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1.

1. Κατανόηση του μη κερδοσκοπικού τομέα και του
σημερινού περιβάλλοντός του
a. Εισαγωγή
Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα μας εισάγει στον μη κερδοσκοπικό τομέα και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη νεολαία να αποκτήσει
γνώσεις, εμπειρία και επιχειρηματικότητα για να έχει καλύτερη προοπτική στην αγορά
εργασίας. Στόχος είναι νέοι κάτω των 30 ετών, νεολαία, νέοι ηγέτες, νέοι που
ενδιαφέρονται για κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Ενώ αυτό το μάθημα έχει αναπτυχθεί με κύριο γνώμονα τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό, εκτιμούμε ότι σε άλλα μέρη του κόσμου η φύση του μη κερδοσκοπικού τομέα
και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων μπορεί να μην είναι η ίδια. Ωστόσο, ελπίζουμε
ότι ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος θα εξακολουθήσει να έχει αξία
σε όσους βρίσκονται σε άλλες περιοχές του κόσμου.

b. Κεφάλαια
i. Βασική ερώτηση (για το κεφάλαιο)


Ποιος είναι ο μη κερδοσκοπικός τομέας και γιατί υπάρχει;



Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών;



Ποιες είναι οι τάσεις και τα αναδυόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
οργανισμοί στον μη κερδοσκοπικό τομέα?

ii. Λέξεις-κλειδιά (του κεφαλαίου)


Τομέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα



Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ)



Υπηρεσίες

iii. Ουσιαστικό μέρος / πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Παιχνίδι Κοινωνικού Κύκλου.
Εισαγωγή: Αυτή η δραστηριότητα είναι απλή. Είναι ένα συναισθηματικό μονοπάτι που
θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν:
- ποιοι είναι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί,

Οδηγίες: Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει τους ορισμούς του "μη κερδοσκοπικού τομέα"
και του "μη κερδοσκοπικού οργανισμού" και να εξηγήσει στον συμμετέχοντα τη
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- το διαφορετικό είδος κοινωνικών ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει η ΜΚΟ.
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- το διαφορετικό είδος υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν, καθώς και

δραστηριότητά τους. Πρώτον, οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν έναν κοινωνικό ρόλο. Οι
κοινωνικοί ρόλοι θα μπορούσαν να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα κοινωνικά
προβλήματα:
 Καταπολέμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς
 Φτώχεια
 Κατάχρηση φαρμάκων
 Η πορνεία
 Κατάχρηση αλκοόλ
 Οικονομική στέρηση
 Ανεργία
 Σεξουαλική κακοποίηση
 Κατάχρηση των ζώων
 Περιβαλλοντικά προβλήματα ή
 Αλλιώς ο εκπαιδευτής
συμμετεχόντων.

μπορεί

να

προσαρμοστεί

στις

απαιτήσεις

των

Όταν όλοι οι συμμετέχοντες αναλάβουν έναν κοινωνικό ρόλο (π.χ. Φτωχός άνθρωπος),
βάση του οποίου θα δημιουργήσουν έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτής θα δώσει αρκετό χρόνο
για να καταλάβει το ρόλο του και μετά από λίγο θα ζητήσει από όλους τους
συμμετέχοντες να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις χωρίς να εκθέσουν το προφίλ
τους:
1. Πώς μοιάζει ο χαρακτήρας σας;
2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος του χαρακτήρα σας;
3. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι του χαρακτήρα σας;
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες θα
χωριστούν σε ομάδες των 2 και θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ποιο πρόβλημα
αντιμετωπίζει το άλλο άτομο και ποια υποστήριξη θα χρειαστεί κάθε ένας από αυτούς.
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά και / ή ένα άτομο ανά ομάδα μπορεί να αλλάξει
και να συνεργαστεί με άλλους συμμετέχοντες. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να οδηγήσει
τους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν κυρίως σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Τα χρήματα που
συγκεντρώνονται ή
κερδίζονται από έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό
στον εθελοντικό τομέα
συνήθως επενδύονται στην
κοινότητα ή στον ίδιο τον
οργανισμό.
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Ο τομέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελείται
συνήθως από οργανώσεις των οποίων ο σκοπός είναι
να επωφελούνται και να εμπλουτίζουν την κοινωνία,
συχνά χωρίς κέρδος ως κίνητρο και με ελάχιστη ή
καθόλου κυβερνητική παρέμβαση. Τα χρήματα που
συγκεντρώνονται ή κερδίζονται από έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό στον εθελοντικό τομέα
συνήθως επενδύονται στην κοινότητα ή στον ίδιο τον
οργανισμό. Αν και αυτός ο τομέας είναι ξεχωριστός
από τον δημόσιο, πολλοί οργανισμοί είναι συχνά στενά
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Πληροφορίες

συνδεδεμένοι με κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα για να τον υποστηρίξουν στην παροχή
προγραμμάτων και υπηρεσιών.
Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) είναι αφιερωμένος στην προώθηση ενός
συγκεκριμένου κοινωνικού παράγοντα ή στην υποστήριξη μιας κοινής άποψης.
Δεδομένου ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εξ ορισμού δεν αποκομίζουν κέρδη, δεν
φορολογούνται
γενικά
για
τα
Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
υπερβολικά
έσοδα.
Παρέχουν
μια
(ΜΚΟ) είναι αφιερωμένος στην προώθηση
υπηρεσία προς την κοινότητα, την οποία
ενός συγκεκριμένου κοινωνικού
δεν θα παράσχουν οι κερδοσκοπικές
παράγοντα ή στην υποστήριξη μιας
εταιρείες, επειδή συχνά δεν υπάρχει
κοινής άποψης.
τρόπος να κερδίσουν απο το είδος των
υπηρεσιών που παρέχει η μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η ΜΚΟ είναι ένας οργανισμός
που δεν διανέμει τα πλεονάζοντα κεφάλαια στους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους, αλλά τα
χρησιμοποιεί για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της. Η πιο πτωχή γραμμή στους
περισσότερους προϋπολογισμούς για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι η
μισθοδοσία και τα οφέλη, ενώ οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παραμένουν περίφημοι
για τα ταλέντα τα οποία δεν πληρώνουν. Κάθε μέρα οι άνθρωποι έρχονται να εργαστούν
στον μη κερδοσκοπικό τομέα επειδή αποφάσισαν να κάνουν κάτι μεγαλύτερο από τον
εαυτό τους, να θέσουν σε κίνηση μια σειρά από γεγονότα που θα λύσουν ένα πρόβλημα
που μαστίζει την κοινωνία ή να απαντήσουν σε μια κλήση που αισθάνθηκαν σε ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα. Άλλοι έρχονται στον τομέα επειδή αναζητούν ένα πιο
ευέλικτο χρονοδιάγραμμα, επειδή έχουν κάνει τα χρήματά τους και θέλουν να δώσουν
πίσω, ή επειδή αναζητούν μια εντελώς νέα πρόκληση. Όπως και η ποικιλία των
ανθρώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στον μη κερδοσκοπικό κόσμο έτσι και ο τομέας
είναι γεμάτος διαφορές.
Παραδείγματα οργανισμών στον εθελοντικό τομέα περιλαμβάνουν:
 Φιλανθρωπικά ιδρύματα
 Ιδρύματα
 Οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας
 Ομάδες υποστήριξης
 Οργανισμοί που βασίζονται στην πίστη
 Κοινοτικές Ομάδες
 Αθλητισμός αναψυχής
iv. Δραστηριότητες για τον αναγνώστη

 Γιατί αυξάνεται η ποσότητα του εγγεγραμμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού;

Σελίδα

 Τι είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

8

Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:

 Βρείτε 3 παραδείγματα μη κερδοσκοπικού οργανισμού από τη χώρα σας και
εξηγήστε τι κάνουν (στόχος και ενέργειες).
v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών
Ε1. Τι είδους επιχείρηση μπορείτε να βρείτε σε μη κερδοσκοπικό τομέα;
α. Οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας
β. Φιλανθρωπία
γ. Κοινοτικές ομάδες
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε2. Γιατί υπάρχει μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση; Παρακαλώ επιλέξτε το λάθος!
α. Βοηθά τους άστεγους
β. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα
γ. Αυξάνει το εισόδημα του ιδιοκτήτη του
δ. Επωφελεί από το ευρύ κοινό
Ε3. Πώς λειτουργεί μια κοινωνική επιχείρηση;
α. Με πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά,
β. Επανεπενδύει τα χρήματα που επιστρέφουν στην επιχείρησή τους ή στην τοπική
κοινότητα
γ. Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε4. Πώς χρησιμοποιεί μια κοινωνική επιχείρηση τα κέρδη της;
α. Αγορά αγαθών και υπηρεσιών για τους εργοδότες της
β. Επανεπενδύει τα χρήματα που επιστρέφουν στην επιχείρησή τους ή στην τοπική
κοινότητα
γ. Τα δίνει στην κυβέρνηση
δ. Πληρώνει φόρους
Ε5. Ποιος μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνική επιχείρηση;

γ. Ανήμποροι ανθρώποι

Σελίδα

β. Πλούσιοι άνθρωποι
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α. Οι καθημερινοί άνθρωποι

δ. Ολοι
vi. Σύνδεσμοι σε πόρους αυτοδιδασκαλίας
https://nccs.urban.org/publication/non-profit-sector-brief-2018#value-ofvolunteering
https://smallbusiness.chron.com/purpose-non-profit-organizations-56562.html
https://www.garrettham.com/non-profit-organizations/

c.

Συμπεράσματα

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπάρχει για να παρέχει μια συγκεκριμένη
υπηρεσία στην κοινότητα. Η λέξη "μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" αναφέρεται σε έναν
τύπο επιχείρησης - ο οποίος είναι οργανωμένος βάσει κανόνων που απαγορεύουν τη
διανομή κερδών στους ιδιοκτήτες. Το "κέρδος" στο πλαίσιο αυτό είναι ένας σχετικά
τεχνικός όρος λογιστικής, που σχετίζεται, αλλά όχι ταυτόσημος με την έννοια του
πλεονάσματος των εσόδων πάνω από τις δαπάνες.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώνονται σε
επιχειρήσεις. Οι περισσότερες εταιρείες σχηματίζονται σύμφωνα με τους νόμους
εταιρειών ενός συγκεκριμένου κράτους. Κάθε κράτος έχει διατάξεις για τη διαμόρφωση
μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Ορισμένοι επιτρέπουν και άλλες μορφές, όπως οι μη
εισηγμένες ενώσεις, τα καταπιστεύματα κλπ., τα οποία ενδέχεται να λειτουργούν ως μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με ελαφρώς (αλλά μερικές φορές σημαντικό) διαφορετικούς
όρους.

d. Βιβλιογραφία

Σελίδα

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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http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.663.7066&rep=rep
1&type=pdf
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2. Αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων
a. Εισαγωγή
Κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάσαμε στους συμμετέχοντες στον
μη κερδοσκοπικό τομέα και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο να
ενθαρρύνουμε τη νεολαία να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρία και επιχειρηματικότητα ώστε
να έχει καλύτερη προοπτική στην αγορά εργασίας. Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα
θα δώσουμε ορισμένα εργαλεία για να εντοπίσουμε την κοινωνική ανάγκη και να
αρχίσουμε να βρίσκουμε λύσεις.

b. Κεφάλαια
i. Βασικές ερωτήσεις (για το κεφάλαιο)



Ποιοι είναι οι 3 οικονομικοί τομείς; Πώς μπορούν να συνεργαστούν;
Πώς να προσδιορίσετε μια κοινωνική ανάγκη και ποια απάντηση πρέπει να
δώσετε?

ii. Λέξεις-κλειδιά (του κεφαλαίου)



Κοινωνική ανάγκη
Προκλήσεις

iii. Ουσιαστικό μερος/ Πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Πρώτη δραστηριότητα: Ποια είναι τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που
εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα σας?1
Κοινωνικό πρόβλημα

Γιατί / πώς συμβαίνει;

Ποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν
αυτό; (εκπαιδευτικό επίπεδο,
οικονομικό επίπεδο, γεωγραφική
θέση κ.λπ.)

Η απασχόληση των νέων

---

---

2. Ποιους είναι οι τρόποι επίλυσης αυτών των προβλημάτων;

Δραστηριότητα που λαμβάνεται από το ηλεκτρονικό φυλλάδιο κοινωνικής επιχειρηματικότητας
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/social-entrepreneurship-e-booklet.1594/ και προσαρμόζεται στο
θέμα
1
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Δεύτερη δραστηριότητα: Βρείτε μια κοινωνική επιχειρηματική ιδέα και εξηγήστε
ποιο κοινωνικό πρόβλημα επιλύει και γιατί.

Κάντε μια ανάλυση SWOT της κοινωνικής τους επιχείρησης.
Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; Πώς θα εξηγούσατε στους άλλους;
Ποιες είναι οι καλύτερες ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θυμάστε;
Υπάρχουσα κοινωνική επιχείρηση, η
σύντομη περιγραφή τους

Ποια κοινωνικά προβλήματα
επιλύουν και πώς

Ιδέες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
του έργου, οι σύντομες περιγραφές τους

Ποια κοινωνικά προβλήματα
επιλύουν και πώς

3. Τι ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θυμάστε;
Τι άλλη βοήθεια υπάρχει για τον κοινωνικό επιχειρηματία; (εκκολαπτήρια, επιτάχυνση
εκκίνησης, ευκαιρίες παροχής συμβουλών κ.λπ.)
Ποιοι είναι οι υφιστάμενοι φραγμοί στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
και πώς να τους λύσουμε;?
Εμπόδια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα / Τι θα μπορούσε να τα λύσει;
πώς συμβαίνουν αυτά;

Πληροφορίες

Σελίδα

Υπάρχουν τρία σήμερα αποδεκτά στοιχεία ή "τομείς" στην αμερικανική οικονομία
(Gunn, 2004). Ο πρώτος τομέας περιλαμβάνει την αγορά ή τον ιδιωτικό τομέα στον
οποίο βρίσκονται οι επιχειρήσεις. Ο δεύτερος τομέας περιλαμβάνει τις λειτουργίες της
κυβέρνησης που συνήθως θεωρούνται "δημόσιες" λειτουργίες. Ο τρίτος τομέας
χαρακτηρίζεται χαλαρά ως ο μη κερδοσκοπικός, πολιτικός ή εθελοντικός τομέας.
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει τυπικά και οργανώσεις πίστης (Corry, 2010, Gunn, 2004).
Ενώ κάθε τομέας υπάρχει με συγκεκριμένα όρια όπως ορίζονται από νομικούς και
φορολογικούς κώδικες, τα πρακτικά όρια είναι πολύ πιο ρευστά και, κατά περιόδους,
επικαλύπτονται.
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Οι 3 τομείς της οικονομίας και ο σκοπός τους

Σχήμα 4: Η διασταύρωση των τριών
οικονομικών τομέων.2

Με αυτή την εμφάνιση ενός τέταρτου τομέα έρχεται μια
Με αυτή την εμφάνιση ενός
νέα γενιά κοινωνικών επιχειρηματιών - κοινωνικών
τέταρτου τομέα έρχεται μια
καινοτόμων που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το
νέα γενιά κοινωνικών
κοινωνικό όφελος με ένα επιχειρηματικό πνεύμα (Chell,
επιχειρηματιών
- κοινωνικών
2007 · Dees, 1998a). Οι επιπτώσεις αυτής της αλυσίδας
καινοτόμων που επιδιώκουν να
αλλάζουν σε πολλαπλούς τομείς όπως η θεωρία της
μεγιστοποιήσουν το κοινωνικό
διαχείρισης, η αλλαγή οργανισμού, η δημόσια διοίκηση
όφελος με ένα επιχειρηματικό
και τα οικονομικά (Dart, 2004). Αυτός ο τέταρτος τομέας
πνεύμα (Chell, 2007; Dees,
συνδυάζει τα οφέλη των κερδοσκοπικών και μη
1998a)
κερδοσκοπικών μοντέλων με την κλιμάκωση της
κοινωνικής αλλαγής όπου η κλίμακα δεν είναι τυπικά
δυνατή λόγω πόρων ή άλλων περιβαλλοντικών περιορισμών (Weerawardena & Mort,
2006).”3

Σχήμα 5: Η σχέση μεταξύ κέρδους, αποστολής και οργανωτικής δομής. 4
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Patten, Cyrus O. (2017), Nonprofit Social Enterprise: Social Change in a New Economic Paradigm.
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=graddis
3 Patten, Cyrus O. (2017), Nonprofit Social Enterprise: Social Change in a New Economic Paradigm.
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=graddis
4 Patten, Cyrus O. (2017), Nonprofit Social Enterprise: Social Change in a New Economic Paradigm.
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=graddis
2
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Υπάρχει μια πληθώρα δομών μεταξύ μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού
χαρακτήρα: από το καθαρό συμβατικό μη κερδοσκοπικό μέχρι το καθαρό συμβατικό
επιχειρηματικό. Στη μέση βρίσκουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες
χρησιμοποιούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για να επανεπενδύσουν το κέρδος σε ένα
κοινωνικό έργο, να αντιμετωπίσουν μια κοινωνική ανάγκη.

Σχήμα 6: Κοινωνική επιχείρηση συνέργεια επίδραση.5



Ποια είναι η κοινωνική ανάγκη;

Περιλαμβάνει το βασικό στοιχείο για την ανθρώπινη επιβίωση από την ενέργεια, τα
τρόφιμα και το νερό, στην υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τις μεταφορές».


Τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις:

Οι κοινωνικές προκλήσεις αναφέρονται σε προβλήματα που οι άνθρωποι
αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους στην κοινωνία ή συμμετέχουν σε κανονικές
κοινωνικές συμπεριφορές. Ένα άτομο που δεν μπορεί να κρατήσει μια δουλειά ή να
έχει συνομιλία είναι ένα παράδειγμα ενός ατόμου με κοινωνικές προκλήσεις. Μιλάμε
επίσης για κοινωνικές προκλήσεις για ζητήματα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζουμε τις ακόλουθες προκλήσεις:










Περιβάλλον / ρύπανση
Ανεργία
Έλλειψη ευκαιριών / Εκπαίδευση
Αναπηρίες
Μετανάστευση
Ρατσισμός
Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός
Ριζικαλισμός
Κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ

Σε αφρικανικό επίπεδο, αντιμετωπίζουμε τις ακόλουθες προκλήσεις:
Φτώχεια
Κακή εκπαίδευση
Άσχημη υγεία
Βία
Πείνα
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλός

Patten, Cyrus O. (2017), Nonprofit Social Enterprise: Social Change in a New Economic Paradigm.
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=graddis
5
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Σε επίπεδο Λατινικής Αμερικής, αντιμετωπίζουμε τις ακόλουθες προκλήσεις:
 Το περιβάλλον (καύση τροπικού δάσους του Αμαζονίου)
 Ανισότητα και άτυπη απασχόληση
 Γυναίκες, δικαιώματα και ισότητα
 Βία
 Καινοτομία και εκπαίδευση
 Ζητήματα υγείας όπως ο ιός Chikungunya και η παχυσαρκία
Παράδειγμα των συνεργασιών του KANE - καλές πρακτικές στην Ελλάδα
 Περιβάλλον = έργο ReThink
 Έλλειψη ευκαιριών = A49, Κέντρο Νεότητας
 Αναπηρίες = Επικούριος Απόλλωνας
Άλλες καλές πρακτικές σε όλο τον κόσμο
 Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς / οικολογίας /
ανεργίαςΚήπος φυτών Szentábrahámi, Ρουμανία
 Εκπαίδευση / Ανεργία  Zona 21, Βουλγαρία
 Νεαρές γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες Νεοσσοί και Πόλη, Ολλανδία
iv. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
 Ποιά είναι τα παραδείγματα κοινωνικών προβλημάτων;
 Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα κοινωνικά προβλήματα;
 Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα;
v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών
Ε1. Σύμφωνα με το Corry 2010 και το Gunn 2004 σε ποιο τομέα ανήκει ο μη
κερδοσκοπικός τομέας;
α. 1ο
β. 2η
γ. 3η
δ. Κανένα
Ε2. Ποια είναι τα άλλα ονόματα μη κερδοσκοπικού τομέα; (Περισσότερες από μία
απαντήσεις)

γ. Τομέας εθελοντών
δ. Του δημόσιου τομέα

Σελίδα

β. Αγροτικός τομέας
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α. Πολιτικός τομέας

Ε3. Ο μη κερδοσκοπικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί με άλλους τομείς;
α. Ναι, μόνο με τον ιδιωτικό τομέα
β. Ναι, με ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
γ. Ναι, μόνο με τον δημόσιο τομέα
δ. Όχι, μόνο με άλλες μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
Ε4. Ποιος τομέας μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις;
α. Του ιδιωτικού τομέα
β. Του δημόσιου τομέα
γ. Μη κερδοσκοπικός τομέας
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε5. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι κοινωνική ανάγκη και / ή πρόκληση;
α. Ανεργία
β. Γραφειοκρατία
γ. Αναπηρίες
δ. Μετανάστευση
vi. Σύνδεσμοι σε πόρους αυτοδιδασκαλίας
https://www.yourdictionary.com/social-challenges

c. Συμπεράσματα
Όπως έγινε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό (ως μέρος της
δημόσιας ένταξης και κατά συνέπεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών) να
διεξάγεται και να συλλέγεται έρευνα (συμπεριλαμβανομένων των ερευνών) που
προσδιορίζει τις αδυναμίες και τις δυνάμεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Με τη
διεξαγωγή της ανάλυσης SWOT, μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και
δεδομένα σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις που μπορούν να
αντιμετωπιστούν σε νέες μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Σελίδα

Patten, Cyrus O. (2017), Non-profit Social Enterprise: Social Change in a New
Economic
Paradigm.
https://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=graddis
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d. Βιβλιογραφία

A Cognitive Analytics Management Framework (CAM-Part 2): Societal Needs, SharedValue Models, Performance Indicators, Big Data, Business Analytics Models and
Tools

Σελίδα

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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https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/social-entrepreneurship-ebooklet.1594/

Ο οδηγός των πολιτών για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για τον
κοινωνικό αντίκτυπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

Κοινωνικές προκλήσεις και
η αναζήτηση για βιώσιμη
ανάπτυξη

Περιεχόμενα
3. Κοινωνικές προκλήσεις και η αναζήτηση για βιώσιμη ανάπτυξη ................................... 22
a. Εισαγωγή .................................................................................................................................... 22
Βασική ερώτηση (για το κεφάλαιο) .............................................................................. 22

ii.

Λέξεις-κλειδιά (του κεφαλαίου) ..................................................................................... 22

iii.

Ουσιαστικο μέρος / Πληροφορίες ............................................................................... 22

iv.

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες ........................................................................... 25

v.

Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών ............................................................. 25

vi.

Σύνδεσμοι σε πόρους αυτοδιδασκαλίας...................................................................... 26

c.

Συμπεράσματα ...................................................................................................................... 26

d.

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 26

Σελίδα

i.

21

b. Κεφάλαια.................................................................................................................................... 22

3. Κοινωνικές προκλήσεις και η αναζήτηση για βιώσιμη
ανάπτυξη
a. Εισαγωγή
Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής συνόδου είναι η παροχή γνώσης και κατανόησης
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και την άμεση σχέση που έχει με τις κοινωνικές
προκλήσεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω
κατάρτιση θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο μη κερδοσκοπικός τομέας και οι μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη,
μέσω της επίδρασης τους στην κοινωνία και της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών
και προκλήσεων.

b. Κεφάλαια
i. Βασική ερώτηση (για το κεφάλαιο)


Γιατί η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται με τον μη κερδοσκοπικό τομέα;



Πώς επηρεάζουν οι
κερδοσκοπικού τομέα;

κοινωνικές

προκλήσεις

τη

βιωσιμότητα

του

μη

ii. Λέξεις-κλειδιά (του κεφαλαίου)


Κοινωνικές προκλήσεις



Αειφορία

iii. Ουσιαστικο μέρος / Πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Περιγραφή της εκπαιδευτικής ενότητας6
Εργαλειο περιγραφής βήμα προς βήμα :
1. Παρασκευάζονται 30 κομμάτια χαρτιού γράφοντας μία λέξη σε κάθε μία (ο
αριθμός των χαρτιών συνιστάται να είναι διπλάσιος από τον αριθμό των
συμμετεχόντων).
Παραδείγματα λέξεων και εκφράσεων που σχετίζονται με τους πυλώνες της
αειφορίας:
Περιβάλλον

Οικονομικός

Αντίστροφη μετανάστευση

Παγκόσμια
υπερθέρμανση

Υβριδικά αυτοκίνητα

6

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/basics-of-sustainable-development.1486/
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Κοινωνικά

Green Peace

Ερημοποίηση

Δίκαιη συναλλαγή

Χόλιγουντ

Οικολογικά χωριά

Εξόρυξη χαλκού

Τρομοκρατία

Φυσικοί πόροι

Κόκα κόλα

Δημοκρατία

Βιολογικεσ καλλιεργειεσ

Γουώλ Στρητ

Κοινότητα

Πέτα με άνθρακα

Σουπερμάρκετ

Νεολαία

ωκεανός

Εμπορικό κέντρο

Εκπαίδευση

Βιοποικιλότητα

Τράπεζα

Οικογένεια

Εξαφάνιση

Κυβέρνηση

Θρησκεία

Ανανεώσιμη ενέργεια

Κοινωνική
επιχειρηματικότητα

2. Σε κάθε συμμετέχοντα δίνονται τυχαία 2 κομμάτια από τα προετοιμασμένα χαρτιά.
3. Οι συμμετέχοντες δίδονται οδηγίες ότι όλες οι λέξεις στα χέρια τους είναι στοιχεία
τριών διαφορετικών πεδίων. Το πρώτο τους καθήκον είναι να ανταλλάξουν λέξεις μεταξύ
τους, ώστε στο τέλος κάθε συμμετέχων να έχει στα χέρια του δύο λέξεις που σχηματίζουν
ένα πεδίο (συνδεδεμένο) *.
4. Η επόμενη οδηγία - "Συζητήστε και σχηματίστε τρεις ομάδες σύμφωνα με τη σχέση /
σύνδεση μεταξύ των λέξεων στα χέρια σας όπου κάθε ομάδα θα έχει ένα πεδίο - τρεις
ομάδες. τρία πεδία ".
5. Το επόμενο βήμα είναι μετά τις τρεις ομάδες που σχηματίζονται, κάθε ομάδα
πρόκειται να συζητήσει, να αποφασίσει και να δώσει έναν ΤΙΤΛΟ για το πεδίο που
σχετίζεται με τις λέξεις που έχουν.
6. Αφού οι ομάδες είναι έτοιμες με τους τίτλους, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τον τίτλο
και όλες τις λέξεις που έχουν.

Σελίδα

8. Αφού οι κύκλοι είναι έτοιμοι, οι εκπαιδευτές ζητούν από τους συμμετέχοντες να
εξηγήσουν τη διανομή των λέξεων στον κύκλο και ειδικά εκείνες που συνδέονται με τους
άλλους κύκλους και ποια είναι η σχέση μεταξύ των διαφόρων πεδίων.
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7. Το επόμενο βήμα είναι να διανείμουμε τις λέξεις σε τρεις κύκλους (γύρω από κάθε
τίτλο ομάδας του πεδίου) ανάλογα με το πόσο κοντά και συνδεδεμένες είναι οι λέξεις
από κάθε πεδίο σε άλλους. Στον κύκλο οι λέξεις που είναι λιγότερο συνδεδεμένες με
άλλα πεδία παραμένουν απομακρυσμένες και εκείνες που είναι συνδεδεμένες
τοποθετούνται κοντά στο άλλο πεδίο με το οποίο συνδέονται (βλ. Εικόνες Χ).

9. Μετά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με τις γενικές συνδέσεις μεταξύ των πεδίων
και αν υπάρχει διαφορά εάν αναπτύξουμε μία και παραμελούμε μια άλλη.
10. Μετά από συζήτηση, οι εκπαιδευτές επικολλουν τους τίτλους των πεδίων που έχουν
επιλέξει οι ομάδες σε ένα προετοιμασμένο flip chart με τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης
ανάπτυξης (κάθε τίτλος σχετίζεται με έναν από τους πυλώνες - Περιβαλλοντική,
Οικονομική και Κοινωνική) και παρουσιάζει τον ορισμό και έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης. (βλ. "Τμήμα πληροφοριών")
Οι προπαρασκευασμένες λέξεις χωρίζονται προσωρινά σε τρεις ομάδες, αλλά η διαίρεση
δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες μπορούν
να διανείμουν λέξεις με τη δική τους κατανόηση, πράγμα που δίνει ακόμη και
προστιθέμενη αξία στο εργαλείο.
Πληροφορίες

Σελίδα
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Η αειφορία μπορεί εύκολα να οριστεί ως κάλυψη των αναγκών της σημερινής γενιάς
χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες. Ο όρος "βιωσιμότητα", όταν εφαρμόζεται
Η αειφορία έχει τόσο ατομική
θεσμικά σε μια κοινωνική επιχείρηση, είναι η
όσο και θεσμική ισχύ και
ανάπτυξη μιας διαδικασίας ή ενός συστήματος
είναι συνήθως μια πράξη
διαχείρισης που συμβάλλει στη δημιουργία μιας
εξισορρόπησης.
ζωντανής οικονομίας και υψηλής ποιότητας
κοινωνικών υπηρεσιών, σεβόμενη την ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων και
προστασίας του περιβάλλοντος. Βιώσιμα έργα είναι αυτά που προκύπτουν από τη
δέσμευση μιας επιχείρησης για περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική υγεία ή την
"τριπλή κατώτατη γραμμή". Η αειφορία έχει τόσο ατομική όσο και θεσμική ισχύ και
είναι συνήθως μια πράξη εξισορρόπησης.

iv. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
 Γιατί ο μη κερδοσκοπικός τομέας είναι πραγματικά σημαντικός για τη
βιωσιμότητα;
 Πώς μπορούν τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να επηρεαστούν άσχημα χωρίς να
λάβουν υπόψη την οικονομία και το περιβάλλον;?
v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών
Ε1. Τι πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση ενός κλάδου κερδών;
α. Περιβάλλον
β. Οικονομία
γ. Κοινωνία
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε2. Οι κοινωνικές προκλήσεις επηρεάζουν τους άλλους τομείς; (Περισσότερες από μία
απαντήσεις)
α. Οικονομικός τομέας
β. Περιβαλλοντικός τομέας
γ. Πολιτιστικός τομέας
δ. Τομέας τεχνολογίας
Ε3. Ο μη κερδοσκοπικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί με άλλους τομείς;
α. Ναι, μόνο με τον τομέα του περιβάλλοντος
β. Ναι, με περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα
γ. Ναι, μόνο με οικονομικά
δ. Όχι, μόνο με άλλους μη κερδοσκοπικούς τομείς
Ε4. Η βιωσιμότητα έχει ...;
α. μόνο μεμονωμένη εφαρμογή

δ. μόνο κοινωνική εφαρμογή
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γ. τόσο ατομική όσο και θεσμική εφαρμογή
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β. μόνο θεσμική εφαρμογή

Ε5. Γιατί μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα;
α. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας
β. Αντιμετώπιση των αναγκών της σημερινής γενιάς χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες
γ. Για να βοηθήσετε τα άτομα με αναπηρίες
δ. Για την αντιμετώπιση της Μετανάστευσης
vi. Σύνδεσμοι σε πόρους αυτοδιδασκαλίας
https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg
https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s

c. Συμπεράσματα
Είναι κρίσιμο στον σημερινό σύνθετο, διασυνδεδεμένο κόσμο ότι οι μη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται, εντοπίζουν και διαχειρίζονται τις υλικές κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις τους. Η αειφορία είναι να επιτρέψει στις
φιλανθρωπικές οργανώσεις, τα ιδρύματα, τις οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας, τις
κοινοτικές ομάδες και άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τη δημιουργία
κοινωνικής και περιβαλλοντικής, αλλά και οικονομικής αξίας σε βασική στρατηγική και
πράξεις. Αυτό βελτιώνει τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων και των ευκαιριών,
ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη κοινωνική και περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.

d. Βιβλιογραφία
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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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vi.
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v.

4. Κοινωνική Καινοτομία
a.

Εισαγωγή

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα στοχεύει στη συνεργατική κατανόηση μιας εννοιολογικής
βάσης για την αντιμετώπιση της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
από μια κοινή αντίληψη που βασίζεται στην ποικιλομορφία των πραγματικοτήτων και
των προσεγγίσεων.

b.

Κεφάλαια
i. Ερωτήσεις κλειδία (για το καφάλαιο)


Τι είναι η κοινωνική καινοτομία;



Γιατί είναι χρήσιμη; Τι νέες λύσεις μπορεί να φέρει;?

ii. Λέξεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)


Κοινωνική καινοτομία



Κοινωνική επιχειρηματικότητα

iii. Ουσιαστικό μέρος / Πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Μέθοδος World Cafe

7

Η μεθοδολογία του World Café είναι ένα απλό, αποτελεσματικό και ευέλικτο σχήμα για
τη διοργάνωση διαλόγου μεγάλης ομάδας.
Το World Café μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία αναγκών.
Οι ιδιαιτερότητες του πλαισίου, των αριθμών, του σκοπού, της θέσης και άλλων
περιστάσεων συμπεριλαμβάνονται στη μοναδική πρόσκληση, το σχεδιασμό και την
επιλογή ερωτήσεων κάθε συμβάντος, αλλά τα ακόλουθα πέντε συστατικά αποτελούν το
βασικό μοντέλο:
1) Ρύθμιση: Δημιουργήστε ένα "ειδικό" περιβάλλον, το οποίο συνήθως διαμορφώνεται
σαν μια καφετέρια, δηλαδή μικρές στρογγυλές τράπεζες που καλύπτονται με
τραπεζομάντιλο από καρό ή λευκό λινό, χάρτινο μπλοκ χαρτί, χρωματιστά στυλό,
λουλούδι και προαιρετικό στοιχείο . Θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερις καρέκλες σε κάθε
τραπέζι (το πολύ) - και όχι περισσότερο από πέντε.

7

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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3) Μικροί Γύροι Ομάδας: Η διαδικασία ξεκινά με τον πρώτο από τρεις ή περισσότερους
είκοσι λεπτά γύρους συνομιλίας για τη μικρή ομάδα που κάθεται γύρω από ένα τραπέζι.
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2) Καλωσόρισμα και Εισαγωγή: Ο οικοδεσπότης ξεκινάει με ένα θερμό καλωσόρισμα και
μια εισαγωγή στη διαδικασία του World Café, καθορίζοντας το πλαίσιο, μοιράζοντας την
εθιμοτυπία Cafe και τοποθετώντας τους συμμετέχοντες άνετα.

Στο τέλος των είκοσι λεπτών, κάθε μέλος της ομάδας μετακινείται σε ένα διαφορετικό
νέο τραπέζι. Μπορούν ή δεν μπορούν να επιλέξουν να αφήσουν ένα άτομο ως τον
"οικοδεσπότη του τραπεζιού" για τον επόμενο γύρο, ο οποίος χαιρετίζει την επόμενη
ομάδα και τους συμπληρώνει εν συντομία για το τι συνέβη στον προηγούμενο γύρο.
4) Ερωτήσεις: κάθε γύρος προωθείται με μια ερώτηση ειδικά σχεδιασμένη για το
συγκεκριμένο πλαίσιο και τον επιθυμητό σκοπό του World Café. Τα ίδια ερωτήματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερους από έναν γύρους ή μπορούν να
χτιστούν ο ένας πάνω στον άλλο για να εστιάσουν τη συζήτηση ή να καθοδηγήσουν την
κατεύθυνσή τους.
5) Συγκομιδή: Μετά τις μικρές ομάδες (και / ή μεταξύ των γύρων, όπως απαιτείται), τα
άτομα καλούνται να μοιραστούν ιδέες ή άλλα αποτελέσματα από τις συνομιλίες τους με
την υπόλοιπη μεγάλη ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα αντανακλώνται οπτικά με
διάφορους τρόπους, συνήθως χρησιμοποιώντας γραφική καταγραφή στο μπροστινό
μέρος του δωματίου.
Η βασική διαδικασία είναι απλή και απλή στην εκμάθηση, αλλά οι πολυπλοκότητες και
οι αποχρώσεις του πλαισίου, των αριθμών, της δημιουργίας ερωτήσεων και του σκοπού
μπορούν να το κάνουν βέλτιστο να φέρει σε επαφή έναν έμπειρο οικοδεσπότη.
Κάθε ομάδα θα έχει τουλάχιστον μία κοινωνική ανάγκη και / ή πρόκληση και θα πρέπει
να δημιουργήσει μια επιχείρηση κοινωνικής καινοτομίας.

Πληροφορίες
Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Η κοινωνική καινοτομία είναι η διαδικασία
Τα πιο δύσκολα και σημαντικά
ανάπτυξης και ανάπτυξης αποτελεσματικών
προβλήματα δεν μπορούν να
λύσεων σε προκλητικά και συχνά συστημικά
κατανοηθούν, πόσο μάλλον να
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα για την
λυθούν, χωρίς να εμπλέκονται
υποστήριξη της κοινωνικής προόδου. Οι
οι μη κερδοσκοπικοί, δημόσιοι
και ιδιωτικοί τομείς.
κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες ιδέες που
ανταποκρίνονται
στις
κοινωνικές
ανάγκες,
δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούν νέες συνεργασίες. Αυτές οι
καινοτομίες μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα που αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικότερα τις ανάγκες που δεν πληρούνται8.


Πρόσφατα παραδείγματα κοινωνικής καινοτομίας:
 Πρότυπα Σχολεία

8

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social_en
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 Εμπορία εκπομπών
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Χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια σχολεία
που λειτουργούν δωρεάν από ορισμένους από τους κανονισμούς που ισχύουν
συνήθως για δημόσια σχολεία. Οι διαχειριστές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς
έχουν έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.

Πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης που χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα για
τη μείωση των εκπομπών. Καθορίζεται ένα ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό
ενός συγκεκριμένου ρύπου που μπορεί να εκπέμπεται και οι άδειες ρύπανσης
εκδίδονται σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Όσοι έχουν υψηλότερες
εκπομπές μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις από επιχειρήσεις που έχουν
μειώσει τις εκπομπές τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι εκπομπές
μειώνονται.
 Δίκαιο εμπόριο
Ένα οργανωμένο κίνημα που καθιερώνει υψηλά εμπορικά πρότυπα για τον
καφέ, τη σοκολάτα, τη ζάχαρη και άλλα προϊόντα. Με την πιστοποίηση των
εμπόρων που καταβάλλουν στους παραγωγούς ένα βιοτικό εισόδημα και
πληρούν άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, το κίνημα δίκαιου
εμπορίου βελτιώνει τη ζωή των αγροτών και προωθεί την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα


Πώς η κοινωνική καινοτομία διαφέρει από την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Αν και η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει γίνει ένα δημοφιλές σημείο
συγκέντρωσης για όσους προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσμο, η κοινωνική αλλαγή
μπορεί να συμβεί εκτός αυτών. Στην πραγματικότητα, οι λύσεις προέρχονται ιστορικά
από τους μη κερδοσκοπικούς, ιδιωτικούς και κυβερνητικούς τομείς.
Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας επικεντρώνει την προσοχή στις ιδέες και τις
λύσεις που δημιουργούν κοινωνική αξία - καθώς και στις διαδικασίες μέσω των
οποίων παράγονται, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται.


Οδηγοί κοινωνικής καιτομίας

Παρατηρούμε πως η διατομεακή γονιμοποίηση βασίζεται στους τρεις βασικούς
μηχανισμούς που οδηγούν στη σύγχρονη κοινωνική καινοτομία:
o

Ανταλλαγή ιδεών και αξιών

o

Μεταβολές ρόλων και σχέσεων

o

Ολοκλήρωση ιδιωτικού κεφαλαίου με δημόσια και φιλανθρωπική
υποστήριξη

Τελικά, τα πιο δύσκολα και σημαντικά προβλήματα δεν μπορούν να κατανοηθούν,
πόσο μάλλον να λυθούν, χωρίς να εμπλέκονται οι μη κερδοσκοπικοί, δημόσιοι και
ιδιωτικοί τομείς.
iv. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

 Πού πρέπει να στηριχθεί η κοινωνική καινοτομία;
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 Ποια κοινωνική καινοτομία μπορεί να προσφέρει στις κοινότητες;
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Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:

v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής
Ε1. Ποια από τις ακόλουθες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω
κοινωνικών καινοτομιών;
α. Εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν
από τον εμβολιασμό
β. Χαμηλή προσέλευση κοριτσιών στο σχολείο
γ. Την αλλαγή του κλίματος
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε2. Ποια από τα παρακάτω παραδείγματα είναι λύσεις για κοινωνικές προκλήσεις;
α. Κερδοφόρα προγράμματα γενιάς για τους φτωχούς
β. Βιώσιμες τεχνικές καλλιέργειας
γ. Προγράμματα αγωγής υγείας για την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών
δ. Ολα τα παραπανω
Ε3. Οι κοινωνικές καινοτομίες προέρχονται από άτομα, ομάδες ή οργανώσεις και
μπορούν να λάβουν χώρα,
α. Μόνο στον κερδοσκοπικό τομέα
β. Μόνο τότε στον μη κερδοσκοπικό τομέα
γ. Μόνο στον δημόσιο τομέα
δ. Και στους τρεις τομείς
Ε4. Στην κοινωνική καινοτομία, ποιο στοιχείο είναι πιθανότερο να έρθει πρώτο;
α. Ανάπτυξη του οικονομικού μοντέλου
β. Κατανόηση των εμποδίων προς την επιτυχία
γ. Προσδιορίσμοςτης κοινωνική πρόκλησης ή πρόβληματος
δ. Κατασκευή και επικύρωση μια εφαρμόσιμης λύσης
Ε5. Μεταξύ των παρακάτω επιλογών, ο καταλληλότερος ορισμός για έναν "κοινωνικό
επιχειρηματία" είναι:

γ. Ένας επιχειρηματίας που εξαρτάται από τα κοινωνικά μέσα όπως το Facebook ή το
Twitter για να διαφημίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
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β. Κάποιος που αναπτύσσει μια καινοτόμο απάντηση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα
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α. Ένας επιχειρηματίας με πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα.

δ. Ένας επιχειρηματίας που συνεργάζεται με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.
vi. Σύνδεσμοι σε πόρους αυτοδιδασκαλίας
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/design-principles/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/graphic-recording/
services-programs/
http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/
http://www.theworldcafe.com/services-programs/signature-learningprograms/

c.

Συμπεράσματα

d.

Βιβλιογραφία
http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/
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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.

Ο οδηγός των πολιτών για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για τον
κοινωνικό αντίκτυπο
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v.

5. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Πόρων σε
Οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
a. Εισαγωγή
Οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι ένα είδος επιχείρησης. Παρόλο που υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού και ενός μη
κερδοσκοπικού οργανισμού, ισχύουν πολλοί από τους ίδιους κανόνες. Οι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί χρειάζονται ολοκληρωμένο προγραμματισμό όσο και μια
επιχείρηση. Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα για την εκκίνηση μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα πρέπει να είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτή η ενότητα έχει
ως στόχο να διδάξει στους συμμετέχοντες πώς να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό
σχέδιο ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό
σχέδιο για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και να κατανοήσουν πώς πρέπει να
διαχειρίζονται τους πόρους τους.

b. Κεφάλαια
i.

ii.

Ερωτήσεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)
•

Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο;

•

Πώς διαχειριζόμαστε τους πόρους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς;
Λέξεις κλειδία (για το κεφάλαιο)

• Επιχειρηματικό σχέδιο
• Διαχείριση πόρων
iii.

Ουσιαστικό μέρος / Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα δώσει στους
συμμετέχοντες το συνημμένο έντυπο SE-HUB_BusinessPlan_Template. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν σε ομάδες ή μεμονωμένα και αρχίζουν να
ολοκληρώνουν το πρότυπο πάντα με τη βοήθεια του εργαζόμενου για τη νεολαία. Για
περαιτέρω βοήθεια, ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα έχει τα ακόλουθα ερωτήματα στο
flipchart.
- "Ποια προβλήματα προσπαθούμε να επιλύσουμε;"
- "Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε;"

- "Τι θα συμβεί εάν οι τρέχουσες πηγές εσόδων θα συνεχίσουν να παρέχουν αυτό το
επίπεδο εισοδήματος;"
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- "Ποια είναι η πιθανότητα οι προγραμματισμένες δραστηριότητες να συνεχιστούν ως
συνήθως;"
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- "Ποιος θα μας φτάσει εκεί, πότε και πόσα χρήματα και πόρους θα πάρει;"

- "Ποιο είναι το Σχέδιο Β;"
Πληροφορίες
Υπάρχουν διάφορα στυλ και μορφές που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικά σχέδια.
Το περιεχόμενο του σχεδίου είναι πολύ σημαντικότερο από την άκαμπτη τήρηση
συγκεκριμένης μορφής. Αν και ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για ΜΚΟ είναι ως επί
το πλείστον ένας τρόπος απάντησης,
- "Ποια προβλήματα προσπαθούμε να επιλύσουμε;"
- "Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε;"
- "Ποιος θα μας φέρει εκεί, πότε και πόσα χρήματα και πόρους θα πάρει;".
Αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους θα δώσουν τον πυλώνα του επιχειρηματικού
σχεδίου. Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να σκεφτούν επίσης κατά τον προγραμματισμό
- η αποστολή και το όραμα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
- ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, και
- εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το κλίμα για τη συγκέντρωση
χρημάτων.
Μετά από αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγών στις
βασικές υποθέσεις σχετικά με το λειτουργικό περιβάλλον μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πολλά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα βασίζονται σε
κυβερνητικές συμβάσεις ή επιχορηγήσεις, οπότε θα πρέπει να σκεφτούν τι θα συμβεί
εάν οι συγκεκριμένες πηγές εισοδήματος δεν θα υπάρξουν στο μέλλον. Παρόλο που ο
σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχεδίου βοηθά τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και το
διοικητικό συμβούλιο τους να προετοιμαστούν για μελλοντικούς κινδύνους
Αφήγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου 9
Μπορείτε να σκεφτείτε ένα επιχειρησιακό σχέδιο ως αφήγηση ή ιστορία που εξηγεί πώς
θα κερδίσουν τα μη κερδοσκοπικά μέσα από τις δραστηριότητές του, τις πηγές εσόδων,
τις δαπάνες του και τις αναπόφευκτες αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
του με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με την Propel Nonprofits, το επιχειρησιακό
σχέδιο συνήθως θα πρέπει να έχει 4 στοιχεία που προσδιορίζουν:
πηγές εσόδων / μίγμα
κόστος λειτουργίας
δαπάνες προγράμματος και

9

https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/business-planning-nonprofits
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δομή κεφαλαίου

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης πρέπει να εξηγεί ποιες
θα είναι οι πηγές εισοδήματος που θα στηρίξουν τις φιλανθρωπικές μη κερδοσκοπικές
δραστηριότητες. Το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα
καθημερινά έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του
Ένα επιχειρηματικό
σχέδιο μιας μη
οργανισμού ως οντότητα, όσο και τα έξοδα που είναι ειδικά
κερδοσκοπικής
για τα μοναδικά προγράμματα και δραστηριότητες του μη
οργάνωσης πρέπει να
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το σχέδιο μπορεί να
εξηγεί ποιες θα είναι οι
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την ανάγκη για τις
πηγές εισοδήματος
υπηρεσίες του οργανισμού (αξιολόγηση αναγκών) και
που θα στηρίξουν τις
σχετικά με την πιθανότητα διάθεσης συγκεκριμένης
φιλανθρωπικές μη
χρηματοδότησης (μελέτη σκοπιμότητας) ή για αλλαγές στην
κερδοσκοπικές
τεχνολογία ή το προσωπικό του οργανισμού που θα
δραστηριότητες.
χρειαστούν για την επιτυχή προώθηση αποστολή της. Ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει στο επιχειρησιακό τους σχέδιο μια «ανταγωνιστική ανάλυση» που να
περιγράφει τι άλλες οντότητες μπορεί να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες στις υπηρεσίες
και τις περιοχές αποστολής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τέλος, το επιχειρησιακό
σχέδιο θα πρέπει να ονομάζει σημαντικές υποθέσεις, όπως ότι η πολιτική αποθεματικών
του οργανισμού απαιτεί να έχει τουλάχιστον έξι μήνες λειτουργίας σε μετρητά ανά πάσα
στιγμή.
Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου, οι νέοι επιχειρηματίες θα προσδιορίσουν τις γνωστές
και θα λάβουν υπόψη τις άγνωστες πραγματικότητες των δραστηριοτήτων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα προτείνουν πώς το μη κερδοσκοπικό θα συνεχίσει να
είναι οικονομικά υγιές. Είναι τελικά ένα "σχέδιο" - και οι υποκείμενες υποθέσεις μπορεί
να αλλάξουν. Εάν το κάνουν, τότε η ύπαρξη ενός σχεδίου μπορεί να είναι χρήσιμη κατά
τη διαδικασία προσδιορισμού των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν για να
ανταποκριθούν στις αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
iv.

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
• Γιατί ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι σημαντικός σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς;
• Γιατί η διαχείριση των πόρων είναι σημαντική στις οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα;
v.

Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής

β. Πίεση να κάνει, αντί να σκέφτεται, ή τη συλλογή πληροφοριών

Σελίδα

α. Η έλλειψη κατανόησης της διαδικασίας ή των πλεονεκτημάτων του επιχειρηματικού
σχεδιασμού
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Ε1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί εξήγηση γιατί οι μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί τείνουν να μην γράφουν τυπικά επιχειρηματικά σχέδια;

γ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
δ. Η πεποίθηση ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι για μεγαλύτερους οργανισμούς
Ε2. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ένας καλός λόγος για τη σύνταξη επιχειρηματικού
σχεδίου;
α. Αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας επιχείρησης ή ενός έργου
β. Καθορισμός στόχων και προϋπολογισμών
γ. Αν και αυτή η γνώση είναι σημαντική, η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου
συνεπάγεται πολύ περισσότερο από αυτό
δ. Υπολογίστε πόσα χρήματα χρειάζεστε
Ε3. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο θα απαντήσει σε 3 απλές ερωτήσεις.
Προσδιορίστε ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ένα από αυτά.
α. Πού είμαστε;
β. Που είμαστε τώρα?
γ. Πού σκοπεύουμε να πάμε;
δ. Πως ΠΑΜΕ εκει?
Ε4. . . . . είναι μια επίσημη δήλωση ενός συνόλου επιχειρηματικών στόχων, οι λόγοι
για τους οποίους πιστεύεται ότι είναι εφικτοί και το σχέδιο για την επίτευξη αυτών των
στόχων. Μπορεί επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό ή την
ομάδα που προσπαθεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους.
α. Σχέδιο μάρκετινγκ
β. Επιχειρησιακό σχέδιο
γ. Επιχειρηματικό σχέδιο
δ. Στρατηγικό σχέδιο
Ε5. Συνήθως το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να έχει ορισμένα στοιχεία που
προσδιορίζουν:
α. Πηγές πηγών / μίγμα
β. Κόστος λειτουργίας

Σελίδα
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γ. Κόστος προσωπικού

vi.

Σύνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας

https:// https://www.youtube.com/watch?v=v5w8iGsrx8www.youtube.com/watch?v=w_F72yxxlwo

c. Συμπεράσματα
Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένας από τους κύριους πυλώνες για τη
δημιουργία μιας επιχείρησης. Είναι μια σκληρή διαδικασία αλλά αξίζει όταν έχετε το
τελικό αποτέλεσμα μπροστά σας. Μόλις κάποιος τελικά τελειώσει με το επιχειρησιακό
του σχέδιο, δεν πρέπει να αφήσει το επιχειρηματικό σχέδιο απλά να κάθεται σε ένα ράφι.
Είναι πραγματικά σημαντικό να το αναθεωρήσουμε και να το αναθεωρήσουμε συχνά,
σύμφωνα με τις αλλαγές και τις ανάγκες. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι
ευτυχής που θα ξεκινήσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ένα καλά σχεδιασμένο
σχέδιο και θα πρέπει να το ενημερώνει.

d. Βιβλιογραφία
https://www.thebalancesmb.com/why-do-i-need-a-business-plan-for-nonprofit2502272
https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/business-planning-nonprofits
https://www.propelnonprofits.org/resources/transforming-nonprofit-businessmodels/

Σελίδα

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.

40

https://grantspace.org/resources/knowledge-base/business-plans/

Ο οδηγός των πολιτών για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για τον
κοινωνικό αντίκτυπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6
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6. Κλιμάκωση Κοινωνικών Επιπτώσεων
a. Εισαγωγή
Η σημαντική ανάπτυξη ή η κλιμάκωση των επιπτώσεων παρέμεινε ένας φευγαλέος
στόχος για τις περισσότερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρά το σημαντικό έργο που
επιτεύχθηκε από αυτούς. Ακόμη και οι πιο αποτελεσματικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν
ή αντιμετωπίζουν στο παρελθόν την τρομακτική πρόκληση της κλιμάκωσης των
κοινωνικών επιπτώσεων. Οι περισσότερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέμειναν
μικρές ανάλογα με το κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούν να βελτιώσουν. Η
αδυναμία επίτευξης κλίμακας έχει περιορίσει τις δυνατότητες αυτών των οργανώσεων και
των ανθρώπων και αιτιών που εξυπηρετούν. Με απλά λόγια, οι περίπλοκες και πιεστικές
προκλήσεις της κοινωνίας απαιτούν λύσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτή η
εκπαιδευτική συνεδρία έχει ως στόχο να διδάξει στους συμμετέχοντες τα "Πέντε βήματα
προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου".

b. Κεφάλαια
i. Ερωτήσεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)


Τι είναι η κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου;



Γιατί είναι χρήσιμο; Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε;

ii. Λέξεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)


Κλιμάκωση κοινωνικών επιπτώσεων



“Τα πέντε βήματα” της κλιμάκωσης κοινωνικών επιπτώσεων

iii. Ουσιαστικό μέρος / πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Στην αρχή της εκπαίδευσης, ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα ενημερώσει τον
συμμετέχοντα σχετικά με τις προσεγγίσεις για την κλιμάκωση του κοινωνικού
αντίκτυπου, τους στόχους και τις στρατηγικές, μέσω της συνημμένης παρουσίασης με
το όνομα SE-HUB_Training Module_ApproachesToScalingSocialImpact. Συνεχώς θα
τους παρουσιάσει τα πέντε βήματα για την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου (βλ.
Τμήμα πληροφοριών).
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Πληροφοριακό μέρος

Με τον όρο Scaling εννοούμε την αύξηση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και
αποτελεσματικότερα του κοινωνικού αντίκτυπου που
Μεγιστοποίηση του
δημιουργεί μια κοινωνική επιχείρηση, με βάση το
κοινωνικού
αντίκτυπου
λειτουργικό της μοντέλο, για να ικανοποιήσει μια
θέλουμε να επιτύχουμε
κοινωνική ζήτηση. Το επίκεντρο είναι η αύξηση των
ουσιαστικό
και βιώσιμο
επιπτώσεων, όχι κατ 'ανάγκη η αναλογική ανάπτυξη της
αντίκτυπο με την
ίδιας της επιχείρησης. Ευκολότερα μπορούμε να πούμε
επίτευξη μεγαλύτερου
ότι με την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου
αριθμού ατόμων
θέλουμε να επιτύχουμε ουσιαστικό και βιώσιμο
αντίκτυπο με την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού
ανθρώπων.
Όπως αναφέρει ο Dr. Christian Busch στο άρθρο του, υπάρχουν πέντε βήματα προς την
κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου:
1. Μετακίνηση από την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους σε συνεχή Δ.Ι.Υ .. Οι
οργανισμοί έχουν μακρά βασιστεί στη συγκέντρωση εξωτερικών πόρων στις
αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Ωστόσο, οι οργανώσεις που δίνουν τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα
οτιδήποτε υπάρχει δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτικές, αλλά μπορούν
δυνητικά να οδηγήσουν σε πιο βιώσιμα αποτελέσματα. Οι εξωτερικοί πόροι δεν
κατανοούν πάντοτε τον σκοπό και το εύρος μιας κοινωνικής οργάνωσης, έτσι δεν
παρέχουν τα σωστά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι που εργάζονται για μια
κοινωνική οργάνωση και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχους, μπορούν να
αποδώσουν αποτελεσματικότερα αποτελέσματα και να φτάσουν σε περισσότερους
ανθρώπους.

Σελίδα

3. Μεταβείτε από νέα σε ενσωματωμένη τεχνολογία. Αντί να βλέπει την
τεχνολογία ως λύση, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική πλατφόρμα που
διευκολύνει τον αντίκτυπο στην πραγματική ζωή. Αντί να ακολουθεί μια νέα
τεχνολογία, η αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών που
υπάρχουν στην κοινότητα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την
ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Κατά την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας που
καθοδηγείται από τις ιδέες των προγραμματιστών και όχι από τις πραγματικές
ανάγκες της κοινότητας, η τεχνολογία δεν χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη και
εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Επιπλέον, σε δικτυωμένες δομές, τεχνολογικές
πλατφόρμες όπως το Facebook επιτρέπουν τη διαφάνεια και μπορούν να είναι
χρήσιμες για να κρατούν τους ανθρώπους να λογοδοτούν σε επίπεδο peer-topeer, παρά ιεραρχικά. Για παράδειγμα, η δημοσίευση εβδομαδιαίων στόχων σε
ένα εσωτερικό φόρουμ που είναι προσβάσιμο από την υπόλοιπη ομάδα μπορεί
να οδηγήσει σε αυξημένα κίνητρα και αυτοέλεγχο, ειδικά εάν η παράδοση στόχων
είναι ζωτικής σημασίας για το έργο ολόκληρης της ομάδας.
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2. Αναφέρετε τον οργανωτικό σκοπό σε γνήσιες αξίες και μέτρα επίπτωσης.
Οι αποστολές και οι αξίες - δηλώσεις ήταν μια άσκηση μάρκετινγκ για πολλές
κοινωνικές επιχειρήσεις. Εφόσον μιλάμε για κοινωνικές επιχειρήσεις δεν αρκεί
να χρησιμοποιούμε μόνο λόγια και δηλώσεις σχετικά με το στόχο και τους
στόχους της κοινωνικής μας επιχείρησης. Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τον
οργανωτικό μας σκοπό με τις ομάδες-στόχους και τους σκοπούς και τις αξίες των
ατόμων προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.

4. Αλλαγή από την επιδίωξη πρωτοποριακών πρωτοβουλιών για την
προώθηση αποτελεσματικών κοινοτήτων. Μπορεί να αφορά οργανισμούς
που επικεντρώνονται ρητά στην οικοδόμηση κοινότητας ή σε μεγαλύτερους
οργανισμούς που αναπτύσσουν εσωτερικές κοινότητες καινοτομίας: Αν γίνει
καλά, η διευκόλυνση των κοινοτήτων / δικτύων μπορεί να βοηθήσει να γίνουν
ταχύτερα
και
αποτελεσματικότερα.
Πολλές
κοινωνικές
επιχειρήσεις
αποτυγχάνουν σε αυτές τις προσπάθειες. Όπως συζητήσαμε αλλού, οι
αποτελεσματικές κοινότητες καινοτομίας βασίζονται σε κοινές αξίες,
εξουσιοδοτημένους πρεσβευτές, διακεκριμένη ποικιλομορφία και υπευθυνότητα
από ομοτίμους. Αυτό συχνά επιτρέπει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί η
θετική σύμπτωση (και κατά συνέπεια η καινοτομία) - επομένως, η επιτάχυνση της
αυτονομίας.
5. Προχωρήστε από την καινοτομία των προϊόντων στην καινοτομία
συστημάτων. Οι επιτυχείς επιχειρήσεις συχνά ενορχηστρώνουν ολόκληρα
οικοσυστήματα. Αντί να επενδύουν μόνο στις δικές τους αλυσίδες αξίας, γίνονται
ενεργό μέρος των αλυσίδων προσφοράς και αξίας των εταίρων τους.
Αυτές οι πέντε προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε διαφορετικά
πλαίσια. Ενώ σε ορισμένα περιβάλλοντα κάποιοι μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματικοί, σε άλλα πλαίσια δεν θα μπορούσαν. Ωστόσο, αυτό που το καθένα
από αυτά έχει κοινό είναι ότι είναι σαφώς επικεντρωμένα στον άνθρωπο. Αυτό μας
οδηγεί στην κανονιστική διάσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης..
iv. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
Discuss in group about what you’ve read and debate about the following questions:
 Why Scaling social impact is important?
 Do you think that the five steps are difficult for implementation? If yes, why?
v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής
Ε1. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της κλιμάκωσης του κοινωνικού
αντίκτυπου;
α. Κερδίστε περισσότερα χρήματα
β. Δώστε χρήματα στους φτωχούς
γ. Επίδραση στην ομάδα στόχου μας
δ. Έχετε ουσιαστικό και βιώσιμο αντίκτυπο με την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού
ανθρώπων

β. Ζητήστε ένα δάνειο

Σελίδα

α. Αξιοποίηση των εξωτερικών πόρων
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Ε2. Σύμφωνα με το πρώτο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι
πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

γ. Ενεργοποιήστε τους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο από ό, τι είναι στο χέρι τους
δ. Ολα τους
Ε3. Σύμφωνα με το δεύτερο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι
πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;
α. Εστίαση στις αξίες μάρκετινγκ
β. Εστίαση στις κοινωνικές αξίες
γ. Επικεντρωθείτε στις αξίες του οργανισμού
δ. Τόσο το β όσο και το γ
Ε4. Σύμφωνα με το τρίτο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι
πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;
α. Χρησιμοποιήστε μόνο το Facebook
β. Χρήση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα
γ. Δημιουργήστε το δικό σας φόρουμ
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε5. Οι αποτελεσματικές κοινότητες καινοτομίας βασίζονται,
α. κοινές αξίες και εξουσιοδοτημένους πρεσβευτές
β. διακεκριμένη ποικιλομορφία
γ. ομότιμη υπευθυνότητα
δ. όλα τα παραπάνω
vi. Σύνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας
http://www.socialimpactexchange.org/webfm_send/739
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.p
df
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Οι κοινωνικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό αυτά τα ζητήματα. Ξέρουν
διαισθητικά ότι η κλιμάκωση του αντίκτυπου μιας κοινωνικής καινοτομίας απαιτεί
συχνά διαφορετικό τρόπο σκέψης καθώς και διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Η
πορεία της οργάνωσης για την κλιμάκωση του αντίκτυπου μπορεί να περιλαμβάνει την
αναπαραγωγή της οργάνωσης σε νέους χώρους ή μπορεί να περιλαμβάνει την επιρροή
άλλων για να μεγεθύνει τον αντίκτυπο πολλών παικτών που επηρεάζουν τους ανθρώπους
που σκοπεύει να υπηρετήσει ο οργανισμός. Τι είδους στήριξη χρειάζεται ο οργανισμός ή
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c. Συμπέρασματα

ένα σύνολο οργανώσεων καθώς ξεκινάει την πορεία κλιμάκωσης; Για τον χρηματοδότη,
τα ζητήματα του καλύτερου τρόπου ενίσχυσης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων κλίμακας είναι σύνθετα και εκτεταμένα: από την
οικοδόμηση ικανοτήτων έως τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, από τη διαχείριση
της πολιτικής και της υπεράσπισης έως τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων ή την
οργανωτική δομή της ρύθμισης. Το "πεδίο πρακτικής" γύρω από την κλιμάκωση των
επιπτώσεων για τα μη κερδοσκοπικά κέρδη είναι απαραίτητη και συνεχώς εξελισσόμενη.

d. Βιβλιογραφία
https://blogs.lse.ac.uk/management/2016/04/04/five-steps-to-scaling-socialimpact/
https://ssir.org/articles/entry/scaling_social_impact#
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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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https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.p
df

Ο οδηγός των πολιτών για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για τον
κοινωνικό αντίκτυπο
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7. Μέτρηση και αναφορά κοινωνικών επιπτώσεων
a.

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένας όλο και πιο σημαντικός τομέας για μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς έγινε η μέτρηση και η αναφορά κοινωνικών επιπτώσεων. Όλες οι
επιχειρήσεις που εκτελούν δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων έχουν ανάγκη να δουν σε ποιο βαθμό επιτυγχάνουν τους στόχους τους
και ταυτόχρονα να αναφέρουν τον αντίκτυπο στους χρηματοδότες και τα δίκτυα που τα
υποστηρίζουν. Ωστόσο, η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου μπορεί να παρουσιάσει
σημαντικές προκλήσεις, διότι μετρώνται πολύπλοκα στοιχεία όπως το αν αυξάνεται η
αυτοεκτίμηση για ένα άτομο ή σε ποιο βαθμό μια αλλαγή μπορεί να αποδοθεί στις
δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, δεν είναι πάντα εύκολη. Μια
αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση απαιτεί μια υψηλής ποιότητας και ισχυρή προσέγγιση
για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου και μπορεί να είναι δύσκολο για τους
οργανισμούς να γνωρίζουν πώς να το κάνουν ή από πού να ξεκινήσουν. Επίσης, η
ορολογία σε σχέση με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
διαφορετικά σε ολόκληρο τον μη κερδοσκοπικό τομέα και δύσκολο να κατανοηθεί.
Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι η παροχή καθοδήγησης και πόρων
για μη κερδοσκοπικό τομέα για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων και των σχεδίων τους.

b.

Κεφάλαια
i. Ερωτήσιες κλειδιά (για το κεφάλαιο)


Τι είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος;



Τι είναι η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου;



Γιατί μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο;

ii. Ερωτήσεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)


Κοινωνικός αντίκτυπος



Αποτελεσματική μέτρηση επιπτώσεων

iii. Ουσιαστικό μέρος / πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος

2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΕΧΘΕΙ

Σελίδα

1. ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΑΣ
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Ο εργαζόμενος της νεολαίας στην αρχή κάνει μια εισαγωγή για το τι είναι ο κοινωνικός
αντίκτυπος, η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου και γιατί πρέπει να μετρήσουμε τον
κοινωνικό αντίκτυπο (βλ. Τμήμα πληροφοριών). Μετά από αυτή την εισαγωγή, δίνει
στους συμμετέχοντες 7 φύλλα με τα ακόλουθα κείμενα:

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
4. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6. ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δουν τι έχουν άλλοι άνθρωποι και να
προσπαθήσουν να σκεφτούν όλοι μαζί, κάτι που θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα
των 7 Βημάτων για την Αποτελεσματική Μέτρηση Αντίκτυπου (βλ. Μόλις βρουν το πρώτο,
ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα πρέπει να εξηγήσει περισσότερα για αυτό το βήμα και
να ξεκινήσει μια σύντομη συζήτηση μαζί τους για να το καταλάβει. Συνεχώς βοηθά τους
να βρουν το δεύτερο, αν δεν είναι εύκολο γι 'αυτούς, και να συνεχίσει τη διαδικασία
μέχρι το τέλος.
Πληροφορίες
Ο κοινωνικός αντίκτυπος σχετίζεται με τις μακροπρόθεσμες θετικές αλλαγές για τα
άτομα, τις κοινότητες και την κοινωνία ως σύνολο, που προκύπτουν από δραστηριότητες
ή υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο μέτρησης του
κοινωνικού αντίκτυπου, αναφέρουμε τη μέτρηση τόσο της μακροπρόθεσμης κοινωνικής
αλλαγής όσο και του τι συμβαίνει στην πορεία προς αυτή την αλλαγή, από τις
λεπτομέρειες για το κοινωνικό πρόβλημα του μη κερδοσκοπικού τομέα που ασχολούνται
με λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες και τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αυτών των
δραστηριοτήτων. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να μετρήσουμε:
-Κοινωνικά προβλήματα στην κοινότητα / κοινωνία
-Δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων

Σελίδα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη μέτρηση του
Η έγκαιρη αναφορά με τις
κοινωνικού αντίκτυπου. Πρώτα απ 'όλα,
εκθέσεις ποιότητας δείχνει την
δεδομένου ότι οι περισσότερες μη κερδοσκοπικές
υπευθυνότητα που μπορεί να
επιχειρήσεις δεν είναι αυτοχρηματοδοτούμενες,
είναι ο λόγος μιας
πρέπει να αναφέρουν στους χρηματοδότες τους
μακροπρόθεσμης συνεργασίας
και να τους ενημερώσουν για το πώς
με τους χρηματοδότες και
χρησιμοποίησαν τα χρήματά τους. Η έγκαιρη
δίκτυα που τα υποστηρίζουν.
αναφορά με τις εκθέσεις ποιότητας δείχνει την
υπευθυνότητα που μπορεί να είναι ο λόγος μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με
χρηματοδότες και δίκτυα που τα υποστηρίζουν. Επίσης, η δύναμη της μέτρησης των
επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ελκυστική για τους νέους
χρηματοδότες. Σε περίπτωση που κάποια δραστηριότητα ή έργο δεν φθάσει στα
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ευρήματα από τη μέτρηση των επιπτώσεων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως αξιολόγηση αυτών και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των
δραστηριοτήτων, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες και την
κοινωνία. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί χρειάζονται επίσης ισχυρό μάρκετινγκ και
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-Κοινωνική αλλαγή που παράγεται από δραστηριότητες

επικοινωνία, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα / ιστορίες για την προώθηση της οργάνωσης.
Στον μη κερδοσκοπικό τομέα η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών είναι πολύ
σημαντική, έτσι ώστε τα ευρήματα από τη μέτρηση των επιπτώσεων να μπορούν να
μοιραστούν μαζί τους και να τους γνωρίσουν επιτυχείς μεθόδους και τεχνικές.
Σύμφωνα με το inFocus Enterprises Ltd, Ιούνιος 201610, υπάρχουν 7 βήματα για την
αποτελεσματική μέτρηση των επιπτώσεων.
Βήμα 1: Αποφασίστε σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της μέτρησης του κοινωνικού
αντικτύπου, αναπτύσσοντας ένα όραμα, αποφασίζοντας πώς να μετρήσετε τον κοινωνικό
αντίκτυπο (είτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή / και την
έρευνα) και ποιον να εμπλακείτε.
Βήμα 2: Αποφασίστε τι να μετρήσετε διερευνώντας τη χαρτογράφηση των προγραμμάτων
σας με τη θεωρία των προγραμμάτων και πώς να ιεραρχήσετε και να χρησιμοποιήσετε
τις μαθησιακές ερωτήσεις.
Βήμα 3: Επιλέξτε / αναπτύξτε δείκτες που θα προσδιορίζουν τι συνέβη ως αποτέλεσμα
της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων σας και σε ποιο βαθμό.
Βήμα 4: Σχεδιάστε τη συλλογή δεδομένων επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο συλλογής
δεδομένων, ακολουθώντας μια ποιοτική προσέγγιση για τη δειγματοληψία και
οριστικοποίηση του πλαισίου δεικτών.
Βήμα 5: Ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδομένων (εστιάζουμε στα ερωτηματολόγια σε
αυτόν τον οδηγό) για τη συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας.
Βήμα 6: Συλλέξτε και διαχειριστείτε τα δεδομένα σας μέσω της αποτελεσματικής
ανάπτυξης εργαλείων συλλογής δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που
συλλέγετε είναι υψηλής ποιότητας και ασφαλή και επιλέγοντας το σωστό λογισμικό για
τον οργανισμό σας.
Βήμα 7: Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα που συλλέγετε: αναλύστε αποτελεσματικά και
μάθετε από τα δεδομένα σας για να βελτιώσετε την απόδοση των δραστηριοτήτων σας, τη
συγκέντρωση κεφαλαίων και την υποχρέωσή σας να επιστρέψετε στους ενδιαφερόμενους.
Μετά τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου, το επόμενο βήμα είναι η αναφορά.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης έκθεσης ή δεδομένων κοινωνικού
αντίκτυπου από το απλό έγγραφο λέξης A4, το pdf ή το έντυπο φυλλάδιο.

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20M
easurement_v3_13.12.16%20(1).pdf
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Κοινή χρήση με ενημερωτικά σε κοινωνικά μέσα. Η νέα τάση των τελευταίων ετών είναι
η φωτογράφιση. Τα Infographics είναι γραφικές οπτικές απεικονίσεις πληροφοριών,
δεδομένων ή γνώσεων και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες με οπτικό, γρήγορο και
σαφή τρόπο. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικά ελκυστική στο μάτι και
να προσεγγίσει ανθρώπους που δεν θέλουν να διαβάσουν μακρά κείμενα.

Δημιουργήστε μια παρουσίαση για τα δεδομένα κοινωνικού αντίκτυπου σας. Ένας άλλος
πολύ οπτικός τρόπος για την παρουσίαση των δεδομένων είναι η χρήση του PowerPoint,
του Prezi ή άλλου λογισμικού για τη δημιουργία μερικών διαφανειών που μπορούν να
το χρησιμοποιήσουν ως παρουσίαση σε γήπεδα, σε ομιλίες, στην ιστοσελίδα ή σε συνεχή
μετατροπή σε PDF και κοινή χρήση ως έγγραφο. Οι παρουσιάσεις είναι σύντομες,
σύντομες και μέχρι στιγμής και μεταδίδουν το μήνυμα με περισσότερες εικόνες από το
κείμενο.
Μοιραστείτε την ιστορία επιπτώσεων σας μέσω βίντεο. Όλες οι πλατφόρμες και τα
κανάλια των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στο Youtube και το Vimeo, έχουν πολλούς
οπαδούς και το "Youtuber" είναι η χαρά της δεκαετίας μας. Όλο και περισσότεροι
άνθρωποι καταναλώνουν βίντεο κάθε μέρα και μοιράζονται με τους φίλους τους. Τα
βίντεο είναι δημοφιλή μάλλον επειδή είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος να
βλέπετε περιεχόμενο εν κινήσει (λεωφορείο, τρένο, μετρό) απλά με wifi και ακουστικά.
LIVE ιστορίες ή streaming στο Facebook ή το InstaTV. Ο ευκολότερος, ταχύτερος και
ως εκ τούτου ο φθηνότερος τρόπος για να μοιραστείτε την Κοινωνική Επιρροή είναι να
πάτε ζωντανά σε FB ή Instagram. Και αν ένας οργανισμός δεν έχει πολλούς οπαδούς, το
ζωντανό βίντεο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να εμπλακεί με το υπάρχον
κοινό σας και να προσελκύσει νέους οπαδούς.
Δημιουργήστε μια σελίδα επιπτώσεων στον ιστότοπό σας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις
επικοινωνούν οτιδήποτε σχετικά με τον κοινωνικό τους αντίκτυπο στην ιστοσελίδα τους,
αυτό είναι απαραίτητο. Η πρόσβαση σε ολόκληρο τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας
οργάνωσης μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με μια "σελίδα αποτελεσμάτων" στην
ιστοσελίδα.
iv. Δραστηριότητες για τον αναγνώστη
ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
• Μέτρηση και αναφορά κοινωνικών επιπτώσεων;
• Ποιο είναι το πιο σημαντικό βήμα των 7 βημάτων για την αποτελεσματική μέτρηση
των επιπτώσεων;
v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλπλής επιλογής
Ε1. Ο κοινωνικός αντίκτυπος σχετίζεται με τις μακροπρόθεσμες θετικές αλλαγές,
α. Τα άτομα
β. Κοινοτήτων
γ. Κοινωνία
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Ε2. Τι μπορούμε να μετρήσουμε με την κοινωνική μέτρηση;
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δ. Τα άτομα, οι κοινότητες και η κοινωνία στο σύνολό της

α. Κοινωνικά προβλήματα στην κοινότητα / κοινωνία
β. Δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
γ. Κοινωνική αλλαγή που παράγεται από δραστηριότητες
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε3.Ποιες από τις πιο κάτω δεν είναι λόγος μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου;
Α. Βρείτε νέους χρηματοδότες
σι. Κερδίστε περισσότερους οπαδούς στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης
ντο. Μάθετε και βελτιώστε τις υπηρεσίες
ρε. Να είστε πιο ανταγωνιστικοί
Ε4. Τι πρέπει να κάνει η εισαγωγή πριν από το βήμα 2 "Αποφασίστε πού να εστιάσετε";
α. Εκμεταλλευτείτε την προσέγγισή σας
β. Ανάπτυξη δεικτών
γ. Σχεδιάστε τη συλλογή δεδομένων σας
δ. Ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδομένων
Ε5. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναφέρετε τον κοινωνικό αντίκτυπο;
α. Infographics
β. Βίντεο
γ. Ζωντανές ιστορίες
δ. Ολα τα παραπάνω
vi. Συνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας
https://shareimpact.org/blog/different-ways-to-present-your-social-impact-reportor-data
https://www.youtube.com/watch?v=zHLs503L5Lw
https://www.youtube.com/watch?v=CCX5BFuugs8

Συνοπτικά, η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου θα πρέπει να βασίζεται σε μια
διαδικασία επτά σταδίων, να αποκαλύπτει και να αιτιολογεί τον τρόπο με τον οποίο
αναπτύχθηκε βάσει αυτών. Επίσης, στις εκθέσεις για τον κοινωνικό αντίκτυπο πρέπει να
εξηγούνται σαφώς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ή να στοχεύονται οι επιπτώσεις αυτών.
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Συμπεράσματα
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c.

d. Βιβλιογραφία
https://www.greenstoneplus.com/blog/social-environmental-impact-reportingpart1
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20t
o%20Effective%20Impact%20Measurement_v3_13.12.16%20(1).pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.htm
https://www.weforum.org/projects/mainstreaming-sustainable-and-impactinvesting
https://www.wbcsd.org/Clusters/Social-Impact/Resources/WBCSD-MeasuringImpact
http://socialvalueint.org/
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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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https://www.naturalcapitaltoolkit.org

Ο οδηγός των πολιτών για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για τον
κοινωνικό αντίκτυπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8
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8. Δράσεις επιπέδου Grass-root
a.

Εισαγωγή

Οι δράσεις επιπέδου Grass-root καθοδηγούνται από την κοινότητα. Αυτές οι ενέργειες,
μετακινήσεις ή εκστρατείες χρησιμοποιούν τη συλλογική δράση από το τοπικό επίπεδο
για την πραγματοποίηση αλλαγών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Αυτή η εκπαιδευτική
συνάντηση στοχεύει να ενθαρρύνει και να δώσει τα εργαλεία στους συμμετέχοντες (ως
μέλη της κοινότητας και ή σε μη κερδοσκοπικό τομέα) να συνεισφέρουν στην κοινότητά
τους αναλαμβάνοντας δράση και ευθύνη για τη γειτονιά τους. Οι κινήσεις του λαού
χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, την αύξηση
της εγγραφής των ψηφοφόρων και την ενθάρρυνση της πολιτικής συνομιλίας.

b.

Κεφάλαια
i. Ερωτήσεις κλειδιά “Δράσεις επιπέδου Grass-root”


Τι είναι οι Δράσεις επιπέδου Grass-root;



Ποια είναι τα βήματα για να ξεκινήσετε την κινητοποίηση της βάσης;



Ποιες είναι οι αρχές για την εργασία λαϊκών βάσεων;

ii. Λέξεις κλειδιά “Grass-root Level Actions”


Δράσεις επιπέδου Grass-root



Grassroots κινητοποίηση

iii. Ουσιαστικό μέρος/ Πληροφορίες
Ουσιαστικό μέρος
Ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα πρέπει να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε ομάδες. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να βρουν ένα κοινωνικό πρόβλημα και να δημιουργήσουν μια
γενική δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν:
 Ο στόχος
 Οι στόχοι
 Τα αποτελέσματα
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Πρέπει επίσης να γράψουν τη στρατηγική τους για να προσελκύσουν τους πολίτες σε
αυτή τη δράση και να προετοιμάσουν μια παρουσίαση. Στην παρουσίαση θα πρέπει να
πείσουν τους άλλους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν. Ο νέος εργαζόμενος θα πρέπει
να τους καθοδηγεί συνεχώς και να τους παρέχει προτάσεις σύμφωνα με το τμήμα
πληροφοριών.
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 Οι δραστηριότητες

Πληροφοριακό μέρος
Βήματα για να ξεκινήσετε την κινητοποίηση της βάσης.
Υπάρχουν τρία βήματα σύμφωνα με την Jasmine
Somaiah για να ξεκινήσετε μια κινητοποίηση λαϊκής
βάσης.

Είναι πολύ σημαντικό να
προσδιορίσουμε και να
συνεργαστούμε με
επιφανείς ηγέτες της
κοινότητας για να
ξεκινήσουμε μια
προσπάθεια
κινητοποίησης λαϊκής
βάσης.

Βήμα 1: Προετοιμασία της καμπάνιας καμπάνιας Μόλις το θέμα σας τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να περάσετε
μια στρατηγική βασισμένη σε ένα ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα. Μια γραπτή στρατηγική σας βοηθά
να ευθυγραμμίζετε τις δραστηριότητες, τα γεγονότα και τις εργασίες που αφορούν
συγκεκριμένες εκστρατείες στους στόχους σας. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
την ανάπτυξη και τη διανομή αποτελεσματικής λογοτεχνίας, η οποία περιλαμβάνει
αφίσες, φυλλάδια, φυλλάδια κλπ. Αυτό δίνει στους ψηφοφόρους κάτι να κρατήσουν, να
απορροφήσουν ή να αναφερθούν στην εκστρατεία σας.
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία - Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αποτελεσματικά μέσα μαζικής προβολής για να
προσεγγίσετε την κοινότητά σας. Χρησιμοποιήστε τράπεζες τηλεφώνων και μηνύματα
κειμένου για πιο προσωπικά μηνύματα καμπάνιας, αφού εντοπίσετε άτομα που είναι
δεκτά στα μηνύματα της καμπάνιας σας.
Βήμα 3: Συγκεντρώστε τους εθελοντές και το προσωπικό σας - Οι εθελοντές σας είναι τα
σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία. Βοηθούν στην αναζήτηση από πόρτα σε
πόρτα, τηλεφωνική τραπεζική, διαχείριση σελίδων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και
πολλά άλλα. Αλλά πολλοί από τους εθελοντές της εκστρατείας σας είναι υποχρεωμένοι
να είναι αρχάριοι που δεν γνωρίζουν τις περιπλοκές του λογισμικού καμπάνιας ή πώς
να πραγματοποιήσουν μια συνομιλία με έναν ψηφοφόρο. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε
εκπαίδευση εθελοντών πριν ξεκινήσετε.
Ο κύκλος κινητοποίησης Grassroots 11
Κάντε μια σαφή αξιολόγηση των αναγκών και των συμφερόντων της κοινότητας.
Για να είναι επιτυχείς οι πρωτοβουλίες της βάσης, πρέπει να κατανοήσουμε τις συνθήκες
των ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα. Ο τρόπος που μπορούμε να επιτύχουμε είναι
να δίνουμε φωνή σε ένα ευρύ φάσμα μελών της κοινότητας για να μοιραστούν τις
ανησυχίες ή τα προβλήματά τους μέσω ερευνών ή με την εμπλοκή τους σε ουσιαστικές
συνομιλίες.

11

https://callhub.io/grassroots-mobilization/
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Προσδιορίστε και εκπαιδεύστε αρχηγούς της κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό
να προσδιορίσουμε και να συνεργαστούμε με επιφανείς ηγέτες της κοινότητας για να
ξεκινήσουμε μια προσπάθεια κινητοποίησης λαϊκής βάσης. Η δέσμευση χωρίς τη
δημιουργία κοινοτικών καναλιών ενδέχεται να περιορίσει ή να καθυστερήσει την

60

Ευαισθητοποίηση. Ο καλύτερος τρόπος για την ευαισθητοποίηση πηγαίνει από πόρτα
σε πόρτα, συζητώντας θέματα σχετικά με τους ανθρώπους και γιατί η συμμετοχή τους
στην κοινότητα είναι σημαντική. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν φυλλάδια, δελτίο τύπου
στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

επιτυχία στην κινητοποίηση κοινών για συμμετοχή. Η δέσμευση των κοινοτικών ηγετών
εμπνέει άλλους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Οι ηγέτες θα μπορούσαν να είναι
εκπαιδευτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες και άλλοι που είναι διάσημοι στους γείτονές τους
και στα μέλη της κοινότητας.
Συνεργάζεται με τοπικούς οργανισμούς. Σε κάθε κοινότητα, υπάρχουν διάφοροι
οργανισμοί ή οργανισμοί που εργάζονται ανεξάρτητα για την επίτευξη παρόμοιων
στόχων. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε μαζί τους. Αυτό θα διευκολύνει την επίτευξη
του στόχου, αυξάνοντας παράλληλα το πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης. Οι εταίροι
μπορούν να είναι θρησκευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια
κλπ.
Εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Μόλις έχετε τους ηγέτες και τους εταίρους της
κοινότητας, θα πρέπει να δώσετε στον καθένα σαφή ρόλο και να εκπαιδεύσετε τους για
το πώς μπορούν να συμμετάσχουν. Η επικοινωνία είναι πάντα το κλειδί για ένα
επιτυχημένο πρόγραμμα.
Εκτίμηση. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι ουσιαστικό στοιχείο σε όλα τα
έργα και στην κινητοποίηση της κοινότητας. Είναι πραγματικά σημαντικό να
προσδιοριστεί εάν το σχέδιο δράσης έχει υλοποιηθεί αποτελεσματικά και εάν έχουν
επιτευχθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι. Το στάδιο αξιολόγησης βοηθά επίσης να καταλάβετε
τι πήγε στραβά, ώστε να μπορείτε να το τροποποιήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας.
Αρχές για την εξάπλωση της εργασίας 12

Προκειμένου
να
προσελκύσουν
περισσότερους
υποστηρικτές της βάσης, οι
πολίτες πρέπει να εμπνευστούν
από
διάφορες
πρωτοβουλίες,
εκδηλώσεις και εκστρατείες. Πρέπει να καταλάβουν ότι η αιτία είναι άξια της
ολόψυχης υποστήριξής τους.

Οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν σε τίποτα που δεν
καταλαβαίνουν, έτσι ώστε οι πληροφορίες θα
λάβουν σχετικά με ένα θέμα, πρέπει να είναι
σαφές και απλό.

 Οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν σε κάτι που δεν καταλαβαίνουν, οπότε οι
πληροφορίες θα λάβουν σχετικά με ένα θέμα, θα πρέπει να είναι σαφείς και
απλές.
 Από τη στιγμή που θα εμπνευστούν, θα πρέπει να εμπλακούν με την εκτέλεση
σημαντικών καθηκόντων.
 Όλες οι επικοινωνίες (τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα κ.λπ.) πρέπει να
είναι εξατομικευμένες.
 Κρατήστε το κίνητρο προς τα πάνω, εάν ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί,
ακόμα.

12

https://callhub.io/grassroots-mobilization/
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 Χρήση ιστοριών, για να συνδεθείτε συναισθηματικά με την εκστρατεία.

 Με την εμπιστοσύνη των ακτιβιστών της βάσης να αναλάβουν πρωτοβουλία, θα
είναι πιθανώς πιο δημιουργικοί..
iv. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
Συζητήστε ομαδικά για αυτά που έχετε διαβάσει και συζητήσετε σχετικά με τις
ακόλουθες ερωτήσεις:


Μέτρηση και αναφορά κοινωνικών επιπτώσεων;



Ποιο είναι το πιο σημαντικό βήμα των 7 βημάτων για την αποτελεσματική
μέτρηση των επιπτώσεων;

v. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής
Ε1. Σύμφωνα με την Jasmine Somaiah, πόσες ενέργειες πρέπει να ξεκινήσετε με την
κινητοποίηση της βάσης;
α. 2
β. 3
γ. 4
δ. 5
Ε2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε την κινητοποίηση της βάσης;
α. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία
β. Συγκεντρώστε τους εθελοντές και το προσωπικό σας
γ. Προετοιμασία βιβλιογραφίας εκστρατείας
δ. Βρείτε χρηματοδότες
Ε3.Ποιες από τις παρακάτω εντάσσονται στον κύκλο κινητοποίησης της βάσης;
α. Κάντε μια σαφή αξιολόγηση των αναγκών και των συμφερόντων της κοινότητας
β. Προσδιορίστε και εκπαιδεύστε αρχηγούς της κοινότητας
γ. Συνεργάζεται με τοπικούς οργανισμούς
δ. Ολα τα παραπάνω
Ε4. Γιατί είναι σημαντικό το στάδιο αξιολόγησης;

γ. Βοηθάει στην κατανόηση του τι συνέβη
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β. Εάν έχουν επιτευχθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι
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α. Προσδιορίστε εάν το σχέδιο δράσης έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά

δ. Ολα τα παραπάνω
Ε5. Ποιες είναι οι αρχές για την εργασία των λαϊκών;
α. Εμπνευστείτε και εμπλέξτε τους πολίτες
β. Εξατομικεύστε την επικοινωνία.
γ. Χρησιμοποιήστε την αφήγηση
δ. Ολα τα παραπάνω
vi. Σύνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας
https://www.youtube.com/watch?v=YHTYL8XTlUo
https://www.ecanvasser.com/blog/campaign-strategy-grassroots-mobilization/

c. Συμπεράσματα
Η υπεράσπιση της κοινής γνώμης συνεπάγεται την επικοινωνία με το ευρύ κοινό και την
παρότρυνση να εμπλέκονται σε εκλεγμένους αξιωματούχους σε τοπικό, κρατικό και
ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι υποστηρικτές της κοινής γνώμης αυξάνουν την
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα, έτσι ώστε το ευρύ κοινό να μπορεί να επηρεάσει
την αντίληψη του κοινού, τους κανονισμούς και τη δημόσια τάξη. Ενώ η άμεση άσκηση
πίεσης διεξάγεται από επαγγελματίες εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που
προβάλλουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά συγκεκριμένου μέτρου στους νομοθέτες και τους
κυβερνητικούς αξιωματούχους, η υπεράσπιση της βάσης βασίζεται στον ακτιβισμό με
βάση τον πολίτη.

d. Βιβλιογραφία
https://callhub.io/grassroots-mobilization/
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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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https://callhub.io/grassroots-advocacy-definition-strategies-and-tools/

