπως logistics, μεταφορές, μαρκετινγκ, η
προώθηση, η παράδοση, παρακολούθηση, κτλ)
Σχεδιασμός και εκτέλεση της εκκίνησης: σχεδιασμός μιας δημόσιας εμφάνισης,
εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού, αφίσες, παρουσία στα ΜΜΕ κτλ
Πρόσληψη των σωστών μελών για την ομάδα σας.

Διαχείριση της κοινωνικής επιχείρησης:
Υπάρχουν ορισμένες αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαχείριση μιας
κοινωνικής επιχείρησης:
✔ Διαφάνεια. Αυτό αναφέρεται στη ροή πληροφοριών τόσο εντός της οργάνωσης
όσο και σε σχέση με τον έξω κόσμο. Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων σημαίνει
ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια κριτήρια
χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και από ποιον. Η διαφάνεια στη
λογιστική σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κρυφές πληροφορίες σχετικά με ορισμένες
δαπάνες και έσοδα.
✔ Ευθύνη. Αυτό αναφέρεται στο "ποιος είναι υπεύθυνος για το τι." Ως ομάδα, είστε
υπεύθυνοι να εργαστείτε από κοινού για να επιτύχετε τα κοινωνικά αποτελέσματα
που έχετε θέσει για να δημιουργήσετε για τους τελικούς χρήστες σας, αλλά
επιμέρους τμήματα (ή τα άτομα) έχουν συγκεκριμένες ευθύνες για καθήκοντα
και αποτελέσματα (π.χ. ο Οικονομικός Διευθυντής φροντίζει πρωτίστως θέματα
που αφορούν τα οικονομικά, τα έσοδα, τα έξοδα, τη φορολογία κ.λπ.)

Η ομάδα
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Τις περισσότερες φορές, ένας από τους συνιδρυτές αναλαμβάνει το ρόλο του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Πρόκειται για το πρόσωπο που προωθεί την αποστολή του
οργανισμού, το οποίο υπηρετεί ως αντιπρόσωπός του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το
πρόσωπο της οργάνωσης και εργάζεται για τη συγκέντρωση υποστήριξης από άλλους και
επίσης είναι συχνά το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την απόδοση του οργανισμού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον επικεφαλής της
εκτελεστικής εξουσίας να περιβάλλει τον εαυτό του με τη σωστή ομάδα για την
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Η ομάδα είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κοινωνικής
επιχείρησης και ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία. Η οικοδόμηση της σωστής
ομάδας είναι ένα από τα πιο δύσκολα μέρη του κοινωνικού εγχειρήματος. Τα μέλη της
ομάδας πρέπει όχι μόνο να διαθέτουν το σωστό σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά πάνω απ 'όλα πρέπει να δεσμευτούν για το όραμα της
κοινωνικής επιχείρησης και να εργαστούν για την επίτευξή του, παρά τις πιθανές
αποτυχίες και θυσίες που θα πρέπει να κάνουν. Μπορεί να υπάρχουν περίοδοι που οι
άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται ή να εργάζονται για πολλές
ώρες σε δυσμενείς, ανθυγιεινές και άβολες συνθήκες ή ακόμα και να πάρουν
πραγματικά ρίσκα για τη ζωή και την ασφάλειά τους.

οικοδόμηση της οργάνωσης. Άλλες εκτελεστικές θέσεις είναι ο επικεφαλής λειτουργός
που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες και την παραγωγή, ο επικεφαλής των
οικονομικών, ο επικεφαλής μάρκετινγκ κτλ. Ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, η
κοινωνική επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από λίγα μόνο άτομα που συνεργάζονται
και επικοινωνούν συνεχώς χωρίς ρητές σχέσεις υποταγής, ενώ άλλες εταιρείες μπορεί να
χρειάζονται μια πολύπλοκη οργανωτική δομή αποτελούμενη από πολλά τμήματα με
καθορισμένες ευθύνες και κανάλια επικοινωνίας
Οι λειτουργίες διαχείρισης ομάδας περιλαμβάνουν:
✔ Πρόσληψη και επιλογή ομάδων, ειδικών και υπεργολάβων ανάλογα με τις
ανάγκες του έργου
✔ Προετοιμασία περιγραφών εργασίας και συμβολαίων
✔ Καθορισμός και μοίρασμα ρόλων, λειτουργιών και ευθυνών μεταξύ των μελών
της ομάδας
✔ Υποστήριξη και αποτελεσματική επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έλεγχος / Εποπτεία / Παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων εκκίνησης της ΚE

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕ

Έλεγχος είναι το καθήκον του διαχειριστή να
διασφαλίσει

ότι

οι

δραστηριότητες

σε

έναν

οργανισμό εκτελούνται σύμφωνα με το σχέδιο. Ο
έλεγχος εγγυάται επίσης την αποτελεσματική και
αποδοτική χρήση των οργανωτικών πόρων για την
επίτευξη των στόχων. Η εποπτεία στη διαχείριση
της έναρξης λειτουργίας της ΚE αναφέρεται στην
καθοδήγηση. Η εποπτεία δίνει στους υπαλλήλους
συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει,
παρακολουθώντας

τις

προσπάθειές

τους

και

κρατώντας τους υπόλογους για συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Η παρακολούθηση ελέγχει την
πρόοδο

σε

ενδεχομένως

σχέση

με

τα

χρειάζονται

σχέδια,

τα

οποία

τροποποίηση

βάσει

ανατροφοδότησης.
Η ανάπτυξη ευκαιριών για τα μέλη της ομάδας είναι η
διαχείριση ταλέντων σε νεοσύστατες ΚΕ. Αυτό
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
• Δίνουμε ένα χέρι βοηθείας σε δύσκολες καταστάσεις.
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• Υποστήριξη απο ομιλητές προερχόμενους από την
κοινότητα, ένα τοπικό κολέγιο ή απο τους δικούς σας
υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να εκπαιδεύσουν την
υπόλοιπη επιχείρηση σε ένα τομέα στον οποίο ειναι
έμπειροι (Skye Larsen, 2018)

47

• Διατομεακή κατάρτιση και ομαλή μετάβαση μεταξύ των
τμημάτων

Παρακολούθηση επιδόσεων:
⮚ Διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης κάθε σταδίου ενός έργου πριν από
την έναρξη του επόμενου, με την κατάρτιση ενός κατάλληλου χρονοδιαγράμματος
για τις επιμέρους δραστηριότητες.
⮚ Αξιολόγηση της αντιστοιχίας μεταξύ προγραμματισμού και πραγματικής
εφαρμογής σε κάθε στάδιο
⮚ Προγραμματισμός των αναγκαίων ανθρώπινων, οικονομικών, τεχνικών πόρων σε
όλα τα στάδια για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων σύμφωνα με τα
καθορισμένα χρονικά όρια, τον προϋπολογισμό και τα πρότυπα ποιότητας.
⮚ Η αξιολόγηση της προόδου περιλαμβάνει μεμονωμένες αξιολογήσεις των μελών
της ομάδας για την εργασία που ολοκληρώθηκε και για το χρονοδιάγραμμα
⮚ Διοικητική, τεχνική, οικονομική αξιολόγηση: αξιολόγηση της χρησιμοποίησης
και πρόβλεψης των πόρων
⮚ έλεγχος χρόνου
χρονοδιάγραμμα)

(συστηματική

παρακολούθηση

συμμόρφωσης

με

το

⮚ Αναγνώριση προβλημάτων στις δραστηριότητες που υλοποιούνται (σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και προγραμματισμένο σύστημα παρακολούθησης)
⮚ Προετοιμασία ενδιάμεσων αναφορών (επίσημο έγγραφο που βασίζεται στις
παρατηρήσεις και ελέγχους που αναφέρονται παραπάνω)

Δημόσια ευθύνη
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✔ Ετήσια αναφορά στις Εθνικές Μονάδες
✔ Αναφορές με τις τρέχουσες δραστηριότητες (συχνά δημοσιεύονται σε
διαδικτυακούς τόπους με ανοικτή πρόσβαση)
✔ Δημοσίευση τελικών τεχνικών και οικονομικών στοιχείων για την αξιολόγηση της
υλοποίησης του έργου
✔ Αναφορά σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησης (με συγκεκριμένες
μονάδες μέτρησης)
✔ Προώθηση καλών πρακτικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων
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Σε περίπτωση που η κοινωνική επιχείρηση υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους και
οργανισμούς (όπως επιχορηγήσεις, προγράμματα, κα), η διοίκηση της ΚΕ θα πρέπει να
προετοιμάσει την απαραίτητη μορφή αναφορών που θα υποβάλει στις αρμόδιες αρχές.
Αυτά τα έγγραφα τυπικά περιλαμβάνουν:

Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία
Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

1. Παρακολουθήστε τα βίντεο
a) Ανακαλύψτε τους παράγοντες επιτυχίας και καταγράψτε τους.
https://youtu.be/nlXKcpgPP6M
b) Γράψτε τρία γεγονότα που σας εντυπωσιάζουν και τρία τα οποία δεν πιστεύεται
https://www.youtube.com/watch?v=ez3CWXQrgVo
c) Παρέχετε μια σύντομη επισκόπηση του σχεδίου ΣΑΣ.
Μπορεί να είναι το μέλλον σας!
https://youtu.be/Fqch5OrUPvA

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΣΩΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
α) Καταρτίστε μια λίστα με πιθανά προϊόντα ή / και υπηρεσίες που θα μπορούσατε να προμηθεύσετε
εσείς και η ομάδα σας στην αγορά.
β) Κάντε μια λίστα με προϊόντα ή / και υπηρεσίες που μπορείτε πραγματικά να παραδώσετε - αυτό
είναι η δική σας ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ .
γ) Δημιουργήστε μια λίστα με τους πόρους που θα χρησιμοποιείτε / ξοδεύετε για να παραδώσετε το
προϊόν ή την υπηρεσία.

Σελίδα
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3. Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική σας
νεοσύστατη ΚΕ!

2. Παιχνίδι ρόλων:
Χρησιμοποιήστε ένα παιχνίδι ρόλων για να προσομοιώσετε ένα
πραγματικό σενάριο:
a) Εξηγήστε το σενάριο
b) Αναθέστε σε κάθε μέλος διαφορετικό ρόλο. Εξηγήστε σε
αυτόν λεπτομερώς ποια είναι τα καθήκοντά του, ο τρόπος
λειτουργίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά του, ακόμη και πώς
θα έπρεπε να νιώθει στη δεδομένη κατάσταση
c) Αυτοσχεδιάστε μια συζήτηση ή δράση
d) Δώστε χώρο για να μοιραστείτε διαφορετικές απόψεις και προοπτικές, αναζητώντας
μια αμοιβαία επωφελή λύση

Το παιχνίδι ρόλων προάγει τις εκφράσεις στάσεων, απόψεων και αξιών των διαφόρων
ενδιαφερομένων / συμμετεχόντων. Αναπτύσσει ενσυναίσθηση και εμπλοκή στο θέμα. Το
σενάριο πρέπει να είναι ρεαλιστικό και συναφές με το θέμα που συζητείται. Πρέπει να
παρέχει αρκετές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες, τα
κίνητρά τους, τους στόχους, τις ενέργειές τους κλπ. Οπτικά βοηθήματα, όπως ταινίες και
φωτογραφίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις αντιλήψεις πιο
ρεαλιστικές.
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πηγή: Active Learning Methodologies
https://pdst.ie/sites/default/files/teaching%20toolkit%20booklet%20without%20keyskills.pdf
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Guide for the Ambitious Social Entrepreneur, London
https://www.clearlyso.com/wp-content/uploads/2013/03/ClearlySo-Guidefor-the-Ambitious-Social-Entrepreneur-3rd-Edition.pdf
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Κλιμάκωση ενός
Κοινωνικού
Επιχειρηματικού
Οργανισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αναπτυξιακές προσεγγίσεις για την εκκίνηση μιας κοινωνικής επιχείρησης
Εσωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
Εξωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
Ανοικτή πρόσβαση και διάδοση καλών πρακτικών
Απειλές της επέκτασης
Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Αναπτυξιακές
επιχείρησης

προσεγγίσεις

για

την

εκκίνηση

μιας

κοινωνικής

Η διαδικασία επιχειρηματικότητας για οποιαδήποτε κοινωνική επιχείρηση
ακολουθεί συνήθως τον αλγόριθμο:

Ανάλυση της
Τρέχουσας
Κατάστασης

Εύρεση Λύσης /
Κοινωνική
Καινοτομία

Ενθάρρυνση
Συμμετοχής
Ενδιαφερομένων
Μερών

Επιχειρηματικός
Σχεδιασμός

Παροχή
Χρηματοδότησης

Οργάνωση και
Διαχείριση

Μάρκετινγκ /
Προσέγγιση
ατόμων

Μέτρησή του
Αντίκτυπου

Ανάπτυξη και
Επέκταση

Η κλιμάκωση είναι μια διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης της
επιχείρησης. Μόλις δημιουργήσετε και ξεκινήσετε μια επιτυχημένη οργάνωση, θα
πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε το επόμενο βήμα και πώς να μεγιστοποιήσετε ακόμη
περισσότερο τον αντίκτυπό σας. Η κλιμάκωση περιλαμβάνει:
1. Κλιμάκωση των λειτουργιών σας για μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα
2. Κλιμάκωση του όγκου παραγωγής
3. Κλιμάκωση της πρόσβασης (εισερχόμενοι σε νέες αγορές και αποκτώντας

πρόσβαση σε περισσότερα άτομα με τις δραστηριότητές σας)
4. Δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με άλλους σε ευρύτερο πλαίσιο
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δράσεων.

Η αύξηση του αντίκτυπού σας δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο η αύξηση του επιπέδου
των δραστηριοτήτων ή του όγκου παραγωγής
αγαθών και υπηρεσιών. Η αύξηση των
δραστηριοτήτων αυτών δεν οδηγεί πάντα σε
αύξηση του αντίκτυπου..
Επιπλέον,
υπάρχουν
πολλές
κατευθύνσεις στις οποίες η επιχείρηση μπορεί
να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, θα μπορούσε
να επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο (εργασία σε
διαφορετικά μέρη) ή να επεκτείνει το
δημογραφικό
πεδίο
(φθάνοντας
σε
διαφορετικούς ανθρώπους).
Μπορεί επίσης να σημαίνει διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Αυτές οι προσεγγίσεις θα οδηγήσουν στην επέκταση του πλάτους και του
βάθους του αντίκτυπου.

Η επέκταση της επιχείρησης μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους:

Αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων στους οποίους έχετε πρόσβαση
Αυξάνοντας τον αντίκτυπο που έχετε στους ανθρώπους στους οποίους έχετε
πρόσβαση
Αύξηση του εύρους του κοινωνικού σας αντίκτυπου πέραν των άμεσων
τελικών χρηστών
Αύξηση του μεριδίου αγοράς σας στην υπάρχουσα αγορά στην οποία
δραστηριοποιήστε
Προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες που ήδη έχετε
Είσοδος σε νέες αγορές, είτε σε νέα περιοχή είτε σε διαφορετική ομάδαστόχο
Εσωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν αυξάνοντας τον αριθμό των
χρηστών ή αγοραστών, αναπτύσσοντας ολοένα και πιο ευρέως διαθέσιμα καταστήματα,
γραφεία ή μονάδες. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος ανάπτυξης μιας νέας
κοινωνικής επιχείρησης. Είναι μια μορφή οργανικής ανάπτυξης που βασίζεται σε
υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, προσωπικό και δεξιότητες. Βασικές προκλήσεις
περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, διατηρώντας ταυτόχρονα
υψηλή ποιότητα προϊόντος.
Διαποικίληση
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Η ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. Πρέπει να
συμμορφώνονται με τα ίδια ποιοτικά πρότυπα όπως τα προϊόντα / υπηρεσίες που
παράγει ήδη η εταιρεία. Η ποικιλομορφία πρέπει να συμπεριληφθεί ως μέρος του
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Η διαποικίληση συνεπάγεται τη χρήση διαφόρων πόρων και δραστηριοτήτων για
την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση
οδηγεί τόσο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

αναπτυξιακού οράματος, αλλά μερικές φορές οι πόροι (υλικά, ανθρώπινο δυναμικό ή
τεχνολογία) μπορεί να μην επιτρέψουν την ταχεία επέκταση μέσω της διαποικίλησης.
Βελτιστοποίηση της διανομής - μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου
Το κοινωνικό εγχείρημα μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του
βελτιστοποιώντας τη διανομή και τα κανάλια παράδοσης που χρησιμοποιούνται σήμερα.
Μπορεί νη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά
να εξακολουθεί να μην μπορεί να φτάσει σε όλους τους χρήστες που χρειάζεται για τον
ένα ή τον άλλο λόγο. Η περίπτωση του νοσοκομείου φροντίδας ματιών Aravind δίνει ένα
κλασικό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίσετε ανθρώπους στις
απομακρυσμένες, αγροτικές περιοχές (μέσω κινητών νοσοκομείων) που διαφορετικά δεν
θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία για την τύφλωση και σε χειρουργικές
επεμβάσεις. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κατανομή, πρέπει να ληφθούν τα
ακόλουθα βήματα:
α) Συλλογή ανατροφοδότησης από υπάρχοντες πελάτες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη
β) Έρευνα σε αγορά πελατών στους οποίους η επιχείρηση δεν έχει φτάσει ακόμα
γ) Δοκιμές διαφορετικών επιλογών μέσω μικρών δοκιμαστικών δειγμάτων

Μεγιστοποίηση της παραγωγής μεγιστοποίση των κοινωνικών
επιπτώσεων
Οι κύριες τεχνικές για τη μεγιστοποίηση της
παραγωγής είναι τρεις:
•
τόνωση της ζήτησης μαζί με
•
αύξηση της παραγωγικότητας
•
δικτύωση με τις κοινότητες που χρειάζονται το
προϊόν
•
επέκταση της έκτασης της προσφοράς
φθάνοντας στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές
όπου χρειάζεται το προϊόν
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Μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου
σημαίνει η κάλυψη των κοινοτικών ανάγκών για
ανάπτυξη και η δημιουργία όρεξης για καινοτομίες
και αλλαγές. Οι κύριες τεχνικές για τη
μεγιστοποίηση των επιπτώσεων είναι τρεις:
• να κατανοήσουν σε βάθος οι πελάτες τη φύση του
προϊόντος / υπηρεσίας
• να γίνει εμφανής η ποιότητα του προϊόντος /
υπηρεσίας και ταυτόχρονα να προσφέρεται σε
προσιτή τιμή
• να συνδεθεί το προϊόν / η υπηρεσία με έναν
στόχο / αποστολή

Εξωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
Η επέκταση περιλαμβάνει επίσης τη μετάβαση έξω από την επιχείρηση σε
συνεργασίες με άλλους. Εσείς από μόνοι σας δεν είστε σε θέση να φτάσετε στο πλήρες
φάσμα της αλλαγής που στοχεύετε. Το πρώτο βήμα προς τον συλλογικό αντίκτυπο είναι
να κάνετε ένα βήμα πίσω και να προσελκύσετε και άλλους. Παράδειγμα επέκτασης του
αντίκτυπου εξωτερικά είναι η δημιουργία δικτύου για την άσκηση πιέσεων και την
υποστήριξη κοινωνικής πολιτικής ή η δημιουργία επιχειρηματικών ενώσεων με άλλες
εταιρείες. Άλλος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δικαιοπαροχή (franchising) των
δραστηριοτήτων σας σε άλλους, παρέχοντάς τους την τεχνογνωσία και τους πόρους για
να κάνουν ό, τι κάνετε.
Δικαιοπαροχή (franchising)
Το franchising είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου διανέμονται αγαθά,
τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αγορά. Εφαρμόζεται μέσω στενής και συνεχιζόμενης
συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών - του δικαιοπάροχου και του δικαιοδόχου. Ο
επιχειρηματίας δίνει στους δικαιούχους το δικαίωμα και ταυτοχρόνως τους αναθέτει την
υποχρέωση να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους σύμφωνα με την τον τρόπο
λειτουργίας/αντίληψη της αρχικής επιχείρησης
Οι υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου είναι:
●
Να είναι ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος χρήστης ενός ονόματος εταιρείας, εμπορικού
σήματος ή άλλου ειδικού χαρακτηριστικού του δικτύου franchise.
●
Να παρέχει αρχική κατάρτιση σε μεμονωμένους δικαιοδόχους και να τους
παρέχει εμπορική και τεχνική υποστήριξη μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στη
σύμβαση.
Οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου είναι:
●
Να βοηθήσει τον δικαιοπάροχο στην εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης,
δηλαδή να διευκολύνει τον δικαιοπάροχο να κρίνει σωστά τα επιτεύγματα και τα
οικονομικά αποτελέσματα.
●
Να παρέχει στον δικαιοπάροχο ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτού πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις του και στα έγγραφα του.
●
Να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο (όπως αναφέρεται στη σύμβαση) δικαιώματα
αμοιβής franchise ή άλλη μορφή αμοιβής
Τι είναι η τεχνογνωσία;
Σε γενικές γραμμές, η τεχνογνωσία αναφέρεται στη γνώση και την εμπειρία
στον τομέα της τεχνολογίας ή άλλου δημιουργικού στοιχείου που μπορεί να
εφαρμοστεί από εξουσιοδοτημένη και ενημερωμένη ομάδα ή άτομο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνογνωσία αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης και
νομικής προστασίας.
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Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επίσης μια ευρέως χρησιμοποιούμενη
μέθοδος μεταφοράς τεχνογνωσίας. Συνήθως, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν
παρέχεται συγκεκριμένη πρακτική εμπειρία και όταν το προσωπικό χρειάζεται να
αποκτήσει ορισμένες συνήθειες και δεξιότητες παραγωγής.
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Η κατοχή τεχνογνωσίας μπορεί να κερδίσει οικονομικά πλεονεκτήματα
έναντι των ανταγωνιστών. Η τεχνογνωσία παρέχεται μέσω της απαραίτητης
τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο Κοινωνικό
Επιχειρηματία

Εξωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων

ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ
•
Υπηρεσίες επωνυμίας και
άλλης βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
καθώς και τεχνογνωσία.
•
Ο δικαιοδόχος μπορεί να
απασχοληθεί,
εντός
της
προθεσμίας που ορίζεται στη
σύμβαση,
για
την
εφαρμογή
τεχνικών
και
τεχνολογικών
μεθόδων έναντι άμεσων ή έμμεσων
πληρωμών

Το franchising είναι μια μορφή
επιχείρησης με την οποία ο
ιδιοκτήτης (δικαιοπάροχος) ενός
προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας
μεθόδου υποχρεώνει και επιτρέπει
στους
συνδεδεμένους
αντιπροσώπους (δικαιοδόχους) να
το/τη
διανέμουν
ενώ
συμμορφώνονται με ορισμένους
κανόνες.

Χαρακτηριστικά Franchising

Οι υποχρεώσεις του
δικαιοπάροχου είναι να
αναπτύξει μια ιδέα
βασισμένη τουλάχιστον
σε μία πιλοτική
επιχείρηση. Ο
δικαιοδόχος είναι
νόμιμος χρήστης ενός
ονόματος εταιρείας και
των οργανωτικών
ιδιοτήτων.

3
Ο δικαιοδόχος έχει
υποχρέωση να εργαστεί
για την ανάπτυξη της
επιχείρησης του
franchise. Πρέπει να
προστατεύει τα
συλλογικά συμφέροντα
καθώς και το καλό
όνομα του δικτύου
franchising.
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Ο δικαιοπάροχος είναι
ο δημιουργός του
δικτύου franchise,
αποτελούμενος από τον
δικαιοπάροχο και
διάφορους
δικαιοδόχους, και είναι
ο μακροπρόθεσμος
ηγέτης τους. Ο
δικαιοπάροχος παρέχει
εκπαίδευση στους
δικαιοδόχους.
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Κλιμάκωση μέσω επίσημων σχέσεων με άλλους παρόχους
1. Συνεργασία με άλλους φορείς
Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και να
αναπτυχθούν κάνοντας αποκλειστικές συνεργασίες με άλλους οργανισμούς. Αυτές οι
εταιρικές σχέσεις θα μπορούσαν να έχουν διάφορες μορφές και μοντέλα συνεργασίας.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση θυγατρικών, η δημιουργός εταιρεία διατηρεί σχεδόν
αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά της, ενώ οι θυγατρικές διατηρούν την αυτονομία τους
μόνο όσον αφορά την εσωτερική εργασία και την πρόσληψη προσωπικού.
2. Υιοθέτηση από την κυβέρνηση
Η υιοθέτηση από την κυβέρνηση είναι ένας άλλος τρόπος για να ένα επιτυχημένο
κοινωνικό εγχείρημα και να το εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Η ανεξάρτητη
επιχείρηση μπορεί να επιδείξει βέλτιστες πρακτικές σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η
κυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών και καινοτομιών
για ευρεία εφαρμογή.
3. Προάσπιση Ιδεών και Χάραξη Πολιτικής
Η επιρροή του τρόπου με τον οποίο γίνονται τα πράγματα εκτός της επιχείρησής σας,
μπορεί να θεωρηθεί ως το τελικό βήμα για την κλιμάκωση του αντίκτυπού σας. Αυτό
περιλαμβάνει τον καθορισμό νέων τάσεων , την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών
και άλλων ενδιαφερομένων και την οικοδόμηση μιας πλατφόρμας προάσπισης ιδεών,
ώστε να επιτευχθούν περισσότερες αλλαγές ακόμη και σε νομοθετικό επίπεδο. Μπορείτε
να ενώσετε τις δυνάμεις σας με άλλους ενδιαφερόμενους για να ασκήσετε πιέσεις για
αλλαγές πολιτικής ή για κατανομή πόρων σε μεγαλύτερο κοινωνικό επίπεδο. Η
δημιουργία και η διάδοση της γνώσης είναι ένας άλλος τρόπος διάδοσης πληροφοριών,
ιδεών και τεχνογνωσίας.
Ανοικτή πρόσβαση και διάδοση καλών πρακτικών
⮚ Κατάρτιση και διαπιστευμένοι κύκλοι εκπαίδευσης
Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους στην
κοινότητα, εκπαιδεύοντας άλλους οργανισμούς και βελτιώνοντας την ποιότητα των
προϊόντων. Αυτό μπορεί να είναι μέρος επίσημα διαπιστευμένων κύκλων εκπαίδευσης ή
πιο συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα από την
ίδια την ομάδα της κοινωνικής επιχείρησης.
⮚ Δίκτυα σχεδιασμένα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών
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⮚ Παροχή υλικών ανοιχτού κώδικα και προώθηση της κατάρτισης

59

Η ανταλλαγή γνώσεων μέσω δικτύων μπορεί να είναι τόσο άτυπη όσο και επίσημη.
Αυτό περιλαμβάνει τη διοργάνωση φόρουμ που φέρνει κοντά υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων με άλλους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύει πορίσματα, αποτελέσματα και
απόψεις. Είναι, επίσης, ένας τρόπος ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και την
εμπειρία τους για την παροχή υλικού ανοιχτού κώδικα - εγχειριδίων, οδηγών,
απεικονίσεων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών. Αυτό μπορεί να φτάσει σε μεγάλο
αριθμό οργανισμών.
Απειλές της επέκτασης
Η ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης παρουσιάζει ευκαιρίες, αλλά και μια
σειρά απειλών και δεν είναι πάντα η καλύτερη απόφαση. Στην πραγματικότητα, η
υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη μπορεί να σας κάνει να παρεκκλίνετε από τους στόχους
σας, παρουσιάζοντας κινδύνους γραφειοκρατίας, αναποτελεσματικότητας και αύξησης
της απόστασης μεταξύ της διαχείρισης και της πρώτης γραμμής (εργοδότες, κοινότητα,
εθελοντές, τελικοί χρήστες). Η επέκταση θέτει επίσης μερικές φορές την ποιότητα της
εργασίας σε κίνδυνο. Η ανάπτυξη μπορεί ακόμα να επιβαρύνει τους πόρους και να θέσει
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα επιτυχίας.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακρίνει κανείς εάν η στιγμή είναι καλή για ανάπτυξη
ή αν η σταθεροποίηση μπορεί να είναι καλύτερη τακτική.
Τέλος, η ανάπτυξη δεν σημαίνει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, η προσέγγιση
περισσότερων ανθρώπων ή η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι οι στόχοι σας πληρούνται καλύτερα ή ότι οι αλλαγές στις κοινωνίες είναι
για καλό.

Απαραίτητες πληροφορίες πριν την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων:
Είναι οικονομικά βιώσιμος ο οργανισμός σας; Δείχνουν τα στοιχεία ότι το κόστος και τα
έσοδα τείνουν σύμφωνα με τις αρχικές οικονομικές σας προβλέψεις;
Έχει αποδειχθεί ο κοινωνικός σας αντίκτυπος; Τα αποτελέσματα από την αρχική σας
παρακολούθησή έχουν εκπληρώσει τους στόχους κοινωνικού αντίκτυπου που ορίσατε
The Young Social Entrepreneur's Book of Guidelines and Checklists
πριν ξεκινήσετε;
Τι δείχνει η ανατροφοδότηση που συλλέχθηκε από τους αρχικούς πελάτες σας; Υπάρχει
ζήτηση και ικανοποίηση για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε;
The Young Social Entrepreneur's Book of Guidelines and Checklists
Ποιες θα είναι οι τεχνικές και διοικητικές εισροές που απαιτούνται για την κλιμάκωση;
Ποιοι φυσικοί και οικονομικοί πόροι απαιτούνται; Έχετε αυτούς τους πόρους;
ΤιThe
πιέσεις
θαSocial
φέρει
αυτό στην επιχείρησή
σας και
ποιες
επενδύσεις χρειάζεται να κάνετε
Young
Entrepreneur's
Book of Guidelines
and
Checklists
για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις πιέσεις;
The Young Social Entrepreneur's Book of Guidelines and Checklists
Έχετε εξετάσει τους κινδύνους επέκτασης; Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις της
ανάλυσης PESTEL στη νέα σας αγορά; Τι μέτρα μπορείτε να ακολουθήσετε για να
αντιμετωπίσετε αυτές τις απειλές και να μετριάσετε τον κίνδυνο;
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Επίσης, σκεφτείτε ποια νέα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα σε
σας στους νέους τόπους δραστηριοτήτων σας. Αναθεωρήστε, συνεχίστε και αξιοποιήστε την
αρχική διαδικασία συν-δημιουργίας σε κάθε βήμα της επέκτασης σας. Αυτή είναι η πρώτη
επένδυση που μπορείτε να κάνετε, η οποία θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την επιτυχία
σας.

Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο Κοινωνικό
Επιχειρηματία

Δραστηριότητες για τους
αναγνώστες

Δείτε το βίντεο

1

Christine Clifford: Selling the Invisible: Four Keys To Selling
Services
https://www.youtube.com/watch?v=4HdA924aqbM

Απάντησε την ερώτηση
Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αγοράζουν /
συμπεριλαμβάνουν / χρησιμοποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία σας?

Ξεκινήστε μια έρευνα

2

Τι είδους ομάδες θα συμπεριλάβετε στην έρευνά σας για να
κατανοήσετε τη στάση των πελατών απέναντι στο προϊόν / την
υπηρεσία σας; Περιγράψτε τις ομάδες και δικαιολογήστε την επιλογή
σας.

3

Δείτε το βίντεο
Jenifer Willing: How Can "Traditional" Business Use Partnerships
to Scale and Create Social Impact? ://youtu.be/fOprCKDHPks

Απάντησε την ερώτηση
Τι / Ποιος σας εμπνέει; Περιγράψτε αυτό το φαινόμενο /
προσωπικότητα. Ποια από τα χαρακτηριστικά του / της έχετε; Κάνε
μία λίστα..

Προσδιορίστε και μελετήστε άλλους επιχειρηματίες και οργανισμούς
που εργάζονται στον τομέα των επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρει.
Εξερευνήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Δημιουργήστε
λίστες με τα πιο χρήσιμα και τα μη χρήσιμα συστατικά των
προϊόντων / υπηρεσιών.

61

Ξεκινήστε μια έρευνα
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4

Τεστ αυτοαξιολόγησης “Κλιμάκωση ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού
Οργανισμού”

1. Τι σημαίνει ο όρος «Κλιμάκωση της ΚΕ»;
α) Κλιμάκωση είναι μια κατάσταση επέκτασης της αναζήτησης του προϊόντος της
επιχείρησης
β) Κλιμάκωση είναι μια περίοδος έναρξης καλύτερης πώλησης
a) Κλιμάκωση είναι η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης μιας
επιχείρησης
b) Κλιμάκωση είναι ένα πρόγραμμα για την εσωτερική ανάπτυξη της ομάδας
2. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «τεχνογνωσία» για την κλιμάκωση μιας ΚΕ;
α) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να δημιουργήσει καταρτίσεις ανοιχτής
πρόσβασης
β) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να αυξήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο σε
κοινωνική αλλαγή
γ) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να λάβει αποφάσεις βασισμένες σε
αποδεικτικά στοιχεία
δ) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να επισημοποιήσει τις σχέσεις της με άλλους
3. Η διαποικίληση είναι:
α) διαδικασία χρησιμοποίησης ποικίλων δραστηριοτήτων και των πόρων
β) κατάσταση μεταφοράς γνώσεων
γ) αναδιανομή πόρων
δ) ανάπτυξη πενταετούς πλάνου δράσης
4. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα franchising και ανοικτούς πόρους για
να αναπτύξουμε την επιχείρηση;
α) Ναι, και οι δύο προσεγγίσεις αλληλοσυμπληρώνονται και όλοι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ειδική μεθοδολογία της ΚΕ.
β) Ναι, οι ανοιχτοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταρτίσεις
γ) Όχι, αν η ομάδα της ΚΕ διαχειρίζεται την ανάπτυξη εταιρειών franchising οι ανοιχτοί
πόροι θα αποκαλύψουν την τεχνογνωσία της ΚΕ
δ) Όχι, σε περιπτώσεις franchising, οι ανοιχτοί πόροι/ανοιχτές καταρτίσεις θα αυξήσουν
τον ανταγωνισμό

Απάντηση

1.

γ

2.

β

3.

α

4.

γ
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Ανθρώπινο δυναμικό στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την
επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης. Η οικοδόμηση της τέλειας ομάδας είναι ίσως το
πιο δύσκολο κομμάτι για την ίδρυση του κοινωνικού εγχειρήματος. Τα μέλη της ομάδας
δεν πρέπει μόνο να έχουν το σωστό σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να κάνουν τη
δουλειά τους, πρέπει να δεσμεύονται για το όραμα της κοινωνικής επιχείρησης και να
εργάζονται για την επίτευξή του, παρά τις πιθανές αποτυχίες και θυσίες που θα πρέπει
να υπομείνουν. Μπορεί να υπάρχουν περίοδοι που οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται
χωρίς να πληρώνονται ή να εργάζονται για πολλές ώρες σε δυσμενείς, ανθυγιεινές και
άβολες συνθήκες ή ακόμα και να πάρουν πραγματικά ρίσκα για τη ζωή και την ασφάλειά
τους.
Κτίζοντας την ομάδα
Ένα κοινό λάθος που κάνουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες κατά την οικοδόμηση της
επιχείρησής τους είναι ότι προσπαθούν να κάνουν τα πάντα μόνοι τους. Τελικά, η
ικανότητα ανάθεσης και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού αποδεικνύεται ζωτικής
σημασίας για την κλιμάκωση των λειτουργιών και την αύξηση του αντίκτυπου. Η εύρεση
ανθρώπων με παρόμοιο τρόπο σκέψεις, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη δραστηριότητα και
την ιδέα της επιχείρησης, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή της. Στην πραγματικότητα,
αυτοί οι άνθρωποι θα είναι χρήσιμοι σε οποιοδήποτε στάδιο του επιχειρηματικού
σχεδιασμού και της λειτουργίας της επιχείρησης: από τη διαμόρφωση ιδεών και λύσεων
και την αναζήτηση χρηματοδότησης, μέχρι την έναρξη και την πραγματική εργασία της
επιχείρησης, ακόμη και πέρα από τη μέτρηση του αντίκτυπου και την εύρεση του
οράματος για το επόμενο βήμα.
Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετικά ταλέντα, γνώσεις και εμπειρία που θα
προσδώσουν αξία σε ολόκληρη την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Η ομάδα δεν
είναι μόνο οι άνθρωποι που προσλαμβάνετε ως προσωπικό, αλλά όλοι όσοι εργάζονται
και σας στηρίζουν και έχουν πίστη στο όνειρό σας.
Η
-

ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει:
Έμμισθο προσωπικό/υπαλλήλους
Φίλους, συμμαθητές, συνεργάτες, συγγενείς
Κοινωνικούς λειτουργούς
Ηγέτες άλλων οργανώσεων
Θρησκευτικούς ηγέτες και μέλη ομάδων πιστών
Εθελοντές και μέλη ομάδων ενδιαφέροντος
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Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι διαφορετικά όσον αφορά στην ηλικία, το φύλο, το
ιστορικό και άλλα χαρακτηριστικά, διότι θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσουν την
κατάσταση από πολλές οπτικές γωνίες. Αυτά τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες
που να συμπληρώνουν η μία την άλλη και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς.
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Ο πρακτικός τρόπος για να συγκεντρωθεί η ομάδα είναι να κοιτάξει κανείς και να
προσπαθήσει να προσελκύσει και να εμπλέξει όσους βρίσκονται κοντά του, που γνωρίζει
προσωπικά ή που έχει συστάσεις για αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει 1) να διαθέτουν
τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται η ΚΕ, 2) να έχουν ενδιαφέρον (έχουν
κίνητρα) για να βοηθήσουν, 3) να είναι διαθέσιμοι.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Ο ρόλος του
ανθρώπινου
δυναμικού

Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (ΔΑΔ) είναι η
διαδικασία:
• πρόσληψης και απασχόλησης ανθρώπων
• κατάρτισης και παροχής σταδιοδρομίας,
• ανταμοιβής τους,
• διαχείριση των επιδόσεών τους και δημιουργία
πολιτικών αφοσίωσης που σχετίζονται με αυτούς,
και
• ανάπτυξη στρατηγικών για τη διατήρησή τους.
Αποτελεί κάτι παραπάνω από μια απλή διοικητική
δραστηριότητα. Είναι περισσότερο μια στρατηγική
επιδίωξη που είναι κρίσιμη για την επιτυχία του
οργανισμού.

Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων ΔΑΔ

3

Το σχέδιο ΔΑΔ αποτελείται από έξι
βήματα.
α) διεξαγωγή στρατηγικής ανάλυσης
β)
ανάπτυξη
κατάρτισης
και
εξέλιξης για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων
σημερινών
και
μελλοντικών εργαζομένων
γ) εντοπισμός τυχόν ζητημάτων
ανθρώπινου
δυναμικού
που
ενδέχεται να επηρεάσουν την
επιχείρηση
δ) καθορισμός των αναγκών του
Οργανισμού
σε
ανθρώπινο
δυναμικό με βάση τις προβλέψεις
πωλήσεων
ε) καθορισμός αποδοχών και
αξιολόγηση της απόδοσης των
εργαζομένων
στ) πρόσληψη και επιλογή των
σωστών άτομων για την εργασία
Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο ένα
στρατηγικό σχέδιο, είναι σημαντικό
να γράψετε τους στόχους με τρόπο
που τους καθιστά μετρήσιμους.
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2

Η στρατηγική για το ανθρώπινο
δυναμικό είναι ένα σύνολο
επεξεργασμένων
και
συστηματικών σχεδίων δράσης.
Οι στόχοι της εταιρείας πρέπει
να
ενσωματωθούν
στους
στόχους
των
επιμέρους
τμημάτων.

Σελίδα

1

Σχεδιασμός της ομάδας
Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού στην κοινωνική επιχείρηση περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
-

Ποιος αναλαμβάνει να κάνει τι για να συμβάλλει στην επίτευξη του τελικού στόχου;
Τι είδους άτομα χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος;
Πόσα άτομα χρειάζονται;
Πώς πρέπει να εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι για την επίτευξη του στόχου;
Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος;

Πρόσληψη των μελών της ομάδας
Η πρόσληψη των σωστών μελών της ομάδας είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες επιτυχίας. Η προσέλκυση των καταλληλότερων υποψηφίων για μια
συγκεκριμένη θέση ξεκινά με μια ακριβή περιγραφή των απαιτήσεων θέσης και έναν
κατάλογο των απαιτούμενων δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρογνωμοσύνης που πρέπει
να έχουν οι υποψήφιοι.
Η κοινωνική επιχείρηση μπορεί να προσλάβει έμμισθο προσωπικό ή εθελοντές.
Κατά την πρόσληψη προσωπικού που πληρώνεται, χρησιμοποιούνται οι συνήθεις
προσεγγίσεις, όπως π.χ.:
-

Ανάρτηση αγγελίας στο διαδίκτυο ή στα κατάλληλα ΜΜΕ
Έλεγχος των αιτήσεων και επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων
Συνέντευξη υποψηφίων
Κατάρτιση σύμβασης εργασίας (στην οποία καθορίζονται οι συνθήκες εργασίας, ο
μισθός και η λήξη του συμβολαίου, καθώς και άλλες αμοιβές και επιδόματα που
καταβάλλονται στον εργαζόμενο)

Επιλογή
Η διαδικασία επιλογής αναφέρεται στα βήματα που παίρνονται για την επιλογή του
καλύτερου υποψηφίου για τη θέση. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει:
● Έλεγχος - με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα, τις συνεντεύξεις και την πρόσθετη
έρευνα, επιλέγονται οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι
● Αξιολόγηση προσόντων - εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της θέσης.
● Λήψη απόφασης - σε ποιον πρέπει να πάει η προσφορά εργασίας;
● Διορισμός - η πραγματική πρόσληψη του σωστού υπαλλήλου.

Σελίδα

Η καλή οργάνωση των εργασιών είναι αυτό που καθορίζει την αποτελεσματικότητα
της επιχείρησης. Επιπλέον, η οργάνωση οδηγεί στην ικανοποίηση των εργαζομένων και
ελαχιστοποιεί την κόπωση των εργαζομένων. Καλή, καθημερινή οργάνωση
περιλαμβάνει:
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Οργάνωση

✓ Προσδιορισμός και ανάθεση λειτουργικών καθηκόντων που πρέπει να
πραγματοποιήσουν τα μέλη της ομάδας: Οι εργασίες που μπορούν να επιτελέσουν είναι
εκείνες που οι εργαζόμενοι μπορούν να επιτύχουν με τις δεξιότητες και έχουν, σε ένα
χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών αποτελεσματικά και χωρίς
άγχος
✓ Εύρεση και κινητοποίηση των καλύτερων ατόμων για να το κάνουν αυτό
Ανεξάρτητα από τη δομή της επιχείρησης είναι σημαντικό να υπάρχουν
εσωτερικά έγγραφα διακυβέρνησης και κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά
περιγράφουν τις βασικές αρχές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες τις οποίες τηρεί
η επιχείρηση και που καθιστούν τον καθένα υπεύθυνο απέναντι σε αυτές.
Διατήρηση προσωπικού και κίνητρα
Το κίνητρο είναι μια σημαντική πτυχή του στρατηγικού σχεδιασμού για τη
διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Στις συνήθεις επιχειρηματικές οργανώσεις, τα
κίνητρα συχνά συνδέονται με την αμοιβή. Αλλά στην περίπτωση της κοινωνικής
επιχείρησης, τα κίνητρα θα μπορούσαν να έχουν πολλές διαστάσεις και να αξιοποιούν
τις ανθρώπινες αξίες, την αίσθηση της εκπλήρωσης και του ότι εργάζονται προς έναν
ουσιαστικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό στόχο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν
εργάζεστε με εθελοντές, οι οποίοι δεν έχουν οικονομικά κίνητρα.
Αποζημίωση και προνόμια
Το πακέτο αποζημιώσεων αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της
εταιρείας έχει ανατεθεί για αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τους μισθούς, τα επιδόματα, τα
σχέδια υγειονομικής περίθαλψης και άλλους τύπους αποζημιώσεων.
Κατάρτιση και ανάπτυξη
Η κατάρτιση περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες όπως
διδασκαλία, επίδειξη, εναλλαγή θέσεων εργασίας, διαλέξεις, συζητήσεις, προσομοιώσεις,
μάθηση βάσει εργασίας, παιχνίδια ρόλων, μαθητεία κ.λπ.
Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν κίνητρα να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση.
Η κατάρτιση θα μπορούσε η ίδια να αποτελέσει κίνητρο, όταν οι συμμετέχοντες το
βλέπουν ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, η εκπαίδευση
μπορεί να είναι μια διασκεδαστική και ευχάριστη δραστηριότητα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κτισίματος της ομάδας.

Σελίδα

Η παροχή αξιόπιστης και τακτικής ανατροφοδότησης για τους υπαλλήλους σας
είναι σημαντική για πολλούς λόγους: ενισχύει τα κίνητρα παρέχοντας ανοικτή και
αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας, εντοπίζει κενά στις επιδόσεις και
τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις, βοηθά τόσο τους διευθυντές όσο και τους υπαλλήλους
να διατηρούν ανοιχτά και αξιόπιστα πρότυπα επικοινωνίας όπου αναγνωρίζονται οι
καλές επιδόσεις και τα προβλήματα αναλύονται και αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό
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Αξιολόγηση προσωπικού

τρόπο. Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι επίσης ένα εργαλείο για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες:
●
●
●
●

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την απόδοση της εργασίας του
εργαζομένου
Ανάλυση πληροφοριών
Θεώρηση ευκαιριών για προαγωγές
Καταγραφή κενών που χρειάζεται να καλυφθούν με την κατάλληλη κατάρτιση
/ απόδοση κινήτρων

Πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα
Οι εταιρείες που προωθούν την εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
περιλαμβάνουν εργαζόμενους από διάφορες χώρες, υπόβαθρα, πολιτισμούς, τρόπους
ζωής, διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Το πολυπολιτισμικό
περιβάλλον είναι επωφελές διότι:
● Οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές οπτικές στην επίλυση προβλημάτων, το
οποίο φέρει καλύτερα αποτελέσματα
● Εξαιτίας της πολυμορφίας της ομάδας εργασίας, η δημιουργικότητα είναι
υψηλή, δίνοντας στους εργαζομένους νέες ιδέες και προοπτικές
● Δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης πολύτιμων υποψηφίων που εμπιστεύονται
τις εταιρίες που διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυμορφία (τέτοιες
εταιρίες δεν ενθαρρύνουν τις διακρίσεις και παρέχουν ευκαιρίες για ισότιμη
ανάπτυξη, κάτι που ελκύει υποψηφίους)

Εργασία με εθελοντές
Οι εθελοντές εργάζονται για τις κοινωνικές επιχειρήσεις έχοντας διαφορετικά κίνητρα
από το έμμισθο προσωπικό και πρέπει να διαχειρίζονται διαφορετικά. Συνήθως, τα
κίνητρα που ελκύουν τους εθελοντές είναι ένα ή όλα τα ακόλουθα:
✔ Αλτρουισμός (ανιδιοτελή επιδίωξη της ευημερίας και των συμφερόντων των
άλλων)
✔ Συμμετοχή στην κοινότητα:
● Επιθυμία επίλυσης ενός προβλήματος μέσα στην κοινότητα
● Επιθυμία να γίνει μέλος της κοινότητας (ή να αυξήσει τη συναναστροφή
του/της με τα μέλη της)
● Επιθυμία να προσφέρει στην κοινότητα
✔ Γενναιοδωρία

Σελίδα

✔ Ελεύθερος χρόνος: ως χόμπι ή συστηματική άσκηση κάποιου προσωπικού
ενδιαφέροντος που δεν σχετίζεται με την εργασία και την πληρωμή (Παράδειγμα:
κάποιος μπορεί να γίνει εθελοντής για να διδάξει γιόγκα στο τοπικό κοινοτικό
κέντρο, χρησιμοποιώντας το ως τρόπο άσκησης χόμπι ή προσωπικής εξάσκησης
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✔ Συμπόνια και συμπάθεια (αίσθηση του πόνου κάποιου άλλου, φροντίδα για
κάποιον άλλο)

χωρίς να πληρώνεται γι 'αυτό ή κάποιος μπορεί να είναι πρόθυμος να
τραγουδήσει κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης, επειδή απολαμβάνει τραγούδι)
✔ Εθελοντισμός: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εθελοντικό έργο γίνεται στόχος από
μόνο του. Το να είναι κανείς εθελοντής φαίνεται ωραίο στο βιογραφικό σημείωμα
και οι φοιτητές / νέοι είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν χρόνο και πόρους για να
εργαστούν pro bono για έναν καλό σκοπό για να έχουν πιο εντυπωσιακή εμπειρία
για να δείξουν, ειδικά όταν κάνουν αίτηση για πανεπιστήμια, κοινωνικές ή
θρησκευτικές θέσεις.
Η εύρεση εθελοντών θα μπορούσε να γίνει μέσω τοπικών κέντρων εθελοντισμού (ή
άλλων οργανισμών) και μέσω διαδικτυακών πόρων, όπως το VolunteerMatch.com.
Οι συμβάσεις με εθελοντές είναι ασυνήθιστες. Οι εθελοντές δεν πληρώνονται, αλλά
εξακολουθούν να επιζητούν μη χρηματικές ανταμοιβές όπως:
✔ Προσωπικός εμπλουτισμός
✔ Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων
✔ Βελτίωση της εικόνας τους
✔ Διασκεδαστικές και αξιομνημόνευτες εμπειρίες
✔ Κοινωνικοποίηση με άλλους (συναδέλφους και μέλη της κοινότητας)
✔ Αναγνώριση
Μερικοί άνθρωποι γίνονται εθελοντές για λιγότερο από καθαρά αλτρουιστικούς
λόγους. Ένας τέτοιος λόγος είναι η απόκτηση εμπειρίας σε έναν τομέα που θα τους
οδηγήσει τελικά σε έμμισθη εργασία. Αν και τα κίνητρά τους διαφέρουν από εκείνους
τους εθελοντές που υπηρετούν για πιο καθαρά αλτρουιστικούς λόγους, η συμβολή τους
μπορεί να είναι πολύτιμη.
Από τη μια πλευρά, οι εθελοντές είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν, επειδή δεν
χάνουν τίποτα αν εγκαταλείψουν την κοινωνική αποστολή ανά πάσα στιγμή. Αυτό κάνει
την εργασία με εθελοντές επικίνδυνη, ειδικά σε στιγμές όπου οι δραστηριότητες της
επιχείρησης χρειάζονται περισσότερη σταθερότητα και επιμονή. Από την άλλη πλευρά,
οι εθελοντές είναι περισσότερο παρακινημένοι από το έμμισθο προσωπικό και θα
μπορούσαν να εργάζονται σε χειρότερη κατάσταση και περισσότερες ώρες για χάρη των
ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, επειδή κίνητρό τους δεν είναι η λογική, αλλά η καρδιά
τους.
Διαχείριση του άγχους
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Μερικές φορές οι άνθρωποι "καίγονται" - σωματικά ή συναισθηματικά εξαντλημένοι
λόγω του μακροχρόνιου άγχους, απογοήτευσης ή υπερβολικών υποχρεώσεων. Οι συχνές
περιπτώσεις εξάντλησης μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια κινήτρων, μείωση της
αποτελεσματικότητας του προσωπικού και απουσία εργασίας. Μερικές φορές οι
εθελοντές που "καίγονται" μπορεί να εγκαταλείψουν την αποστολή και να
αποθαρρυνθούν ή να χάσουν τη συμπόνια τους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Γι 'αυτό, η αποφυγή της εξάντλησης είναι σημαντική, και εδώ υπάρχουν μερικές
συμβουλές για το πώς να το κάνετε (Durieux and Stebbins, 2010):
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Καθώς ασχολείται με ανθρώπους, ο κοινωνικός επιχειρηματίας αντιμετωπίζει πολλές
αγχωτικές καταστάσεις που απαιτούν σωστό χειρισμό και διαχείριση.

✔ Γνωρίστε το προσωπικό σας. Μάθετε όσο μπορείτε περισσότερα για κάθε
εργαζόμενο και εθελοντή. Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τις δεξιότητες, τις
γνώσεις και την εμπειρία ενός ατόμου, τόσο καλύτερα θα είστε σε θέση να βρείτε
την καλύτερη προσαρμογή μεταξύ αυτού του ατόμου και του ρόλου του στην
επιχείρηση, μειώνοντας την πιθανότητα εξάντλησης.
✔ Να είστε ρεαλιστές σχετικά με τις προσδοκίες. Οι εργασίες για τους εργαζόμενους
και τους εθελοντές πρέπει να είναι διαχειρίσιμες.
✔ Αλλάξτε ρόλους μεταξύ των μελών της ομάδας: αναθέστε διαφορετικά άτομα σε
καθημερινές λειτουργίες.
✔ Να είστε ξεκάθαροι στο τι ζητάτε.
✔ Κάντε πολλές υπενθυμίσεις σχετικά με το πότε πρέπει να γίνουν τα πράγματα και
ελέγξτε συχνά. Είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με
πρόσωπο με πρόσωπο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αν κάποιος έχει μείνει πίσω
εγκαίρως ώστενα προλάβετε και να βοηθήσετε το άτομο να επανέλθει στην πορεία.
Δώστε εποικοδομητική ανατροφοδότηση που θα διορθώσει την κατάσταση.
✔ Επισημάνετε τη σημασία κάθε εργασίας που έχετε αναθέσει.

Σελίδα
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✓ Γίνετε πρότυπο. Για παράδειγμα, καταδείξτε μέσα από τις δικές σας συνήθειες
εργασίας ένα λογικό ρυθμό για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και την
ικανότητα διαχείρισης του άγχους στην εργασία

Ένα από τα πιο παραγωγικά βήματα
που μπορούν να κάνουν οι ομάδες
ΑΔ και οι διαχειριστές προσλήψεων
είναι να δημιουργήσουν μια ισχυρή
κουλτούρα
που
βοηθά
τους
εργαζόμενους να εργάζονται μόνοι
τους.

1

2

Επιτυχής επικοινωνία των εργαζομένων
Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν καλή επικοινωνία τείνουν να
έχουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και λιγότερη απουσίες στην
εργασία. Το μοντέλο ηγετικής κατάστασης, το οποίο εξετάζει τη
συμπεριφορά της σχέσης, τη συμπεριφορά της εργασίας και την
επαγγελματική
καταλληλότητα
των
εργαζομένων,
χρησιμοποιείται για να προτείνει διαφορετικά στυλ διαχείρισης.
Τα στυλ εργασίας εστιάζουν στην επίτευξη των εργασιών, ενώ τα
στυλ που επικεντρώνεται στον άνθρωπο επικεντρώνονται στις
σχέσεις.
Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων
Οι επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει
να αναπτύξουν ένα σύνολο πολιτικών που να ασχολούνται με
θέματα επιδόσεων στο χώρο εργασίας. Το πλεονέκτημα της
ύπαρξης τέτοιων πολιτικών είναι ότι επιτρέπουν την ομαλή και
αμοιβαία επωφελή εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας. Σε
γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται από τα
καθήκοντά τους με 3 τρόπους. Πρώτον, ένας υπάλληλος μπορεί
να παραιτηθεί από έναν οργανισμό. Δεύτερον, ένας εργαζόμενος
απολύεται εξαιτίας θεμάτων επίδοσής του. Τρίτον, ένας
υπάλληλος φεύγει (ο εργαζόμενος εγκαταλείπει τη δουλειά του
χωρίς να υποβάλει επίσημη παραίτηση).
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Ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων είναι ένας
συστηματικός τρόπος για να εξεταστεί πόσο καλά εκτελεί ένας
εργαζόμενος τη δουλειά του. Ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα
σφάλματα στη διαδικασία. Αυτά περιλαμβάνουν πχ τη σύγκριση
ενός υπαλλήλου με έναν άλλο κάτι που έρχεται σε αντίθεση με
την αξιολόγηση βάση στόχων.

Σελίδα

3

Αξιολόγηση των εργαζομένων

" Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
1

Απαντήστε στις ερωτήσεις
1. Ποια από τα στοιχεία του σχεδιασμού ΑΔ
βρίσκετε πιο δύσκολο και γιατί; Ποιο θα σας
άρεσε περισσότερο και γιατί?
2. Γιατί είναι σημαντικό να σχεδιάζετε τις
ανάγκες στελέχωσής σας προτού αρχίσετε να
προσλαμβάνετε άτομα?
3. Γιατί είναι σημαντική η κατάρτιση; Γιατί το
χρειαζόμαστε σε οργανισμούς?

2

Παρακολουθήστε τα βίντεο
1. Liane Hornsey: Best Practice HR Tips from
Liane Hornsey, Google VP Operations |
MeetTheBoss
https://www.youtube.com/watch?v=FRsJbpp
pvEU
2. Speakers.com: Christine Clifford on Selling
Yourself
https://www.youtube.com/watch?v=Obf0s7IMZg
Ξεκινήστε μια έρευνα
1. Περιγράψτε το προφίλ του τέλειου
εργαζομένου για την κοινωνική επιχείρηση σας.
2. Φανταστείτε ότι είστε υπεύθυνος προσλήψεων.
Ποιες ερωτήσεις θα κάνετε στους υποψηφίους
που επιθυμούν να εργαστούν σε μια ΚE; Κάντε
μια λίστα με τις ερωτήσεις.
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3. Εάν είστε κοινωνικός επιχειρηματίας, τι
είδους αρχική κατάρτιση θα παράσχετε στην
ομάδα σας?

Σελίδα
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Η συνεδρία της καφέ σακούλας
Η συνεδρία της «καφέ σακούλας» είναι κατάρτιση ή συνεδρία
πληροφόρησης κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό.
Συμβάλλει στην αύξηση του κινήτρου και της συμμετοχής των εργαζομένων
και αποτελεί ένα υπέροχο εργαλείο κτισίματος ομάδας. Εδώ είναι μερικές
ιδέες για το πώς να ξεκινήσετε μια συνεδρία «καφέ σακούλας» σε σύντομο
χρονικό διάστημα και με μια ελάχιστη προσπάθεια προετοιμασίας:

1) Βρείτε ένα χορηγό
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό από ένα δωρεάν γεύμα. Αλλά τα δωρεάν πράγματα απαιτούν
να βρεθεί κάποιος που θα τα πληρώσει. Οι επαρκείς χορηγοί για μια συνεδρία «καφέ σακούλας»
θα μπορούσαν να είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν δεν
υπάρχει διαθέσιμος χορηγός, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με μικρά ποσά
για να αγοράσουν μερικές πίτσες ή σάντουιτς.
2) Βρείτε μια κατάλληλη μέρα και χώρο
Ελέγξτε να δείτε πιο δωμάτιο είναι διαθέσιμο στους επόμενους μήνες, επιλέξτε μία μέρα και
«κλείστε» το δωμάτιο αυτό.
3) Βρείτε τους αρχικούς ομιλητές
Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι: Εμπνεύστε μερικούς από τους επικεφαλής των
τμημάτων σχετικά με την ιδέα της συνεδρίας της «καφέ σακούλας», προσφέρετε τον εαυτό σας για
τις πρώτες συνεδρίες, ρωτήστε εξωτερικούς φίλους ή τους πρώην συναδέλφους. Εάν
αντιμετωπίζετε πραγματικά προβλήματα στη συμπλήρωση των ομιλητών για τις πρώτες 3-4
συνεδρίες, θα μπορούσατε ακόμη να δείξετε κάποιες ομιλίες TED ή άλλα βίντεο και υλικό.
4) Ενημερώστε τους πάντες για την πρώτη συνεδρία
Μέσω E-Mail, Intranet, Wiki, Flipchart… Ακόμα καλύτερα, με ένα συνδυασμό των επιλογών
αυτών. Θα πρέπει να δώσετε τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Τι είναι μια συνεδρία «καφέ
σακούλας»; Γιατί το κάνετε; Ποιο είναι το θέμα της πρώτης συνεδρίας; Πού θα γίνει; Πότε; Ποιο
θα είναι το θέμα των μελλοντικών συνεδριών/ποιοι θα είναι οι ομιλητές; Χρησιμοποιείστε μια
απλή φόρμα Google (ή άλλο) για να λάβετε πληροφορίες σε ορισμένο χρόνο: Ποιος επιθυμεί να
συμμετάσχει; Ποιος θέλει ποια πίτσα (χορτοφαγική, μη χορτοφαγική);

Πηγή: https://roessler.blog/2014/09/07/how-to-set-off-a-brown-bag-session-in-your-company-in-60minutes/
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7) Συγκεντρώστε ανατροφοδότηση και προετοιμαστείτε για την επόμενη συνεδρία
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες για το τι τους άρεσε και τι όχι κατά τη διάρκεια αυτής της
συνεδρίας. Ζητήστε κάποιες ιδέες για θέματα συζήτησης για την επόμενη φορά. Θυμηθείτε ότι
αυτό πρέπει να είναι μια ενημερωτική αλλά διασκεδαστική δραστηριότητα, γι 'αυτό κάντε μια
επιπλέον προσπάθεια για να δημιουργήσετε μια χαλαρωτική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα.
Άλλωστε, αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, οπότε μην το
κάνετε να φαίνεται ως εργασία.
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5) Παραγγείλτε πίτσα/σάντουιτς ή άλλο
Αν αποφασίσετε να το κάνετε αυτό τακτικά, θα μπορούσατε να διαπραγματευτείτε χαμηλότερες
τιμές και καλύτερες υπηρεσίες και την παράδοση με μια τοπική επιχείρηση fast food. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε τους πόρους του εσωτερικού κυλικείου ή καφετέριας, εάν υπάρχει.
Με το φόρμα Google (βλ. 4) γνωρίζετε ποιος θα παραστεί και ποιος θέλει ποιο φαγητό.
Παραγγείλτε έγκαιρα, επειδή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από πεινασμένους ανθρώπους
μπροστά σε έναν ομιλητή.
6) Υλοποιήστε τη συνεδρία της «καφέ σακούλας»
Σκεφτείτε πώς θα καταγράψετε τη συνεδρία – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάμερα και έπειτα
να παρέχετε βίντεο και παρουσίαση σε pdf. Έτσι, θα μπορείτε να ξαναδείτε τη συνεδρία με τους
εκπαιδευομένους σας και να είναι οι συνεδρίες αυτές διαθέσιμες στα άτομα που δεν ήταν παρόντα
για τον ένα ή τον άλλο λόγο.

Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία
Muller, M., 2009. The Manager’s Guide to HR: Hiring, Firing, Performance
Evaluations, Documentation, Benefits and Everything Else You Need to Know,
AMACOM Publ.
Armstrong, S. & B. Mitchell, 2018. The Essential HR Handbook: A Quick and Handy
Resource for Any Manager or HR Professional, Publ. Red Wheel/Weiser
Smith, S. and R. Mazin, The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers
and Human Resource Professionals
Sartain L. & M. Finney HR from the Heart: Inspiring Stories and Strategies for Building
the People Side of Great Business
Reidy, L., 2015. Make that grade: Human resource management. 4th edn. Dublin: Gill
and Macmillan.
Wilkinson, A., T. Redman & T. Dundon, 2017. Contemporary human resource
management text and cases 5th ed.
The open University of Hong Kong, Human resource management, 2016,
http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/32/32088/pdf/Human_Re
source_Management_32088.pdf
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

Μάρκετινγκ στην
κοινωνική
επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
Έρευνα και ανάλυση Μάρκετινγκ
Τα τέσσερα P του μείγματος μάρκετινγκ
-

Προϊόν (Product)
Τιμή (Price)
Τόπος (Place)
Προώθηση (Promotion)

Social Media και Κοινωνική Δικτύωση
Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

Σελίδα
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι το βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση ενός
βιώσιμου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Ξεκινά με τη διευκρίνιση του οράματος, της
αποστολής και των αξιών της κοινωνικής επιχείρησης, την ανάλυση των δυνητικών
χρηστών και ανταγωνιστών και την επεξεργασία των καθοριστικών παραγόντων της
αγοράς, όπως το προϊόν, η τιμή, η τοποθέτηση και η προώθηση. Η διαχείριση
αποτελεσματικών συστημάτων διανομής, προώθησης και επικοινωνίας αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη του επιθυμητού κοινωνικού αντικτύπου.
Το μάρκετινγκ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια κοινωνική
και διαχειριστική διαδικασία στην οποία τα άτομα και οι ομάδες λαμβάνουν αυτό που
θέλουν και χρειάζονται μέσω της ανταλλαγής προϊόντων και αξιών. Ο στόχος του
μάρκετινγκ είναι να εντοπίσει και να καθορίσει συγκεκριμένες αγορές για συγκεκριμένα
προϊόντα.
Έρευνα και ανάλυση Μάρκετινγκ
Το πρώτο βήμα στην επιτυχή τοποθέτηση του νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος
είναι η διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας μάρκετινγκ, και ανάλυσης του ποιοι θα
είναι οι υφιστάμενοι και δυνητικοί χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών, ποιο είναι
το μέγεθος της αγοράς και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές.
Η αγορά θα πρέπει να αναλυθεί σε θέματα δημογραφικών στοιχείων,
κοινωνικοοικονομικής και γεωγραφικής κατανομής και μεγέθους. Μια χρήσιμη
ερώτηση που πρέπει να τεθεί σε αυτό το στάδιο είναι:
✔ Σε ποιον στοχεύετε;
✔ Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου;
✔ Σε πόσα άτομα θέλετε να φτάσετε;
✔ Πού βρίσκονται τα άτομα αυτά;

Τα Τέσσερα P είναι ένα κοινό εργαλείο για την ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ
μιας επιχείρησης, το οποίο παρουσιάστηκε από τον McCarthey (1960) και έγινε
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Τα τέσσερα P του μείγματος μάρκετινγκ
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Η κατανόηση του ανταγωνισμού βοηθάει στο να προσδιορίσουμε το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και ίσως κάποια ελαττώματα και κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Επίσης, οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του πελάτη, ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε
την επιχείρησή σας στο δρόμο προς την επιτυχία. Η ανακάλυψη του τι προσφέρουν οι
ανταγωνιστές, πόσο χρεώνουν, ποια είναι τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα
ισχυρά σημεία πώλησης, θα σας δώσει μια ιδέα για το τι θα πρέπει να γίνει για να
δημιουργηθεί μια καλύτερη στοχοθετημένη υπηρεσία ή προϊόν. Ακόμα κι αν το προϊόν
σας είναι πραγματικά μοναδικό και προσφέρει κάτι που δεν έχει ποτέ προσφερθεί ποτέ,
εξακολουθείτε να ανταγωνίζεστε κάτι άλλο για το χρόνο, τα χρήματα και την προσοχή
του στοχευμένου κοινού. Η γνώση των καταναλωτικών προτύπων, του τρόπου ζωής και
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων θα σας δώσει μια ισχυρή βάση στη δημιουργία ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις
επιθυμίες τους.

δημοφιλές από τον Philip Kotler στις διάφορες έρευνές του. Τα τέσσερα P αποτελούν το
προϊόν (product), η τιμή (price), η τοποθέτηση (placement) και η προώθηση (promotion)
και στοχεύουν στη συγκέντρωση όλων των πτυχών των διαδικασιών παραγωγής και
παράδοσης με απλό και εύχρηστο τρόπο.
Το προϊόν ή η υπηρεσία που δημιουργείται μέσω ενός σχεδιασμού που
βασίζεται στον χρήστη αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μάρκετινγκ. Κατά τη
δημιουργία του προϊόντος, θα πρέπει να σκεφτείτε τα βασικά του χαρακτηριστικά που
το καθιστούν μοναδικό και πολύτιμο για τους πελάτες (η βασική προσφορά). Το προϊόν
έχει ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, ενώ η
υπηρεσία είναι πιο άυλη και αφηρημένη. Η υπηρεσία, σε αντίθεση με το υλικό,
παράγεται, πωλείται και καταναλώνεται ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να αποθηκευτεί για
μελλοντική χρήση. Η αντίληψη για την ποιότητα της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά
υποκειμενική και εξαρτάται τόσο από τον πάροχο υπηρεσιών όσο και από τον αποδέκτη
της υπηρεσίας (ο τελικός χρήστης). Παράδειγμα: Στην περίπτωση της εκπαιδευτικής
υπηρεσίας, δεν είναι μόνο η προσόντα και η τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού /
εκπαιδευτή που έχουν σημασία, αλλά και η στάση και οι προσπάθειες που καταβάλλει
ο εκπαιδευόμενος σε όλη τη διαδικασία μάθησης.
Εικόνα: Τα Τέσσερα P του Μείγματος Μάρκετινγκ

Προϊόν (Product)
- Τι θέλει ο καταναλωτής;
- Ποιό χαρακτηριστικό του
προϊόντος πρέπει να καλύψει αυτές
τις επιθυμίες;
- Πώς και πού θα το χρησιμοποιήσει
ο καταναλωτής;
- Ποιες θα είναι οι φυσικές του
ιδιότητες;
- Πώς πρέπει να φαίνεται / μυρίζει /
νιώθει;
- Τι είναι η στρατηγική επωνυμίας
- Πώς θα καταστεί μοναδικό σε
σχέση με τα ανταγωνιστικά
προϊόντα;

Τιμή (Price)

- Ποιο θα είναι το εύρος της αξίας
του προϊόντος στους καταναλωτές;
- Ποια είναι τα ευαίσθητα
καθορισμένα σημεία τιμών, εάν
υπάρχουν;
- Πόσο ευαίσθητος είναι ο
καταναλωτής ως προς την τιμή;
-Πώς είναι η στρατηγική
τιμολόγησης συγκριτικά με τον
ανταγωνισμό και τα υποκατάστατα;
-Είναι η αύξηση της τιμής
ανάλογη της αξίας / ποιότητας του
προϊόντος;

ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ

-Πώς να σχεδιάσετε τα σωστά κανάλια
διανομής;
-Ποιο πρέπει να είναι το μέγεθος της
δομής δικτύου της αλυσίδας
εφοδιασμού;
-Πώς να σχεδιάσετε και να ενθαρρύνετε
την ομάδα πωλήσεων να ανταποκριθεί
στις δυνατότητές της;
-Πώς να νικήσετε τον ανταγωνισμό?
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-Ποιά είναι τα πιθανά σημεία αγοράς
με υψηλότερο όγκο πωλήσεων;

Προβολή (Promotion)

-Θα ακολουθήσετε μια στρατηγική pull
/ push
-Ποια είναι τα κανάλια προώθησης;
-Ποιες είναι οι διαφημιστικές σας
στρατηγικές;
-Πώς
θα
αυξήσετε
την
αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας;
-Ποιοι είναι οι κατάλληλοι χρόνοι για
προώθηση;
-Ποιος θα είναι ο πρεσβευτής του
εμπορικού σας σήματος;
-Πώς
μπορείται
να
προωθείτε
διαφορετικά από τους ανταγωνιστές και
τα υποκατάστατα;-Πώς θα χειριστείτε
την προώθηση στο σημείο πώλησης;

Source: business_fundas.com
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Θέση (Place)
-Υπάρχουν χώροι χρησιμότητας για το
προϊόν σας;

Η τιμή αποτελεί βασικό στοιχείο που καθορίζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα
του προϊόντος / υπηρεσίας αλλά και την προσβασιμότητά του στο κοινό, αντανακλώντας
έτσι την κοινωνική έκβαση του εγχειρήματος. Ο στόχος της κοινωνικής επιχείρησης είναι
να γίνει το προϊόν ή η υπηρεσία όσο το δυνατόν πιο προσιτό και αυτό σημαίνει ότι
προσφέρουμε την απαραίτητη αξία για να παράγουμε το επιθυμητό κοινωνικό
αποτέλεσμα με τον πλέον προσιτό τρόπο. Ταυτόχρονα, η ποιότητα δεν πρέπει να
διακυβεύεται, προκειμένου να εξασφαλιστεί χαμηλότερη τιμή. Η βελτιστοποίηση του
κόστους παραγωγής είναι το κλειδί για την επιτυχία και των δύο: μεγιστοποίηση των
οφελών του πελάτη και διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης.
Αλλά η οικονομική προσιτότητα δεν εξαρτάται μόνο από τη διαχείριση του κόστους
κατασκευής. Μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης,
δημιουργικών συστημάτων πληρωμής ή διανομής. Αυτές οι πολλαπλές πτυχές πρέπει
να αντικατοπτρίζονται στο μάρκετινγκ και στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Το κόστος είναι αυτό που πληρώνεις για να παράγεις, προωθήσεις και διανέμεις το
προϊόν ή την υπηρεσία, η τιμολόγηση είναι αυτό που χρεώνεις τους πελάτες σου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα μπορούσε
να τοποθετηθεί κάτω από το κόστος παραγωγής, εάν άλλες δραστηριότητες ή πηγές
εσόδων θα μπορούσαν να επιδοτήσουν και να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα
της επιχείρησης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν δωρεές, εταιρικούς χορηγούς ή την
προσθήκη πολλαπλών δραστηριοτήτων δημιουργίας εσόδων που μπορούν να καλύψουν
το κόστος κάποιας άλλης δραστηριότητας. Ένα παράδειγμα είναι όταν ένας οργανισμός
προσφέρει πολλαπλά προϊόντα ή υπηρεσίες σε πολλά τμήματα πελατών μερικά με
υψηλότερα περιθώρια κέρδους από άλλα. Αυτό ονομάζεται διαφορική τιμολόγηση και
επιτρέπει στον οργανισμό να επιδοτεί σταυροειδώς τα στοιχεία με χαμηλότερες τιμές
χρησιμοποιώντας τα κέρδη από τα στοιχεία υψηλότερης τιμής. Παράδειγμα διαφορικής
τιμολόγησης χρεώνει διαφορετικά τέλη ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος ή την
κοινωνική κατάσταση των χρηστών ή χρησιμοποιώντας εκπτώσεις για την προσέλκυση
περιθωριοποιημένων ομάδων. Είναι πάντα καλό να θυμόμαστε ότι ο τελικός στόχος της
κοινωνικής επιχείρησης δεν είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους, αλλά η
μεγιστοποίηση των κοινωνικών ωφελειών για το στοχευόμενο κοινό. Δεν πρόκειται να
βγάλουμε περισσότερα χρήματα από το εγχείρημα, αλλά να φτάσουμε σε περισσότερους
ανθρώπους βρίσκοντας καλύτερες λύσεις για τα προβλήματα και τις προκλήσεις τους.
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Η προώθηση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση σχέσεων με τους δυνητικούς
πελάτες. Η αποτελεσματική προώθηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση
των συμπεριφορών και προτιμήσεων των πελατών και από τους πόρους που διαθέτει η
εταιρεία για τη διαφήμιση. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε τα
κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία της οικοδόμησης δεσμών με τους πελάτες σας. Τι είναι
αποδεκτό και επιθυμητό στο συγκεκριμένο περιβάλλον; Μήπως οι άνθρωποι προτιμούν
διαφημίσεις ηλεκτρονικά, έντυπα ή πρόσωπο με πρόσωπο; Θα χρησιμοποιείτε
υπάρχοντα κανάλια (π.χ. τοποθετώντας διαφημίσεις σε σούπερ μάρκετ, εφημερίδες ή
ιστοτόπους) ή ανεξάρτητη διαφήμιση (π.χ., αποστολή διαφημίσεων μέσω SMS, αποστολή
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Η τοποθέτηση αφορά το κανάλι διανομής που χρησιμοποιείται για την
παράδοση του προϊόντος και της υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες. Η πρόσβαση σε
περισσότερους ανθρώπους ή σε μεγαλύτερο κοινό-στόχο αποτελεί βασικό παράγοντα για
την επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης.

αλληλογραφίας, από πόρτα σε πόρτα κ.λπ.); Η χαρτογράφηση της στρατηγικής
προώθησης περιλαμβάνει το κεντράρισμα γύρω από τα πρότυπα συμπεριφοράς του
πελάτη και τον τρόπο ζωής, τους διαθέσιμους πόρους (δηλ. την ομάδα και τη
χρηματοδότηση), τις κοινωνικές προτιμήσεις και έθιμα της περιοχής στην οποία
δραστηριοποιείστε (Chahine, 2016).
Πολλές εταιρείες προσφέρουν δωρεάν το προϊόν ή την υπηρεσία τους στους
πρώτους πελάτες τους, για να τους παρακινήσουν να επιστρέψουν. Μια άλλη συνήθης
πρακτική είναι η προσφορά πακέτων, όπως μειωμένες τιμές για πολλαπλές αγορές.
Άλλες επιχειρήσεις προσφέρουν προσφορές για επαναλαμβανόμενους πελάτες όταν
εισάγουν ή συστήνουν νέους πελάτες, παρέχοντας εκπτώσεις ως κίνητρο.
Το εμπορικό σήμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία προώθησης και
διαφήμισης. Πρόκειται για το πώς παρουσιάζεται η κοινωνική επιχείρηση και πώς η
επιθυμητή προβαλλόμενη εικόνα μεταφέρεται. Η επιλογή του ονόματος της κοινωνικής
σας επιχείρησης είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού! Το όνομα της επιχείρησης, το
λογότυπο, τα χρώματα στην εικόνα, ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών, ο
σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα σας αλληλεπιδρά
με τους πελάτες - όλα αυτά είναι στοιχεία της διαδικασίας δημιουργίας εμπορικού
σήματος και επιτυχημένης τοποθέτησης της επιχείρησης στην αγορά. Αποτελούν την
"ταυτότητα" της επιχείρησής σας. Το εμπορικό σήμα είναι η πρώτη ευκαιρία για να
μεταφέρετε τις αξίες και το όραμα της επιχείρησης.
Social Media και Κοινωνική Δικτύωση
Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μία ομάδα ανθρώπων που συνδέονται από κάτι που
έχουν κοινό (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι). Όταν επικοινωνείτε με κάποιον μέσα από
ένα από τα κοινωνικά σας δίκτυα, αυτό ονομάζεται κοινωνική δικτύωση.

✓ Ομάδες συζήτησης: Ιστότοποι σχεδιασμένοι για τη φιλοξενία συζητήσεων πάνω
σε συγκεκριμένα θέματα, τα οποία συχνά συνδέονται με προϊόντα ή υπηρεσίες

Σελίδα

✓ Blogs: Διαδικτυακές ατομικές ή ομαδικές πλατφόρμες, που δίνουν την
δυνατότητα σχολιασμού και ζωντανών συζητήσεων
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Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ισχυρά εργαλεία για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ονομάζονται
social media όπως (Durieux et Stebbins, 2010):

✓ Υπηρεσίες συλλογικών σελιδοδεικτών: Μέρη για να μοιραστείτε και να
συζητήσετε αγαπημένους συνδέσμους και άλλους ηλεκτρονικούς πόρους, συχνά
εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα
✓ Facebook (www.facebook.com): Ένας πολύ δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής
δικτύωσης που περιστρέφεται γύρω από το κοινωνικό δίκτυο κάθε συμμετέχοντος
(που ονομάζεται φίλοι) και δίνει τη δυνατότητα σε όλους να μοιραστούν τις
σκέψεις και τις παρατηρήσεις τους μαζί με φωτογραφίες, βίντεο, συνδέσμους και
άλλο περιεχόμενο
✓ Flickr (www.flickr.com): Δημόσιος χώρος για να μοιράζεστε φωτογραφίες και να
διατηρείτε επαφή με όσους ενδιαφέρονται για αυτές
✓ LinkedIn (www.linkedin.com): Διαδικτυακός τόπος που εστιάζει στην
επιχειρηματικότητα και την εργασία, στον οποίο επεκτείνετε το κοινωνικό σας
δίκτυο για να συμπεριλάβετε τις επαφές σας, καθώς και τις επαφές τους και τις
επαφές αυτών.
✓ Meetup (www.meetup.com): Ένα δίκτυο περισσότερων από 5 εκατομμυρίων
μελών, που συναντώνται στον πραγματικό κόσμο λόγω του κοινού ενδιαφέροντος
ή της κατάστασης (για παράδειγμα, νέες μητέρες, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές ή
άτομα που αγαπούν τα βιβλία)
✓ MySpace (www.myspace.com): Παρόμοιο με το Facebook, αν και κάπως
περισσότερο προσανατολισμένο σε ομάδες και με ένα νεότερο προφίλ χρήστη
✓ Skype (www.skype.com): Μία πλατφόρμα δωρεάν επικοινωνίας που έχει
«τηλεφωνικές» ιδιότητες, δίνοντας την ευκαιρία για ατομικές και ομαδικές
συνομιλίες και βιντεοκλήσεις
✓ Twitter (www.twitter.com): Μια υπηρεσία "microblogging", στην οποία οι
χρήστες γράφουν σύντομα μηνύματα και αναζητούν θέματα που συζητούνται
✓ Wikis: Δημιουργούμενα από το χρήστη, συνεργατικά κέντρα γνώσης όπου οι
άνθρωποι μοιράζονται και συζητούν τι γνωρίζουν για ένα θέμα
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✓ YouTube (www.youtube.com): Ένας τεράστιος ιστότοπος κοινής χρήσης βίντεο,
όπου οι χρήστες δημοσιεύουν βίντεο και οι θεατές μπορούν να ανταποκρίνονται
με σχόλια

Δραστηριότητες για τους
αναγνώστες
1. Παρακολουθήστε τα βίντεο
• Dan Lok: How To Sell A Product
- Sell Anything To Anyone With
This Unusual Method
https://www.youtu be.com/watch?
v=zie_xSa2oRc

2. Απαντήστε στις ερωτήσεις
• Ποια θα είναι η «δραματική επίδειξη»
του προϊόντος που η κοινωνική σας
επιχείρηση σκοπεύει να πουλήσει?

• Dan Lok: 27 Words To Avoid In
Sales
https://www.youtube.com/watch?
v=UfQS9iN7gno

• Τι θέλετε να αγοράσετε / να λάβετε /
να πειραματιστείτε μαζί του και
ταυτόχρονα αποτελεί όνειρό σας; Γιατί ?

3. Ξεκινήστε μια έρευνα
• Ποιος θα αγοράσει το προϊόν της κοινωνικής σας επιχείρησης;
• Περιγράψτε την ομάδα και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των μελλοντικών
πελατών σας.
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Τι προσδοκίες θα καλύψει το προϊόν της κοινωνικής σας επιχείρησης;
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•

Τεστ αυτοαξιολόγησης για το «Μάρκετινγκ στην Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα»

1. Τι είναι το Μάρκετινγκ και σε τι χρησιμεύει;
α) Μια προσεκτική εξέταση ή μελέτη σχετικά με μια συγκεκριμένη ανησυχία ή ένα
πρόβλημα χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους.
β) Μια επικοινωνία που χρησιμοποιεί ένα ανοιχτό, μη προσωπικό μήνυμα για την
προώθηση ή την πώληση ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας.
γ) Μια κοινωνική και διαχειριστική διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα και οι
ομάδες αποκτούν αυτό που χρειάζονται, δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας
προϊόντα και αξία με ένα άλλο.
δ) Μια πληροφορία, ιδιαίτερα μεροληπτική ή παραπλανητική, που χρησιμοποιείται
για την προώθηση ενός πολιτικού/ κοινωνικού σκοπού ή άποψης.
2. Ποιες ανάγκες μιας κοινωνικής επιχείρησης καλύπτονται από τη στρατηγική
μάρκετινγκ;
α) πωλήσεις
β) επαφές
γ) χρηματοδότηση
δ) πληροφορίες
3. Ποια από τα παρακάτω είναι είδη στρατηγικής μάρκετινγκ;
α) εντοπισμός, προσοχή, επικοινωνία
β ) παραγωγή, εμπορία, κοινωνικό και ηθικό μάρκετινγκ
γ) διατήρηση, έλλειμμα, ισορροπία αγοράς
δ) αναζήτηση, παρακολούθηση, παραγωγή

Λύση
1.

γ
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4. Ποια από τις παρακάτω λίστες περιέχει βήματα ενός σχεδίου μάρκετινγκ;
α) Διατήρηση της προσοχής, ένδειξη της σταθερότητας και της ασφάλειάς της,
επικοινωνία μέσω e-mail
β) Οργάνωση, καθοδήγηση, έλεγχος, παρακολούθηση
γ) Επικοινωνία με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνήματα για
την εκκαθάριση της ιδέας της διαφήμισης
δ) Παρουσίαση του προϊόντος, διόρθωση της παρουσίασης, σχεδιασμός πρόσθετων
παρουσιάσεων

3.

β

4.

α
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων
Η οικονομική βιωσιμότητα είναι σημαντική, αφού χωρίς τη χρηματοδότηση η
κοινωνική επιχείρηση δεν θα μπορέσει να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, η κερδοφορία δεν είναι ο στόχος της κοινωνικής επιχείρησης,
αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά της στην αγορά, οπότε η
εταιρεία πρέπει να στοχεύει τόσο σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα όσο και σε
κοινωνικό αντίκτυπο. Δεδομένου ότι η κοινωνική επιχείρηση δεν είναι φιλανθρωπικός
οργανισμός, θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλύψει τις
ανάγκες της και να καλύψει το κόστος λειτουργίας της μέσω της παραγωγής και της
πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Πολύ συχνά, όμως, προκειμένου να προσεγγίσει την
ομάδα-στόχο και να έχει περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο, η ΚΕ πρέπει να τιμολογήσει
τα προϊόντα / τις υπηρεσίες της πολύ φτηνά και μάλιστα να τα διανείμει δωρεάν σε
όσους δεν θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν με άλλο τρόπο. Αυτό προφανώς θα θέσει σε
κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας μακροπρόθεσμα. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την επιδεξιότητα της διοίκησης να βρίσκει χρηματοδότηση και να διασφαλίζει ότι η
εταιρεία θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της και να δημιουργήσει τον αντίκτυπο
στον οποίο στοχεύει.
Πηγές χρηματοδότησης
Όταν ψάχνει για επιπρόσθετη χρηματοδότηση, η
κοινωνική επιχείρηση μπορεί να λάβει υπόψη της κάποιες
από τις ακόλουθες πηγές:
1. Κυβερνήσεις
Οι κυβερνητικές δομές (Υπουργεία, Οργανισμοί, Επιτροπές κ.λπ.) παρέχουν
κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς και χρηματοδότηση νέων
επιχειρήσεων. Τα ερευνητικά κεφάλαια ωφελούν συνήθως τα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά ιδρύματα, αλλά οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν επίσης να
επωφεληθούν από αυτά σε συνεργασία με μια μεγαλύτερη εκπαιδευτική οργάνωση για
την υλοποίηση κοινών δράσεων.
Οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να παρέχουν κεφάλαια εκκίνησης και
άλλους πόρους για να ενθαρρύνουν νέες επιχειρήσεις, εμπορικές ή κοινωνικές ή και τα
δύο. Η εστίαση εδώ είναι συνήθως στις καινοτομίες ή την περιφερειακή ανάπτυξη.
Είναι δυνατή η χρηματοδότηση ακόμη και από ξένες κυβερνήσεις μέσω των διεθνών
οργανισμών βοήθειας. Ορισμένες χώρες διαθέτουν ειδικούς οργανισμούς που
ειδικεύονται στη διεθνή ανάπτυξη. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τους JICA,
DANIDA, SIDA και Norad (οργανισμοί στην Ιαπωνία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη
Νορβηγία, αντίστοιχα).
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Πέρα από τους πόρους που παρέχονται από μεμονωμένες κυβερνήσεις στις χώρες
καταγωγής τους ή στο εξωτερικό, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που συγκεντρώνουν
κονδύλια από πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για συγκεκριμένους σκοπούς. Για
το λόγο αυτό, συχνά αναφέρονται επίσης ως διακυβερνητικοί οργανισμοί. Η Παγκόσμια
Τράπεζα, οι υπηρεσίες των ΗΕ και της ΕΕ είναι από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά
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2. Διεθνείς οργανισμοί

παραδείγματα. Παρόλο που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν συχνά
ιδιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, υποστηρίζουν όλο και περισσότερο
πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αναδυόμενες
αγορές σε όλο τον κόσμο. Η διεθνής συνεργασία συχνά συνεπάγεται τη συνεργασία με
τοπικούς παράγοντες, όπως οι κοινωνικοί επιχειρηματίες (Chahine, 2016).
3. ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
Οι ΜΚΟ περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ιδιωτική ένωση οργανωμένη από άτομα που
έχουν κοινό σκοπό. Οι ΜΚΟ μπορούν είτε να εφαρμόσουν τα δικά τους προγράμματα,
προϊόντα και υπηρεσίες είτε μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε άλλους
οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕ) για να βοηθήσουν στην εκπλήρωση της
αποστολής τους.
4. Ιδρύματα
Ίδρυμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (τύπος ΜΚΟ) που δημιουργείται
με σκοπό τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη άλλων οργανισμών / ατόμων. Τα
ιδρύματα επικεντρώνονται συνήθως στην φιλανθρωπία, την προώθηση και την
υποστήριξη της κοινωνικής ευημερίας. Ορισμένα ιδρύματα σχηματίζονται από
πλούσιους και γενναιόδωρους ανθρώπους όπως ο Rockefeller, ο Gates, ο Clinton κλπ.,
Άλλοι έχουν διακλαδιστεί από μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο της πολιτικής για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως τα ιδρύματα των Pepsi, Starbucks, Nike, Shell και
Unilever.
5. Ταμεία επενδύσεων
Τα ταμεία επενδύσεων μπορεί να είναι ιδιωτικά ή δημόσια, κερδοσκοπικά ή μη
κερδοσκοπικά. Προέρχονται από ιδιώτες, οργανισμούς ή τραπεζικούς οργανισμούς. Οι
επιχειρήσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι επίσης ένα είδος ταμείων επενδύσεων
που παρέχουν χρηματοδότηση για δυνητικά επιτυχημένες νεοσύστατες επιχειρήσεις.
6. Άτομα

-

-

Φίλοι και οικογένειες: Συνήθως η πιο προσιτή και εύκολη στην εύρεση πηγή
χρηματοδότησης, αλλά σπάνια αρκετά μεγάλη ώστε να εξασφαλίσει την
οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Φιλάνθρωποι: γνωστοί και ως “Angel investors” (επενδυτές άγγελοι) – οι άνθρωποι
που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν το κοινωνικό εγχείρημα αν πιστεύουν στο όραμα
και την αποστολή του. Μερικοί από αυτούς τους ιδιώτες επενδυτές δεν θα
απαιτούν λογοδοσία από εσάς και θα δώσουν αυτά τα χρήματα ως δωρεά, ενώ
άλλοι θα ζητήσουν οικονομική απόδοση της επένδυσης.
Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες: Ορισμένοι επιχειρηματίες προτιμούν να
αυτοχρηματοδοτούν. Σε αυτή την περίπτωση, φέρνουν τα βάρη και τους
κινδύνους από μόνοι τους, αλλά και απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία
σχεδιασμού και λειτουργίας. Εάν κάποιος μπορεί να το αντέξει, η
αυτοχρηματοδότηση έχει τα οφέλη του λιγότερου άγχους στην εργασία (δεν
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Τα άτομα θα μπορούσαν να είναι μια πηγή χρηματοδότησης που είναι ιδιαίτερα
σημαντική για το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης ή την έναρξη της κοινωνικής
επιχείρησης. Αυτά περιλαμβάνουν:

υπάρχει κανείς στον οποίο να λογοδοτούν) και ο επιχειρηματίας θα μπορούσε να
επικεντρωθεί περισσότερο στην εργασία, αντί στην αίτηση για δάνεια ή
επιχορηγήσεις.
7. Συνεργασία με μεγαλύτερες εταιρείες
Πρόκειται για πολύτιμη πηγή τόσο για οικονομική όσο και για μη χρηματοδοτική
στήριξη. Πολλές επιτυχημένες εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι πρόθυμες να
συνεργαστούν με κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τον κοινωνικό τους
αντίκτυπο και να κερδίσουν καλύτερη εικόνα ή άλλα οφέλη προώθησης και εμπορίας ή
ως μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Είδη χρηματοδότησης:
1. Δωρεές: Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό, το οποίο δίνεται από ένα άτομο ή
οργανισμό για να υποστηρίξει μια αιτία. Θα μπορούσαν να είναι μικρές ή μεγάλες,
μία φορά ή σε επαναλαμβανόμενες βάσεις. Συνήθως χορηγούνται σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, προγράμματα, υπηρεσίες κλπ. Ως
αντάλλαγμα των δωρεών οι ευεργέτες δεν αναμένουν οικονομική απόδοση, αλλά
κοινωνικό αντίκτυπο.
2. Επιχορηγήσεις: Επιχορηγήσεις χορηγούνται στην κοινωνική επιχείρηση με σκοπό
την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Διανέμονται συνήθως από ιδρύματα, άλλες
ΜΚΟ, κυβερνητικούς οργανισμούς και διεθνείς οργανισμούς. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι επιχορηγήσεις συνδέονται με διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τις
οποίες διαγωνίζονται πολλοί υποψήφιοι. Τα υπέρ και τα κατά των επιχορηγήσεων
είναι πολυάριθμα. Πολύ συχνά απαιτούν μια επαχθείς διαδικασία υποβολής
εκθέσεων. Η συμπλήρωση των χαρτιών μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το ίδιο
το έργο. Εκτός από τη χρηματοδοτική στήριξη, οι επιχορηγήσεις μπορούν να λάβουν
τη μορφή τεχνικής βοήθειας, εμπειρογνωμοσύνης, κατάρτισης κλπ., τα οποία θα
μπορούσαν να δώσουν πρόσθετα πλεονεκτήματα στους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

5. Ίδια κεφάλαια. Ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις ανήκουν σε μερικούς
μετόχους, οι οποίοι παρέχουν επίσης το κεφάλαιο (ή την αρχική χρηματοδότηση)
της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω
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4. Δάνεια. Ένα δάνειο είναι ένα χρηματικό ποσό που δίνεται σε ένα άτομο ή έναν
οργανισμό και πρέπει να επιστραφεί στο μέλλον. Αναφέρεται επίσης ως χρέος ή
πίστωση. Τα δάνεια φέρουν τόκο με τη μορφή ποσοστού επί του κεφαλαίου. Το
δάνειο έχει το πλεονέκτημα ότι είναι συνήθως προσιτή πηγή χρηματοδότησης, ειδικά
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παρέχει επίσης την ελευθερία της διάθεσης των
χρημάτων κατά την κρίση σας, χωρίς την ανάγκη αναφοράς σε ένα ίδρυμα (όπως
στην περίπτωση των επιχορηγήσεων ή δωρεών).
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3. Βραβεία. Συνήθως τα βραβεία φέρουν λιγότερους περιορισμούς από τις
επιχορηγήσεις αλλά γίνονται δεκτοί μετά από ανταγωνισμό με άλλους ή λόγω
εξαιρετικής απόδοσης ή αποτελεσμάτων. Παράδειγμα βραβείων στην κοινωνική
επιχείρηση είναι το βραβείο του βασιλιά Αμπντάλα για την καινοτομία και την
επιτυχία των νέων. Το βραβείο είναι επίσης μια μορφή επίτευξης και αναγνώρισης
και διακρίνει το έργο του επιχειρηματία προσθέτοντας έτσι στην εικόνα της εταιρείας
και παρουσιάζοντας ευκαιρίες για πιο θετικά αποτελέσματα.

μετοχών (ή μεριδίων) που θα μπορούσαν να πωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να
ανταλλαγούν στο χρηματιστήριο. Ο μέτοχος έχει ένα μέρος της επιχείρησης. Αυτός
/ αυτή φέρει τους κινδύνους και τα κέρδη από την ανάπτυξη της εταιρείας.
6. Crowd-funding. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή επενδύσεων που έγινε
δημοφιλής με την ανάπτυξη των διαδικτυακών κοινωνικών εταιρειών όπως το
kiva.org. Λόγω του crowdfunding, ακόμη και άτομα μικρής κλίμακας θα
μπορούσαν να γίνουν κοινωνικοί επενδυτές και να δανείσουν ένα χρηματικό ποσό
για μια κοινωνικά σημαντική αιτία ή επιχείρηση. Άλλες πλατφόρμες crowd-funding
είναι
οι
vested.org,
startomegood.com,
fundly.com,
Indiegogo.com,
Rockethub.com, Pozible.com, Razaoo.com κλπ.
7. Επενδυτές αντικτύπου και κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές. Αυτοί είναι οι
τύποι επενδυτών που απαιτούν τόσο κοινωνική όσο και οικονομική απόδοση της
επένδυσής τους. Το Acumen Fund και το Echoing Green, για παράδειγμα, είναι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που επανεπενδύουν τις οικονομικές αποδόσεις σε
άλλους οργανισμούς και επεκτείνουν τον αντίκτυπό τους διατηρώντας παράλληλα
οικονομική βιωσιμότητα και επιτυγχάνοντας κέρδη για τους δωρητές τους. Οι
κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές επικεντρώνονται στο οικονομικό όφελος, αλλά
ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική της εταιρείας που υποστηρίζουν. Θέλουν να
διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους πηγαίνουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά
υπεύθυνες επιχειρήσεις, ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πολιτικές και πρακτικές
συμβατές με τις αξίες τους και έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την
κοινωνία.
Επιχειρηματικός κίνδυνος
Η επιχείρηση συνδέεται με διάφορους κινδύνους. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος
ορίζεται ως η πιθανότητα δυσμενών μεταβολών στην αγορά και στις οικονομικές
συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους κύριους οικονομικούς
δείκτες της επιχείρησης, όπως οι πωλήσεις, τα έσοδα, η αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων, το οικονομικό αποτέλεσμα, οι ταμειακές ροές, η απόδοση ιδίων
κεφαλαίων, η οικονομική προστιθέμενη αξία κ.λπ.
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Πώς να αναπτύξετε μια
αποτελεσματική στρατηγική
διαχείρισης κινδύνου

Αναπτύξτε μια κουλτούρα κινδύνου
Συμφωνήστε στο διοικητικό συμβούλιο
σχετικά με τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου
Κάντε αξιολογήσεις και εκθέσεις
επικινδυνότητας
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Πώς να αφαιρέσετε τους
κινδύνους από την ταχεία
ανάπτυξη της ΚΕ

Ελέγξτε τις δαπάνες της ΚΕ
Ορίστε ρεαλιστικούς στόχους
Προγραμματίστε σοφά την ανάπτυξη του
προσωπικού και την αμοιβή του

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
1. Κοιτάξτε αυτό τη σελίδα και παρακολουθήστε το βίντεο
•
•

https://babyelephant.asia/
Baby Elephant - An ethical, creative, sustainable social
enterprise hotel in Siem Reap, Cambodia https://www.youtube.com/watch?v=NsC6hMnndCE

2. Απαντήστε στην ερώτηση:
•

•

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της
κοινωνικής επιχείρησης "Baby Elephant Hotel" στην
Καμπότζη?
Πώς βοήθησε το "Baby Elephant Hotel" η παρουσία του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνει βιώσιμο?

3. Ξεκινήστε μια έρευνα

•
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•

Βρείτε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που εργάζονται για
βιώσιμη ανάπτυξη.
Ποια είναι η σφαίρα της δραστηριότητας των κοινωνικών
επιχειρήσεων που βρήκατε?
Γιατί ο κοινωνικός επιχειρηματίας ξεκίνησε αυτήν την
επιχείρηση?

Σελίδα

•

Ομαδική εργασία: Πώς να γράψετε μία πρόταση για χρηματοδότηση έργου
Διάρκεια: 2-3 ώρες
Περιγραφή της δραστηριότητας: Οι εκπαιδευόμενοι
ομαδοποιούνται τυχαία. Το βέλτιστο μέγεθος ομάδας είναι
μεταξύ 3 και 5 ατόμων. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα κενό
χαρτί (μέγεθος A3) και μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα
Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα γενικό θέμα (π.χ.
παιδιά,
δημοκρατία,
εκπαίδευση,
περιβάλλον,
μετανάστευση, φτώχεια κλπ.) και να εστιάσει σε ένα
συγκεκριμένο πρόβλημα. Η πρόταση έργου θα πρέπει να
περιλαμβάνει προσδιορισμένες ανάγκες, ανάλυση του περιβάλλοντος, ειδικά θέματα
προς επίλυση, μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, ομάδες-στόχο,
δραστηριότητες, ομάδα, σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γράψουν ή να σχεδιάζουν την πρότασή τους στο χαρτί
και να την παρουσιάσουν στο τέλος της ομαδικής εργασίας. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μια σειρά ερωτήσεων για να διαρθρώσουν τις ιδέες τους:
✔ Γράψτε το κύριο θέμα που θέλετε να αντιμετωπίζετε (πρόβλημα)
✔ Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα; Τι το προκαλεί;
✔ Ομάδες-στόχος: Άμεσες και έμμεσες
✔ Γιατί; - Ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ομάδων-στόχος, αλλά και τις
ομάδας εργασίας;
✔ Γιατί οι συμμετέχοντες επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτό;
✔ Ποιος; Με ποιον; Ποιος υλοποιεί το σχέδιο; Ποιος είναι στην ομάδα του;
✔ Τι; - Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του σχεδίου; Πώς συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων;
✔ Πώς τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων θα είναι βιώσιμα;
✔ Πού; Τοποθεσία του σχεδίου και υφιστάμενη κατάσταση των συμμετεχόντων.
Ποιες συνθήκες χρειάζονται για την διευκόλυνση της υλοποίησης του σχεδίου;
✔ Πότε; Πότε θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες του σχεδίου;
✔ Πώς – Μέθοδοι και πόροι που θα χρησιμοποιήσετε (εμπειρία, εμπειρογνώμονες)
✔ Τι συμβαίνει μετά;
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει την πρότασή
της στο μπροστά στους υπόλοιπους. Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά
συνεπής. Ο χρόνος παρουσίασης της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5-7 λεπτά.
Σχόλια και ερωτήσεις από άλλους εκπαιδευόμενους και από τον καθηγητή είναι
ευπρόσδεκτα για να διευκολύνουν τη συζήτηση και την ανατροφοδότηση.
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

Ηγεσία στην Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα

Όχι η κραυγή, αλλά η πτήση της άγριας πάπιας
κάνει το σμήνος να πετάξει πίσω της.
- Κινεζική παροιμία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ηγεσία στο πλαίσιο ενός ΚΕ οργανισμού
Λειτουργία του ηγέτη στην κοινωνική επιχείρηση
Ηγεσία, κίνητρο και ανάπτυξη ταλέντων
Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
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Ηγεσία στο πλαίσιο ενός ΚΕ οργανισμού
Η ηγεσία είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης.
Όταν πρόκειται για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, η ηγεσία συμβάλλει στη
θέσπιση στόχων και στην παρακίνηση των ανθρώπων να εργάζονται για την επίτευξή
τους. Ο ηγέτης είναι κάποιος που:

-

Δίνει το παράδειγμα
Αφυπνίζει τη συνείδηση των ανθρώπων
Αλλάζει τη συμπεριφορά των ατόμων
Είναι παθιασμένος με την αποστολή του οργανισμού
Πείθει τους άλλους
Επιτυγχάνει υψηλά αποτελέσματα
Δεσμεύεται για έναν σημαντικό στόχο και μοιράζεται τις αξίες του με τους άλλους
Προσδιορίζει νέες ευκαιρίες για τον οργανισμό

Ηγεσιά είναι η ικανότητα κάποιου να εμπνέει τους άλλους
people στο να ακολουθούν οδηγίες εθελοντικά, χωρίς να ασκεί
οποιασδήποτε μορφή πίεσης.
Η ηγεσία στις κοινωνικές επιχειρήσεις στηρίζεται στην ηθική, την ακεραιότητα και
την τεχνογνωσία, αλλά και στην ενσυναίσθηση και το πάθος. Οι ηγέτες μιας ΚΕ πρέπει
να έχουν θετικό αντίκτυπο, να δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης μεταξύ
των ακολούθων τους (υπαλλήλων, άλλων ενδιαφερομένων και κοινοτήτων) και να
καλλιεργήσουν νέους μελλοντικούς ηγέτες.
Η ηγεσία είναι διαφορετική από τη διαχείριση. Ο ηγέτης λέει τι πρέπει να γίνει, ενώ
ο διευθυντής βρίσκει έναν τρόπο πώς να το κάνει. Ο ηγέτης είναι το κίνητρο, ο
εμπνευστής και ο φάρος που δείχνει τον τρόπο στο σκοτάδι, ενώ ο διαχειριστής είναι ο
διοργανωτής και ο κινητήρας που κινεί τον οργανισμό προωθεί το στόχο του.
Οι ηγέτες κατανοούν ότι η αλλαγή είναι ευκαιρία, και όχι απειλή και δίνουν τεράστια
έμφαση στις καινοτομίες. Οι ηγέτες δημιουργούν νέες ιδέες και συγκεντρώνουν τις
προσπάθειες της ομάδας προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν ισχυρή, μαγευτική προσωπικότητα που προσελκύει
άλλους. Έχουν εκφραστική κινητήρια δύναμη και μπορούν να μεταμορφώσουν τις
στάσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις των άλλων. Οι χαρισματικοί ηγέτες είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί σε περιόδους αβεβαιότητας και κρίσης, όταν η σταθερότητα της κοινωνίας
κλονίζεται. Πολύ συχνά, η έκτακτη ανάγκη ενός ισχυρού, δημοφιλούς ηγέτη είναι ένας
ιωνός κοινωνικής αλλαγής ή ακόμη και επανάστασης, επειδή δημιουργεί κινήματα
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Οι ηγέτες επηρεάζουν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με ορισμένο τρόπο.
Πρέπει να είναι σε θέση να ευθυγραμμίσουν τις προτεραιότητες, τις αξίες, τις δράσεις
και ακόμη και τα συναισθήματα των ανθρώπων με τα οράματα και τις ιδέες τους.
Υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές και θεωρίες για την ηγεσία που συνδυάζουν την
ψυχολογία και τις τακτικές διαχείρισης. Ορισμένες από αυτές ορίζουν δύο τύπους
ηγετών: 1) χαρισματικούς ηγέτες και 2) υπηρέτες

δυσαρεστημένων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να αντιταχθούν στο status quo. Οι
χαρισματικοί ηγέτες είναι συχνά παθιασμένοι με αυτό που κάνουν και οι άνθρωποι τους
εμπιστεύονται με την καρδιά τους, αντί με την λογική.
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες μπορεί να είναι χαρισματικοί ηγέτες, ειδικά αν
εμπνεύσουν άλλους να κάνουν αλλαγές στην κοινωνική δομή. Σε αυτή την περίπτωση,
θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκφράζουν και να μοιράζονται το όραμά τους και
να ασκούν ορθή πρακτική και ηθική κρίση σε κάθε βήμα.
Οι ηγέτες-υπηρέτες, από την άλλη, είναι εκείνοι που επικεντρώνονται στην
εξυπηρέτηση των κοινοτήτων τους. Η ηγεσία τους είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη
και την ευημερία των άλλων. Οι ηγέτες υπηρέτες ασχολούνται περισσότερο με την
καθημερινή ζωή αυτών που υπηρετούν. Έχουν την ικανότητα να εκπαιδεύουν και να
αναπτύσσουν δεξιότητες στους οπαδούς τους. Σε αντίθεση με τους χαρισματικούς ηγέτες
που απολαμβάνουν τα λαμπερά σκηνικά και τις μεγάλες πλατφόρμες, οι ηγέτεςυπηρέτες συνήθως εργάζονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους άλλους σε αίθουσες
διδασκαλίας ή σε εργαστήρια αλληλεπιδρώντας με περισσότερη συμπόνια, οικειότητα
και προσωπικότητα.
Πολλές φορές, χαρισματικοί και ηγέτες-υπηρέτες πάνε μαζί. Η Μητέρα Τερέζ, ο
Mahatma Gandhi και ο Dr. Marin Luther King είναι εξαιρετικά παραδείγματα ηγετών
που συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες σε ένα άτομο.
Η κατανεμημένη ηγεσία είναι μια δημοφιλής εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές
αντιλήψεις της ηγεσίας. Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα, η ηγεσία δεν προέρχεται από
ένα άτομο αλλά προέρχεται από τις ολιστικές ιδιότητες των ομάδων. Με άλλα λόγια, η
ηγεσία εξέρχεται από ένα σύνολο που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμημάτων
της - από μια γενική κουλτούρα ή τρόπο ζωής που μοιράζεται, ασκείται και
επιτυγχάνεται από ολόκληρους οργανισμούς ή κοινότητες ανθρώπων. Η κατανεμημένη
ηγεσία ασχολείται με μικρές καθημερινές δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις, καθώς
και με τις μεγάλες κοινωνικές μετακινήσεις και εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, η
εκπαίδευση σήμερα υπόκειται στις ιδέες και τις κατευθύνσεις που δίδονται από πολλούς
ενδιαφερόμενους, όπως οι διαχειριστές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι σπουδαστές, η
κοινότητα, η κυβέρνηση κλπ. και όλοι συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Με αυτούς τους τρόπους, η ηγεσία γίνεται μια πλήρης, περιεκτική, πολιτισμικά
ευαίσθητη και δημοκρατική κοινωνική δομή.
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Αυτοί οι τρεις τύποι ηγεσιών βρίσκονται σε συνεχή σχέση και συμβίωση, ιδίως στις
προσπάθειές τους να φέρουν θετική και εξαιρετική κοινωνική αλλαγή για λογαριασμό
οποιασδήποτε κοινότητας που μπορεί να έχει ανάγκη. Συχνά χαρισματικοί ηγέτες
εξέρχονται μέσα από την απογοήτευση και την ανάγκη μιας κοινότητας. Χρησιμεύουν
ως κινητήρια δύναμη της αλλαγής. Αυτοί οι ηγέτες, με τη σειρά τους, συνεργάζονται με
ηγέτες-υπηρέτες που προωθούν στρατηγικά μια κουλτούρα κατανεμημένης ηγεσίας που
εισέρχεται βαθιά μέσα στην καρδιά της κοινότητας που την έχει ανάγκη και ενισχύει τον
πυρήνα της.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Έννοια της ηγεσίας στην οργάνωση

•

Η ηγεσία περιλαμβάνει:

εγκαθίδρυση

ενός

σαφέστατου

οράματος, μοίρασμα αυτού με άλλους
ώστε να ακολουθήσουν με πρόθυμο
τρόπο, παροχή πληροφοριών, γνώσεων
και μεθόδων για να υλοποιήσουν το
όραμα, συντονισμός και εξισορρόπηση
των συγκρουόμενων συμφέροντων όλων
των μελών και των εμπλεκόμενων μερών.

• Ένας

ηγέτης

βγαίνει

μπροστά

σε

περιόδους κρίσης και είναι σε θέση να
σκέφτεται και να ενεργεί δημιουργικά σε
δύσκολες καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα:

Σελίδα

100

http://www.businessdictionary.com/definition/leadership.html

Λειτουργία του ηγέτη στην κοινωνική επιχείρηση
Η ηγεσία είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική δραστηριότητα. Ο ηγέτης ρυθμίζει
τις εσωτερικές διαπροσωπικές σχέσεις και παρέχει υποστήριξη σε κάθε μέλος. Οι
ηγετικές λειτουργίες είναι οι εξής:

● Καθορισμός στόχων
● Ανάπτυξη προγραμμάτων και σχεδίων δράσης.
● Λήψη αποφάσεων, μεταφορά τους στο προσωπικό και τους εξωτερικούς
συνεργάτες, καθώς και οργάνωση της εφαρμογής τους.
● Κατανομή εργασιών
● Προσαρμογή των αποφάσεων και συντονισμός των δραστηριοτήτων
● Δημιουργία εξωτερικών και εσωτερικών προϋποθέσεων για την υλοποίησή τους
● Παροχή κίνητρων και έμπνευσης
● Παρακολούθηση εργασιών, ανάλυση επιδόσεων και ανατροφοδότηση
● Συστάσεις και οδηγίες για βελτίωση
Υπάρχουν τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά και ικανότητες που οι σύγχρονοι ηγέτες πρέπει
να κατέχουν ή να αναπτύξουν:
●
●
●
●

Προσοχή: Η ικανότητα να θέτει στόχους και κατευθύνσεις που είναι
ελκυστικές στους ακολούθους του
Νόημα: Η ικανότητα να δημιουργεί και να μεταφέρει σαφείς και κατανοητές
ιδέες
Εμπιστοσύνη: η ικανότητα να είναι αξιόπιστος και σταθερός ώστε οι
άνθρωποι να αισθάνονται ότι μπορούν να υπολογίζουν σε αυτόν.
Αυτό-διαχείριση:
την
ικανότητα
να
γνωρίζει
τον
εαυτό
του
συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών και των αδύνατων σημείων του

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
⮚ Αξιολόγηση της κατάστασης – πολιτική, οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική, τεχνολογική
⮚ Ανάλυση - έρευνα, παρακολούθηση, διάδραση, επίβλεψη της διαχείρισης
⮚ Σχεδιασμός - πρόβλεψη, μοντελοποίηση, επιλογή της κατεύθυνσης της
δράσης
⮚ Υλοποίηση - κατάρτιση, διαδικασίες, αμοιβές, κυρώσεις
⮚ Βελτίωση – συστάσεις, συντήρηση, ανάπτυξη
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Το κίνητρο είναι το κλειδί που βοηθά ένα άτομο να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους
του. Ο επιτυχημένος ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να επηρεάζει τα κίνητρα. Αυτό
γίνεται γνωρίζοντας και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των άλλων και διατηρώντας μια
ανοικτή οπτική για τον χαρακτήρα, τα κίνητρά τους και τις αξίες τους. Οι κοινές
παρακινητικές παράμετροι για τις κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:
⮚ Εργασία προς έναν κοινωνικά σημαντικό στόχο
⮚ Αλλαγή της ζωής των ανθρώπων προς το καλύτερο
⮚ Χρήματα ως ανταμοιβή και κίνητρο.
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Ηγεσία, κίνητρο και ανάπτυξη ταλέντων

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Μη χρηματικά βραβεία και αναγνωρίσεις
Αυστηρές απαιτήσεις (κατάλογος υποχρεώσεων - τι πρέπει να γίνει)
Ενσυναίσθηση (μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα)
Επιτεύγματα και κύρος
Κατάρτιση και προσωπική ανάπτυξη
Ομαδική εργασία και πνεύμα της κοινότητας

Ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση των κινήτρων είναι η δέσμευση των
εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερομένων, που εκφράζεται ως πίστη στον οργανισμό,
σύμποια με τις αξίες, τους στόχους και τις δραστηριότητές του. Επιτυγχάνεται μέσω
συνεχών επαφών μεταξύ του ηγέτη και των ανθρώπων του οργανισμού, της συμμετοχής
τους στις αποφάσεις διαχείρισης, της διανομής των παροχών, των ευκαιριών για
επαγγελματική εξέλιξη κ.λπ.
Ο αρχηγός της ΚΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αξίες όλων των ενδιαφερομένων
είναι σε αρμονία με τις αξίες του οργανισμού. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή
με την κοινωνική επιχείρηση πρέπει να μοιράζονται το ίδιο ήθος και ηθική. Επιπλέον,
ο ηγέτης πρέπει να θέσει προσωπικό παράδειγμα και να παράσχει κατάρτιση εάν είναι
απαραίτητο.
Η εκτίμηση και οι ανταμοιβές είναι τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν ένα
άτομο για να επιτύχει έναν επιθυμητό στόχο. Η επιβράβευση της καλής / εξαιρετικής
συμπεριφοράς με μια μικρή χειρονομία εκτίμησης, ένα πιστοποιητικό ή μια επιστολή
μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο κίνητρο.
Η συμμετοχή των ανθρώπων στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης
αποφάσεων δεν είναι απλώς ένα εργαλείο κινητροδότησης, αλλά και διευκολύνει την
εσωτερική επικοινωνία, βοηθώντας όλους να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο τους στον
οργανισμό.
Το ομαδικό πνεύμα είναι η ψυχή του οργανισμού. Επηρεάζει άμεσα το ηθικό
στον οργανισμό. Ο ηγέτης θα πρέπει πάντα να διασφαλίζει ότι όλοι απολαμβάνουν την
εκτέλεση των καθηκόντων του ως ομάδα και αποτελούν πολύτιμο μέρος του συνόλου.
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Η ενσυναίσθηση σημαίνει να περπατάς στα παπούτσια του άλλου προσώπου, να
βλέπεις την κατάσταση από τη δική του οπτική γωνία του και να συμπάσχεις μαζί τους
κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Αυτό δημιουργεί ισχυρούς συναισθηματικούς και
προσωπικούς δεσμούς και αυξάνει την εμπιστοσύνη προς τον ηγέτη.

"Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο
Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
1. Παρακολουθήστε τα βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις:
• https://youtu.be/-5Yp-vTol2E
• https://www.youtube.com/watch?v=vtXKQOtNWPg
• Ποιος είναι ο ηγέτης στο πρώτο βίντεο (ο εκπαιδευτής; η κάποιος από τους
χορευτές; κλπ.). Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η προοπτική
εξαρτάται από τη δομή του ατομικού τρόπου σκέψης.
• Δημιουργήστε μια λίστα με τις λειτουργίες της ομαδικής εργασίας από το
δεύτερο βίντεο. Δικαιολογήστε το περιεχόμενο της λίστας.
2. Ξεκινήστε μια έρευνα
Συγκεντρώστε μια λίστα με ανθρώπους που συναντήσατε στη ζωή σας και που
θεωρείτε ότι είναι ηγέτες. Τι σας έδωσαν και τι τους δώσατε σε αυτή τη σχέση?
3. Κάντε το δικό σας προφίλ ως ηγέτη
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• Δημιουργήστε ένα προφίλ για τον εαυτό σας με βάση τις ιδιότητες που
νομίζετε ότι έχετε.
• Ποια είναι η στάση σας έναντι της ομαδικής; Δικαιολογήστε την απάντησή
σας.

Χρησιμοποιείστε τη μέθοδο Word Café για να ξεκινήσετε το διάλογο για ένα σημαντικό
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό θέμα.
World Café
Πρόκειται για μια απλή, αποτελεσματική και
βολική μορφή για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας
ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, ενώ
διενεργείται ομαδικός διάλογος. Είναι επίσης
γνωστό ως Leadership Café, Community Café,
Creative Café και μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί
ώστε να ταιριάζει σε οποιαδήποτε ομάδα-στόχο και
να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία αναγκών.
Μέθοδος:
Μια ομάδα περίπου τεσσάρων έως έξι συμμετεχόντων κάθεται γύρω από ένα τραπέζι με
έναν "οικοδεσπότη" και συζητά ερωτήσεις που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. Μετά
από περ. 20 λεπτά οι συμμετέχοντες μετακινούνται στο επόμενο τραπέζι όπου συζητείται
ένα άλλο θέμα. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων καταγράφονται σε κάποιο χαρτί
(κανονικό χαρτί, flipchat, κα). Ο "οικοδεσπότης" καλωσορίζει νέους συμμετέχοντες και
τους ενημερώνει για τα αποτελέσματα από την προηγούμενη συζήτηση στο τραπέζι.
Τέλος, τα αποτελέσματα όλων των ομάδων παρουσιάζονται σε μια κοινή σύνοδο
ολομέλειας. Παρακάτω περιγράφονται στρατηγικές για περαιτέρω ενέργειες και
ευκαιρίες.
Μεγάλες εκδηλώσεις World Café έγιναν, για παράδειγμα, στο Ισραήλ του 2011, όταν
πάνω από χίλια άτομα συζήτησαν θέματα που αφορούσαν στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα σε διάφορες πόλεις με συζητήσεις σε
πάνω από 1000 τραπέζια.
Το World café λειτουργεί μέσα από το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή. Επιτρέπει τη
δημιουργία μοναδικού περιβάλλοντος και είναι πάντοτε οικείο, ακόμη και όταν
κλιμακώνεται σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Ορίστε το πλαίσιο (μάθετε το σκοπό και τις παραμέτρους των διαλόγων)
Δημιουργήστε έναν φιλόξενο χώρο (κάντε τον καθένα να νιώθει καλοδεχούμενο)
Εξερευνήστε τις ερωτήσεις και τα σχετικά θέματα
Ενθαρρύνετε τη συνεισφορά όλων
Συνδέστε διαφορετικές προοπτικές
Ακούστε μαζί για πληροφορίες
Μοιραστείτε τα αποτελέσματα της συζήτησης

Πηγή: http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf
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Οι αρχές σχεδιασμού έχουν ως εξής:
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Το έργο SE-HUB είναι mε συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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