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Σκοπός του έργου

Το έργο «Ενδυνάμωση των γυναικών εθνικών μειονοτήτων μέσω της

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» (EMwoSE) αποσκοπεί στην αύξηση της

απασχόλησης των γυναικών εθνικών μειονοτήτων, παρέχοντάς τους τις

γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την παροχή συμβουλών, που

απαιτούνται για τη συνεργασία τους με τον κόσμο των κοινωνικών

επιχειρήσεων.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, η ένωση του έργου

EMwoSE θα λάβει σοβαρά υπόψη της, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι

μειονεκτούσες γυναίκες: τρέχουσες συνθήκες εργασίας, κενά δεξιοτήτων,

ψυχολογικά και πολιτιστικά εμπόδια.
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Καλωσήρθατε στην τέταρτη 

ενότητα!

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις 

και συμβουλές για το πώς 

να λειτουργήσετε τη δική 

σας επιχείρηση.

women from ethnic minorities in social enterprise



Βασικές Πτυχές

Διαχείριση

Νομικές 

Μορφές

Διοίκηση

➢ Η επιλογή και η ανάπτυξη κατάλληλων 
νομικών και διοικητικών διαρθρώσεων 
για μία Κοινωνική Επιχείρηση είναι 
σημαντική, αλλά μπορεί να είναι 
αρκετά περίπλοκη και δύσκολη.

➢ Αρκετοί σύμβουλοι τόνισαν τη 
σημασία των καλών νομικών 
συμβουλών και υποδήλωσαν, ότι οι 
κακές αποφάσεις θα μπορούσαν να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις μικρές 
κοινωνικές επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε καλές 
νομικές συμβουλές, είτε καθώς δεν 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τους, 
είτε επειδή δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα.



Νομικές Μορφές

. 

Πώς πρόκειται να υφίσταται η επιχείρησή σας;

➢ Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες νομικές μορφές 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, όπως μη-
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οργανισμοί, 

ιδρύματα, ινστιτούτα, συνεταιρισμοί, μετοχικές 

εταιρείες κ.λπ. 

• Η Sarah Stevenson, από το Πανεπιστήμιο του 

Πλίμουθ, επεξηγεί στο video της διάφορα 

νόμιμα μοντέλα διακυβέρνησης των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Χρήσιμο να 
γνωρίζετε!

https://www.youtube.com/watch?v=2Wirn3ZAqAY


Νομικές Μορφές

Πώς να ιδρύσετε διάφορες μορφές 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο ΗΒ. 

διαβάστε περισσότερα

➢ Εάν είναι διαθέσιμο και εφικτό, 
φροντίστε να λάβετε νομικές 
συμβουλές από έναν ειδικό, για 
τη συγκεκριμένη κατάστασή 
σας και τον τομέα σας.

➢ Λάβετε υπόψη ότι η απόφαση 
της νομικής μορφής επηρεάζει 
τον τρόπο κατανομής του 
κέρδους μεταξύ των μελών, την 
πρόσβαση σε ορισμένα 
κεφάλαια, καθώς και την 
επιλεξιμότητα ορισμένων 
δραστηριοτήτων. 

Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με 

διάφορες νομικές μορφές, 

διαβάστε: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή: 2015, σελ. 42



Διοίκηση και Διαχείριση

Συμβούλιο 
Διακυβέρνησης

➢ Επιβλέπει τη 
διαχείριση

➢ Μακροπρόθεσμες 
αποφάσεις

Διοικητικό 
Συμβούλιο

➢ Καθημερινές 
ενέργειες

➢ Διαχείρισης της 
βιωσιμότητας

Πληροφορίες
Έγκριση
Έλεγχος

Διασφάλιση

Αναφορές Πληροφοριών

Συζητήσεις

Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι η αποστολή του 

οργανισμού:

➢ Αναγνωρίζει τις ανάγκες των 

ενδιαφερόμενών της.

➢ Παρακολουθεί τις παραβάσεις μέσω 

πολιτικών και κανονισμών.

➢ Παρέχει νομιμότητα, λογοδοσία και 

διαφάνεια σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους.

➢ Παρέχει ένα πλαίσιο για την υπεύθυνη 

λήψη αποφάσεων και διασφαλίσεων για 

τους επενδυτές.



Διοίκηση και Διαχείριση-Γιατί είναι αναγκαία;

➢Το Συμβούλιο Διακυβέρνησης 
συμμετέχει, συνήθως, στην εποπτεία και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό, στη λήψη 
αποφάσεων και στον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό. Παρακολουθεί τη διοίκηση και 
της παρέχει στρατηγικές συμβουλές.

➢Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των 
κανονισμών της Κοινωνικής Επιχείρησης, 
οι οποίοι αποτελούν ένα σύνολο βασικών 
πολιτικών που περιγράφουν την 
αποστολή, τις αξίες, το όραμα και τη δομή 
της κοινωνικής επιχείρησης. Το 
Συμβούλιο δημιουργεί και εγκρίνει 
σημαντικές πολιτικές. 

➢Η διοίκηση φροντίζει συνήθως για τις καθημερινές 
λειτουργίες.

➢Υποστηρίζει και υλοποιεί τους στόχους και τις 
αξίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

➢Κοινοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σε
εργαζόμενους/εκπαιδευόμενους/εθελοντές.

➢Είναι υπεύθυνη για διαδικασίες, όπως 
συνεντεύξεις, πρόσληψη, κατάρτιση και διατήρηση 
νέων εργαζομένων/εθελοντών.

➢Οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι αναγκαίες, 
προκειμένου να παρακινηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, 
και να δημιουργηθεί ένα καλό εργασιακό 
περιβάλλον. Αναγκαίες είναι, επίσης, καλές 
δεξιότητες καθοδήγησης, οικονομικές δεξιότητες, 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κ.λπ.



Ενσωμάτωση των Ενδιαφερόμενων 
στις Διαρθρώσεις Διοίκησης 

Συνήθεις ενδιαφερόμενοι των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Κανονικά, στις Διαρθρώσεις της Διοίκησης τονίζεται η 
πολλαπλή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών.

Ενδιαφερόμενος είναι όποιος ενδιαφέρεται ή 
επηρεάζεται από την κοινωνική σας επιχείρηση. 

Βασικές ερωτήσεις προς : 

✓ Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι; 

✓ Τι είδους διαφορά θα κάνετε σε αυτούς και πώς θα 
πάρετε τα σχόλιά τους σχετικά με το πώς η 
κοινωνική επιχείρησή σας εκτελεί;

Ο τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη 
μετατρέπονται σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
εξαρτάται από τη νομική και τη διοικητική μορφή της 
κοινωνικής επιχείρησης. 

Στην περίπτωση των Γερμανικών εγγεγραμμένων 
ενώσεων, ο ρόλος των μελών είναι νομικά 
προδιαγεγραμμένος. 

Προσωπικό
Μέλη και 

Διευθυντές 
Διοικητικών 
Συμβουλίων 

Δικαιούχοι

Πελάτες και 
Χρήστες

ΕταίροιΕθελοντές

Ιδρυτές

Τοπικές Αρχές

Τοπικές 
Κοινωνίες



Διάρθρωση Διοίκησης: Τα οφέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, συνήθως, δεν αποτελεί 
νομική απαίτηση πολλών διοικητικών και νομικών μοντέλων 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εκτός από κάποιους 
Οργανισμούς της Γερμανίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 
Εκτελεστική Επιτροπή/Διοικητικά Συμβούλια, τη Γενική 
Συνέλευση, και τα μεμονωμένα μέλη.

Ενώ η Γενική Συνέλευση, θέτοντας στόχους, αποτελεί το 
διοικητικό όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση της οργάνωσης και την υλοποίηση των 
στόχων.

Σύμφωνα με τον Schöning (2012, 
σελ.4), το Συμβούλιο μπορεί να 
βοηθήσει τις ομάδες διαχείρισης 
μέσω:  

➢Παροχής στρατηγικής 
υποστήριξης και 
εμπειρογνωμοσύνης.

➢Παροχής πρόσβασης σε δίκτυα.

➢Διασφάλισης του οράματος και 
της υστεροφημίας.

➢Σηματοδοτώντας αξιοπιστία προς 
του ενδιαφερόμενους, σχετικά με το 
γεγονός ότι η εταιρεία διοικείται με 
κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο.

Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο του Συμβουλίου 
διαβάστε εδώ, και για τα 

είδη και τις 
δραστηριότητές του 

διαβάστε το κείμενο του 
Schöning (2012).

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Governance_Social_Enterprises_2106_light.pdf


Διοίκηση και Προκλήσεις– Χρήσιμο να γνωρίζετε

Σύμφωνα με τους Spear (2009) και Defourney (2014), όσον αφορά τη Διοίκηση και τις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις, φαίνεται ότι οι εθελοντικές, οι κοινωνικές και άλλες μη-
κερδοσκοπικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινές προκλήσεις 
διακυβέρνησης, σχετικά με τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους. Οι προκλήσεις αυτές 
σχετίζονται κυρίως με:

➢ Την ιδιότητα μέλους, 

➢ Τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

➢ και την αυτονομία και το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλλα τυπικά προβλήματα και προκλήσεις διακυβέρνησης: 

➢ Η στρατολόγηση και οι ρόλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, 

➢ Οι σχέσεις με τη διοίκηση ή το προσωπικό, 

➢ Οι σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους χρηματοδότες, 

➢ Η εξισορρόπηση κοινωνικών και επιχειρηματικών στόχων, 

➢ Η κατάρτιση και η ανάπτυξη, 

➢ Οι σχέσεις με τα μέλη, 

➢ Ο κανονισμός και η λογοδοσία,

➢ Η διαθεσιμότητα της στήριξης της διακυβέρνησης,

➢ Η παροχή βοήθειας, συμβουλών και κατάρτισης, και 

➢ Τα κενά προμηθειών.



Διάγραμμα Εκτελεστικής 
Επιτροπής:

Μελέτη Περίπτωσης: ‘Friends of Freiburg-
Isfahan e.V.’

Η ‘Friends of Freiburg- Isfahan e.V.’
αποτελεί μία εγγεγραμμένη οργάνωση, 
και σκοπός της είναι να επαναφέρει τη 

φιλία μεταξύ Φράιμπουργκ/Γερμανίας και
Ισφαχάν/Ιράν. Το εύρος των 

δραστηριοτήτων της κυμαίνεται από τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέχρι την 

ιατρική και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Η οργάνωση περιλαμβάνει ενδιαφερόμενα 
μέρη, που αποτελούνται από μία εκτελεστική 
επιτροπή με περισσότερα από 200 μέλη από 

τη Γερμανία και το Ιράν.

Η βασική ομάδα του προσωπικού 
επικεντρώνεται στην υποστήριξη των μελών, 

καθώς και στις λειτουργίες και τη 
δραστηριότητα διαχείρισης έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος 

του 
Συμβουλίου

1 Γραμματέας

8 Μέλη του 
Συμβουλίου

2 Ελεγκτές των 
Ταμείων

1 Ταμίας
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Σκοπός: Ουτοπιστικός, μη-κερδοσκοπικός σκοπός.

Δομές Διακυβέρνησης:  Νομικώς διαμορφωμένες από το καταστατικό της 
οργάνωσης.

Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων νομικών και διαρθρωτικών πτυχών, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

➢ τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της,

➢ τη συμμετοχή και τις αμοιβές,
➢ πληροφορίες σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης,
➢ τεκμηρίωση των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν, 
➢ χρήση κεφαλαίων σε περίπτωση διάλυσης της 

οργάνωσης, κ.λπ.

Πώς λειτουργούν οι 

δομές 

διακυβέρνησης και 

και οι ρόλοι 

διαχείρισης της 

οργάνωσης Friends 

of Freiburg-Isfahan 

e.V. 



14

Διοικητικά Όργανα: Η Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο, και οι διάφορες αρμοδιότητες, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανεξάρτητων μελών.

➢Γενική Συνέλευση: Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο, την καρδιά του συλλόγου και της 
νομοθετικής συνέλευσης.

Λαμβάνει αποφάσεις με βάση
• π.χ. θέματα προϋπολογισμού και διανομής και, εάν είναι απαραίτητο,
• ψηφίσματα σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού.
• Εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, 
• κατέχει γενικό δικαίωμα ελέγχου, 
• απαλλάσσει το διοικητικό συμβούλιο/την εκτελεστική επιτροπή.

➢Η Εκτελεστική Επιτροπή: Αποτελεί τον «επικεφαλή» της οργάνωσης, δηλαδή το διοικητικό όργανο, 
το οποίο εκτελεί και κατευθύνει τις διαδρομές της οργάνωσης κατά μήκους του καταστατικού, με 
βάση τα συμφέροντα των μελών.

Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής:
• διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης βιβλίων και της λογιστικής, 
• εξωτερική εκπροσώπηση, δημόσιες σχέσεις,
• διατήρηση μελών,
• εφαρμογή των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης,
• παρακολούθηση των αμοιβών των μελών 
• Έκθεση ανάληψης ευθυνών και προγραμματισμού του επόμενου έτους.

Δημοκρατική Λήψη Αποφάσεων: Οι οργανώσεις διοικούνται από τα μέλη τους με δημοκρατικό τρόπο.

Οργανωτική Αυτονομία: Οι οργανώσεις ελέγχονται από τα μέλη.

Πώς λειτουργούν οι 

δομές διακυβέρνησης 

και οι ρόλοι 

διαχείρισης της 

οργάνωσης Friends 

of Freiburg-Isfahan 

e.V.



Πώς οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις διαχειρίζονται, παρακολουθούν και 
αξιολογούν τις δομές διακυβέρνησης - Μελέτη Περίπτωσης

‘’Πάντα πραγματοποιούμε ένα λεγόμενο τόξο 
παρακολούθησης σε μεγάλα έργα. Δηλαδή, αναλογιζόμαστε 
τους στόχους ενός έργου και θέτουμε συγκεκριμένα 
ερωτήματα, με τα οποία ανακαλύπτουμε αν 
πραγματοποιήθηκαν ή όχι οι στόχοι. Στη συνέχεια, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, εργαζόμαστε στο Λογισμικό 
Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων SSPS, και πραγματικά, 
αξιολογώ, πως αυτό αποτελεί μία τεράστια προσπάθεια. 
Επιπρόσθετα, αν θέλουμε να το διατηρήσουμε μικρό και με 
αξιόπιστα δεδομένα, πραγματοποιούμε τις λεγόμενες 
«συζητήσεις ομάδων εστίασης». Δηλαδή καλούμε ένα 
τμήμα της ομάδα-στόχου, θέτουμε τις ερωτήσεις, 
αξιολογούμε τις απαντήσεις, και στη συνέχεια, τις 
προεκτείνουμε σε ολόκληρη την ομάδα-στόχο. (Συνέντευξη 
με την MATI E.V, σελ.10).



Διαχείριση μίας Κοινωνικής Επιχείρησης: Λειτουργικότητα

Ανθρώπινου 
Δυναμικού και 
Παραβάσεων

Οικονομικών

Λειτουργίας

Διαχείριση μίας επιχείρησης σημαίνει:
Διαχείριση



Διαχείριση Ενεργειών

• Αναπτύξτε σαφή διάρθρωση και επικοινωνία 
με το προσωπικό/τους εθελοντές σας

• Εάν είναι απαραίτητο, αναπτύξτε ένα 
εγχειρίδιο λειτουργίας και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για το προσωπικό σας

• Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τα έξοδά 
σας, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
παρακολούθησης και το επιχειρηματικό 
σχέδιο.

• Ειδικά στον τομέα των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, η εργασία σε διαφορετικές 
χώρες, με διαφορετικούς πολιτισμούς και 
νοοτροπίες, κρίνει σημαντικό να γνωρίζετε 
πώς λειτουργεί η αγορά και η κοινωνία, 
προκειμένου να αποφευχθούν παγίδες ή 
κλείσιμο μίας κοινωνικής επιχείρησης. 



Διαχείριση Ενεργειών - Προκλήσεις (Μελέτη 
Περίπτωσης)

“Ορισμένα εμπόδια σε τοπικό επίπεδο αποτελούν, για παράδειγμα, οι 
διοικητικές απαιτήσεις της κυβέρνησης. Οι ΜΚΟ δεν είναι, απαραίτητα, 
τόσο ευπρόσδεκτες σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς αποτελούν 
έκφραση κοινωνικής υποχρέωσης, και το κράτος είναι πάντα επικριτικό σε 
μία τέτοια δέσμευση. Αυτό συμβαίνει, καθώς το κράτος θέλει να διαθέτει 
τον έλεγχο. Όλες οι ΜΚΟ θίγουν ευαίσθητα ζητήματα, όπως πράγματα που 
υπολειτουργούν σε κράτη όπως το Μπαγκλαντές, τον νεποτισμό, τη 
διαφθορά, ακόμη και πολλά υφιστάμενα κρατικά προγράμματα για τους 
φτωχούς, τα οποία, όμως, δεν διατίθενται σε αυτούς. Το κράτος αρνείται να 
αντιληφθεί αυτά τα ζητήματα. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο υπάρχουν 
διάφορες αρχές, που καθιστούν δύσκολη την εργασία των ΜΚΟ, ακόμη και 
αν δεν δηλώνονται έτσι. Για να λειτουργήσει μία ΜΚΟ, πρέπει κάποιος να 
παλέψει για να περάσει μέσα από μία σειρά εξουσιοδοτήσεων, κάτι το 
οποίο απαιτεί πολλές ώρες εργασίας του διοικητικού προσωπικού, και 
είναι επίπονο. Τότε, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι έχετε αποφύγει τις 
παράνομες χρηματικές απαιτήσεις ορισμένων αρχών. Και αυτό αποτελεί 
απλώς ένα θέμα διαπραγματευτικών δεξιοτήτων. Πρέπει πάντα να είστε 
σίγουροι ότι βρίσκεστε στα σωστά μέρη, και ναι, αυτό είναι απλώς μία 
πράξη εξισορρόπησης, στην οποία πρέπει να τελειοποιηθείτε. Ο σύζυγός 
μου, για παράδειγμα, είναι αρκετά καλός σε αυτό" (MATI e.V, σελ. 20)



Διαχείριση Οικονομικών

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βασίζονται, συχνά, στην εθελοντική εργασία και 
στις δωρεές, ή σε αιτήσεις χρηματοδότησης.

➢ Από τη μία πλευρά, χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις μας μέσω τις 
συνδρομές των μελών, αφετέρου, διαθέτουμε δωρεές και ανθρώπους που, 
τακτικά, μας χρηματοδοτούν. Μπορούμε, επίσης, να υποβάλουμε αίτηση 
χρηματοδότησης για ορισμένα έργα." (Γερμανο-Ουγγρική Ένωση της 
Μίνστερ, σελ. 5).

Έτσι, η χρηματοδότηση συχνά περιγράφεται ως πρόκληση κατά τη 
λειτουργία μίας ΚΕ.

➢“Όλες οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν ως θέμα τα 
χρήματα. Μερικές φορές διαθέτετε αρκετά χρήματα, επειδή μόλις έχουν γίνει 
οι αιτήσεις ή έχουμε πάρει αρκετές δωρεές. Μερικές όμως φορές, πρέπει να 
αναζητήσετε χρήματα. Μπορούμε, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, να 
κάνουμε το πρόγραμμα; Έτσι νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν θα το έβλεπα αυτό 
ως πρόβλημα. Είναι απλά μία πραγματικότητα. Έτσι είναι τα 
πράγματα."(ebd, σελ. 6) 

Η έλλειψη νομικού καθεστώτος έχει, επίσης, αρνητικές συνέπειες για μία 
κοινωνική επιείρηση και τις δραστηριότητές της:

➢“Φυσικά, υπάρχουν προκλήσεις. Πρώτον, διαθέτουμε μηδενική 
χρηματοδότηση, καθώς δεν είμαστε εγγεγραμμένοι σύλλογοι. [...] Έχουμε 
υποβάλει αίτηση γι' αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουμε λάβει. Και 
αυτό μας εμποδίζει, για παράδειγμα, από το να μπορούμε να λάβουμε 
δωρεές. [...] Επειδή, κάποιος θέλει να οργανώσει τα πράγματα, αλλά κανείς 
δεν έχει χρήματα για αυτό. Οπότε, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε πολλά, αλλά 
δεν έχουμε τα χρήματα γι' αυτά. (Pro Venezuela, σελ. 8-9)



Διαχείριση Οικονομικών
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Η βιωσιμότητα καθορίζεται από την απόκτηση κεφαλαίων, την 
αναζήτηση και την υποβολή αιτήσεων για αυτά, την εφαρμογή 
μεθόδων συγκέντρωσης χρημάτων, την οικοδόμηση δικτύων και 
την προσέλκυση χορηγών, την καταβολή μισθών και την 
παρακολούθηση των εξόδων, και την κατανομή των ευθυνών.

Σημαντικό είναι, επίσης, να συμβουλευτείτε έναν σύμβουλο 
επιχειρήσεων, ή έναν έμπειρο καθοδηγητή, και να δεχτείτε 
υποστήριξη:

➢ “Και να δεχτούμε υποστήριξη, και να είμαστε οργανωμένοι, 
επίσης. Πού μπορώ να βρω χρήματα; Πώς μπορώ να υποβάλω 
αίτηση χρηματοδότησης; Πώς μπορώ να διαχειριστώ και να 
υποβάλλω μία αίτηση με τον σωστό τρόπο; Αυτή είναι, επίσης, 
μία μεγάλη πρόκληση. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο 
σημείο είναι να είναι ορατή όλη αυτή η κατάσταση. (Friends 
Isfahan-Freiburg, σελ. 9)



Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Στον πυρήνα των κινήτρων

1. Οι ηγετικές και διαχειριστικές δεξιότητες είναι σημαντικές σε κάθε
οργανισμό, αλλά ακόμη περισσότερο σε μία κοινωνική επιχείρηση,
καθώς βασίζονται ιδιαίτερα σε εθελοντικές συνεισφορές: μέσω της
ιδιότητας των μελών, των οικονομικών δωρεών, της συμμετοχής σε
συνεδριάσεις, της εθελοντικής εργασίας σε επιτροπές, και ως
ηγέτες/αξιωματικοί/μέλη.

2. Δεδομένου ότι οι περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις 
λειτουργούν εθελοντικά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να 
εξισορροπήσετε τα καθήκοντα των ενεργών και λιγότερο ενεργών 
μελών.

3. Δεδομένου ότι δεν είναι οι χρηματικές φιλοδοξίες πίσω από αυτό 
το επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά η εκπλήρωση ορισμένων 
κοινωνικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών 
στόχων, είναι σημαντικό να περιορίσετε τη συμμετοχή και να 
λάβετε μισθό για την εργασία που έχει γίνει, ειδικά όταν πρόκειται 
για μία ‘’εργασία’’ πλήρους απασχόλησης.

4. Τα κίνητρα και το πάθος είναι απολύτως απαραίτητα, καθώς πολύ 
συχνά, αυτό το είδος επιχείρησης συνδέεται με την αυτό-
εκμετάλλευση. Το σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να τη 
μειώσετε και να δημιουργήσετε τις δικές σας "θέσεις εργασίας". 

5. Η διαμόρφωση ξεκάθαρης διάρθρωσης και η οριοθέτηση είναι 
αρκετά σημαντικές, έτσι ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις και 
αναμετρήσεις μεταξύ των μελών:

“Σε κάθε περίπτωση γίνεται έτσι, ο ένας λέει αυτό, ο 
άλλος λέει εκείνο… Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει η δική 
μου γνώμη να επιβληθεί ή η δική σας; Υπάρχουν, φυσικά, 
σε πολλούς οργανισμούς ορισμένοι που δοκιμάζουν τη 
θέση τους κατά αυτόν τον τρόπο - ή το βλέπουν ως μία 
δυνατότητα για να αποκτήσουν μία θέση. Και τέτοιες 
καταστάσεις συμβαίνουν πολύ εύκολα στους 
οργανισμούς. Σε αυτό το σημείο είναι που, πρώτα πρέπει 
να γνωριστείτε μεταξύ σας λίγο καλύτερα, να 
ενημερωθείτε για ένα τμήμα των δομών, και έπειτα 
πρέπει να προσέξετε. Υπήρχαν κάποιες συγκρούσεις στην 
αρχή. Συγκρούσεις εντός του συλλόγου, ακόμη και στο 
διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, με τέτοιο τρόπο, ώστε 
ορισμένοι να αισθανθήκατε άβολα. Υπήρχαν, επίσης, 
γυναίκες και άνδρες. Υπήρχαν, επίσης, αρκετές γυναίκες 
που ένιωσαν μειονεκτικά από τους άνδρες, και ούτω 
καθεξής. Αυτό είναι λογικό. Και φυσικά υπήρχαν, επίσης, 
μερικά άτομα που αποχώρησαν. Για μένα, αυτό που είναι 
σημαντικό μετά από όλα αυτά, είναι πώς εάν υπάρξει 
σύγκρουση ή διαφωνία, θα τη διαχειριστείτε με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην παραμείνει κανένα τραύμα ή 
σημάδι.” (Friends of Freiburg-Isfahan, σελ. 5)



Διαχείριση Λειτουργίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Προκλήσεις: Κίνδυνος 
αυτό-εκμετάλλευσης

Εθελοντική εργασία σημαίνει αυτό-
εκμετάλλευση. Οπότε, η μείωσή της μέσω 
της επαγγελματοποίησης είναι σημαντική:

➢ “Δυστυχώς. όμως, όπως είπα, δεν έχουμε λάβει καμία 
χρηματοδότηση. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον 
οποίο μας ήταν πολύ δύσκολο να υλοποιήσουμε τα 
πάντα σε εθελοντική βάση. Όταν πραγματοποιούμε ένα 
μεγάλο έργο όπως αυτό το συνέδριο, φυσικά 
δημιουργούμε εφαρμογές, και με αυτές τις εφαρμογές 
λαμβάνουμε χρήματα. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι τόσο 
μεγάλο, όσον αφορά τα έξοδα των υλικών. Όμως, όλο 
αυτό συνεπάγει έξοδα ταξιδιών, διανυκτερεύσεις, και ούτω 
καθεξής. Επίσης, κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή την 
εργασία. Και δεν λαμβάνεις χρήματα για αυτή την 
υποχρέωση και τον χρόνο προετοιμασίας. Αυτό 
σημαίνει ότι έχουμε την τιμητική υποχρέωση να 
προετοιμάσουμε τόσο μεγάλα έργα, και ήδη έχουμε 
εξαντλήσει τις δυνάμεις μας. Αυτό δεν λειτουργεί πια. 
Πρέπει να γίνουμε πιο επαγγελματίες, και αυτό που 
παρατήρησα, τον τελευταίο καιρό, είναι ότι όλο και 
λιγότεροι άνθρωποι διαθέτουν χρόνο για εθελοντική 
εργασία.” (Female lawyers without borders, σελ. 6-7)



Διαχείριση Λειτουργίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Προκλήσεις: Κίνδυνος 
αυτό-εκμετάλλευσης/το να είσαι “γυναίκα αρχηγός”

➢“Από το σπίτι μου, έχω μάθει να είμαι πολύ καλά οργανωμένη, 
γεγονός που με έχει βοηθήσει αρκετά. Διαθέτω αυξημένες δυνατότητες 
προγραμματισμού, πρόβλεψης, και επικοινωνίας με ανθρώπους 
διαφορετικών περιοχών, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Καθώς δεν 
εργαζόμουν, και ήμουν σε θέση να διαχειριστώ τον χρόνο μου, είχα 
περισσότερες ευκαιρίες στο να διαμορφώσω τον εαυτό μου σε αυτό. 
Ναι, τότε, δεν πρέπει να φοβάσαι να συναντήσεις έναν διαφορετικό 
πολιτισμό, και ναι, τότε, ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι παρόν. 
Και το όλο θέμα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν δεν διέθετα 
μία πολύ μεγάλη ομάδα. Στην αρχή ήταν λιγότεροι, αλλά στη 
συνέχεια όλο και αυξάνονταν. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που με 
βοηθάνε. Μία μεγάλη, θα έλεγα, κοινότητα, γύρω από όλο αυτό. Είμαι 
η μοναδική, μου αρέσει αυτός ο όρος, γυναίκα αρχηγός, που 
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, έχοντας αρκετή βοήθεια σε 
διαφορετικά επίπεδα”. (Guldusi/German-Afghanistan Initiative, σελ.
6-7)

Το να στηρίζεστε και να βασίζεστε σε άλλους 
εθελοντές ή σε μία κοινότητα αποτελεί μία 
σημαντική πτυχή της βιωσιμότητας μίας 
κοινωνικής επιχείρησης, σε συνδυασμό με τα 
κίνητρα, την έγκαιρη ευελιξία, την οικονομική 
εξασφάλιση και τη διατήρηση του 
ενθουσιασμού ζωντανό:



Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραβάσεων - Χρήσιμο να 
γνωρίζετε

Καθώς μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις, είναι 
σημαντικό να ορίσετε αρμοδιότητες, όπου είναι 
εφικτό, έτσι ώστε να καθοριστούν σαφείς όρια 
ανάληψης ευθυνών για τη λήψη αποφάσεων.

➢Πώς εμπλέκεται το Διοικητικό Συμβούλιο; Ο 
καλύτερος τρόπος είναι η συμμετοχή του σε 
στρατηγικά ζητήματα.

➢Δημιουργήστε επιτροπές εντός του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη φροντίδα του προσωπικού, της 
χρηματοδότησης, του μάρκετινγκ κ.λπ.

➢Καθώς η κοινωνική επιχείρηση μεγαλώνει, 
αναθεωρήστε τη δομή διαχείρισης.

➢"Φυσικά υπάρχουν εμπόδια. Μικρές αναταραχές 
τύπου, όταν μία ομάδα ατόμων ενώνεται, και αυτή η 
ομάδα αποτελείται από πολλά ανεξάρτητα μέλη, το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να την 
διαρθρώσετε. Και μόλις γίνει αυτό, υπάρχει μία 
ιρανική παροιμία που λέει ότι, "Όταν πέντε Ιρανοί 
κάθονται μαζί, υπάρχουν έξι απόψεις".”(Friends of 
Freiburg-Isfahan, σελ. 5)



Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραβάσεων - Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες παρατίθενται από τις 
προηγούμενες γυναίκες επιχειρηματίες: 

✓Η κατανόηση, η προσαρμοστικότητα και οι ικανότητες 
δραστηριοποίησης, όταν αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τύπους 
χαρακτήρων, είναι εξίσου σημαντικές με τις καθημερινές δεξιότητες 
διαχείρισης. Αποτελούν ικανότητες που οδηγούν και εμπνέουν τους 
ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. 

✓Οι πηγές στήριξης - από την οικογένειά σας, τους συνομήλικούς σας, 
τους φίλους σας, τα δίκτυά σας, τους χρηματοδότες σας, συμβουλές και 
καθοδήγηση κ.λπ. - είναι, επίσης, πολύτιμες, ειδικά στον τομέα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία βασίζεται κυρίως στην 
εθελοντική εργασία. 

✓Η ενδυνάμωση άλλων
εργαζομένων/εθελοντών/μελών/ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν γρήγορα τις σωστές αποφάσεις, και να μαθαίνουν πώς να 
διατηρούν τον ενθουσιασμό και το πάθος τους, είναι, επίσης, κεντρικής 
σημασίας.

Αξίζει να το γνωρίζετε! 

Δημιουργήστε μία ομάδα ή ένα δίκτυο.

➢ Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, η υποστήριξη 
μίας ισχυρής ομάδας, η οικοδόμηση ενός δικτύου 
και η εξεύρεση των κατάλληλων ατόμων με τις 
σωστές δεξιότητες αποτελούν σημαντικά ζητήματα, 
όταν διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση/κοινωνική 
επιχείρηση.  

Υποστηρικτικά εργαλεία για τη βιωσιμότητα μίας 
κοινωνικής επιχείρησης.

➢ Από τη στιγμή που μία επιχείρηση λειτουργήσει, 
εργαλεία όπως η δράση και τα επιχειρηματικά 
σχέδια είναι απαραίτητα, καθώς, επίσης, και ένα 
χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα καλύπτει χρονικά 
όλα όσα απαιτούνται για να γίνουν. Καθώς τα 
πράγματα αλλάζουν συνεχώς, είναι, επίσης, 
απαραίτητο ένα σύστημα αναθεώρησης της 
προόδου. 



Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραβάσεων - Επικοινωνία και δημιουργία της 
σωστής κουλτούρας

Όπως μπορέσαμε να δούμε προηγουμένως, είναι 
σημαντικό, οι πληροφορίες να διαβιβάζονται ομαλά 
μεταξύ των εργαζομένων/εθελοντών και των φορέων 
λήψης αποφάσεων. Είναι απαραίτητο, να βρεθεί ένας 
τρόπος επικοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, όπως 
συναντήσεις ομάδων, υπομνήματα, πίνακες 
ανακοινώσεων, ιδιωτικές συναντήσεις και ούτω καθεξής, 
έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται αποκλεισμένος, 
καθώς οι άνθρωποι επικοινωνούν με διαφορετικούς 
τρόπους. 

Για παράδειγμα, σε δομές δημοκρατικής 
διακυβέρνησης, θα μπορούσαν εύκολα να προκύψουν 
συγκρούσεις σε οργανισμούς, όταν η διάρθρωση και οι 
ρόλοι δεν είναι σαφώς καθορισμένοι. 

Δεδομένου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνδυάζουν, 
ως επί το πλείστων, την εταιρική κουλτούρα με την τάση 
προς διαφοροποίηση, η εξισορρόπηση τους θα 
μπορούσε να είναι δύσκολη. Έτσι, η εφαρμογή των 
σωστών αξιών και συναισθημάτων είναι αρκετά 
σημαντική. Η αφοσίωση της ομάδας εξαρτάται από το 
στόχο της κοινωνικής επιχείρησης και την τάση της προς 
διαφοροποίηση. 

Το έργο μίας κοινωνικής επιχείρησης διαθέτει, επίσης, πολιτικές 
επιπτώσεις, υψηλή ορατότητα, και τάση προς διαφοροποίηση:

➢“Σε μία τέτοια οργάνωση, κάποιος έχει την ευκαιρία, όχι 
μόνο να κερδίσει ή να αποκτήσει κάτι, αλλά και να δώσει. 
Και όπως μόλις είπα, αυτή η ταυτόχρονη ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών, είναι αρκετά σημαντική. Ήμουν 
μέλος μίας αντιπροσωπείας δώδεκα δικηγόρων, από το 
2015 και έπειτα. Είχαμε πάει στο Μεξικό, στην πολιτεία του 
Guerrero, την φτωχότερη περιοχή της χώρας, στην οποία οι 
γυναίκες καταπιέζονται, δηλαδή βιάζονται, για λόγους 
εθνικής κάθαρσης. Αλλά με μία άλλη έννοια, χρηματοδότες 
θέλουν να επενδύσουν σε αυτές τις περιοχές, να 
ξεφορτωθούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και να το 
πραγματοποιήσουν όλο αυτό χωρίς κανένα αντάλλαγμα, 
μέσα από τις γυναίκες. Έτσι, συγκεκριμένες ομάδες ξεκινούν 
με τη βία κατά των γυναικών, τον βιασμό ή την εξαφάνιση 
ανδρών, και στη συνέχεια με τις γυναίκες που αναζητούν 
αυτούς τους άνδρες. Αυτό που είχαμε να κάνουμε σε αυτό 
το έργο, σαν ομάδα διεθνών δικηγόρων, ήταν να πάμε εκεί 
και να κοινοποιήσουμε την κατάσταση. Η κοινοποίηση είναι 
πάντα σημαντική. Για την εστίαση ενός προβλήματος, το 
οποίο αδυνατούμε να λύσουμε τοπικά, το μεταφέρουμε σε 
διεθνές επίπεδο, όπως ακριβώς πράξαμε στο Μεξικό. Σε 
αυτό το σημείο, θέλω να πω, επίσης, ότι η θέση της 
γυναίκας, ανάμεσα σε μία μικτή κοινωνία, δεν καθορίζεται 
μόνο από μία οργάνωση και το έργο αυτής, αλλά και από 
την πολιτική.’’ (Female lawyers without boarders, σελ. 8-9) 
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Χρήσιμα Βίντεο-Συνδέσεις

Sarah Stevenson: Πώς να παρακολουθείτε 
και να αξιολογείτε μία Κοινωνική 
Επιχείρηση

Sarah Stevenson: Οι ενδιαφερόμενοι 
στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
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Χρήσιμα Βίντεο-Συνδέσεις

Η Karen Lynch, ιδρύτρια της Belu Water, προσφέρει συμβουλές για
το τι χρειάζεται, για να οικοδομήσετε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα
και να εισχωρήσετε στην καταναλωτική αγορά, ως μία κοινωνική
επιχείρηση.
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