Ce este
Antreprenoriatul
Social?
Antreprenoriatul social poate lua mai multe forme și abordează o gamă
largă de probleme sociale.
Exemple de companii care practică acest model de antreprenoriat sunt:

Obiectivele antreprenoriatul social sunt:
dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de integrare pe
piaţa muncii a persoanelor din grupurile defavorizate;
dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din
grupurile defavorizate;
promovarea și dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității
sociale;
Rețineți: Antreprenoriatul social este un proces complex de creare, livrare
și captarea valorii din idei noi.
O definiție alternativă care demonstrează relația dintre antreprenoriat la
general și antreprenoriatul social este următoarea:
Antreprenoriatul social reprezintă activitatea continuă de creare, executare și
prestarea serviciilor cu scopul principal de a avea un impact social.
Este important ca afacerea dvs. să aibă un impact social pozitiv!

Un alt obiectiv al antreprenorialui social este de a obține un profit pentru a vă
dezvolta afacerea și a avea un impact și mai mare. Însă, în goana continuă după
profit nu uitați că oamenii și promovarea bunăstării societății sunt pe primul loc.

Antreprenorii Sociali:
Adoptă misiunea (sau scopul) de a dezvolta și susține o valoare socială (nu
doar pe cea personală);
Recunosc și beneficiază de noi oportunități pentru a realiza misiunea;
Participă la procesul de inovare, adaptare și dezvoltare continuă;
Acționează cu îndrăzneală, indiferent de resursele pe care le au la moment.
Demonstrează un sentiment sporit de responsabilitate față de beneficiari și
rezultatele obținute.
Există 2 tipuri de întreprinderi sociale:
organizații non-profit generatoare de venituri;
organizații cu profit bazate pe misiuni și beneficii sociale.
Antreprenorii sociali evită să se bazeze pe modele caritabile, deoarece acestea se
bazează pe donatori pentru a obține finanțare, ceea ce le face nesustenabile.
Antreprenorii sociali reprezintă agenții principali ai
schimbării!
Rețineți că fiecare afacere este dinamică
și în continuă evoluție.
Să nu vă fie frică să revizuiți ideea dvs. de afaceri și
să efectuați modificările necesare pentru ca
afacerea dvs. să avanseze continuu!

