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Câteva exemple de afaceri sociale 

  

Primele întreprinderi sociale au fost înființate cu mult înainte ca acest termen să fie 

chiar inventat. Grameen Bank, o organizație de microfinanțare care oferă împrumuturi mici 

pentru cei săraci fără a solicita garanții, a fost înființată în 1983. În 2006, banca și fondatorul 

acesteia, profesorul Muhammad Yunus de la Universitatea din Chittagong din Bangladesh, 

au fost premiate cu Premiul Nobel pentru Pace. O altă întreprindere socială cunoscută, ziarul 

stradal Big Issue, a fost înființată în septembrie 1991. Scris de jurnaliștii profesioniști și 

vândut de persoane fără adăpost, ziarul le oferă acestora posibilitatea de a câștiga un venit 

legitim. Fondatorul ziarului, John Bird, a spus că "este posibil să fie atât profitabil, cât și 

corect din punct de vedere etic".          

În ultimii ani, această posibilitate pare să fi fost recunoscută și recunoscută de un 

număr tot mai mare de oameni de afaceri. Ideea că nu trebuie să fii o organizație specială 

non-profit pentru a face o schimbare socială atrage mulți antreprenori, mai ales că există o 

serie de moduri în care acest impact social poate fi făcut. Rădăcinile ideii de responsabilitate 

socială corporativă ajung până cel puțin în secolul al XIX-lea sau chiar mai departe, 

deoarece au existat întotdeauna oameni de afaceri pentru care scopul afacerii este mai larg 

decât câștigul de bani, și anume: slujirea societății.          

Abordările față de responsabilitatea socială variază. Unele întreprinderi investesc 

profiturile pe care le produc în cauze sociale. Această abordare a responsabilității sociale 

este înrădăcinată în vechea tradiție a filantropiei. Un exemplu celebru poate fi un alt 

câștigător al premiului Nobel - omul de afaceri elvețian Henry Dunant - care, în 1863, și-a 

folosit averea personală pentru a înființa Societatea de Protecție Publică din Geneva, care 

ulterior a devenit Comitetul Internațional al Crucii Roșii.          

Responsabilitatea socială corporativă se aplică și companiilor care operează într-o 

manieră responsabilă, tratează în mod echitabil angajații, aprovizionează furnizori etici și 

minimizează daunele aduse mediului. Un exemplu bun poate fi compania Method, care 

produce substanțe de curățare ecologice. Compania își îndeplinește obiectivele sociale, de 

exemplu prin selectarea atentă a furnizorilor, utilizarea materialelor regenerabile și utilizarea 

energiei regenerabile în scopuri de producție.          

Există, de asemenea, companii care fac o schimbare socială prin faptul că oferă 

produse și servicii care îmbunătățesc calitatea vieții în comunitățile lor. Un bun exemplu aici 

poate fi Kurzweil Educational Systems - o companie care dezvoltă tehnologii de citire pentru 

persoanele cu dificultăți de învățare și pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de 

vedere.          
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Nu în ultimul rând, există companii, cel mai adesea identificate ca întreprinderi 

sociale, care sunt create pentru a oferi locuri de muncă pentru persoanele cel mai grav 

dezavantajate pe piața muncii. Aici, un exemplu celebru poate fi Fifteen - un lanț de 

restaurante înființat de bucătarul și restauratorul britanic Jamie Oliver - în care tinerii 

dezavantajați, inclusiv cei cu probleme de droguri sau alcool, șomerii și persoanele fără 

adăpost, pot găsi locuri de muncă și pot fi instruiți să devină bucătari.          

Responsabilitatea socială și spiritul antreprenorial par a fi de sustenabile pe termen 

lung, deoarece tot mai mulți oameni doresc să conducă întreprinderi care nu sunt doar pur 

capitaliste. Acest lucru poate fi observat și pe piața educațională, în care - ca răspuns la 

creșterea interesului - se introduc din ce în ce mai multe cursuri pentru a preda 

antreprenoriatul social.  

 

 

 

Resurse: 

  

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 
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1. INTRODUCERE: Proceduri generale de start-up al unei 

întreprinderi sociale 

 

1. 1  Care sunt competențele necesare unui antreprenor social?  

 

 

Sunt necesare mai multe abilități pentru a deveni un antreprenor. Aceste competențe pot fi 

împărțite în două categorii principale: 

- competențe profesionale 

- competențe transversale 

Competențele profesionale pot include cunoștințele și abilitățile specifice necesare 

succesului antreprenorial. Pot fi abilități precum IT sau contabilitate. Competențele 

transversale se referă la abilități interpersonale care sunt mai dificil de cuantificat. Cu toate 

acestea, mai multe competențe au fost identificate ca fiind importante pentru un antreprenor: 

Comunicarea și povestea socială 

 

Comunicarea este probabil una dintre cele mai importante abilități pe care orice tip de 

afacere trebuie să le aibă în căutarea succesului în rândul consumatorilor. Dacă nu reușiți să 

le acordați importanța cuvenită și să comuicați cu potențialii consumatori, nu veți avea niciun 

profit din acea afacere. 

Pentru antreprenoriatul social, o posibilitate de a asigura o comunicare corectă este 

de a folosi povestea socială. Acest mod de comunicare constă în a transmite pe cât mai 

multe canale scopul și misiunea antreprenoriatului dvs. social, implicarea în conducere și 

ajutarea antreprenorilor să aibă un impact asupra țintei lor. [I] Este vorba mai degrabă de 

implicarea emoțională decât de angajamentul rațional. Nu este nevoie să fii o companie 

mare pentru a folosi în mod adecvat povestirea; din acest motiv multe microîntreprinderi 

beneficiază cu succes de povestea socială. 
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Participarea 

 

Participarea se referă la un concept vast sub umbrela căruia putem pune următoarele 

abilități : 

- Gândire pozitivă 

- Înțelegerea diversității 

- Empatia 

- Dorința de a împărtăși cunoștințele și experiențele 

- Rețele 

- Angajamentul 

- Reglementarea emoțională 

- Persistență și auto-disciplină 

Nu este posibil să dezvolți toate competențele aici, de aceea, în secțiunea 

"CONCLUZII: să mergem mai departe", veți putea găsi mai multe linkuri către resurse online 

pentru a afla mai multe despre acest subiect. 

Două componente ale managementului sunt importante pentru funcționarea unei 

organizații și ne vom apleca asupra lor: 

Managementul resurselor umane 

Una dintre cele mai obișnuite dorințe a unui angajator este de a recruta cel mai bun 

talent posibil pentru a lucra pentru ei. În procesul de recrutare există opțiuni diferite. Pe de o 

parte, puteți alege să faceți singur procesul; pe de altă parte, puteți angaja un agent extern 

pentru a-și face treaba. În ambele cazuri, totuși, există diferite perspective pe care trebuie să 

le aveți în mod clar. Mai întâi, poziția pe care căutați să o îndepliniți; trebuie să aveți o 

concepție clară despre slujba pe care aveți nevoie să o faceți pentru a găsi un lucrător care 

să poată face acest lucru în mod corespunzător. În al doilea rând, trebuie să țineți cont de 

aptitudinile pe care doriți să le aibă persoana respectivă: de multe ori veți întâlni o persoană 

care nu are toată experiența pe care o cereți, dar prezintă abilități care îi vor face perfecte 

pentru această poziție. Pe locul trei apar valori pe care le aveți ca organizație; indiferent de 

cât de bun este un lucrător, dacă anumite valori nu sunt împărtășite între angajator și 

angajat, este posibil ca relația să nu funcționeze corect; de exemplu, dacă una dintre 

mantrele dvs. are o relație strânsă cu clienții, o persoană care funcționează bine dar nu are o 

relație bună cu clienții va umbri imaginea companiei în fața lor. 
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Procesul de management 

 

Business Processes Management (BPM) constă în studiul, identificarea 

îmbunătățirilor necesare și monitorizarea proceselor de afaceri pentru o performanță mai 

bună. Unele dintre avantajele oferite de BPM sunt: 

- Eficiența: Multe procese sunt adesea limitate din cauza comunicării slabe 

interdepartamentale, a lipsei progresului de monitorizare etc. Prin eliminarea acestor 

constrângeri procesele vor funcționa eficient. 

- Eficacitate: Prin BPM abilitatea de a gestiona problemele devine mai rapidă și mai bună, 

luarea și punerea în aplicare a deciziilor informate face ca procesele companiei să 

funcționeze mai eficient. 

- Agilitate: BPM este un instrument de recunoaștere a procedurilor care nu funcționează așa 

cum ar trebui și de a le îmbunătăți mai repede, de aceea monitorizarea continuă a 

proceselor face compania mai agilă și adaptabilă nevoilor pieței. 

Aspecte financiare 

 

Nu vom detalia aici instrumentele financiare care există pentru start-up-ul unei întreprinderi 

sociale dar în următoarele linkuri veți afla mai multe despre: 

 

-   Investitorii îngerilor 

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

know-about-angel-investors/#19b5fe44c1aa 

-   Capitaliștii de aventură 

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

-   Facturarea în avans 

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

-   Strângerea de fonduri 

http://www.businessnewsdaily.com/4847-crowdfunding-small-business.html 
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1. 2. Modelul unei afaceri (inclusiv vânzări) și abilitățile de care are 

nevoie un antreprenor social  

 

Modelul Business Canvas este instrumentul cel mai critic de gândire utilizat în 

crearea unui model de afaceri. Aceasta constă în crearea unui model de afaceri prin 

schițarea unei analize de panza, cu scopul de a gândi toate punctele strategice, punctele 

forte și punctele forte. Modelul de afaceri Canvas descrie nouă componente esențiale: 

· Segmente de clienți 

· Propunere de valoare 

· Canale (canale de comunicare, distribuție și vânzare) 

· Relatii cu clientii 

· Fluxuri de venituri 

· Resurse cheie 

· Parteneriate-cheie 

·   Structura costurilor 

Acest instrument este util deoarece oferă claritate și simplitate analizei modelului de 

afaceri, proces care poate fi dificil dacă antreprenorul nu are o idee completă despre modul 

de elaborare. 

2. Cum să-ți transformi ideea într-un concept viabil comercial 

 

 

"Există trei tipuri de oameni în această lume: cei care fac lucrurile să se întâmple, cei care 

urmăresc lucrurile se întâmplă și cei care se întreabă ce sa întâmplat". 

– Mary Kay Ash, femeie de afaceri americană 

Ce credeți, care dintre ele este inițiativa antreprenorială? 

Oamenii care au inițiativă și fac lucrurile să se întâmple sunt foarte apreciați la locul 

de muncă. Dar ce este spiritul antreprenorial? Și cum îl poți dezvolta? 

   Cercetătorii Michael Frese și Doris Fay definesc inițiativa ca "un comportament de lucru 

caracterizat prin caracterul său auto-inițial, prin abordarea sa proactivă și prin persistența în 

depășirea dificultăților care apar în urmărirea unui scop".     
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Când manifestați inițiativă, faceți lucruri fără ca cineva să vă fi spus; aflați ce trebuie să știți; 

veți continua chiar dacă lucrurile devin grele; veți observa și veți profita de oportunități pe 

care trec neobservate pentru alții. Acționați, în loc să reacționați, la locul de muncă. 

Cei mai mulți dintre noi au văzut inițiativa în acțiune. Poate că ați văzut un tânăr 

manager care ține locul șefului său când acesta este bolnav iar restul echipei este complet 

confuză; sau poate ați văzut un membru al echipei care propune un plan de îmbunătățire a 

procesului la consiliul executiv. 

Există câțiva pași principali pentru dezvoltarea inițiativei de antreprenoriat: 

2.1. Dezvoltarea unui plan de carieră 

Cercetările au arătat că oamenii care au un plan de carieră pe termen lung, 

manifestă mai multă inițiativă antreprenorială decât ceilalți. Profesioniștii care știu ce doresc 

să obțină și unde vor să ajungă vor arăta mai multă inițiativă la locul de muncă, în soecial în 

momentele în care este necesară acțiunea sau decizia rapidă. 

 

2.2. Consolidarea încrederii în sine 

 

Este nevoie de curaj și de un sentiment puternic de auto-manifestare a inițiativei, mai 

ales dacă vă temeți că oamenii nu pot fi de acord cu acțiunile sau sugestiile dvs. 

Stabiliți obiective mici pentru a obține unele victorii rapide. Și mobilizați-vă să faceți 

lucruri (pozitive) pe care altfel v-ar fi frică de să le faceți - acest lucru nu numai că vă va ajuta 

să vă construiți încrederea în sine, dar vă va ajuta să construiți curajul de a realiza sarcini 

mai mari, mai înspăimântătoare. 

 

2.3. Sesizarea oportunităților și potențialele îmbunătățiri 
 

Oamenii cu inițiativă se manifestă adesea prin faptul că sesizează oportunitățile pe 

care ceilalți colegi sau șefi nu le-au observat. Ei sunt curioși cu privire la propria organizație 

și felul în care aceasta lucrează și au o perspectivă deschisă asupra ideilor și posibilităților 

noi care pot apărea. 

Ați putea să fiți permanenți atenți la felul în care organizația voastră s-ar putea 

dezvolta. 
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2.4. Verificarea ideilor 

Imaginați-vă că aveți o idee nouă despre felul în care profesorii școlii vă pot evalua. 

Înainte de a vă îndrepta direct la profesor cu ideea dvs., opriți-vă și faceți-vă temele: gândiți-

vă la riscurile asociate ideii. Dacă riscurile sunt scăzute, atunci puteți merge mai departe cu 

ideea. Dar dacă riscurile sunt ridicate (de exemplu, nu ar fi în avantajul colegilor dvs. sau ar 

implica prea mult efort sau o muncă suplimentară) revizuiți ideea, discutați cu colegii și cereți 

opinia altora înainte de a merge mai departe cu ideea respectivă. 

2.5. Dezvoltarea perseverenței raționale 

Perseverența pentru îndeplinirea sarcinilor sunt arta de a ne mișca înainte chiar și 

atunci când ne confruntăm cu inerție sau cu dificultăți. Persoanele care manifestă inițiativă 

întâmpină adesea dificultăți și obstacole de-a lungul drumului, persistența rațională (în cazul 

în care ascultați, luați în considerare și modificați în mod corespunzător direcția în funcție de 

contribuția altor persoane) este esențială dacă doriți să atingeți ceea ce ați propus. 

Când perseverați în ideea dvs., veți putea confrunta dificultățile mai ușor dacă învățați 

cum să gestionați eficient schimbarea - aceasta poate face adesea diferența dintre succesul 

și eșecul unui proiect. 

2.6. Găsirea echilibrului 

Deși este important să ai inițiativă, este la fel de important să fii înțelept în modul în 

care o folosești. În unele situații, poate fi necorespunzător să ai inițiativă, pentru că oamenii 

care generează prea multă muncă suplimentară pentru alte persoane pot supăra pe alții. 

De exemplu, poate aveți un coleg foarte dedicat pentru fiecare idee. Cu toate 

acestea, unele dintre ideile sale sunt naive, insistența sa asupra inițiativei a trecut de multe 

ori la agresiune și probabil întreaga clasă a simțit că a forțat lucrurile prea mult într-un 

moment în care alți colegi au fost deja supraîncărcați. 

De aceea este atât de important să învățăm tehnici de luare a deciziilor bune. Cu cât 

întărești mai mult aceste abilități, cu atât vei fi mai bine atunci când vei judeca când o idee 

este bună și nu este. În acest fel, puteți dezvolta o reputație atât pentru inițiativă, cât și 

pentru o judecată bună - o combinație neprețuită! 

Odată ce ați obținut curajul de a reflecta asupra unei anumite idei și de a vă dezvolta 

inițiativa, trebuie să vă concentrați asupra elaborării unui plan pentru primul dvs. proiect. 

În timp ce sunteți entuziasmat, aceasta este pentru prima oară responsabilitatea 

pentru un proiect general / idee de afaceri și este un pic înfricoșător. 
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O serie de întrebări vă trec prin minte: Cum încep? Care sunt pașii necesari pentru a 

duce proiectul de la început până la final? Cum construiesc o echipă de proiect performantă? 

Cui îi cer ajutorul în acest proces? Exista un sponsor executiv? 

Pentru început, să înțelegem cele 5 etape ale unui proiect: 

Inițierea: începerea proiectului. 

Planificarea: planificarea derulării proiectului. 

Execuția: derularea propriu-zisă a etapelor proiectului. 

Management și control: toată munca din cadrul proiectului trebuie monitorizată 

pentru a înregistra și evalua progresele. 

Închiderea: completarea și livrarea proiectului, suspendarea echipei.  

Acești pași sunt identici pentru fiecare proiect. 

În al doilea rând, este nevoie de verificarea unor pași suplimentari pentru a vedea 

dacă ideea va avea toate șansele să se transforme într-o afacere. 

1. Idenficarea problemei care trebuie rezolvată 

Când reduci o companie la funcția ei de bază, afli că ea rezolvă o problemă precisă. 

În momentul conceperii ideii de bază, concentrarea este mai ales asupra soluțiilor oferite. 

Multe afaceri pretind a oferi soluții dar care sunt problemele specifice pe care le rezolvă? 

2. Identificarea pieței 

Imaginează-ți cum ar arăta clientul ideal – acesta este primul pas pentru a verifica 

dacă ideea ta își va găsi locul într-o mare de consumatori. Toți au diferite obiceiuri și nevoi 

de îndeplinit, dar poate se confruntă cu aceeași problemă. Trebuie să deduceți unde se 

potrivește soluția dvs. în piață și în viețile oamenilor. 

Una dintre cele mai mari greșeli făcute la start este să eșuăm în a-i face pe oameni 

să înțeleagă care este produsul afacerii noastre și să și-l dorească. Dacă ideea nu este 

vândută audienței, nu piața este de vină ci felul în care am prezentat acel produs. Soluția 

trebuie adusă în fața oamenilor și prezentată ca atare. 

3. Găsirea resurselor 

Ați observat că în general afacerile de succes nu au fost începute de o singură 

persoană? 

A avea parteneri de afaceri aduce câteva beneficii, în special la început. Partenerii 

pot acționa ca un sprijin pentru ideile voastre și pot confirma celorlalți că ideea voastră este 

foarte bună. În afară de formarea unei echipe, a avea relații cu alți antreprenori vă va oferi 
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acces la multe alte informații și cunoștințe. Găsiți antreprenori similari și stați de vorbă cu ei. 

Oamenilor le place să vorbească despre ei înșiși și despre ideile lor, deci vor fi încântați să 

împărtășească cu dvs. ceea ce au învățat din experiența conducerii unei afaceri. 

4. Crearea unui model financiar și planificarea fazei inițiale 

De când ați finalizat cercetarea de piață, ar trebui să vă dați seama dacă proiectul 

este viabil din punct de vedere financiar. Creați un model financiar "de jos în sus" care se 

concentrează asupra modului în care produsul sau serviciul dvs. este creat, comercializat și 

vândut unui utilizator individual. Acest lucru vă va oferi mai multe informații despre modul în 

care va funcționa afacerea dvs. Apoi, pentru a vă verifica proiecțiile, creați un alt model 

financiar care este "de sus în jos", care examinează dimensiunea pieței dvs. și ce obiective 

trebuie să atingeți pentru a obține un profit. 

Odată ce sunteți mulțumit de modelul dvs. financiar, puteți trece la planificarea primei 

faze a afacerii dvs. Acest plan este simplu - puneți-vă ideile în fața celorlalți. Inițiați discuții în 

cadrul echipei și mentorilor, identificați-vă misiunea, obiectivul, cheia succesului, piața țintă, 

avantajul competitiv și strategiile de bază. Asigurați-vă că toți cei implicați se află pe aceeași 

lungime de undă înainte de a trece în etapele următoare. 

5. Identificarea sursei de capital 

În general, antreprenorii nu încep doar pentru bani, dar banii sunt încă necesari 

pentru a face afacerea viabilă. Unele surse de finanțare sunt autofinanțare, bani de la 

persoane cunoscute (prieteni și familie), linii de credit sau împrumuturi. În funcție de suma de 

care aveți nevoie, o sursă utilă poate fi cea a donatorilor și a investitorilor care doresc să vă 

sprijine misiunea pentru o parte din profituri. 

Indiferent de sursa sau sursele pe care alegeți să le obțineți sau să le căutați, 

considerați că fiecare are propriile avantaje și riscuri. 

6. Construirea PVM 

PVM, sau un produs viabil minim, vă oferă feedbackul de care aveți nevoie înainte de 

a vă pune ideea pe piață. La urma urmei, nu este de niciun folos pentru nimeni dacă 

construiți un produs pe care clienții nu îl doresc. 

Minimul nu înseamnă neapărat "de bază". Ideea nu este de a construi un produs 

minimal, ci un produs care este deja mare (viabil), dar are încă loc pentru a se îmbunătăți 

(minim). Este momentul în care utilizatorii inițiali vor utiliza produsul și, dacă le place, vă vor 

oferi feedback pentru a-l face mai bun. 
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7. Identificarea pivotului 

Informațiile colectate de la persoanele care au devenit clienți vă ajută să aflați ce 

funcționează și ce a avut cel mai mare succes la publicul dvs. S-ar putea să trebuiască să 

luați în considerare că feedbackul lor este complet diferit de ceea ce vă așteptați și ați 

planificat inițial. 

Acest lucru vă poate determina să "pivotați" modelul dvs. de afaceri sau să schimbați 

o parte fundamentală a acestuia. Schimbarea direcției nu înseamnă că ați eșuat în totalitate: 

de fapt, ajută la prevenirea eșecurilor în viitor. Pivotarea nu înseamnă neapărat 

abandonarea a tot ceea ce ați pregătit - este vorba despre a lua ceea ce ați pregătit și de a 

adapta pentru o nouă direcție. Ați parcurs o rută spre o destinație și s-a pierdut; pivotarea 

doar recalculează un alt traseu pentru a ajunge acolo. 

8. Rămâneți pozitivi 

Se spune că tristețea iubește afacerea. Asigurați-vă că acest lucru nu se aplică în 

noua dvs. afacere. Îndoiala de la sine și întrebarea dacă ceva se va întâmpla rău nu vă va 

face decât să riscați fără să vă asumați consecințele. Oamenii vor pune la îndoială ideile 

voastre, dar dacă nu cred în abilitatea dvs. de a le depăși, ei își vor perpetua negativitatea. 

Când stați deasupra negativității și rămâneți pozitiv, va fi mai ușor atunci când faceți în cele 

din urmă o greșeală sau vă veți confrunta cu un obstacol. Și vă veți confrunta cu ambele. 

Călătoria dvs. către construirea unei afaceri durabile nu va fi ușoară, pur și simplu 

pentru că nu există nicio garanție pentru succes. Tot ce puteți face este să vă adaptați ideile 

și să vedeți ce funcționează. Dacă la început nu reușiți cu asta, încercați din nou până când 

veți reuși. 

Surse: 

Forbes -  Transformarea unei idei în afacere 

Mindtools -  A avea inițiativă 

The balance career – Cum să-ți administrezi noul proiect 
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3. Cum să comunicăm eficient despre întreprinderea socială 

INTRODUCERE 

 

Ideea folosirii unui plan de comunicare și a unor instrumente de marketing în cadrul 

unei întreprinderi sociale este un subiect de actualitate. 

De mult timp, ideea politicilor de comunicare și marketing a fost exclusiv legată de 

profit, de ideea logică și corectă (parțial) de a interacționa cu clienții; s-a vorbit despre aceste 

tehnici ca despre o modalitate de a manipula mințile consumatorilor, de tehnici intrusive 

cinice de a crește vizibilitatea și profiturile companiei. 

Treptat, însă, a devenit evident faptul că strategiile de comunicare și marketing pot 

susține și întreprinderile sociale, împreună cu scopurile lor etice: sprijinirea celorlalți pentru a 

face față unei probleme sociale în cadrul unei întreprinderi a cărei scop declarat este acela 

de a îmbunătăți bunăstarea unei comunități.  

De fapt, în aceste zone delicate de multe ori intervin situații incomode în care există o 

anumită dificultate în obținerea de date. Aceasta implică și dificultăți în pregătirea unei oferte 

care să fie pe deplin adecvată nevoilor clienților / utilizatorilor, care nu pot fi cuprinzătoare 

din motive explicate pe baza datelor de piață.  

Pentru a face comunicarea socială eficientă, trebuie să fim conștienți și de importanța 

măsurării și evaluării, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a rezultatelor obținute ca o 

funcție a activității de comunicare, astfel încât să fie capabile să detecteze orice erori sau 

distorsiuni și , prin urmare, să facă îmbunătățirile conexe în vederea unei comunicări sociale 

din ce în ce mai eficiente. 

Planul de comunicare 
 

Planul de comunicare este un instrument care permite planificarea și gestionarea 

acțiunilor de comunicare pentru a atinge obiectivele strategice specifice și comunicarea 

organizației. Un plan de comunicare se structurează în trei obiective posibile:  

1. în primul rând, strategic, deoarece poate ajuta organizația să își implementeze 

politicile; 

2. în al doilea rând, facilitarea convergenței între logica comunicării interne și cea a 

comunicării externe a organizației, favorizând ceea ce poate fi definit drept comunicare 

integrată; 

3. în al treilea rând, să încurajeze construirea de relații bidirecționale între organizație și 

publicul țintă. Acestea sunt relații care sunt conștiente și constante în timp, nu aleatoare sau 
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episodice, vizează co-producerea sensului și a semnificației în schimbul de comunicare 

dintre instituție și destinatarii săi. Și în sfârșit, pentru că, pe lângă un instrument de 

coordonare a tuturor subiectelor, poate fi înțeles ca un proces organizațional. 

În ceea ce privește comunicarea socială, întrebarea trebuie pusă în primul rând în ceea 

ce privește planul de comunicare între întreprinderi sociale și cel al unei companii sau al unui 

organism public. Răspunsul care poate fi dat este că trebuie să crească gradul de 

conștientizare și de cunoaștere a cetățenilor cu privire la problemele de interes general, de 

asemenea, în scopul de a modifica comportamentele sau atitudinile. 

Comunicarea socială este un model de comunicare, nu numai referitor la prerogativele 

întreprinderilor sociale, ci se referă mai general la instituții, ministere, regiuni, municipalități, 

asociații fără scop lucrativ și chiar companii private care implementează inițiative de caracter 

social și nu direct orientate către o economie profit. 

Cu toate acestea, este necesar să se țină cont de faptul că astăzi există o tentație de a 

face comunicarea socială cu aceleași instrumente și tehnici ce uneori limitează impactul 

acesteia asupra nivelului cognitiv. Nu există nici o interacțiune, nici o pregătire, nici o 

adaptare a mesajului la diferite ținte. Efectele în ceea ce privește schimbările culturale sunt 

destul de limitate. 

În mod natural,  nu numai promotorii pot fi diferiți dar și conținuturile pot fi adaptate la 

strategii și instrumente de comunicare inovatoare. 

Conținutul abordat este deseori delicat și chiar controversat, spre deosebire de ceea ce 

se pretinde în unele dintre primele definiții ale comunicării sociale, deoarece în cadrul 

acesteia sunt abordate subiecte care afectează sfera libertăților individuale și identitatea 

indivizilor. Pentru aceasta, este necesar să se evalueze bine reprezentările propuse, astfel 

încât acestea să nu dăuneze demnității umane și să nu cedeze spectacularului, 

senzaționalului, pentru a atrage atenția publicului. 

Prin urmare, chiar și instrumentele și strategiile folosite pot fi de diferite tipuri, într-adevăr 

trebuie să se diferențieze, deoarece ele trebuie alese în raport cu publicul relevant: în funcție 

de destinatarul comunicării, se vor face alegeri precise care vor fi treptat cele mai adecvate 

pentru atingerea și satisfacerea nevoilor țintă desemnate. 

Concentrându-se pe persuasiune și pe acțiunea consensuală a indivizilor, mai degrabă 

decât pe constrângere, comunicarea socială poate, de fapt, să genereze împuternicirea, să 

urmărească scopurile utilității colective și să stimuleze schimbarea socială în beneficiul 

individului și al întregii comunități. 

Astăzi, un număr tot mai mare de subiecți au ajuns să înțeleagă potențialul enorm al 

acestui instrument democratic pentru schimbarea socială, pentru care comunicarea socială 

nu mai este doar un interes al instituțiilor publice, pentru care comunicarea socială este 

necesară pentru dialogul cu publicul sau pentru organizațiile fără profit, pentru care 
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comunicarea socială este folosită pentru a se face cunoscute, pentru a mobiliza fonduri și 

pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la aspectele sociale relevante; dar a 

devenit un element foarte interesant și pentru întreprinderile sociale și companiile orientate 

spre profit, care văd în comunicarea socială un vehicul pentru a-și îmbunătăți produsele, 

când au fost create în conformitate cu criterii etice și durabile și pentru a-și demonstra 

angajamentul social în domeniu de Responsabilitate Socială Corporativă. 

În ceea ce privește comunicarea socială realizată de companiile cu profit, există uneori 

riscul ca aceasta să fie utilizată într-un mod instrumental ca strategie de curățare a imaginii 

unei mărci a unei companii sau de a încerca să acopere practici comerciale nepotrivite. 

Comunicarea socială eficientă nu poate fi confundată ca o comunicare episodică și 

improprie, unică, dar trebuie să fie practicată în mod continuu pentru a putea atinge 

obiectivele stabilite și pentru a induce modificările dorite. 

În acest sens, o planificare adecvată devine fundamentală, care include alegeri bine 

fundamentate cu privire la mijloacele cele mai potrivite pentru comunicarea unui mesaj dat, 

în raport cu obiectivele, publicul relevant și resursele disponibile. În acest sens, se consideră 

că, pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența campaniilor de comunicare socială, ar fi de 

dorit să regândiți metodele tradiționale de intervenție, generând un mod diferit de 

comunicare socială, bazat pe creativitate și originalitate, competența și utilizarea resurselor 

neconvenționale și care pune individul în centrul strategiei sale, cu care să încerce să creeze 

o relație empatică. 

Deci, o nouă modalitate de a face comunicarea socială care, dincolo de stereotipul 

care identifică comunicarea socială cu un fel de mesaj banal, binevoitor, cu eficiență 

scăzută, departe de lipsa de scrupule și de virtuozitatea creativă a sorei greoaie: publicitatea 

comercială. 

Operațiuni de marketing în întreprinderile sociale 

 

Pentru o bună utilizare a comunicării sociale, instrumentele de marketing pot fi 

adaptate. 

Pârghiile tradiționale ale mixului de marketing pot fi, prin urmare, utilizate în mod eficient 

pentru a promova mai bine cauzele și serviciile etice cu un background social. În domeniul 

nonprofit, utilizarea pârghiilor mixului de marketing răspunde în parte unei logici care 

coincide cu marketingul tradițional al serviciilor, prezentând în parte unele particularități. 

Acest aspect este valabil la în toate operațiunile de marketing: 

1. serviciul: "sistemul de servicii" și, prin urmare, setul de servicii și accesorii principale, 

care alcătuiesc oferta unei întreprinderi sociale, necesită concentrarea acestora asupra 
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performanței serviciului principal. Prin urmare, este dificil să se depună eforturi pentru 

creativitate pentru imposibilitatea de a susține povara economică a unui serviciu mai 

compozit care încearcă să iasă în evidență și, prin urmare, investește în performanța 

serviciilor auxiliare.  

2. prețul: aceasta este o variabilă critică în furnizarea de întreprinderi sociale, deoarece 

conturile sunt adesea dificil de realizat. Calculați prețul făcând referire la criteriul costului 

integral, de exemplu, ar putea duce la stabilirea unui preț care nu este în concordanță cu 

posibilitățile economice ale obiectivelor. Și dacă este adevărat că în cazul structurilor 

întreprinderilor sociale, în unele cazuri va fi posibil să renunțe la marja de profit pe servicii, 

totuși este adevărat că trebuie făcută o evaluare. O prestare de servicii ar putea duce la 

pierderi substanțiale sau la schimbarea metodelor de livrare: încercarea de a adapta 

costurile de plată, resursele financiare o dispoziție în structură, o utilizare mai largă a 

personalului voluntar, de exemplu, furnizarea unor politici diferite de prețuri în conformitate 

cu obiectivul și, prin urmare, oferind, la sursa aceluiași serviciu, un preț mai ridicat pentru 

categoriile mai bogate, care îi permit să fie livrate mai convenabil celorlalți. Verificarea 

posibilității de a furniza servicii cu o marjă mai mare decât compensarea furnizării altor 

servicii mai puțin profitabile. În cazul inițiativelor finanțate integral sau parțial de către 

organismele publice, este adesea fixată o cifră predefinită, care trebuie să servească la 

remunerarea performanței serviciului individual în funcție de criterii care sunt adesea foarte 

restrictive. Totuși, în cazul cofinanțării, a organismului public și a utilizatorului unic care se 

află în acesta, el plătește o taxă, deoarece serviciile se adresează adesea populației 

grupurilor vulnerabile, prețul va trebui întotdeauna să se ocupe de disponibilitatea utilizatori 

finali. Prin urmare, în marketingul întreprinderilor sociale, prețul nu este o pârghie pe care să 

acționeze în mod larg. 

3. distribuția: logica distribuirii serviciilor și a produselor oferite de o întreprindere socială nu 

este adesea foarte ușor de gestionat. Aproape întotdeauna întreprinderile sociale 

funcționează local. Numai în cazul companiilor mai mari este posibilă structurarea politicilor 

de distribuție a serviciilor și produselor. În alte cazuri, acestea lucrează pe piețele locale și, 

prin urmare, mulți factori ai politicilor de distribuție nu reușesc. În această situație, cu toate 

acestea, este mai ușor să cunoașteți nevoile locale și, prin urmare, să structurați oferta în cel 

mai bun mod posibil. Folosirea web-ului a adus cu siguranță noi oportunități de expansiune, 

care constau în găsirea unor forme de implicare și de adaptare din ce în ce mai originale. 

4. comunicarea: prima funcție pe care comunicarea are loc în sectorul nonprofit este 

promovarea valorilor sociale, etice și culturale pe care apoi acestea sunt urmărite efectiv prin 

furnizarea de servicii și produse capabile să aducă un beneficiu real comunității - extinderea 

socială consens și stimularea dezbaterii. Având în vedere dimensiunea limitată a teritoriului 

de referință al inițiativelor pe care le prezintă adesea o dimensiune locală. Deși, în ceea ce 
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privește distribuția, politicile locale de comunicare, de obicei, pot ajunge la contexte mult mai 

mari prin intermediul rețelei web. 

 

Resurse: 

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 

3. Întreprinderile sociale – abordări inovatoare 

 

Problema găsirii unei bune definiții pentru inovația sociale derivă parțial din faptul că 

ambele componente ale termenului necesită o definire atentă. Componenta socială este 

adesea definită în termeni de valoare (de exemplu, de către Stanford Social Innovation 

Review sau BEPA), care este mai puțin preocupată de profit și câștiguri pentru 

antreprenori sau investitori și mai mult cu beneficii pentru comunități sau pentru societate 

în ansamblu. O altă modalitate frecventă de a o defini este de a se referi la nevoile 

sociale pe care inovarea socială încearcă să le îndeplinească (de exemplu, Schimbul de 

inovare socială). Unii cercetători (Gillwald) privesc inovația socială din perspectiva 

impactului său social, adică "realizările societății care oferă soluții îmbunătățite". 

În ceea ce privește inovarea în sine, ea poate fi definită referindu-ne la cadrul 

Bessant și Tidd (2007) 4P, care distinge patru categorii în care poate avea loc 

schimbarea: 

- Inovare de produs / serviciu nou, adică schimbări în ceea ce oferă o organizație. 

- Inovarea proceselor, și anume modificări ale modului în care produsele sau serviciile 

sunt dezvoltate sau livrate. 

- Poziționarea inovației, adică modificări ale modului în care este perceput un anumit 

produs sau proces. 

- inovarea paradigmelor, și anume modificări ale modelelor mentale care modelează 

organizațiile și sectoarele întregi. 

Pentru a fi inovative, întreprinderile sociale trebuie să poată introduce modificări într-

una din aceste categorii. Cercetătorii Fergus Lyon și Celine Chew de la Centrul de 
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Cercetare al Sectorului 3 folosesc studiile de caz ale a trei organizații din Marea Britanie 

care sunt finanțate în principal de către întreprinderi sociale pentru a prezenta diferite 

abordări ale inovării în contextul antreprenoriatului social. 

Prima organizație descrisă este o organizație caritabilă, al cărei scop este de a ajuta 

persoanele cu handicap să trăiască vieți independente. În activitățile sale, sa axat pe 

experiențele persoanelor cu handicap ca utilizatori ai serviciilor publice. Această 

abordare bazată pe utilizator ar putea servi drept exemplu de inovare a procesului - 

implicând beneficiarii-cheie ai serviciilor în dezvoltarea serviciilor în sine. 

Cel de-al doilea studiu de caz a considerat o organizație non-profit de mediu care a 

creat programe de educație și formare pentru diferite audiențe. Cursurile au fost adaptate 

în mod specific grupurilor concrete. Audiențele vizate au fost grupuri care nu au mai 

utilizat astfel de cursuri (de exemplu, cum ar fi proprietarii de terenuri și agricultori), ceea 

ce face ca activitatea acestei organizații să fie un bun exemplu de poziționare a inovării. 

Subiectul ultimului studiu de caz a fost o organizație care oferă educație timpurie. A 

fost inovatoare prin faptul că avea un portofoliu variat de venit bazat pe o structură 

specială a taxelor (taxele depinzând de capacitatea clienților de a plăti). Această 

abordare inovatoare a generării de venituri a dat organizației libertatea de a obține 

independență față de granturi și donații, deși a continuat să îndeplinească o funcție 

socială care oferă comunităților locale educație de înaltă calitate timpurie, indiferent de 

venitul anumitor părinți. 

În timp ce acesta din urmă este un bun exemplu de inovare a paradigmelor, merită 

remarcat faptul că, de fapt, toate întreprinderile sociale prezintă acest tip de inovație, 

încercând să-și păstreze misiunea socială, în timp ce o finanțează prin activități 

comerciale.  

  

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

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

 

5.  Creativitate și inovație între afacerile comerciale și munca socială 
 

Noțiunea de inovare este de obicei inclusă în definiția antreprenoriatului în sine, 

deoarece pare a fi una dintre caracteristicile esențiale ale așa-numitului spirit 

antreprenorial (alte calități adesea menționate implică inițiativa și asumarea de riscuri). 

În cazul antreprenoriatului social, totuși, activitatea inovatoare are un obiectiv social. 

Soluții inovatoare sunt dezvoltate pentru a aborda problemele sociale specifice. Potrivit 

antreprenorului social Willemijn Verloop, acest gen de gândire inovatoare necesită un 
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anumit nivel de "nerezonabilitate", pe care o înțelege drept ceva pozitiv și o definește 

printr-o citare din "Omul și supermanul" lui George Bernard Shaw: "Omul rezonabil se 

adaptează la lume: cel nerezonabil persistă în încercarea de a adapta lumea la sine. Prin 

urmare, toate progresele depind de omul nerezonabil. "Cu o dorință pentru o schimbare 

socială ca șofer central, întreprinzătorii sociali par să depindă de inovație chiar mai mult 

decît rezonabile, comerciale, care se axează pe exploatarea oportunităților de piață și 

concentrarea forțelor lor creative asupra generării profit. 

Deoarece inovația este o trăsătură intrinsecă a antreprenoriatului social, un termen 

special - "inovație socială" - a fost inventat pentru a descrie acest fenomen. Definiția 

OCDE privind inovarea socială o deosebește de inovația economică, subliniind că "nu 

este vorba despre introducerea de noi tipuri de producție sau despre exploatarea de noi 

piețe în sine, ci despre satisfacerea noilor nevoi care nu sunt prevăzute de piață (chiar 

dacă piețele intervin mai târziu) creând noi modalități de inserție mai satisfăcătoare în 

ceea ce privește oferirea unui loc și a unui rol în producție ". Scopul inovării sociale este 

întotdeauna îmbunătățirea bunăstării indivizilor și a comunităților, fie prin oferirea de 

locuri de muncă, o anumită comunitate are nevoie într-adevăr, sau orice altceva. 

Interesant este faptul că există antreprenori care dovedesc că este posibil să se țină 

seama atât de afaceri, cât și de aspectul social al lucrurilor. Ei vor să facă o schimbare, 

dar vor să creeze și câștiguri. Acest tip de abordare poate fi deosebit de eficient, 

deoarece focalizarea doar asupra aspectelor sociale poate duce cu ușurință la lipsa de 

resurse financiare pentru a introduce schimbările dorite. În același timp, ignorarea 

problemelor sociale sau de mediu poate fi o strategie de marketing proastă. Clienților le 

place să se simtă bine cu alegerile lor, de asemenea, din perspectivă morală. 

Acest lucru deschide oportunități minunate pentru afacerile hibride cu ceva pe care 

John Elkington în cartea sa despre afaceri din secolul 21 îl numește "o linie triplă". Un 

prag triplă măsoară nu numai valoarea economică a unei companii, ci și gradul de 

responsabilitate socială și impactul asupra mediului. Un bun exemplu al unei companii cu 

o linie triplă este TOMS Shoes, fondată de Blake Mycoskie. Pur și simplu, compania dă o 

pereche de pantofi pentru fiecare dintre cele vândute. Există vreo vrăjitoare de pantofi de 

la prima lume care ar dori mai mult? 

Un alt mod în care afacerile pot satisface inovația socială este prin cooperarea dintre 

așa-numitele "albine" - organizații mici sau persoane cu idei - și așa-numitele "copaci" - 

organizații mari, cum ar fi guverne sau companii, care nu sunt bun la creativitate ca 

"albine", dar mult mai bine la implementare. Problema este cum să conectați cele două. 

Totuși, odată ce se întâlnesc, pot face adesea o schimbare socială reală.  
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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 

CONCLUZII 

Câteva exemple de afaceri sociale 

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 

Abordări inovatoare în întreprinderile sociale 

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

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

 

Creativitate și inovație între afacerile comerciale și munca socială 

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 

Despre competențele antreprenoriale: 

- Diferența între competențele transversale și competențele profesionale:  

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

- Despre poveștile sociale: 

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/  
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- Despre gândirea pozitivă: 

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

 

- Despre înțelegerea diversității: 

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

 

- Despre empatie: 

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

  

- Despre promovare și știința împărtășirii: 

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

organization/ 

 

- Despre networking: 

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

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

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

 

- Despre importanța implicării: 

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

  

- Despre cum să recunoaștem diferite emoții: 

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

 

- Despre importanța auto-disciplinării: 

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

  

- Despre managementul resurselor umane: 

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

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

 

- Despre modelul canvas: 

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

 

 


