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«Το	έργο	χρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.	Η	δημοσίευση	αυτή	αντικατοπτρίζει	μόνο	
τις	απόψεις	του	συντάκτη	και	η	Επιτροπή	/	Εθνικοί	Φορείς	δεν	μπορούν	να	θεωρηθούν	υπεύθυνοι	
για	οποιαδήποτε	χρήση	των	πληροφοριών	που	περιέχονται	σε	αυτά	».	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:	

Εισαγωγή 5 ........................................................................................

Βήµα 1: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 6 .........................................

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 6 ...................................................................

Α-  Σκοπιµότητα: Νοµικές υποχρεώσεις 6 .............................................

Β- Συνάφεια 9 .................................................................................

Γ – Το λογικό πλαίσιο και ο χάρτης 10 .................................................

Βήµα 2: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 11 .......................................................

Βήµα 3: Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ 12 .................

❖ Το επιχειρηµατικό µοντέλο συνοψίζει: 13 ...............................

❖ Το επιχειρηµατικό σχέδιο: 13 ................................................

❖ Πίνακας περιεχοµένων του επιχειρηµατικού σχεδίου 14 ............

❖ Το επιχειρησιακό σχέδιο: 15 .................................................

Βήµα 4: ΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 17 .............................................................

❖ Χρηµατοδότηση 17 ..............................................................

❖ Ρύθµιση του Περιβάλλοντος 18 .............................................

❖ Παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπού σας 20 ...........

Βήµα 5: ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 21 .............................................

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	/	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΕΔΙΟ



	 	

Θέλω να ξεκινήσω το έργο µου: 

Βήµατα για την ανάπτυξη της κοινωνικής ή 

πολιτιστικής επιχείρησής σας 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 23................................................................................

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	/	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΕΔΙΟ



	 	

Εισαγωγή	

Θέλω να ξεκινήσω το έργο µου: Βήµατα για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής ή πολιτιστικής επιχείρησής σας 
Σήμερα	αντιμετωπίζουμε	πολλές	προκλήσεις:	ανεργία,	ανισότητα,	φτώχεια,	υπερθέρμανση	
του	 πλανήτη	 και	 πολλά	 άλλα.	 Αυτός	 μπορεί	 να	 είναι	 ο	 κόσμος	 μας	 σήμερα,	 αλλά	 δεν	
χρειάζεται	 να	 παραμείνει	 έτσι.	 Έχουμε	 τη	 δύναμη	 να	 δράσουμε	 και	 μαζί	 μπορούμε	 να	
κάνουμε	τη	διαφορά!	
Αλλά	το	μεγάλο	ερώτημα	είναι:	πώς	ξεκινά	κανείς	τη	δική	του	κοινωνική	επιχείρηση;	

Υπάρχουν	πολλοί	λόγοι	 για	 τους	οποίους	μπορείτε	να	σκεφτείτε	να	γίνετε	επιχειρηματίας	
και	 να	 ξεκινήσετε	 μια	 επιχείρηση.	 Από	 τη	 θέληση	 να	 γίνετε	 το	 αφεντικό	 σας	 για	 να	
αποφύγετε	μια	εταιρική	σταδιοδρομία,	στη	βούληση	να	αλλάξετε	τον	κόσμο.	Εάν	η	ιδέα	της	
δημιουργίας	 της	δικής	σας	επιχείρησης	είναι	ελκυστική,	πρέπει	επίσης	να	έχετε	κατά	νου	
ότι	 θα	 είναι	 πολύ	 έντονη	 και	 σκληρή	 δουλειά.	 Επιπλέον,	 η	 επιλογή	 να	 γίνεις	 κοινωνικός	
επιχειρηματίας	 είναι	 ακόμη	 πιο	 δύσκολη,	 λόγω	 της	 ποικιλομορφίας	 στους	 στόχους	 σας	
(οικονομικά	αποτελέσματα,	αλλά	και	κοινωνικά	και	περιβαλλοντικά).	

Πριν	 ξεκινήσετε	 να	 υλοποιείτε	 το	 έργο	 σας,	 θα	 πρέπει	 να	 αφιερώσετε	 χρόνο	 για	 να	
σκεφτείτε	τα	κίνητρά	σας,	τι	θα	θεωρήσετε	επιτυχία	και	αποτυχία	και	τι	θέλετε	να	επιτύχετε	
βραχυπρόθεσμα	 και	 μακροπρόθεσμα.	 Καθώς	 θα	 είναι	 μακρύς	 δρόμος,	 στρωμένος	 με	
πολλές	προσπάθειες	για	την	επιτυχία,	φροντίστε	να	είστε	έτοιμοι	για	αυτό.	Θα	χρειαστείτε	
τεράστιο	κίνητρο.	Και	αυτό	το	κίνητρο	πρέπει	να	οδηγήσει	στη	δημιουργία	μιας	αλλαγής,	να	
κάνει	καλά	και	να	βελτιώσει	τις	υπάρχουσες	υπηρεσίες	παρά	τα	χρήματα.	

Η	 δημιουργία	 μιας	 κοινωνικής	 επιχείρησης	 θα	 είναι	 τόσο	 σοβαρή	 όσο	 η	 έναρξη	 μιας	
εμπορικής	επιχείρησης,	όπως	θα	αναμένεται	να	αποκομίσετε	κέρδη,	ενώ	θα	δημιουργήσετε	
συγκεκριμένες	θετικές	αλλαγές	στην	κοινωνία.	

Οι	 εταίροι	 του	 έργου	 «BordersintheMind»,	 παράγοντες	 κινητικότητας	 και	
επιχειρηματικότητας,	 εντάχθηκαν	 στην	 κοινοπραξία	 προκειμένου	 να	 βοηθήσουν	 τους	
ανθρώπους	να	περάσουν	από	τα	δικά	τους	εμπόδια	και	να	οικοδομήσουν	το	κοινωνικό	και	
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πολιτιστικό	 τους	 επιχειρηματικό	 έργο.	 Θέλουμε	 να	 εμπνεύσουμε	 ανθρώπους	 που	 είναι	
πρόθυμοι	να	συμμετάσχουν	σε	αυτήν	την	περιπέτεια	αναπτύσσοντας	τα	δικά	τους	έργα.	

Έτσι,	 θα	 βρείτε	 μερικά	 βασικά	 κλειδιά	 σε	 αυτόν	 τον	 οδηγό	 για	 να	 ξεκινήσετε	 και	 να	
δημιουργήσετε	το	έργο	σας	βήμα	προς	βήμα.	Αυτός	ο	οδηγός	θα	σας	συνοδεύσει	καθ	'όλη	
τη	διάρκεια	του	έργου	σας.	

Μόλις	γνωρίσετε	τα	βασικά	βήματα,	ας	ξεκινήσουμε!	
Η	 δημιουργία	 της	 δικής	 σας	 κοινωνικής	 επιχείρησης	 είναι	 επίσης	 μια	 συναρπαστική	 και	
καταπληκτική	περιπέτεια!	

Βήμα	1:	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΙΔΕΑ	ΣΤΗΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:	
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΚΑΙ	ΔΟΜΗ	
Α-	 	Σκοπιμότητα:	Νομικές	υποχρεώσεις	

Πρώτον,	πρέπει	να	γνωρίζετε	τις	νομικές	υποχρεώσεις	της	χώρας	σας.	Μπορείτε	να	βρείτε	
παρακάτω	τις	νομικές	υποχρεώσεις	που	αφορούν	τις	επτά	χώρες	όπου	βρίσκονται	οι	επτά	
οργανισμοί	μας.	

❖ Κύπρος	

Ένα	 νέο	 νομοσχέδιο	 με	 τίτλο	 «Νόμος	 για	 την	 ανάπτυξη	 και	 τη	 συντήρηση	 ενός	
μητρώου	για	τις	κοινωνικές	επιχειρήσεις»,	βρίσκεται	επί	του	παρόντος	ενώπιον	της	
Βουλής	των	Αντιπροσώπων.	Ένας	νέος	νόμος	πρόκειται	να	ψηφιστεί	στις	αρχές	του	
2020.	

Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 κάντε	 κλικ	 στον	 παρακάτω	 σύνδεσμο:	 h�p://
www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument	

❖ Ελλάδα	

Μια	 ενημερωμένη	 περίληψη	 στα	 Αγγλικά	 των	 νομικών	 κανονισμών	 για	 την	
κοινωνική	 επιχειρηματικότητα	 στην	 Ελλάδα	 διατίθεται	 στη	 διεύθυνση:	 h�ps://
ideannovaship.eu/wp-content/uploads/Greece.pdf	
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❖ Ιρλανδία	

• Ξεκινήστε	την	επιχείρησή	σας	στη	Βόρεια	Ιρλανδία	λίστα	ελέγχου:	

o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/start-your-business-
checklist	

o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/legal-structures-businesses-
overview	

o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-limited-company	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-sole-trader	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/checklist-set-business-

partnership	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/recruitment-forms-and-

templates	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/pre-employment-checks	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/accessni-who-needs-apply-and-

types-checks	
o h�ps://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/employers-liability-insurance	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/my-new-business/running-your-business-

checklist	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/gdpr-compliance-checklist	
o h�ps://ico.org.uk/for-organisa�ons/guide-to-data-protec�on/guide-to-the-

general-data-protec�on-regula�on-gdpr/	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/content/health-and-safety-basics-

business	
• Χρήσιμοι	σύνδεσμοι:	

o www.enterpriseni.com	
o h�ps://yeni.co.uk/	 	
o h�ps://www.nibusinessinfo.co.uk/business-support/exploring-enterprise-

programme	
o h�ps://discovernorthernireland.com/	
o h�ps://tourismni.com/	
o h�ps://www.investni.com/support-for-business.html	
o h�ps://www.communityni.org/	
o h�ps://nitga.co.uk/about/	
o h�ps://visitbelfast.com/	
o h�ps://www.belfastcity.gov.uk/	
o h�ps://www.womeninbusinessni.com/Home	
o h�ps://wearecatalyst.org/	
o h�ps://www.goforitni.com/about-go-for-it/	
o h�ps://www.communityni.org/	

❖ Ιταλία	
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• Μπορείτε	να	βρείτε	παρακάτω	τον	ιστότοπο	του	ιταλικού	Υπουργείου	Εργασίας	
και	 Κοινωνικών	 Πολιτικών	 σχετικά	 με	 τα	 νομικά	 ζητήματα	 «Κοινωνική	
Επιχειρηματικότητα»:	 h�ps://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-se�ore-e-
responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx	

• Ένα	 ενδιαφέρον	 άρθρο	 σχετικά	 με	 το	 νομικό	 πλαίσιο	 για	 μια	 κοινωνική	
επιχείρηση	 στην	 Ιταλία:	 h�p://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/item/183-
nuova-disciplina-impresa-sociale-prima-le�ura-sistema�ca.html	

❖ Γαλλία	

• Μπορείτε	 να	 βρείτε	 παρακάτω	 τον	 ιστότοπο	 της	 πλατφόρμας	 ανάπτυξης	
οικονομίας	 κοινωνικής	 και	 αλληλεγγύης:	 h�ps://www.avise.org/decouvrir/
entrepreneuriat-social/contexte-europeen-et-francais	

• Ο	 ιστότοπος	 του	 Περιφερειακού	 Επιμελητηρίου	 των	 εταιρειών	 κοινωνικής	
οικονομίας	και	αλληλεγγύης:	h�ps://www.cresspaca.org/	

• Το	γαλλικό	υπουργείο	για	τη	μετάβαση	οικολογικής	και	αλληλεγγύης	συλλέγει	
νομικές	 υποχρεώσεις	 για	 τους	 φορείς	 του	 τομέα	 της	 κοινωνικής	 οικονομίας:	
h�p://www.esspace.fr/loi-ess.html	

❖ Ολλανδία	

• Πύλη	για	κοινωνικές	επιχειρήσεις:	
h�ps://www.social-enterprise.nl/english	

❖ Ισπανία	

• Οικονομική	και	κοινωνική	επιχειρηματικότητα	στην	Ισπανία.	Οδηγός	πόρων	για	
νέους	 επιχειρηματίες:	 h�p://ceeialcoi.emprenemjunts.es/contando2.php?
q=10&n=900	

❖ Ευρώπη	

Ένας	 ενδιαφέρων	 οδηγός	 κυκλοφόρησε	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 (Γενική	
Διεύθυνση	 Απασχόλησης,	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων	 και	 Ένταξης)	 με	 την	 ονομασία:	
«Ένα	βιβλίο	συνταγών	για	τα	κοινωνικά	οικονομικά	-	ένας	πρακτικός	οδηγός	για	το	
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σχεδιασμό	και	την	υλοποίηση	πρωτοβουλιών	για	την	ανάπτυξη	μέσων	και	αγορών	
κοινωνικής	 χρηματοδότησης».	 Ο	 οδηγός	 αποσκοπεί	 στη	 διευκόλυνση	 της	
πρόσβασης	 στην	 κοινωνική	 χρηματοδότηση	 ενθαρρύνοντας	 τους	 επενδυτές	 να	
παρέχουν	την	κατάλληλη	προσφορά	ή	να	αναπτύξουν	ικανότητα	για	υγιή	ζήτηση.	

Διατίθεται	δωρεάν	ως	PDF	στα	Αγγλικά	στη	διεύθυνση:	

h�ps://op.europa.eu/en/publica�on-detail/-/publica�on/f1b8099b-fd4c-11e5-
b713-01aa75ed71a1/language-en	

Β-	 Συνάφεια	

Αρχίστε	να	σκέφτεστε	αυτές	τις	ακόλουθες	ερωτήσεις	για	να	δημιουργήσετε	το	έργο	σας:	

➔ Ξεκινήστε	 με	 την	 ερώτηση	 "Γιατί	 θέλω	 να	 ξεκινήσω	αυτό	 το	 έργο;"	 Σκεφτείτε	 την	
ιδέα	 σας	 και	 το	 πρόβλημα	 που	 επιδιώκει	 να	 λύσει.	 Επικεντρωθείτε	 πρώτα	 στο	
πρόβλημα	 και	 αναρωτηθείτε	 γιατί	 υπάρχει;	 Πώς	 το	 έργο	 μου	 θα	φέρει	 λύσεις	 σε	
αυτό	το	πρόβλημα;	

➔ Τι	πρόκειται	να	αλλάξετε	συγκεκριμένα;	Πώς	θα	το	κάνετε	αυτό;	

➔ Είναι	η	ιδέα	σας	ρεαλιστική;		Θα	μπορέσετε	να	παραδώσετε	την	υπηρεσία	/	προϊόν	
σας;	Σκεφτείτε	σε	πρακτική	βάση:	Θα	έχετε	ανταγωνιστές;	Πιθανοί	συνεργάτες;	

Γνωρίστε	το	ανταγωνιστικό	τοπίο	της	αγοράς	και	πραγματοποιήστε	συνέντευξη	ή	
συναντήστε	 οργανισμούς	 των	 οποίων	 το	 πεδίο	 είναι	 κοντά	 στην	 ιδέα	 σας	 ή	
συνδέονται.	

➔ Θα	είναι	βιώσιμο	το	έργο	σας;	Θα	ικανοποιείτε	τις	πραγματικές	ανάγκες;	

o Αρχίστε	 να	 σκέφτεστε	 το	 κόστος	 και	 τα	 πιθανά	 αποτελέσματα.	 Δεν	 είναι	
ποτέ	πολύ	νωρίς	για	να	το	κάνουμε	

o Σκεφτείτε	 την	 αγορά	 που	 στοχεύει	 το	 έργο	 σας	 και	 αναρωτηθείτε	 αν	
υπάρχει	 ζήτηση	 για	 αυτό	 που	 θέλετε	 να	 προμηθεύσετε.	 Υπάρχουν	
άνθρωποι	που	θα	είναι	πρόθυμοι	να	πληρώσουν	για	τις	υπηρεσίες	σας;	

o Για	να	μάθετε,	μην	διστάσετε	να	επικοινωνήσετε	με	τις	τοπικές	αρχές	(πόλη,	
περιοχή	 κ.λπ.)	 και	 με	 παράγοντες	 που	 σχετίζονται	 με	 το	 αίτημά	 σας.	 Θα	
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είναι	 γεμάτες	 καλές	 συμβουλές	 σχετικά	 με	 τις	 πραγματικές	 ανάγκες	 του	
τόπου	όπου	θα	εξελιχθείτε.	

Μόλις	γίνει	αυτό,	είναι	καιρός	να	γράψετε	τα	πράγματα.	Μέχρι	να	τεθεί	σε	χαρτί,	μια	ιδέα	
δεν	 είναι	 ένα	 συμπαγές	 έργο.	 Γράψτε	 το	 πλαίσιο	 του	 έργου	 σας	 με	 λογικό	 τρόπο,	
δημιουργήστε	έναν	"Χάρτη	έργου",	αυτή	θα	είναι	η	βάση	και	θα	δομήσει	την	ιδέα.	Παρέχει	
μια	σαφή	πορεία	δράσης	και	βοηθά	στον	καθορισμό	σαφώς	του	στόχου	του	έργου.	

Γ	–	 Το	λογικό	πλαίσιο	και	ο	χάρτης	

Αυτό	 το	βήμα	 της	«τυποποίησης»	επιτρέπει	 τη	μετάβαση	από	μια	 ιδέα	σε	 ένα	δομημένο	
έργο	 έτοιμο	 να	 παρουσιαστεί.	 Θα	 πρέπει	 να	 μελετήσετε	 την	 ψυχή	 του	 έργου	 και	 να	
δημιουργήσετε	ένα	λογικό	πλαίσιο	και	έναν	χάρτη.	

Αυτά	 τα	 βήματα	 θα	 σας	 επιτρέψουν	 να	 ορίσετε	 που	 θέλετε	 να	φτάσετε	 με	 το	 έργο,	 να	
ενώσετε	και	να	παρακινήσετε	τα	μέλη	της	ομάδας.	

❖ Το	λογικό	πλαίσιο	

	

	

	

	

	

➔ Υπάρχουν	περισσότερα	πρότυπα	πλαισίων,	μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	αυτό	που	
σας	αρέσει,	αλλά	βεβαιωθείτε	ότι	το	έργο	σας	θα	είναι	:	

✓ Με	βάση	τις	επιπτώσεις	

✓ Βιώσιμο	

✓ Με	βάση	τα	αποτελέσματα	

❖ Ο	«Χάρτης»	περιλαμβάνει	4	στοιχεία	:	
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✓ Το	όραμα:	η	τέλεια	κατάσταση	που	πρέπει	να	επιτευχθεί	μακροπρόθεσμα.	Φέρνει	
μια	λύση	στο	εντοπισμένο	πρόβλημα.	Αυτός	είναι	ο	τελικός	στόχος	και	ο	σκοπός	του	
έργου.	

✓ Η	αποστολή:	αυτό	προτείνει	 το	 έργο	 για	 την	 επίτευξη	 του	οράματος.	Ο	στόχος,	 ο	
αντίκτυπος.	 Τι	 αποτελεί	 το	 έργο;	 Πρέπει	 να	 είναι	 σαφές	 και	 ρεαλιστικό.	 Εκεί,	 θα	
πρέπει	να	εμφανίζονται	οι	δικαιούχοι,	το	όφελος	και	ο	επιθυμητός	αντίκτυπος.	Με	
βάση	 τη	 δράση,	 αυτό	 το	 μέρος	 αφορά	 τι	 θα	 γίνει.	 Μπορεί	 να	 αλλάξει	 κατά	 τη	
διάρκεια	του	κύκλου	ζωής	του	έργου.	

✓ Οι	στόχοι:	καθορίζουν	τις	δραστηριότητες	που	υλοποιούνται	στο	πλαίσιο	του	
έργου	και	τα	αναμενόμενα	αποτελέσματα.	

✓ Οι	αρχές	της	δράσης:	καθορίζουν	τον	τρόπο	λειτουργίας	κάθε	μέρα.	Οι	αξίες	και	οι	
πεποιθήσεις.	

Βήμα	2:	ΔΙΚΤΥΟ	ΚΑΙ	ΕΜΠΝΕΥΣΗ	
❖ Μάθετε	από	τις	βέλτιστες	πρακτικές	παρόμοιων	έργων	

Η	 φάση	 δικτύωσης	 είναι	 πολύ	 σημαντική	 για	 την	 έναρξη	 του	 έργου.	 Πρέπει	 να	 είναι	
εμπνευσμένο	και	να	σας	επιτρέπει	να	ανακαλύψετε	παρόμοια	ή	συμπληρωματικά	έργα	με	
τα	δικά	σας,	ειδικά	συναντώντας	ανθρώπους	και	δομές	που	αποτελούν	μέρος	των	δικτύων	
κοινωνικών	επιχειρηματιών	

Υπάρχουν	πολλά	να	μάθουμε	από	άλλα	έργα	και	επιχειρηματικά	μοντέλα.	Μπορεί	να	σας	
εμπνεύσει	 να	 αναπτύξετε	 την	 ιδέα	 του	 έργου	 σας,	 την	 προσφορά	 σας	 και	 πώς	 να	 την	
εφαρμόσετε	παρατηρώντας	τι	κάνουν	οι	άλλοι.	

Θα	 πρέπει	 να	 προσπαθήσετε	 να	 συνεχίσετε	 να	 μαθαίνετε	 τις	 βέλτιστες	 πρακτικές	 και	
μοντέλα	 άλλων	 παρόμοιων	 έργων.	 Είμαστε	 τυχεροί	 που	 έχουμε	 υποστηρικτικούς	 φίλους	
από	 έξι	 οργανισμούς	 σε	 όλη	 την	 Ευρώπη	 μέσω	 του	 προγράμματος	 «BordersintheMind».	
Μέσω	 αυτού	 του	 δικτύου	 είμαστε	 σε	 θέση	 να	 ανταλλάξουμε	 βέλτιστες	 πρακτικές	 και	 να	
μάθουμε	 έξω	 από	 τα	 όρια	 της	 χώρας	 μας.	 Μπορείτε	 επίσης	 να	 ελέγξετε	 τις	 έρευνες	
βέλτιστων	 πρακτικών	 των	 επτά	 οργανισμών	 που	 εμπλέκονται	 στο	 πρόγραμμα	 Borders	
intheMind	και	να	εμπνευστείτε!	

Πράγματι,	οι	συνεργασίες	μπορεί	να	είναι	ένας	αποτελεσματικός	τρόπος	για	να	καλυφθούν	
τα	 κενά	 στις	 δικές	 σας	 δεξιότητες	 και	 μπορεί	 να	 έχουν	 διαφορετικές	 επιπτώσεις	 και	 να	
αυξήσετε	την	ανάπτυξή	σας:	

✓ Τοποθετήστε	την	ιδέα	σας	σε	μεγαλύτερη	κλίμακα,	έτσι	ώστε	οι	συνεργάτες	σας	να	
είναι	επιταχυντές	για	να	διαδώσουν	τη	λύση	σας.	
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✓ Αξιοποιήστε	άλλες	επαγγελματικές	γνώσεις	

✓ Προσαρμόστε	και	μεταφέρετε	την	καινοτομία	στο	δικό	σας	έργο	

✓ Δημιουργήστε	 συνέργιες	 εμπειρογνωμοσύνης,	 γεωγραφικής	 κάλυψης,	 ανάπτυξης	
δικτύου	...	και	ενδεχομένως	να	προσφέρετε	πιο	ολοκληρωμένες	υπηρεσίες.	

✓ Αναζητήστε	 πληροφορίες	 στο	 σωστό	 μέρος,	 για	 παράδειγμα,	 από	 εκείνους	 που	
έχουν	ήδη	δοκιμάσει.	

Βήμα	3:	Η	ΕΠΙΣΗΜΗ	ΓΡΑΠΤΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	ΣΑΣ	
Μετά	 από	 αυτά	 τα	 βήματα	 ανάλυσης	 και	 σκέψης,	 πρέπει	 να	 έχετε	 μια	 ιδέα	 για	 το	 τι	
πρόκειται	να	κάνετε.	

Για	 να	 μετατρέψετε	 την	 ιδέα	 σας	 σε	 πραγματικότητα,	 είναι	 καιρός	 να	 γράψετε	 το	
επιχειρηματικό	σας	μοντέλο	και	στη	συνέχεια	να	σκεφτείτε	το	επιχειρησιακό	σχέδιο	μέσω	
του	επιχειρηματικού	σχεδίου	

Πρώτα	θα	πρέπει	να	εργαστείτε	στο	επιχειρηματικό	σας	μοντέλο	το	οποίο	θα	παρουσιάζει	
την	 οικονομική	 στρατηγική	 της	 επιχείρησής	 σας:	 πώς	 θα	 δημιουργήσετε	 αξία,	 για	 ποιον	
κ.λπ.	Ένα	 ισχυρό	επιχειρηματικό	μοντέλο	θα	σας	βοηθήσει	να	πείσετε	τους	επενδυτές	και	
να	 διασφαλίσετε	 τη	 βιωσιμότητα	 και	 την	 επεκτασιμότητα	 του	 έργο.	 Το	 επιχειρηματικό	
μοντέλο	είναι	μέρος	του	επιχειρηματικού	σχεδίου.	

Μόλις	 το	καταφέρετε,	θα	πρέπει	 να	καθορίσετε	 το	επιχειρηματικό	σχέδιο.	Αυτή	είναι	μια	
συγκεκριμένη	και	λειτουργική	έκδοση	του	επιχειρηματικού	μοντέλου.	Θα	είναι	το	επίσημο	
έγγραφο	 για	 την	 παρουσίαση	 της	 παγκόσμιας	 στρατηγικής	 της	 επιχείρησής	 σας,	 του	
οράματός	 σας,	 του	 τρόπου	 με	 τον	 οποίο	 θα	 εφαρμόσετε	 το	 επιχειρηματικό	 μοντέλο,	 της	
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μελλοντικής	 σας	 οικονομικής	 κατάστασης	 (ισολογισμός)	 και	 της	 δραστηριότητάς	 σας	
(κατάσταση	 λογαριασμού	 αποτελεσμάτων).	 Επιπλέον,	 θα	 σας	 βοηθήσει	 να	 εντοπίσετε	
κινδύνους,	 να	 μετρήσετε	 τα	 κοινωνικά	 και	 περιβαλλοντικά	 αποτελέσματα	 και	 να	
δημιουργήσετε	συμμαχίες.	

❖ Το	επιχειρηματικό	μοντέλο	συνοψίζει:	

✓ 	Τμήματα	πελατών:	θέση,	συμπεριφορά,	όγκος,	μέσα	διανομής	

✓ 	Πρόταση	αξίας:	ζήτημα,	ανάγκη	και	λύση	

✓ 	 Πλεονεκτήματα:	 καινοτομία,	 προστιθέμενη	 αξία,	 ανταγωνιστικό	
πλεονέκτημα	

✓ 	Αλυσίδα	εκπομπής:	στόχοι	(επικοινωνία,	πώληση,	διανομή,	δημιουργία	
αφοσίωσης	πελατών,	αύξηση)	και	πώς	(άμεσος	ή	έμμεσος)	

✓ 	Βασικοί	εταίροι:	οικονομικοί,	λειτουργικοί	και	προμηθευτές	

✓ 	Βασικές	δραστηριότητες:	σχέδιο	δράσης	

✓ 	Βασικοί	πόροι,	δομή	κόστους	και	προοπτική	ανάπτυξης	

✓ 	Ροές	εσόδων	

✓ Κίνδυνοι	

✓ 	Βασικές	γνώσεις	και	δεξιότητες	

❖ Το	επιχειρηματικό	σχέδιο:	

Συνοψίζει	διαφορετικά	σημεία:	

• Πώς	μπορείτε	να	υλοποιήσετε	το	έργο	σε	τρία	χρόνια;	

• Ανάλυση	κερδοφορίας	

• Πρόβλεψη	εσόδων	

• Προϋπολογισμός	

• Ανθρώπινο	δυναμικό	

• Ημερολόγιο	δραστηριοτήτων	

• Εφοδιαστική	αλυσίδα	

Για	 να	 ξεκινήσετε,	 υπάρχουν	 μερικές	 συμβουλές	 για	 να	 γράψετε	 το	 επιχειρηματικό	 σας	
σχέδιο:	
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✓ Μια	εκτελεστική	περίληψη	για	άτομα	που	διαβάζουν	το	επιχειρηματικό	σας	σχέδιο	
βιαστικά,	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	 βρουν	 τα	 βασικά	 στοιχεία.	 Μην	 ξεχάσετε	 να	
αναφέρετε	τον	κοινωνικό	αντίκτυπο	του	έργου	σας.	

✓ Κάντε	τα	πράγματα	ξεκάθαρα:	τι	θα	κάνετε,	 	προσφέρετε,	παράγετε,	σε	ποιον	και	
πώς	θα	το	κάνετε;	

✓ Μιλήστε	για	τον	κοινωνικό	σας	αντίκτυπο	

✓ Μιλήστε	για	την	πλευρά	του	μάρκετινγκ:	περιγράψτε	την	αγορά-στόχο	σας,	μιλήστε	
για	 το	 προϊόν	 /	 την	 υπηρεσία	 σας	 και	 εξηγήστε	 πώς	 και	 γιατί	 είναι	 καλύτερο	 /	
διαφορετικό	 /	 απαντώντας	 σε	 άλλες	 ανάγκες	 που	 προσδιορίζονται	 από	 άλλους	
ανταγωνιστές.	 Δείξτε	 ότι	 γνωρίζετε	 τι	 γίνεται	 αυτήν	 τη	 στιγμή	 και	 προσδιορίστε	
γιατί	είστε	μοναδικοί	ή	συμπληρώστε	τις	τρέχουσες	προσφορές.	

Υπάρχουν	διαφορετικά	πρότυπα,	εδώ	είναι	ένα	παράδειγμα	της	δομής:	

❖ Πίνακας	περιεχομένων	του	επιχειρηματικού	σχεδίου	

1. Εισαγωγή	-	Εκτελεστική	περίληψη	

2. Επισκόπηση	έργου	

• Φύση	του	έργου	

• Περιουσιακά	στοιχεία	και	εμπόδια	

• Ιστορικό	έργου	

• Στόχοι	

3. Εθνική	ανάλυση	και	στρατηγική	αγοράς	

• Οι	πελάτες	

• Η	αγορά:	Εξηγήστε	πώς	θα	φτάσετε	στην	αγορά	σας,	όπου	θα	πουλήσετε	τις	
υπηρεσίες	/	προϊόντα	σας	και	σε	ποια	τιμή.	

• Διακριτικά	χαρακτηριστικά	της	ζήτησης	

• Διακριτικά	χαρακτηριστικά	της	προσφοράς	

• Δυνατότητα	ανταγωνισμού	/	συνεργασίας	

• Στρατηγική	

4. Ανάλυση	τοπικής	αγοράς	

• Τοποθεσία	του	καταστήματός	σας	εάν	υπάρχει	

• Περιοχή	λεκάνης	απορροής	πελατών	
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• Έρευνα	πεδίου	

• Αξιολόγηση	 της	 αγοράς	 (συνέντευξη	 ή	 παγκόσμια	 τοπική	 ερευνητική	
ανάλυση)	

• Τοποθεσία	των	ανταγωνιστών	

5. Διαχείριση	

• Εμπορικά	μέσα	

• Μέσα	παραγωγής	

• Ανθρώπινο	δυναμικό	

• Διοικητικά	μέσα	

6. Επενδύσεις	και	προβολές	

• Πρόβλεψη	εσόδων	

• Οικονομική	αξιολόγηση	

❖ Το	επιχειρησιακό	σχέδιο:	

Ένα	επιχειρησιακό	σχέδιο	είναι	ένα	πολύ	λεπτομερές	σχέδιο	που	παρέχει	μια	σαφή	εικόνα	
για	 το	 πώς	 μια	 ομάδα,	 τμήμα	 ή	 υπηρεσία	 θα	 συμβάλει	 στην	 επίτευξη	 των	 στόχων	 του	
οργανισμού.	 Το	 επιχειρησιακό	 σχέδιο	 χαρτογραφεί	 τις	 καθημερινές	 εργασίες	 που	
απαιτούνται	για	τη	λειτουργία	μιας	επιχείρησης	και	την	κάλυψη	αυτής.	

Το	σχέδιο	καλύπτει	τι,	ποιος,	πότε	και	πόσο:	

• Τι	=	οι	στρατηγικές	και	τα	καθήκοντα	που	πρέπει	να	επιτευχθούν	/	ολοκληρωθούν	

• Ποιος	=	τα	άτομα	που	έχουν	την	ευθύνη	για	κάθε	στρατηγική	/	εργασία	

• Πότε	=	το	χρονοδιάγραμμα	για	το	οποίο	πρέπει	να	ολοκληρωθούν	οι	στρατηγικές	/	
εργασίες	

• Πόσο	 =	 οι	 διαθέσιμοι	 οικονομικοί	 πόροι	 για	 την	 ολοκλήρωση	 μιας	 στρατηγικής	 /	
εργασίας	

Ορισμένα	βασικά	στοιχεία	πρέπει	να	υπάρχουν	σε	αυτό:	

✓ Περιγράψτε	 τα	 ορόσημα,	 τα	 σημαντικά	 πράγματα	 που	 τέθηκαν	 σε	 εφαρμογή	 ή	
πρέπει	να	συμβούν	
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➔ Μιλήστε	για	όσα	έχουν	γίνει	μέχρι	τώρα	και	για	την	ανάπτυξη	της	επιχείρησής	σας	
με	συγκεκριμένους	αριθμημένους	στόχους.	

✓ Εισαγάγετε	μια	ανάλυση	κινδύνων:	δείξτε	ότι	έχετε	προβλέψει	τους	κινδύνους	και	
πώς	θα	μπορούσατε	ενδεχομένως	να	τους	απαντήσετε.	

✓ Οικονομικές	 προβλέψεις.	 Αυτό	 είναι	 ένα	 κρίσιμο	 τμήμα	 και	 κάθε	 επενδυτής	 θα	
αφιερώσει	χρόνο	και	θα	το	εξετάσει	προσεκτικά.	

Εάν	ψάχνετε	ανθρώπους	να	επενδύσουν	στο	έργο	σας,	θα	πρέπει	να	είστε	ξεκάθαροι	για	τις	
ανάγκες	σας	και	τον	σκοπό	των	χρημάτων	που	ζητάτε.	Όλα	τα	«επισυναπτόμενα»	έγγραφα	
που	 ίσως	 θέλετε	 να	 προσθέσετε	 πρέπει	 να	 μεταβείτε	 στο	 τέλος	 του	 επιχειρηματικού	
σχεδίου,	 για	 να	 το	 διατηρήσετε	 σαφές.	 Αλλά	 μην	 ξεχνάτε:	 αυτές	 είναι	 συμβουλές	 που	
μπορούν	να	προσαρμοστούν	στις	ανάγκες	σας.	Ωστόσο,	θα	σας	βοηθήσει	να	καταλάβετε	τι	
θα	αναμένεται.	

Κορυφαίες	συμβουλές:	

✓ Βάλτε	πάθος	μέσα	του!	

✓ Χρησιμοποιήστε	απλές	λέξεις	

✓ Γράψτε	το	μόνοι	σας	

✓ Συμπεριλάβετε	ρεαλιστικές		χρηματοοικονομικές	προβλέψεις	

✓ Βάλτε		γεγονότα,	συγκεκριμένες	πληροφορίες	και	λειτουργικές	λεπτομέρειες.	

✓ Κάντε	το	σύντομο	και	πηγαίνετε	κατευθείαν	στο	σημείο	(από	5	έως	25	σελίδες	είναι	
υπέροχο!):	Δείξτε	τι	θα	συνειδητοποιήσετε	και	αποφύγετε	τα	ακρωνύμια.	

Μετά	 από	 όλα	 αυτά	 λάβετε	 υπόψη	 ότι	 πρέπει	 να	 είστε	 ευέλικτοι!	 Πιθανότατα	 θα	
συναντήσετε	ευκαιρίες	και	προκλήσεις	στην	πορεία	που	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψην,	για	να	
αλλάξετε	προοπτικές	και	να	προσαρμόσετε	κάποιο	μέρος	του	αρχικού	σχεδίου!	
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Βήμα	 4 :	 ΛΗΨΗ	 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,	 ΡΥΘΜΙΣΗ	 ΤΟΥ	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΚΑΙ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΟΥ	ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ	

❖ Χρηματοδότηση	

Είναι	 όλα	σχετικά	με	 τη	 λήψη	μετρητών	 για	 την	 επιχείρησή	σας.	 Για	 να	 λειτουργήσει	 ένα	
έργο,	 τα	 μέσα	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 ικανοποιήσουν	 τις	 ανάγκες.	 Προσέξτε:	 μην	
υποτιμάτε	αυτές	τις	οικονομικές	ανάγκες.	

Υπάρχουν	διάφοροι	τρόποι	για	να	βρείτε	κεφάλαιο	για	να	ξεκινήσετε	την	επιχείρησή	σας.	
Ποια	 είναι	 τα	 εργαλεία	 που	 ταιριάζουν	 καλύτερα	 στο	 έργο	 σας,	 είτε	 στη	 διαδικασία	
δημιουργίας	ή	ανάπτυξης;	

Ακολουθούν	μερικές	συμβουλές	και	μια	επιλογή	από	τα	κύρια	χρηματοοικονομικά	εργαλεία	
που	 είναι	 ανοιχτά	 στη	 διάρθρωση	 στον	 τομέα	 της	 οικονομίας	 της	 κοινωνίας	 και	 της	
αλληλεγγύης	

✓ Επιχορηγήσεις:	 καθώς	 δεν	 απαιτείται	 αποπληρωμή	 με	 αυτό,	 είναι	 ελκυστικό	 για	
πολλούς	επιχειρηματίες.	Ωστόσο,	ανάλογα	με	τη	νόμιμη	εγγραφή	σας,	ενδέχεται	να	
μην	 μπορείτε	 να	 αποκτήσετε	 πρόσβαση	 σε	 αυτές	 τις	 επιχορηγήσεις.	 Ωστόσο,	
υπάρχουν	 όλο	 και	 περισσότερες	 καταπιστεύσεις	 που	 θα	 σας	 βοηθήσουν	 εάν	
αποδείξετε	τα	κοινωνικά	οφέλη	της	επιχείρησης,	ανεξάρτητα	από	το	εάν	δεν	είστε	
μη	 κερδοσκοπικός	 οργανισμός.	 Αυτά	 μπορεί	 να	 είναι	 επιχορηγήσεις	 από	 μεγάλες	
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επιχειρήσεις,	ιδρύματα	...	που	είναι	όλο	και	περισσότερο	πρόθυμοι	να	προωθήσουν	
την	κοινωνική	καινοτομία	και	τις	νέες	δημιουργικές	και	βιώσιμες	επιχειρήσεις.	

✓ Crowdfunding:	υπάρχουν	πολλές	πλατφόρμες	crowdfunding	σε	εθνικό	επίπεδο.	Το	
Crowdfunding	 είναι	 μια	 μέθοδος	 συγκέντρωσης	 κεφαλαίων	 μέσω	 της	 συλλογικής	
προσπάθειας	 φίλων,	 οικογένειας	 ή	 ακόμη	 και	 μεμονωμένων	 επενδυτών	 που	 θα	
είχαν	 δει	 το	 έργο	 σας	 και	 είναι	 πρόθυμοι	 να	 σας	 βοηθήσουν	 να	 ξεκινήσετε	 τη	
δραστηριότητά	 σας.	 Αυτό	 επιτρέπει	 σε	 άτομα	 που	 πιστεύουν	 σε	 ένα	 έργο	 να	
βοηθήσουν	στη	δημιουργία	του.	Θα	είναι	για	εσάς	ένας	τρόπος	εύρεσης	χρημάτων	
για	να	ξεκινήσετε	το	έργο	σας,	αλλά	επίσης	να	εμπλέξετε	το	στενό	σας	δίκτυο	και	να	
έχετε	 μια	 καλή	 έκθεση.Επιλέξτε	 την	 πλατφόρμα	 που	 σας	 αρέσει	 περισσότερο,	
παρουσιάστε	με	σαφήνεια	το	έργο	σας,	τις	συνέπειές	του	και	γιατί	ζητάτε	αυτό	το	
χρηματικό	ποσό.	Και	μετά,	ξεκινήστε	τη	δική	σας	καμπάνια!	

Να	 γνωρίζετε	 ότι	 μια	 επιτυχημένη	 δραστηριότητα	 χρηματοδότησης	 πλήθους	
απαιτεί	 χρόνο	 και	 να	 είστε	 προσεκτικοί	 στο	 δώρο	 που	 παρέχεται	 για	 τους	
υποστηρικτές	 -	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 σας	 κοστίζουν	 περισσότερο	 από	 αυτά	 που	 σας	
φέρνουν!	

✓ Μην	 ξεχνάτε	 την	 τραπεζική	 χρηματοδότηση.	 Δεν	 θα	 αναλάβουν	 μεγάλους	
κινδύνους,	 οπότε	 να	 είστε	 έτοιμοι	 να	 τους	 πείσετε	 με	 απόδειξη,	 ώστε	 να	 σας	
δανείσουν	τα	χρήματα	που	χρειάζεστε	για	να	ξεκινήσετε	τη	δραστηριότητά	σας.	

Υπάρχει	επίσης	ένας	αυξανόμενος	αριθμός	κοινωνικών	τραπεζών	που	κατανοούν	τις	
προκλήσεις	 των	 κοινωνικών	 επιχειρήσεων	 και	 οι	 οποίες	 θα	 υποστηρίζουν	
περισσότερο	το	έργο	σας.	

➔ Συμβουλές:	 Εάν	 είναι	 δυνατόν,	 προσπαθήστε	 να	 διαφοροποιήσετε	 τις	 πηγές	
χρηματοδότησής	σας	για	να	περιορίσετε	 τον	κίνδυνο	υπερβολικής	εξάρτησης	από	
έναν	χρηματοοικονομικό	ή	οικονομικό	εταίρο.	

❖ Ρύθμιση	του	Περιβάλλοντος 	1

Το	 ευνοϊκό	 περιβάλλον	 για	 την	 ανάπτυξη	 και	 τη	 χρηματοδότηση	 των	 κοινωνικών	
επιχειρήσεων	 έχει	 σχετικές	 συνιστώσες	 και	 εξαρτάται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	από	 το	 συνολικό	
επίπεδο	ανάπτυξης	της	οικονομίας	και	του	χρηματοπιστωτικού	τομέα.	

Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	Γενική	Διεύθυνση	Απασχόλησης,	Κοινωνικών	Υποθέσεων	και	Ένταξης	(2016):	1

Ένα	βιβλίο	συνταγών	για	την	κοινωνική	χρηματοδότηση	-	Ένας	πρακτικός	οδηγός	για	το	σχεδιασμό	
και	την	εφαρμογή	πρωτοβουλιών	για	την	ανάπτυξη	μέσων	και	αγορών	κοινωνικής	χρηματοδότησης.	
Varga,	Eva	και	Hayday,	Malcolm	(συγγραφείς).	Λουξεμβούργο:	Υπηρεσία	Εκδόσεων	της	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης.	h�ps://op.europa.eu/en/publica�on-detail/-/publica�on/f1b8099b-fd4c-11e5-
b713-01aa75ed71a1/language-en
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Οι	τρεις	κύριες	σφαίρες	του	περιβάλλοντος	είναι:	

Πηγή	19/12/2019:	A	recipe	book	for	social	finance	

Κανονισμός	 λειτουργίας	 και	 πολιτικές:	 το	 συμφέρον	 αφορά	 τους	 νόμους	 και	 τους	
κανονισμούς	που	 διέπουν	 τον	φιλανθρωπικό	 τομέα,	 ενδεχομένως	 συμπεριλαμβανομένων	
ειδικών	 κανονισμών	 για	 την	 κοινωνική	 επιχείρηση.	 Ορισμένες	 χώρες	 έχουν	 εισαγάγει	
ειδικές	νομικές	μορφές	για	την	κοινωνική	επιχείρηση	(π.χ.	Ιταλία	ή	Σλοβενία),	ενώ	σε	άλλες	
ενδέχεται	 να	 υπάρχουν	 φορολογικά	 κίνητρα	 που	 ευνοούν	 ορισμένες	 μορφές	 κοινωνικής	
επιχείρησης	(π.χ.	κοινωνικοί	συνεταιρισμοί	στην	Ουγγαρία).	

Μπορεί	 να	 υπάρχει	 μια	 στρατηγική	 κοινωνικής	 επιχείρησης	 ή	 άλλες	 κυβερνητικές	
στρατηγικές	για	την	κοινωνική	χρηματοδότηση,	οι	οποίες	μπορούν	να	επηρεάσουν	άμεσα	
τον	τρόπο	ανάπτυξης	του	πεδίου.	

Ένα	 σημαντικό	 μέρος	 αυτής	 της	 στρατηγικής	 μπορεί	 να	 είναι	 η	 κατανομή	 ειδικής	
χρηματοδότησης	 (από	κοινοτικές	ή	εθνικές	πηγές)	προς	κοινωνικές	επιχειρήσεις	ή	για	 την	
υποστήριξη	 της	 ανάπτυξης	 υποδομών.	 Οι	 πολιτικές	 που	 επηρεάζουν	 τις	 κοινωνικές	
υπηρεσίες,	 τις	 υπηρεσίες	 φροντίδας	 ή	 το	 περιβάλλον	 ενδέχεται	 να	 επηρεάσουν	 την	
ανάπτυξη	 των	 κοινωνικών	 επιχειρήσεων	 παρέχοντας	 ή	 κλείνοντας	 ευκαιρίες	 αγοράς	 για	
αυτές.	

Σφαίρα	αγοράς:	η	πρόσβαση	στην	αγορά	και	η	επιτυχία	είναι	βασικά	ερωτήματα	για	 την	
πλευρά	της	ζήτησης:	Πόσο	ανοιχτή	είναι	η	αγορά	καταναλωτών	και	δημόσιων	αγορών	από	
τις	κοινωνικές	επιχειρήσεις	και	έτσι	εξασφαλίζονται	βιώσιμα	μοντέλα	δημιουργίας	εσόδων;	
Υπάρχει	 στοχοθετημένη	 ρύθμιση	 που	 να	 ενθαρρύνει	 συγκεκριμένες	 συμπεριφορές	
πελατών,	όπως	το	SocialValueAct15	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο;	Οι	αγορές	του	δημόσιου	τομέα	
ενδέχεται	 ή	 δεν	 είναι	 προσβάσιμες	 σε	 κοινωνικές	 επιχειρήσεις,	 είτε	 για	 κανονιστικούς	
λόγους	 είτε	 λόγω	 υψηλών	 φραγμών	 εισόδου.	 Από	 την	 πλευρά	 της	 προσφοράς,	 είναι	
σημαντικό	να	εξεταστεί	τόσο	το	επίπεδο	πολυπλοκότητας	των	χρηματοπιστωτικών	αγορών	
όσο	και	το	επίπεδο	ανάπτυξης	της	συγκεκριμένης	αγοράς	κοινωνικών	χρηματοοικονομικών.	
Όταν	 το	 πρώτο	 είναι	 ανεπτυγμένο,	 οι	 πιθανότητες	 είναι	 ότι	 το	 δεύτερο	 θα	 βρίσκεται	 σε	
εμβρυϊκή	κατάσταση,	επειδή	τα	χρηματοδοτικά	μέσα	και	τα	μοντέλα	που	δεν	έχουν	ακόμη	
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δοκιμαστεί	 στο	 mainstream	 είναι	 απίθανο	 να	 δοκιμαστούν	 στον	 χώρο	 της	 κοινωνικής	
χρηματοδότησης,	εκτός	από	την	κοινότητα	ή	το	crowdfunding	πηγές.	

Πολιτιστική	 σφαίρα:	 πρέπει	 να	 δοθεί	 προσοχή	 στην	 ύπαρξη,	 ή	 την	 έλλειψη	 αυτής,	 της	
φιλανθρωπίας	και	μιας	κουλτούρας	προσφοράς,	στη	γενική	διαφάνεια	της	κοινωνίας	σε	ένα	
κοινωνικό	/	περιβαλλοντικό	μήνυμα	και	στην	ύπαρξη	επιχειρηματικής,	καινοτόμου	σκέψης.	
Η	 εμπειρία	 δείχνει	 ότι	 σε	 αγορές	 με	 ισχυρές	 φιλανθρωπικές	 παραδόσεις,	 οι	 κοινωνικοί	
επενδυτές	βρίσκουν	συνεργάτες	πιο	εύκολα.	Από	 την	πλευρά	 της	προσφοράς,	οι	σχετικές	
πολιτιστικές	 πτυχές	 περιλαμβάνουν	 την	 καινοτόμο	 σκέψη	 στις	 χρηματοπιστωτικές	 αγορές	
και	την	ύπαρξη	όρεξης	κινδύνου.	

Για	παράδειγμα,	εάν	όλοι	οι	επενδυτές	προτιμούν	προσφορές	χαμηλού	κινδύνου,	χαμηλής	
απόδοσης,	 οι	 νεοσύστατες	 κοινωνικές	 επιχειρήσεις	 υψηλού	 κινδύνου	 είναι	 απίθανο	 να	
χρηματοδοτηθούν	τοπικά.	Μια	κουλτούρα	συνεργασίας	είναι	πολύ	σημαντική	τόσο	για	την	
προσφορά	 όσο	 και	 για	 τη	 ζήτηση,	 καθώς	 η	 έλλειψη	 τέτοιας	 κουλτούρας	 μπορεί	 να	
εμποδίσει	 την	 ανάπτυξη	 δυνητικά	 ωφέλιμων	 μοντέλων	 κοινής	 παράδοσης	 ή	 από	 κοινού	
επένδυσης.	

❖ Παρακολούθηση	και	αξιολόγηση	του	αντίκτυπού	σας	

Ως	κοινωνική	επιχείρηση,	είναι	σημαντικό	να	έχετε	ένα	πλαίσιο	αποτελεσμάτων	που	θα	σας	
βοηθήσει	 να	 προσδιορίσετε	 τη	 σχέση	 μεταξύ	 της	 δραστηριότητάς	 σας	 και	 των	
αποτελεσμάτων	 μέσω	 της	 βοήθειας	 των	 δεικτών	 σας.	 Εάν	 οι	 παρεμβάσεις	 σας	 δεν	
μεταφράζονται	 στο	 επιθυμητό	 αποτέλεσμα,	 τότε	 είναι	 καιρός	 να	 επανεξετάσετε	 τις	
στρατηγικές	σας.	Οι	υποθέσεις	σας	ήταν	σωστές;	Εργάζεστε	πραγματικά	για	τον	επιθυμητό	
αντίκτυπο;	

Οι	 εσωτερικοί	 και	 εξωτερικοί	 παράγοντες	 θα	 οδηγήσουν	 σε	 αλλαγές.	 Πρέπει	 συνεχώς	 να	
καταλαβαίνετε	 τι	 έχει	 αλλάξει,	 να	 καθορίσετε	 πώς	 να	 προσαρμόσετε	 το	 μοντέλο	 σας,	 να	
εφαρμόσετε	αλλαγές	και	να	ελέγξετε	την	επιτυχία	σας.	

Για	 να	αξιολογήσετε	 τον	αντίκτυπό	σας,	 χρησιμοποιήστε	δείκτες	 κοινωνικών	 επιπτώσεων.	
Οι	δείκτες	πρέπει	να	είναι:	

✓ Συγκεκριμένοι	-	στοχεύστε	σε	έναν	συγκεκριμένο	τομέα	για	βελτίωση.	

✓ Μετρήσιμοι	-	ποσοτικοποιήστε	ή	τουλάχιστον	προτείνετε	έναν	δείκτη	προόδου.	

✓ Σχετικοί	με	την	ανάθεση	εργασίας	-	καθορίστε	ποιος	θα	το	κάνει.	

✓ Ρεαλιστικοί	 -	 δηλώστε	 ποια	 αποτελέσματα	 μπορούν	 να	 επιτευχθούν	 ρεαλιστικά,	
δεδομένων	των	διαθέσιμων	πόρων.	

✓ Σχετικοί	με	το	χρόνο	-	καθορίστε	πότε	μπορεί	να	επιτευχθεί	το	αποτέλεσμα.	
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Θα	επιτρέψουν	να	εκτιμηθεί	η	αποτελεσματικότητα	(ο	αντίκτυπος)	των	παρεμβάσεών	σας.	
Δώστε	προτεραιότητα	σε	πρακτικούς	δείκτες,	εστιάζοντας	στα	δεδομένα.	Για	παράδειγμα,	
μιλήστε	για	τον	αριθμό	των	ατόμων	που	επωφελούνται	από	τη	δράση	σας,	την	οικονομική	
αξία	 που	 δημιουργήθηκε,	 αλλά	 και	 την	 κοινωνική	 ευημερία,	 τη	 δημιουργία	 κοινωνικής	
συνοχής.		

Ένα	παράδειγμα	πλαισίου	αποτελεσμάτων:	

	

	

	

Βήμα	5:	ΛΑΒΕΤΕ	ΚΑΠΟΙΑ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
Μην	 φοβάστε	 να	 λάβετε	 κάποια	 υποστήριξη.	 Υπάρχουν	 πολλοί	 οργανισμοί	 που	
υποστηρίζουν	νεοσύστατες	εταιρείες	μέσω	διαφορετικών	προγραμμάτων:	

• Προγράμματα	επιτάχυνσης	και	επώασης	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	/	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΕΔΙΟ

Πλαίσιο	αποτελεσμάτων

Παραγωγή Αποτέλεσμα Επίπτωση



	 	

• Ψηφιακές	εξελίξεις	

• Ανάπτυξη	εθελοντών	

• Αρχικό	Κεφάλαιο	

• 	 	 …	 και	 πολλά	 άλλα!	 Διαφέρουν	 ανάλογα	 με	 την	 περιοχή	 και	 /	 ή	 τη	 χώρα	 σας.	
Προσδιορίστε	αυτές	τις	δομές	και	λάβετε	βοήθεια,	δεν	είστε	μόνοι!	

Ακολουθούν	ορισμένες	διαφοροποιήσεις	μεταξύ	ορισμένων	δομών:	

❖ Επιταχυντέςεκκίνησης:	 συνεργάζονται	 με	 επιχειρηματίες	 για	 σύντομο	 χρονικό	
διάστημα,	συνήθως	από	3	έως	4	μήνες	και	σας	βοηθούν	να	ακολουθήσετε	 τα	
πρώτα	 βήματα	 της	 δημιουργίας	 της	 επιχείρησής	 σας.	 Ο	 στόχος	 τους	 είναι	 να	
σας	κάνουν	να	περάσετε	από	την	ιδέα	στη	δημιουργία	της	επιχείρησής	σας	σε	
λίγες	εβδομάδες.	

❖ Θερμοκοιτίδες	 επιχειρήσεων:	 ένας	 οργανισμός	 δημιουργείται	 για	 να	 παρέχει	
χώρο	γραφείου,	εξοπλισμό,	καθοδήγηση,	συνδέσεις	δικτύωσης,	κάποτε	αριθμό	
εγγραφής	 και	 κεφάλαιο	 σε	 νέες	 επιχειρήσεις	 που	 μόλις	 ξεκινούν.	 Πρέπει	 να	
επιταχύνει	 την	 ανάπτυξη	 και	 την	 επιτυχία	 της	 νέας	 επιχείρησης.	 Συνήθως	
διαρκεί	περισσότερο	από	ένα	χρόνο.	

❖ Μπορείτε	επίσης	να	λάβετε	πολλές	συμβουλές	και	υποστήριξη	στο	Διαδίκτυο,	
σε	ιστότοπο	εξειδικευμένο	σε	θέματα	κοινωνικής	και	οικονομικής	αλληλεγγύης	
που	θα	σας	δώσουν,	μέσω	των	άρθρων	και	των	οδηγών	τους,	συμβουλές	για	να	
ξεκινήσετε	τη	δική	σας	επιχείρηση.	

Αυτά	 τα	 βήματα	 είναι	 συνοπτικά,	 και	 μερικά	 από	 αυτά	 είναι	 περισσότερο	 πρακτικές	
συμβουλές	 παρά	 συγκεκριμένα	 εργαλεία.	 Επομένως,	 αυτός	 δεν	 είναι	 ένας	 εξαντλητικός	
οδηγός	που	πρέπει	να	ακολουθήσετε.	Ωστόσο,	θα	σας	βοηθήσει	να	ξεκινήσετε	και	να	σας	
καθοδηγήσει	στις	διάφορες	ερωτήσεις	σας.	
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	

Όπως	 μπορείτε	 να	 δείτε,	 η	 κοινωνική	 ή	 πολιτιστική	 επιχειρηματικότητα	 και	 η	 κοινωνική	
οικονομία	 είναι	 ένα	 πολυδιάστατο	 κίνημα,	 που	 έχει	 διαφορετικές	 πραγματικότητες	
ανάλογα	με	 τον	 τόπο	δράσης	 του,	αλλά	και	ανάλογα	με	 το	πρόβλημα	που	προσπαθεί	 να	
λύσει.	 Ακόμα	 χρησιμοποιεί	 την	 οικονομία	 και	 έχει	 πολλές	 ομοιότητες	 στα	 βήματα	 που	
πρέπει	να	ακολουθήσει	ως	μια	γενική	επιχείρηση.	Να	θυμάστε	και	να	είστε	δυνατοί	για	τον	
κοινωνικό	 σας	 αντίκτυπο	 -	 αυτό	 θα	 σας	 βοηθήσει	 να	 αντιμετωπίσετε	 προκλήσεις	 και	 να	
δημιουργήσετε	αειφόρο	ανάπτυξη.	

Η	 ποικιλομορφία	 της	 κίνησης	 των	 κοινωνικών	 επιχειρήσεων	 είναι	 μια	 δύναμη,	 επειδή	
επιτρέπει	 συνθήκες	 για	 καινοτομία	 και	 δημιουργεί	 απαντήσεις	 σε	 διαφορετικά	
προβλήματα.	

«Για	να	ξεπεράσουμε	τη	φτώχεια	και	τα	ελαττώματα	της	οικονομικής	κρίσης	στην	κοινωνία	
μας,	πρέπει	να	οραματιστούμε	την	κοινωνική	μας	ζωή.	Πρέπει	να	ελευθερώσουμε	το	μυαλό	
μας,	να	φανταστούμε	τι	δεν	έχει	συμβεί	ποτέ	πριν	και	να	γράψουμε	κοινωνική	φαντασία.	
Πρέπει	να	φανταστούμε	τα	πράγματα	για	να	τα	κάνουμε	να	συμβούν.	Αν	δεν	φανταστείτε,	
δεν	θα	συμβεί	ποτέ.	»Μωάμεθ	Γιουνάς	

Ελπίζουμε	ότι	αυτός	ο	οδηγός	θα	σας	βοηθήσει	στα	πρώτα	βήματα	και	θα	σας	ενθαρρύνει	
να	τολμήσετε	αλλαγές.	Είναι	καιρός		τα	πράγματα	να	συμβούν!	
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Το	 έργο	 χρηματοδοτείται	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή.	

Αυτή	 η	 δημοσίευση	 αντικατοπτρίζει	 τις	 απόψεις	
μόνο	 του	 συγγραφέα	 και	 η	 Επιτροπή	 /	 Εθνικές	
Υπηρεσίες	 δεν	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 υπεύθυνη	 για	
οποιαδήποτε	 χρήση	 των	 πληροφοριών	 που	
περιέχονται	σε	αυτήν.
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