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Kilka przykładów podejść biznesowych i społecznych 

  

Pierwsze przedsiębiorstwa społeczne powstały na długo przed sformułowaniem tego 

terminu. Pierwsza taka organizacja Grameen Bank, mikrofinansowa oferująca małe pożyczki 

dla zubożałych bez wymogu zabezpieczenia, została założona w 1983 roku. W 2006 roku 

tenże bank i jego założyciel, profesor Muhammad Yunus z University of Chittagong w 

Bangladeszu, wspólnie otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. Inna słynna firma społeczna, 

gazeta sprzedawana na ulicy "Big Issue", została założona we wrześniu 1991 roku. Pisana 

przez profesjonalnych dziennikarzy i sprzedawana przez osoby bezdomne, daje im 

możliwość zarobienia legalnego dochodu. Założyciel gazety, John Bird, powiedział, że 

"możliwe jest połączenie tych dwóch rzeczy: opłacalne, jak i etycznie poprawne". 

        W ostatnich latach ta możliwość wydaje się być rozpoznawana i uznawana przez coraz 

większą liczbę przedsiębiorców. Pomysł, że nie trzeba być organizacją non-profit, aby 

dokonać zmiany społecznej, przemawia do wielu osób, zwłaszcza że istnieje wiele 

sposobów, na jakie można wywrzeć wpływ społeczny. Korzenie idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu sięgają co najmniej XIX wieku, a nawet później, ponieważ 

zawsze istnieli biznesmeni, dla których cel biznesu był szerszy niż samo zarabianie 

pieniędzy, a mianowicie: służenie społeczeństwu. 

        Podejścia do odpowiedzialności społecznej są różne. Niektóre firmy inwestują zyski, 

które generują w sprawy społeczne. Takie podejście do społecznej odpowiedzialności jest 

zakorzenione w pradawnej tradycji filantropii. Znanym przykładem może tu być inny laureat 

Nagrody Nobla - szwajcarski biznesmen Henry Dunant - który w 1863 roku wykorzystał 

swoją osobistą fortunę, aby założyć Genewskie Towarzystwo Opieki Społecznej, które 

później stało się Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. 

        Społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się również do firm, które po prostu 

działają w sposób odpowiedzialny, traktując uczciwie swoich pracowników, pozyskując 

etycznych dostawców i minimalizując szkody dla środowiska. Dobrym przykładem może być 

firma Method, która produkuje przyjazne dla środowiska środki czyszczące. Firma realizuje 

swoje cele społeczne poprzez, na przykład, staranny dobór dostawców, wykorzystanie 

materiałów odnawialnych i wykorzystanie energii odnawialnej do celów produkcyjnych. 

        Istnieją również firmy, które dokonują zmian społecznych, ponieważ zapewniają 

produkty i usługi, które poprawiają jakość życia w swoich społecznościach. Dobrym 
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przykładem może tu być Kurzweil Educational Systems - firma rozwijająca technologię 

czytania dla osób z trudnościami w uczeniu się oraz dla niewidomych lub niedowidzących. 

        Wreszcie istnieją firmy, najczęściej określane jako przedsiębiorstwa społeczne, które 

powstają w celu tworzenia miejsc pracy dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Tutaj słynnym przykładem może być Fifteen - sieć restauracji założona przez 

brytyjskiego celebrytę i restauratora Jamiego Olivera – w których młodzież w niekorzystnej 

sytuacji, w tym osoby z problemami narkotykowymi lub alkoholowymi, bezrobotni i bezdomni, 

mogą znaleźć zatrudnienie i zostać przeszkoleni, aby zostać szefami kuchni. 

         Społeczna odpowiedzialność i przedsiębiorczość wydają się być odporne na 

przyszłość, ponieważ coraz więcej osób chce prowadzić firmy, które nie są kapitalistycznie 

brutalne. Można to zaobserwować również na rynku edukacyjnym, w którym - w odpowiedzi 

na rosnące zainteresowanie - coraz więcej kursów wprowadzanych jest do nauczania 

przedsiębiorczości społecznej.  

 

 

 

Materiały źródłowe: 

  

https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-

tradition-abandoned 

https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business 

http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility 

http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf 

 

 

1.  WPROWADZENIE: Ogólne procedury zakładania nowego 

przedsiębiorstwa społecznego 
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1. 1  Jakich umiejętności potrzebujesz, aby być przedsiębiorcą 

społecznym 

 

 

 

Aby zostać przedsiębiorcą potrzeba wielu umiejętności. Umiejętności te można podzielić na 

dwie główne kategorie: 

- umiejętności twarde 

- umiejętności miękkie 

Umiejętności twarde obejmują konkretną wiedzę i umiejętności wymagane do osiągnięcia 

sukcesu w przedsiębiorczości. Mogą to być umiejętności, takie jak IT lub księgowość. 

Umiejętności miękkie są jednak bardziej interpersonalne, które są trudniejsze do 

oszacowania. Niemniej jednak kilka umiejętności zostało uznanych za ważne dla 

przedsiębiorcy: 

Komunikacja i opowiadanie historii 

 

Komunikacja jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych 

każdemu biznesowi, aby odnieść sukces wśród konsumentów. Jeśli nie jesteś w stanie 

dostarczyć informacji o swoim istnieniu potencjalnemu konsumentowi, nie osiągniesz z tego 

zysku. 

Możliwością zapewnienia właściwej komunikacji jest korzystanie z opowiadania historii. Ten 

sposób komunikacji polega na mówieniu, jak gdyby była to historia, cel i misja twojej 

przedsiębiorczości, zaangażowanie i pomoc przedsiębiorcom w wywieraniu wpływu na ich 

cel, z zaangażowaniem emocjonalnym, a nie z racjonalnym. Nie trzeba być dużą firmą, aby 

właściwie wykorzystywać opowiadanie historii; z tego powodu korzysta z niego wiele 

mikroprzedsiębiorstw. 

 

Udział 
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Uczestnictwo to szeroki termin, w ramach którego wykorzystujemy następujące umiejętności: 

- Pozytywne myślenie 

- Rozumienie różnorodności 

- Empatia 

- Gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami 

- Tworzenie sieci 

-Zaangażowanie 

- Regulacja emocji 

- Wytrwałość i samodyscyplina 

 

Nie jest możliwe rozwinięcie w tym miejscu wszystkich wątków, dlatego w sekcji "WNIOSKI: 

aby przejść dalej" można znaleźć kilka linków do zasobów internetowych, aby dowiedzieć się 

więcej na ten szeroki temat. 

Zarządzanie 

Dwie sekcje zarządzania są szczególnie ważne podczas prowadzenia organizacji, 

przyjrzyjmy się im: 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
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Jednym z najczęstszych kwestii jest to, kiedy trzeba rekrutować lub zatrudnić kogoś; każda 

organizacja chce wychwycić najlepszy talent, który będzie dla nich pracował. Decydując się 

na zatrudnienie kogoś, trzeba mieć na uwadze  różne opcje. Z jednej strony można samemu 

dokonać tego procesu; z drugiej strony można zatrudnić zewnętrznego agenta do wykonania 

tej pracy. W obu przypadkach są jednak różne punkty, które należy jasno określić. Przede 

wszystkim stanowisko, które chcesz spełnić; musisz mieć jasną koncepcję pracy, której 

potrzebujesz, aby znaleźć pracownika, który może to zrobić. Po drugie, musisz pamiętać, 

jakie umiejętności chciałbyś aby ten pracownik miał: wiele razy spotyka sie osobę, która nie 

ma całego doświadczenia, o które prosisz, ale pokazuje umiejętności, które sprawią, że 

będzie idealna dla tej pozycji. Na trzecim miejscu znajdują się wartości, które posiadasz jako 

organizacja; bez względu na to, jak dobry jest pracownik, jeśli pewne wartości nie są 

dzielone między pracodawcę i pracownika, jest prawdopodobne, że związek nie działa 

prawidłowo; na przykład, jeśli jedna z twoich zasad i priorytetów jest mieć bliskie relacje z 

klientami, osoba, która działa dobrze, ale nie ma dobrych relacji z klientami, będzie 

przesłaniała wizerunek firmy przed nimi. 

Zarządzanie procesami 

 

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) polega na badaniu, identyfikacji potrzebnych 

usprawnień i monitorowaniu procesów biznesowych w celu uzyskania lepszych wyników. 

Niektóre korzyści z BPM to: 

- Wydajność: Wiele procesów jest często ograniczonych ze względu na słabą komunikację 

międzywydziałową, brak monitorowania postępu itp. Eliminując te ograniczenia, procesy 

będą działać wydajniej. 

- Skuteczność: dzięki BPM zdolność do radzenia sobie z problemami staje się szybsza i 

lepsza, konsekwentne podejmowanie i wdrażanie świadomych decyzji sprawia, że firma 

działa wydajniej. 

- Zręczność: BPM jest narzędziem służącym rozpoznawaniu procedur, które nie działają tak, 

jak powinny i poprawiają je szybciej, dlatego stały monitoring procesów sprawia, że firma jest 

bardziej elastyczna i dostosowuje się do potrzeb rynku. 

Kwestie finansowe 

 

Nie rozwiniemy tutaj instrumentów finansowych istniejących przy rozpoczynaniu działalności 

społecznej, ale w poniższych linkach można dowiedzieć się więcej: 
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-   Angel investors 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-should-

know-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa 

-   Venture capitalists 

 http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html 

-   Invoice advancers 

http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html 

-   Crowd funding 

http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html 

 

1. 2. Zaprojektuj model biznesowy (w tym sprzedaż) umiejętności, 

które musisz posiadać aby być przedsiębiorcą społecznym 

 

Model Canvas Business to najbardziej krytyczne narzędzie do myślenia używane podczas 

tworzenia modelu biznesowego. Polega ona na stworzeniu Modelu Biznesowego, uprzednio 

szkicując analizę kanwy, w celu przemyślenia wszystkich punktów strategicznych, ich 

mocnych i słabych stron. Płodny model biznesowy opisuje dziewięć istotnych komponentów: 

· Segmenty klientów 

· Propozycja wartości 

· Kanały (komunikacja, dystrybucja i kanały sprzedaży) 

· Relacje z klientami 

·  Źródła przychodów 

·  Kluczowe zasoby 

·  Kluczowe partnerstwa 

·  Struktura kosztów 

To narzędzie jest pomocne, ponieważ zapewnia jasność i prostotę analizy modelu 

biznesowego, co może być trudne, jeśli przedsiębiorca nie ma konkretnego pomysłu na 

opracowanie. 

2. Jak przekształcić swój pomysł w opłacalną koncepcję biznesową  

 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-should-know-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2015/02/05/20-things-all-entrepreneurs-should-know-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa
http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html
http://www.businessnewsdaily.com/4252-venture-capital.html
http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html
http://www.businessnewsdaily.com/9336-choosing-factoring-service.html
http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html
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"Są trzy rodzaje ludzi na tym świecie: ci, którzy sprawiają, że coś się dzieje, ci, którzy 

obserwują, co się dzieje, i ci, którzy zastanawiają się, co się stało." 

- Mary Kay Ash, amerykańska bizneswoman 

Co myślisz, która z nich jest inicjatywą? 

Ludzie, którzy mają inicjatywę i sprawiają, że coś się dzieje, są wysoko cenieni w miejscu 

pracy. Ale co to jest? I jak możesz to rozwinąć? 

    Badacze Michael Frese i Doris Fay definiują inicjatywę jako "zachowanie w pracy 

cechujące się samozwańczym charakterem, proaktywnym podejściem i ciągłym 

pokonywaniem trudności, które pojawiają się w dążeniu do celu". 

    Kiedy okazujesz inicjatywę, robisz rzeczy bez mówienia; dowiadujesz się, co 

powinieneś wiedzieć; idziesz dalej, gdy sprawy stają się trudne; i dostrzegasz i 

wykorzystujesz możliwości, które przechodzą inni. Działasz, zamiast reagować, w pracy. 

     Większość z nas widziała inicjatywę w działaniu. Może widziałeś młodego 

menedżera, który chodzi w butach swoj szefowej, gdy jest chora, a reszta zespołu nie jest 

pewna, co robić; lub być może widziałeś członka zespołu proponującego zarządowi plan 

ulepszenia procesu. 

Aby rozwinąć inicjatywę, należy wykonać kilka głównych kroków: 

2.1. Opracuj plan kariery 
 

Badania wykazały, że osoby, które mają długoterminowy plan kariery, częściej 

podejmują inicjatywę. Specjaliści, którzy wiedzą, czego chcą i gdzie chcą się udać, są o 

wiele bardziej skłonni do wykazania inicjatywy w pracy, zwłaszcza gdy działanie lub decyzja 

pomoże im w osiągnięciu ich celów zawodowych. 

2.2. Buduj pewność siebie 
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Potrzeba odwagi i silnego poczucia własnej wartości, aby wykazać inicjatywę, 

zwłaszcza jeśli obawiasz się, że ludzie mogą nie zgadzać się z twoimi działaniami lub 

sugestiami. 

Ustaw małe cele, abyś mógł szybko wygrać. I popchnij siebie do robienia 

(pozytywnych) rzeczy, których inaczej byś się bał - to nie tylko pomoże ci zbudować 

pewność siebie, ale pomoże ci zbudować odwagę, by wykonywać większe, bardziej 

przerażające zadania w późniejszym czasie. 

2.3. Śledź możliwości i potencjalne ulepszenia 

 

Ludzie, którzy okazują inicjatywę, często robią to, dostrzegając i wykorzystując możliwości, 

których ich koledzy i liderzy nie zauważyli. Ciekawi ich organizacja i sposób działania, a ich 

umysły są otwarte na nowe pomysły i nowe możliwości. 

Zawsze powinieneś zwracać uwagę na obszary w twojej organizacji, które mogą korzystać z 

ulepszeń. 

2.4. Sprawdź swoje pomysły 

 

Wyobraź sobie, że masz nowe wyobrażenie o tym, jak ludzie mogą cię oceniać. Zanim 

pójdziesz prosto do nauczyciela z pomysłem, zatrzymaj się i odrόb zadanie domowe: pomyśl 

o ryzyku związanym z pomysłem. Jeśli ryzyko jest niskie, możesz kontynuować swój pomysł. 

Jeśli jednak ryzyko jest wysokie (na przykład nie byłoby to korzystne dla twoich kolegów lub 

wymagałoby zbyt dużego wysiłku lub dodatkowej pracy), przyjrzyj się pomysłowi, 

porozmawiaj z kolegami i poproś o opinię innych, zanim pójdziesz dalej z tym pomysłem. 

2.5. Rozwijaj racjonalną wytrwałość 
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Wytrwałość jest sztuką poruszania się naprzód, nawet gdy napotkasz inercję lub trudności. 

Ludzie wykazujący inicjatywę często napotykają na trudności i niepowodzenia po drodze, 

więc racjonalna wytrwałość (gdzie słuchasz, rozważasz i odpowiednio modyfikujesz swój 

kierunek w zależności od wkładu innych ludzi) jest niezbędna, jeśli chcesz osiągnąć to, co 

postanowiłeś zrobić . 

Kiedy upierasz się przy swoim pomyśle, znajdziesz rzeczy o wiele łatwiejsze, jeśli nauczysz 

się skutecznie zarządzać zmianą - często może to oznaczać różnicę między sukcesem a 

porażką projektu. 

2.6. Znajdź równowagę 

 

Choć ważne jest, aby przejąć inicjatywę, równie ważne jest mądre podejście do 

sposobu, w jaki jej używasz. W niektórych sytuacjach może być niewłaściwe podejmowanie 

inicjatywy, a ludzie, którzy generują zbyt dużo dodatkowej pracy dla innych, mogą 

denerwować innych. 

Dlatego tak ważne jest poznanie dobrych technik decyzyjnych. Im bardziej poprawisz 

te umiejętności, tym lepiej będziesz oceniał, kiedy pomysł jest dobry, a nie jest. W ten 

sposób możesz zyskać reputację zarówno inicjatywy, jak i dobrej oceny - nieocenione 

połączenie! 

Kiedy już będziesz miła tyle odwagi, by zastanowić się nad pewnym pomysłem i 

rozwinąć swoją inicjatywę, musisz skupić się na budowaniu planu dla twojego pierwszego 

projektu. 

I chociaż wiąże się to z podekscytowaniem, to jednak pierwszy raz jesteś 

odpowiedzialny za cały projekt / pomysł na biznes i to może być trochę przerażające. 

W twoim umyśle pojawia się wiele pytań: Jak zacząć? Jakie są kroki niezbędne do 

przeniesienia projektu z inicjacji na zamknięcie? Jak zbudować zespół projektowy o wysokiej 

wydajności? Kogo prosić o pomoc w tym procesie? Czy istnieje sponsor wykonawczy? 

Najpierw zrozum 5 etapów procesu projektowego: 

Inicjacja: rozpoczęcie projektu. 

Planowanie: planowanie całej pracy projektu. 

Wykonanie: faktycznie wykonuje pracę. 
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Zarządzanie i kontrola: cała praca wykonywana podczas projektu w celu 

monitorowania postępów. 

Zamknięcie: ukończenie i dostarczenie projektu oraz odroczenie zespołu. 

Te kroki są identyczne dla każdego projektu. 

Po drugie, musisz sprawdzić czy twój pomysł będzie miał szanse na przekształcenie 

się w biznes. 

1. Sprawdź, jaki problem chcesz rozwiązać 

Kiedy ograniczysz znaczenie firmy do jej podstawowej funkcji, przekonasz się, że 

rozwiązuje ona zawsze jakiś problem. W tej chwili jesteś prawdopodobnie zauroczony swoim 

pomysłem i skupiasz się na rozwiązaniu, które zapewnia. Wiele firm twierdzi, że ma 

rozwiązania, ale jakie konkretne problemy naprawdę eliminują? 

2. Znajdź swój rynek 

Wyobraź sobie, kto jest Twoim idealnym użytkownikiem - to pierwszy krok, aby 

dowiedzieć się, gdzie twój pomysł pasuje w morzu konsumentów. Konsumenci mają różne 

zwyczaje i potrzeby, ale stoją przed tym samym problemem. Dowiedz się, gdzie twoje 

rozwiązanie będzie pasować do jakiego rynku i życia ludzi. 

Jednym z największych błędów, jakie popełniają przedsiębiorstwa, jest 

niepowodzenie w zrozumieniu ludzi i ich pragnieniu produktu lub usługi. Jeśli okaże się, że 

Twój pomysł nie jest "sprzedawany" odbiorcom, nie obwiniaj rynku. Zamiast tego zorientuj 

się, co ich zdaniem jest atrakcyjne, lub czego potrzeba, aby uzyskać coś innego niż to, co 

już mają 

Masz rozwiązanie, ale trzeba znaleźć też odbiorców tego rozwiązania.  

3. Znajdź wsparcie 

Czy zauważyłeś, jak niewiele udanych przedsiębiorstw, a w tym przedsiębiorstw 

społecznych zostało założonych przez jedną osobę? Posiadanie partnerów biznesowych 

przynosi wiele korzyści, szczególnie gdy zaczynasz. Mogą pełnić funkcję wsparcia, deski 

ratunku dla twoich pomysłów i dostarczać innym dowodów, że masz dobry pomysł. Oprócz 

budowania zespołu, posiadanie relacji z innymi przedsiębiorcami dają ci nieocenioną wiedzę. 

Znajdź doświadczonych przedsiębiorców i zainicjuj z nimi rozmowy. Wybierz ich mózgi - 

ludzie lubią rozmawiać o sobie, więc chętnie podzielą się tym, czego nauczyli się dzięki 

doświadczeniu w zakładaniu firmy. 
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4. Stwórz model finansowy i zaplanuj pierwszą fazę 

               Ponieważ masz już badania rynku, teraz musisz dowiedzieć się, czy 

przedsięwzięcie jest opłacalne finansowo. Stwórz "oddolny" model finansowy, który 

koncentruje się na sposobie, w jaki twój produkt lub usługa jest tworzona, sprzedawana 

indywidualnemu użytkownikowi. Dzięki temu uzyskasz lepszy wgląd w funkcjonowanie 

swojej firmy. Następnie, aby zweryfikować swoje prognozy, stwórz kolejny model finansowy, 

który jest "odgórny", który bada rozmiar Twojego rynku i to jakie cele musisz osiągnąć, aby 

osiągnąć zysk. 

Gdy będziesz zadowolony ze swojego modelu finansowego, zacznij przenosić się do 

planowania pierwszego etapu swojej działalności. Ten plan jest prosty - wyślij swoje pomysły 

współpracownikom. Do celów dyskusji między zespołem i mentorami, określ swoją misję, 

cel, drogi do sukcesu, rynek docelowy, przewagę nad konkurencją i podstawowe strategie. 

Gwarantuje to, że wszyscy będą zaangażowani i gotowi, aby przejść do następnych etapów. 

 

5. Sprawdź swoje źródło kapitału 

 

               Przedsiębiorcy na ogół nie zaczynają tylko od pieniędzy, ale pieniądze są nadal 

potrzebne, aby zacząć działać. Niektórymi możliwymi źródłami finansowania są 

samofinansowanie, pieniądze od osób, które znasz (przyjaciół i rodziny), lub pożyczki. W 

zależności od potrzebnej kwoty bardziej użytecznym źródłem mogą być inwestorzy kapitału 

podwyższonego ryzyka, którzy chcą poprzeć swoją misję, by otrzymać część zysków i 

miejsce przy podejmowaniu decyzji. 

Niezależnie od źródła (źródeł), które wybierzesz lub do którego chcesz dążyć, zastanów się, 

czy każde źródło ma swoje własne zalety i ryzyka. 

 

6. Zbuduj MVP – minimalny realistyczny produkt 

 

              MVP lub minimalny realistyczny produkt dostarcza potrzebnych informacji, zanim 

wprowadzisz swój pomysł na rynek. Tak naprawdę twoja działalność nie będzie miała 

znaczenia dla nikogo, jeśli budujesz produkt, którego klienci nie chcą. 

Minimalny nie musi oznaczać "podstawowego". Nie chodzi o to, aby zbudować minimalny 

produkt, ale produkt, który jest już świetny (opłacalny), ale ma jeszcze wiele do zrobienia 

(minimal). To, w jaki sposób początkujący użytkownicy faktycznie wchodzą na pokład, aby 
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skorzystać z produktu, a jeśli im się spodoba, zapewnią ci informację zwrotną, która 

spowoduje, że go ulepszysz.  

 

7. Znajdź oś obrotu 

 

            Informacje zebrane od twoich pierwszych użytkowników pomagają dowiedzieć się, co 

działa i co przyniosło najwięcej odpowiedzi ze strony Twoich odbiorców. Może się okazać, że 

ich opinie są całkowicie różne od oczekiwanych i zaplanowanych. 

Dzięki temu możesz "przestawić" swój model biznesowy lub zmienić jego zasadniczą część. 

Zmiana kierunku nie oznacza, że całkowicie zawiodłeś; pomaga to zapobiegać awariom, 

które można napotkać. Obracanie nie musi oznaczać porzucenia wszystkiego, czego się 

nauczyłeś - chodzi o zabranie tego, czego się nauczyłeś i wykorzystanie go do nowego 

kierunku. Wziąłeś jedną trasę do miejsca przeznaczenia i zgubiłeś się; Obracanie to 

ponowne przeliczanie innej trasy, aby się tam dostać. 

 

8. Bądź pozytywny 

 

               Mówią, że nędza kocha firmę - po prostu upewnij się, że nie ma nędzy związanej z 

twoim nowym biznesem. Wątpienie i pytanie, czy coś pójdzie nie tak, powstrzyma cię tylko 

przed podjęciem niezbędnego ryzyka. Ludzie będą kwestionować twoje pomysły i twój 

biznes, ale jeśli nie wierzą w twoją zdolność przezwyciężenia go, utrwalają w tobie swoją 

negatywność. Kiedy pozostajesz poza negatywnością i pozostaniesz pozytywny, ułatwi ci to 

życie i pomoże rozwiązać problem, gdy w końcu popełnisz błąd lub napotkasz przeszkodę. 

Twoja podróż do budowania zrównoważonego biznesu nie będzie jak większość procesów, 

dlatego, że nie ma gwarancji sukcesu. Wszystko, co możesz zrobić, to dostosować swój 

pomysł i zobaczyć, co działa. Jeśli na początku ci się to nie uda, spróbuj ponownie, aż do 

zadowalającej sytuacji. 

Sources: 

Forbes - Turning an idea into a business 

Mindtools - Taking Initiative 

The balance career - How to successfully manage your first project 

 

 

https://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2012/06/11/turning-an-idea-into-a-business/#3c58f266672d
https://www.mindtools.com/pages/article/initiative.htm
https://www.thebalancecareers.com/how-to-successfully-manage-your-first-project-2276127
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3. Jak komunikować o swoim przedsiębiorstwie społeczność i 

odbiorców 

Wprowadzenie 

 

Idea wykorzystania planów komunikacji i narzędzi marketingowych w realiach non-profit i 

przedsiębiorstwach społecznych jest jednym z trudniejszych tematów. 

Przez długi czas idea, że polityka komunikacyjna i marketingowa była przeważnie związana 

z logiką zysku, co nie zawsze było w pożądku, aby wchodzić w interakcje z klientami: 

mówiono o tym jako o sposobie manipulowania umysłami konsumentów / klientów, technik 

inwazyjnych w służbie celu, nieco cynicznych w zwiększaniu widoczności i zysków firmy. 

Stopniowo jednak stało się jasne, że strategie komunikacji i marketingu mogą wspierać 

przedsiębiorstwo społeczne i dążenie do jego celów etycznych w różnych profilach: 

pomagając jemu lepiej sobie radzić, dzięki technikom public relations, osądowi społeczności 

w zakresie osiągniętych wyników. Nieuniknione jest, gdy celem zadeklarowanym przez 
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organizację społeczną jest poprawa dobrobytu społeczności; wspomaganie go technikami 

badania rynku w pozyskiwaniu informacji o potencjalnych klientach. 

Działając w rzeczywistości w delikatnych obszarach i często interweniując w sytuacjach 

niewygodnych, istnieje pewna trudność w pozyskiwaniu danych. Dotyczy to również 

trudności w przygotowaniu oferty, która jest w pełni adekwatna do potrzeb klientów / 

użytkowników, którzy nie mogą z przyczyn wyjaśnionych na podstawie danych rynkowych 

zawsze wyczerpujących,  stymulujacych do ewolucji swojej oferty, wprowadzają logikę 

monitorowania zadowolenia klienta. 

Aby komunikacja społeczna była skuteczna, należy również uświadomić sobie znaczenie 

monitorowania i oceny, z ilościowego i jakościowego punktu widzenia, wyników uzyskanych 

w zależności od aktywności komunikacyjnej, tak aby móc wykryć wszelkie błędy lub 

zniekształcenia oraz w związku z tym wprowadzać odpowiednie ulepszenia, mając na 

uwadze coraz skuteczniejszą komunikację społeczną. 

PLAN KOMUNIKACJI 

 

Plan komunikacji jest narzędziem, które umożliwia planowanie i zarządzanie działaniami 

komunikacyjnymi w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych i komunikacji 

organizacji. Możliwe jest podzielenie planu na trzy możliwe cele, plan komunikacji: 

 

1. po pierwsze, cel strategiczny, ponieważ może pomóc organizacji w realizacji jej polityk; 

2. po drugie ułatwienie zbieżności między logiką komunikacji wewnętrznej a komunikacją 

zewnętrzną organizacji, sprzyjającą temu, co można zdefiniować jako zintegrowaną 

komunikację; 

3. po trzecie, aby zachęcić do budowy dwukierunkowych relacji między organizacją a jej 

docelową publicznością. Są to relacje, które są świadome i stałe w czasie, a nie 

przypadkowe lub epizodyczne, mające na celu współtworzenie znaczenia i znaczenia w 

wymianie informacji między instytucją a jej odbiorcami. I wreszcie, ponieważ oprócz 

narzędzia do koordynowania wszystkich przedmiotów, można go rozumieć jako proces 

organizacyjny. 

 

Zajmując się komunikacją społeczną, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie: co różni 

plan komunikacyjny przedsiębiorstwa społecznego od firmy lub organu publicznego? 

Odpowiedź, która może zostać udzielona, polega na tym, że musi podnieść poziom 
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świadomości i wiedzy obywateli dotyczący problemów interesu wspólnego, ale także 

wpływajac na modyfikacje zachowań lub postaw. 

 

Komunikacja społeczna nie dotyczy tylko przedsiębiorstw społecznych, ale dotyczy bardziej 

ogólnie instytucji, ministerstw, regionów, gmin, organizacji non-profit, a nawet prywatnych 

firm, które realizują też inicjatywy o charakterze społecznym, a nie bezpośrednio 

zorientowane zysk. 

Należy jednak pamiętać, że dzisiaj dominuje pokusa, by komunikować się społecznie z tymi 

samymi narzędziami, technikami i być może agencjami, z którymi prowadzi się komercyjną 

komunikację. Komunikowanie się często nie jest interaktywne, nie prowadzi się szkoleń i nie 

dostosowuje komunikatu do różnych celów. Skutki zmian kulturowych są raczej ograniczone. 

W komunikacji przekazywane treści i przyjęte strategie i narzędzia mogą być różne.  

 

Przekazywane treści są często delikatne, a nawet kontrowersyjne, w przeciwieństwie do 

tego, co twierdzi się w niektórych definicjach komunikacji społecznej, ponieważ poruszają 

tematy, które dotyczą sfery indywidualnych swobód i tożsamości jednostek. W tym celu 

należy dobrze ocenić przedstawione propozycje, tak aby nie naruszały one ludzkiej godności 

i nie ulegały spektakularności, aby przyciągnąć uwagę opinii publicznej. 

Dlatego nawet dobrze dostosowane narzędzia i strategie mogą być różne, w rzeczywistości 

muszą być różne, ponieważ muszą być wybrane w odniesieniu do konkretnego kręgu 

odbiorców: w zależności od odbiorcy komunikatu, zostaną dokonane precyzyjne wybory, 

które będą stopniowo odpowiadały osiągnięciu i zaspokojeniu potrzeb wyznaczonego celu. 

 

Skoncentrowanie się na perswazji i na konsensualnych działaniach jednostek, a nie na 

przymusie, może w istocie generować upodmiotowienie, realizować cele zbiorowej 

użyteczności i stymulować zmiany społeczne z korzyścią dla jednostki i całej społeczności. 

Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału tego 

demokratycznego narzędzia zmiany społecznej, dla którego komunikacja społeczna nie jest 

już tylko narzędziem instytucji publicznych, dla których to jest potrzebna do dialogu z opinią 

publiczną lub dla organizacji non- profit, dla których komunikacja społeczna jest 

wykorzystywana do ujawniania się, gromadzenia funduszy i podnoszenia świadomości w 

zakresie istotnych kwestii społecznych; ale stała się bardzo interesującym elementem także 

dla przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw nastawionych na zysk, które postrzegają 

w komunikacji społecznej narzędzie do ulepszania swoich produktów, gdy zostały stworzone 

zgodnie z kryteriami etycznymi i zrównoważonego rozwoju, oraz do zademonstrowania 
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swojego społecznego zaangażowania w tej dziedzinie jaka jest społeczna odpowiedzialność 

biznesu. 

W odniesieniu do komunikacji społecznej dokonywanej przez firmy nastawione na zysk 

czasami istnieje ryzyko, że zostanie ona wykorzystana w sposób instrumentalny jako 

strategia mająca na celu uporządkowanie wizerunku marki firmy lub próba pokrycia 

niewłaściwych praktyk biznesowych. 

 

Skutecznej komunikacji społecznej nie można mylić z epizodyczną i improwizowaną 

komunikacją, ale należy ją stale ćwiczyć, aby móc osiągnąć wyznaczone cele i wywołać 

pożądane zmiany. 

W tym sensie odpowiednie planowanie staje się fundamentalne, co obejmuje dobrze 

uzasadnione wybory dotyczące najbardziej odpowiednich środków przekazywania danego 

komunikatu w odniesieniu do celów, właściwego kręgu odbiorców i dostępnych zasobów. W 

związku z tym uważa się, że może być pożądane, aby poprawić efektywność i efektywność 

kampanii komunikacji społecznej, aby ponownie przemyśleć tradycyjne metody interwencji, 

generując inny sposób komunikacji społecznej, oparty na kreatywności i oryginalności, 

kompetencji i wykorzystaniu niekonwencjonalnych zasobów,  która stawia jednostkę w 

centrum jego strategii, z którą próbuje się stworzyć empatyczny związek. 

Tak więc nowy sposób komunikacji społecznej wykracza poza stereotyp, który identyfikuje 

komunikację społeczną z rodzajem banalnego, życzliwego przesłania o niskiej skuteczności, 

z dala od komunikacji bez skrupułów i kreatywnej wirtuozerii uciążliwej siostry: reklamy 

komercyjnej. 

Dźwignie marketingu dla przedsiębiorstw społecznych 

 

Przy dobrym wykorzystaniu komunikacji społecznej można zaszczepić narzędzia 

marketingowe. 

Tradycyjne dźwignie mixu marketingowego mogą być zatem skutecznie 

wykorzystywane do lepszego promowania etycznych przyczyn i usług o podłożu 

społecznym, bez przekładania się na logikę czystego rynku. W dziedzinie non-profit 

wykorzystanie dźwigni mixu marketingu  częściowo odpowiada logice, która zbiega 

się z tradycyjnym marketingiem usług, częściowo przedstawiając pewne cechy 

szczególne. 

Dotyczy to wszystkich czterech dźwigni marketingowych 
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1. Usługa: "system usług", a więc całe główne usługi i akcesoria, które stanowią ofertę 

przedsiębiorstwa społecznego, często pomijają kwestie niedoboru dostępnych 

zasobów, który wymaga ich koncentracji na wydajności na usługach głównych. W 

związku z tym trudno jest podjąć wysiłki na rzecz kreatywności, ponieważ niemożliwe 

jest utrzymanie obciążenia ekonomicznego bardziej złożonej usługi, która ma się 

pojawić, a zatem inwestuje się w świadczenie usług pomocniczych.  

2. cena: jest to krytyczna zmienna w działaniu przedsiębiorstw społecznych, ponieważ 

często trudno jest związać koniec z końcem. Obliczenie ceny poprzez odniesienie 

tylko do kryterium poniesionego kosztu może na przykład doprowadzić do ustalenia 

ceny niezgodnej z ekonomicznymi możliwościami nabywców. Jeśli chcemy w 

przypadku przedsiębiorstw społecznych w niektórych przypadkach rezygnować z 

marży na usługach, to  należy przeprowadzić ocenę opłacalności takiego posumięcia. 

Świadczenie usług może doprowadzić do znacznych strat lub zmienić metody 

dostawy, trzeba spóbować : dostosować koszty wydatkowania do zasobów 

finansowych, zmienić strukturę organizacji, poprzez szersze wykorzystanie 

wolontariuszy, na przykład, zapewniając różne polityki cenowe zgodnie z celami, a 

zatem wyższe ceny dla zamożniejszych odbiorców, które pozwalają na bardziej 

wygodne dostarczanie jej tym osobom.  

 

Można również zweryfikować możliwości świadczenia usług z większą marżą aby 

móc świadczyć je również  innym odbiorcom mniej dochodowym. W przypadku 

inicjatyw finansowanych, w całości lub w części, przez instytucje publiczne, często 

ustalana jest ustalona z góry wartość, która musi służyć wynagrodzeniu wykonania 

poszczególnych usług według kryteriów, które często są bardzo restrykcyjne. 

Również w przypadku współfinansowania organu publicznego albo pojedyńczego 

przedsiębiorswa społecznego, płaci on pewną cenę, ponieważ usługi często zwracają 

się do populacji grup zagrożonych, cena zawsze będzie musiała odnosić się do 

dostępności użytkownicy końcowych. Dlatego też w marketingu przedsiębiorstw 

społecznych cena nie jest czynnikiem kluczowym.  

  

3. Dystrybucja: logika dystrybucji usług i produktów oferowanych przez 

przedsiębiorstwo społeczne często nie jest łatwa w zarządzaniu. Niemal zawsze 

przedsiębiorstwa społeczne działają lokalnie. Tylko w przypadku dużych firm możliwe 

jest ustrukturyzowanie zasad dotyczących dystrybucji usług i produktów. W innych 

przypadkach działają na rynkach lokalnych, a zatem wiele czynników związanych z 
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polityką dystrybucyjną zawodzi. W tej sytuacji łatwiej jest jednak zdawać sobie 

sprawę z lokalnych potrzeb i w związku z tym najlepiej zorganizować ofertę. 

Korzystanie z Internetu z pewnością przyniosło nowe możliwości ekspansji, które 

znajdują coraz bardziej oryginalne formy zaangażowania i pozyskiwania klientów. 

 

4. Komunikacja: pierwszą funkcją komunikacji w sektorze non-profit jest promowanie 

wartości społecznych, etycznych i kulturowych, które przynoszą społeczności 

rzeczywistą korzyść - poszerzają konsensus społeczny i stymulują debatę. Ze 

względu na ograniczony wymiar lokalny. Chociaż, jak w przypadku dystrybucji, 

lokalne polityki komunikacyjne często mogą dotrzeć do znacznie szerszego 

kontekstu za pośrednictwem Internetu. 

Resources: 

Stefano Martelli LA COMUNICAZIONE DEL TERZO SETTORE NEL MEZZOGIORNO 

 

CCIAA Roma GUIDA ALLA CREAZIONE DELL'IMPRESA SOCIALE 

 

Fabrizio Mastrofini, Girolamo Rossi COMUNICARE L’IMPRESA SOCIALE 

 

Cucco E., Pagani R., Pasquali M. (a cura di), SECONDO RAPPORTO SULLA 

COMUNICAZIONE SOCIALE IN ITALIA 

 

 

 

 

  

5. Przedsiębiorstwa społeczne – podejścia i innowacje 

 

 

Problem z dobrą definicją innowacji społecznej polega częściowo na tym, że oba 

elementy tego pojęcia wymagają zdefiniowania. Składnik społeczny jest często 

definiowany pod względem wartości (np. Przez Stanford Social Innovation Review lub 

BEPA), który w mniejszym stopniu dotyczy zysków dla przedsiębiorców lub inwestorów, 

a bardziej  korzyści dla społeczności lub społeczeństwa jako całości. Innym częstym 
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sposobem określenia tego terminu jest odniesienie się do potrzeb społecznych, które 

usiłują zaspokoić innowacje społeczne (np. Social Innovation Exchange). Niektórzy 

badacze (Gillwald) przyglądają się innowacjom społecznym z punktu widzenia ich 

wpływu społecznego, tj. "Osiągnięcia społeczne, które ... zapewniają lepsze 

rozwiązania". 

Jeśli chodzi o samą innowację, można ją zdefiniować w odniesieniu do ram Bessant i 

Tidd (2007) 4P, które wyróżniają cztery kategorie, w których może nastąpić zmiana: 

- Nowa innowacja produktu / usługi, tj. Zmiany w ofercie organizacji. 

- Innowacje procesowe, tj. Zmiany w sposobie opracowywania lub dostarczania 

produktów lub usług. 

- Pozycjonowanie innowacji, tj. Zmiany sposobu postrzegania określonego produktu lub 

procesu 

- Innowacje paradygmatu, tj. Zmiany w modelach mentalnych, które kształtują 

organizacje i całe sektory. 

Aby być innowacyjnym, przedsiębiorstwa społeczne muszą być w stanie wprowadzić 

zmiany w jednej z tych kategorii. Badacze Fergus Lyon i Celine Chew z Trzeciego 

Sektorowego Centrum Badawczego wykorzystują studia przypadków trzech brytyjskich 

organizacji, które są finansowane głównie przez działalność przedsiębiorstw 

społecznych, aby przedstawić różne podejścia do innowacji w kontekście 

przedsiębiorczości społecznej. 

Pierwszą z opisanych organizacji jest organizacja charytatywna, której celem jest pomoc 

osobom niepełnosprawnym w samodzielnym życiu. W swoich działaniach skupili się na 

doświadczeniach osób niepełnosprawnych jako użytkowników usług publicznych. Takie 

podejście oparte na użytkowniku może służyć jako przykład innowacji w procesie - z 

udziałem kluczowych beneficjentów usług w zakresie rozwoju samych usług. 

W drugim studium przypadku rozważono organizację środowiskową non-profit, która 

stworzyła programy edukacyjne i szkoleniowe dla różnych grup odbiorców. Kursy były 

dostosowane specjalnie do konkretnych grup. Docelowymi grupami odbiorców były 

grupy, które wcześniej nie korzystały z takich kursów (np. Właściciele ziemscy i rolnicy), 

co sprawia, że działalność tej organizacji jest dobrym przykładem innowacji w zakresie 

pozycjonowania. 

Przedmiotem ostatniego studium przypadku była organizacja oferująca kształcenie na 

wczesnym etapie. Był innowacyjny, ponieważ miał zróżnicowany portfel dochodów w 

oparciu o specjalną strukturę opłat (opłaty zależały od zdolności płatniczej klientów). To 

innowacyjne podejście do generowania dochodu dało organizacji wolność niezależności 

od dotacji i darowizn, chociaż nadal pełniło funkcję społeczną, zapewniając wysokiej 
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jakości edukację na wczesnym etapie dla lokalnych społeczności, niezależnie od 

dochodów poszczególnych rodziców. 

Podczas gdy ta ostatnia jest dobrym przykładem innowacyjności paradygmatu, warto 

zauważyć, że faktycznie wszystkie przedsiębiorstwa społeczne wykazują tego typu 

innowacje, ponieważ starają się zachować swoją misję społeczną, jednocześnie 

finansując ją poprzez działalność gospodarczą.  

  

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative 

http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf 

 

5.   Kreatywność i innowacje między biznesem komercyjnym a 

pracą społeczną 

 

Pojęcie innowacji jest zwykle zawarte w definicji samej przedsiębiorczości, ponieważ 

wydaje się być jedną z kluczowych cech tzw. Ducha przedsiębiorczości (inne często 

wymieniane cechy obejmują inicjatywę i podejmowanie ryzyka). 

W przypadku przedsiębiorczości społecznej działalność innowacyjna ma jednak cel 

społeczny. Opracowywane są innowacyjne rozwiązania w celu rozwiązania konkretnych 

problemów społecznych. Według przedsiębiorcy społecznego Willemijna Verloopa tego 

rodzaju innowacyjne myślenie wymaga pewnego poziomu "nierozsądności", który 

rozumie jako coś pozytywnego i definiuje je poprzez cytat z "Człowieka i nadczłowieka" 

George'a Bernarda Shawa: "Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata: nierozsądny 

wciąż próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnego 

człowieka. "Chcąc społecznej zmiany jako głównego czynnika, przedsiębiorcy społeczni 

zdają się polegać na innowacjach bardziej niż na rozsądku czy rozwiązaniach 

komercyjnych, takie które koncentrują się na wykorzystaniu szans rynkowych i 

skoncentrowaniu swoich sił twórczych na generowaniu zysku. 

Ponieważ innowacyjność jest tak nieodłączną cechą przedsiębiorczości społecznej, 

specjalne określenie "innowacja społeczna" zostało ukute w celu opisania tego zjawiska. 

Definicja innowacji społecznej opracowana przez OECD odróżnia ją od innowacji 

gospodarczych, podkreślając, że "nie chodzi o wprowadzanie nowych rodzajów produkcji 

lub wykorzystywanie nowych rynków jako takich, lecz o zaspokajanie nowych potrzeb, 

które nie są przewidziane przez rynek (nawet jeśli rynki zainterweniują później) lub 

tworzenie nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów wstawiania w zakresie 

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative
http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative
http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf
http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf
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dawania ludziom miejsca i roli w produkcji. "Celem innowacji społecznych jest zawsze 

poprawa dobrobytu jednostek i społeczności, niezależnie od tego, czy jest to 

zatrudnienie, czy przystępne produkty, których dana społeczność naprawdę potrzebuje, 

lub cokolwiek innego. 

Co ciekawe, są przedsiębiorcy, którzy udowadniają, że można wziąć pod uwagę 

zarówno biznesowy, jak i społeczny aspekt. Chcą dokonać zmiany, ale chcą też 

zarabiać. Tego rodzaju podejście może być szczególnie skuteczne, ponieważ skupienie 

się wyłącznie na aspekcie społecznym może łatwo doprowadzić do braku środków 

finansowych na wprowadzenie pożądanej zmiany. Jednocześnie ignorowanie problemów 

społecznych i środowiskowych może być złą strategią marketingową. Klienci lubią czuć 

się dobrze w swoich wyborach, także z moralnego punktu widzenia. 

Otwiera to wspaniałe możliwości dla firm hybrydowych z czymś, co John Elkington w 

swojej książce o biznesie XXI wieku nazywa "potrójnym dnem". Potrójna dolna linia 

mierzy nie tylko wartość ekonomiczną firmy, ale także stopień odpowiedzialności 

społecznej i wpływ na środowisko. Dobrym przykładem firmy z potrójnym dołem jest 

TOMS Shoes, założona przez Blake Mycoskie. Mówiąc wprost, firma przekazuje jedną 

parę butów za każdy sprzedany. Czy niektórzy miłośnicy butów z poczuciem winy z 

pierwszego świata mogą chcieć więcej? 

Innym sposobem, w jaki biznes może sprostać innowacjom społecznym, jest współpraca 

między tak zwanymi "pszczołami" - małymi organizacjami lub osobami z pomysłami - 

oraz tzw. "Drzewami" - dużymi organizacjami, takimi jak rządy lub firmy, które nie są tak 

dobre w kreatywności jako "pszczoły", ale są o wiele lepsze w realizacji. Problem polega 

na połączeniu tych dwóch elementów. Jednak kiedy już się spotkają, często mogą 

dokonać prawdziwej zmiany społecznej.  

 

http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-business-

entrepreneurs-the-similarities-and-differences/ 

https://youtu.be/Vvq9YgoJabY 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf 

http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-social-

entrepreneurs.asp 

 

  

http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-business-entrepreneurs-the-similarities-and-differences/
http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-business-entrepreneurs-the-similarities-and-differences/
https://youtu.be/Vvq9YgoJabY
https://youtu.be/Vvq9YgoJabY
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf
http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-social-entrepreneurs.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-social-entrepreneurs.asp
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Wnioski: więcej materiałów 

Kilka przykładów biznesowych gospodarki społecznej 

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-

tradition-abandoned 

https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business 

http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility 

http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf 

Przedsiębiorstwa społeczne 

 

http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative 

http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf 

 

Kreatywność i innowacje między biznesem komercyjnym a pracą społeczną 

http://www.simplexpayroll.com/blog/2016/03/social-entrepreneurs-vs-business-

entrepreneurs-the-similarities-and-differences/ 

https://youtu.be/Vvq9YgoJabY 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/conference/oecd_en.pdf 

http://www.investopedia.com/articles/investing/092515/10-most-successful-social-

entrepreneurs.asp 

 

O umiejętnościach aby stac się przdsiębiorcą społecznym: 

 

 

- Różnice pomiędzy umiejętnościami twardymi i miękkimi 

https://www.thebalancecareers.com/hard-skills-vs-soft-skills-2063780  

 

- O opowiadaniu historii 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-tradition-abandoned
https://www.theguardian.com/sustainable-business/business-charity-aid-relationship-tradition-abandoned
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business
https://www.theguardian.com/money/2011/jan/08/social-entrepreneurs-good-business
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility
http://www.ventureneer.com/approaches-business-social-responsibility
http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf
http://www.cebcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/CSR-The_Shape_of_a_History.pdf
http://siresearch.eu/blog/what-ways-can-social-enterprises-be-innovative
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http://www.tepsie.eu/images/documents/research_report_final_web.pdf
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Step and Stone (2015), How storytelling can help you communicate more effectively 

(02/05/2015)  available online at http://www.stepandstone.co.uk/storytelling-to-communicate-

more-effectively/  

 

- O pozytywnym myśleniu 

https://www.youtube.com/watch?v=w4nbt6afV3o 

 

- O zrozumieniu różnorodności 

http://smallbusiness.chron.com/diversity-training-activities-workplace-22919.html 

 

- O empatii 

https://www.youtube.com/watch?v=97waTZSpYIA 

  

- O promocji dzielenia się wiedzą 

https://bloomfire.com/blog/522359-5-ways-to-encourage-knowledge-sharing-within-your-

organization/ 

 

-  O sieciach 

https://www.youtube.com/watch?v=6M7ahzk0dGU 

https://www.youtube.com/watch?v=tfyOSxCHmTE 

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g 

 

- O znaczeniu zaangażowania 

https://www.youtube.com/watch?v=ydVP6cgjkYY 

  

- O tym jak rozpoznać różne emocje 

 https://www.getselfhelp.co.uk/emotions.htm  

 

- O tym jak wazne jest zachowanie samodyscypliny 

https://www.youtube.com/watch?v=ecP7uPYmWs4 

  

- O zarządzaniu zasobami ludzkimi 

https://www.youtube.com/watch?v=8UHasSjbCeg 

https://www.youtube.com/watch?v=hLrBKLxAjVE 

 

- O modelu Canvas 

http://www.stepandstone.co.uk/storytelling-to-communicate-more-effectively/
http://www.stepandstone.co.uk/storytelling-to-communicate-more-effectively/
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https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY
https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY

