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women from ethnic minorities in social enterprise

1. Γιατί πρέπει να χρηματοδοτηθεί η Κοινωνική Επιχείρησή σας και πώς;

2. Ποιο είδος χρηματοδότησης είναι διαθέσιμο για 

την Κοινωνική Επιχείρησή σας;

3. Δημόσια χρηματοδότηση(Τοπική, Δημοτική, Περιφερειακή, Εθνική 

χρηματοδότηση)
4. Ιδιωτική χρηματοδότηση (Εταιρεία, Ιδρύματα, κ.λ.π.)

5. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

6. Συγκέντρωση κεφαλαίων

7. Crowdfunding

8. Δωρεά
9. Λογιστικές καταστάσεις (προβλήματα και λύσεις)

10. Διαδικτυακές Λύσεις: πλατφόρμες, διαδικτυακές λύσεις, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης

11. Πώς να δημιουργήσετε μία χρηματοοικονομική ομάδα.

12. Πώς να δημιουργήσετε μία “δημιουργική” ομάδα
13. Δημιουργήστε τη δική σας “Κοινωνική Επιχείρηση Ψηφιακής 

Εξιστόρησης” για την προώθηση της επιχείρησή σας.

14. Δημιουργήστε τη δική σας “Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης”

15. Πώς να μετρήσετε το αντίκτυπο των 

“Δραστηριοτήτων Χρηματοδότησης” σας.



1. Γιατί πρέπει να χρηματοδοτηθεί η Κοινωνική Επιχείρησή σας και πώς;

Είναι λογικό να μιλάμε για επένδυση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα; Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ένας
κοινωνικός επιχειρηματίας δεν πρέπει να καταφεύγει σε δωρεά και φιλανθρωπία, εκτός από το σημείο ίδρυσης
της επιχείρησης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζει από άλλους οργανισμούς στον
Τριτογενή Τομέα είναι η ικανότητα να πετύχει τον κοινωνικό σκοπό της, μέσα από ένα πρότυπο, το οποίο είναι
βιώσιμο στην αγορά. Mία κοινωνική επιχείρηση, η οποία συντηρείται από ιδιωτικές ή δημόσιες επιδοτήσεις, με
κάποιο τρόπο, είναι σε αντίφαση όσον αφορά τα παραπάνω. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να μιλάμε για
μία επιχείρηση, αλλά απλώς για έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό.

Σαν ιδέα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να καταλάβουν και ακόμη πιο δύσκολο να δημιουργήσουν.
Δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδος ή μόνο με την κοινωνική βελτίωση. Είναι ο συνδυασμός και των δύο, και
μόλις δημιουργηθούν, ο επικεφαλής πρέπει να μπορέσει να ισορροπήσει αυτές τις δύο αξίες.
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Διάφορες νέες πρωτοβουλίες και ευκαιρίες χρηματοδότησης έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως νέα 

πρότυπα και πλατφόρμες με σκοπό την αύξηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Υπάρχουν μερικές κοινωνικές τράπεζες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες στοχεύουν σε εταιρείες με 
επίκεντρο τη δημιουργία κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται για τη 

χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς μπορούν να ωφελήσουν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και 

ολόκληρη την κοινωνία.

women from ethnic minorities in social enterprise
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Όταν χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί μία ιδέα, ένα έργο, 
ή όπως στην περίπτωσή σας, μία κοινωνική επιχείρηση, 
πολλοί άνθρωποι τείνουν στην οικογένεια και στους 
φίλους τους ή στις προσωπικές τους καταθέσεις. Το 
πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι, σίγουρα, ότι 
δεν αναμένετε υποψήφιους επενδυτές, και ότι εσείς 
έχετε τον έλεγχο της επιχείρησης.
Σε συνδυασμό με αυτό, υπάρχουν πολλές ακόμη 
αποζημιώσεις ή επιχορηγήσεις, για τις οποίες μπορείτε 
να αιτηθείτε.
Δείτε μερικά παραδείγματα.

Διαβάστε περισσότερα:
#PlayEurope: HOW TO FINANCE YOUR BUSINESS

2. Ποιο είδος χρηματοδότησης είναι διαθέσιμο 
για την Κοινωνική Επιχείρησή σας;

https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/
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3. Δημόσια χρηματοδότηση(Τοπική, Δημοτική, Περιφερειακή, Εθνική χρηματοδότηση)

Εάν πραγματικά παρατηρήσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που 

συμβαίνουν στον κόσμο, θα επωφεληθούμε από τις χιλιάδες δυνατότητες ανάμεσα 

στην αμέτρητα-παράλογη σχέση των κερδοσκοπικών και μη οργανισμών.

Τα τελευταία χρόνια, οι εθνικές και τοπικές 

κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών, 

δείχνουν ενδιαφέρον προς τη διάδοση και 

την ισχυροποίηση της κοινωνικής 

οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός είναι 
να βοηθήσουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, 

τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή αυτές 

με μη-κερδοσκοπική υπόσταση.

Πώς; Μέσω χορήγησης μικρών δανείων, τα 

οποία σχετίζονται με τα κανονικά τραπεζικά 
δάνεια, και, σε μερικές περιπτώσεις, 

χορηγίες χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Παρακολουθήστε το βίντεο

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Watch+the+video
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Ποιος θα χρηματοδοτήσει τη νέα σας 
επιχείρηση;: ''FFF Friends, 
Family...Fools‘’ (Φίλοι, Οικογένεια...Σύντροφος)
Αυτή είναι, πιθανώς, η πιο συνηθισμένη 
χρηματοδότηση μίας κοινωνικής επιχείρησης: 
ίσως είναι η πιο απλή και η λιγότερο χρονοβόρα. 
Το μειονέκτημα είναι πως η απόκτηση 
κεφαλαίου με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
οδηγήσει σε απρόβλεπτα προβλήματα, όπως το 
γεγονός ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι 
σύντροφοι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους μίας 
επένδυσης ή ενός δανεισμού χρημάτων.
Η καλύτερη επιλογή είναι ο συνδυασμός 
προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων. 
Διαβάστε περισσότερα

4. Ιδιωτική χρηματοδότηση

Ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησή σας, είναι να λάβετε 

μέρος σε ένα διαγωνισμό. Υπάρχουν αρκετοί γνωστοί κοινωνικοί 
και καινοτόμοι διαγωνισμοί, οι οποίοι ανταμείβουν τους διαγωνιζόμενους 
με χρήματα. Καθώς η νίκη δεν εγγυάται από μόνη της επιτυχία, οι 

διαγωνισμοί αποτελούν έναν τρόπο προσέλκυσης, αναγνώρισης, και 
γνωριμίας με νέους ανθρώπους με σκοπό να συνεργαστούν.

Ρίξτε μία ματία στους διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι αναζητούν 
επιχειρηματίες που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.

https://www.bbva.com/en/major-international-contests-are-looking-for-entrepreneurs-who-want-to-change-the-world/
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Οι ‘Επιχειρηματικοί Άγγελοί'' που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Εκτός από την 

οικονομική στήριξη, προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη 

και αξιοπιστία, αποδεικνύοντας ζωτική σημασία για 
την ανάπτυξη του Τριτογενή Τομέα στη χώρα.

Το σημαντικό για την προώθηση των επενδύσεων 

στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η αλλαγή της 

αντίληψης που έχει ο κλάδος για τους πιθανούς 
επενδυτές. "Οι περισσότεροι άνθρωποι στη 

βιομηχανία μας έχουν μια ακραία κριτική (και δικαίως 

άλλωστε) για τον συνηθισμένο καπιταλισμό. Αλλά 

υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τι συμβαίνει 

στην αγορά και τι συμβαίνει όταν ένας 
«Επιχειρηματικός Άγγελος» εμφανίζεται, 

προσφέροντας στην εταιρεία στο αρχικό στάδιο, το 

επιχειρηματικό κεφάλαιο που είναι ζωτικής σημασίας 

για την ανάπτυξή της, καθώς και την παροχή 

εμπειρογνωμοσύνης, δικτύου και αξιοπιστίας” David 
Floyd, ιδρυτής της Social Spider. Διαβάστε 

περισσότερα

4. Ιδιωτική χρηματοδότηση (Εταιρεία, Ιδρύματα, κ.πλ.)

Εκτιμώμενος αριθμός ενεργών ‘επιχειρηματικών αγγέλων'' σε επενδύσεις σε 

αρχικό στάδιο στην εμφανή και αφανή αγορά στην Ευρώπη από το 2011 ως το 

2018. Πηγή
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Ποιος πληρεί τις προϋποθέσεις 

για την Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση;

Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

είναι διαθέσιμη για όλων των 

ειδών εταιρειών, κάθε μεγέθους 

και κλάδου, που περιλαμβάνει 

επιχειρηματίες, νέες επιχειρήσεις, 

μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις. Ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοδότησης είναι διαθέσιμο: 

επιχειρηματικά δάνεια, μικρές 

χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και 

επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε 

χρόνο η ΕΕ στηρίζει 

περισσότερες από 200.000

επιχειρήσεις.

Πώς δουλεύει; 

Η απόφαση για την παροχή χρηματοδότησης από την ΕΕ θα ληφθεί από τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως 

τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή ‘’Αγγέλους'' επενδυτές. Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, τα τοπικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι χρηματοδότησης – το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και οι αμοιβές – καθορίζονται από αυτά τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα από τα πάνω από 1000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

για να μάθετε περισσότερα. Διαβάστε περισσότερα

5. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
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5. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που σχετίζονται με την ανεργία, 

τις κοινωνικές αδικίες και την κοινωνική ένταξη μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χρηματοδοτεί έργα, σχεδιασμένα να βοηθήσουν ανθρώπους με σκοπό να βελτιώσουν τις εργατικές τους

ικανότητες και τις προοπτικές επαγγέλματος. Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό ΤαμείοΠροσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στηρίζει τους απολυμένους εργαζόμενους μέσα από τα παγκόσμια εμπορικά 

πρότυπα, με σκοπό να βρουν μία άλλη δουλεία, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοδότηση 2021-2027. Η επιτροπή έχει προτείνει ένα ευκολότερο και πιο ενοποιημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ένα 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Ευρωπαϊκά προγράμματα για την Ανεργία και την Κοινωνική Ένταξη.Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκού επιπέδου χρηματοοικονομικό εργαλείο, 
σχεδιασμένο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποστηρίξει την ανεργία, την κοινωνική πολιτική και την εργατική 

κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»)

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Υποστηρίζει τις δράσεις των ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν υποστηρικτικά 

υλικά στους απόρους. Περισσότερες πληροφορίες

Κοινωνικός Διάλογος. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα έργα στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και των βιομηχανικών σχέσεων, τόσο σε 
ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο – υπό την προϋπόθεση ότι οι βιομηχανίες διαθέτουν επαρκώς ισχυρή πολυεθνική/ευρωπαϊκή διάσταση –
μέσω τριών κονδυλίων του προϋπολογισμού. Περισσότερες πληροφορίες

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Default.aspx
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=86
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.3.7.pdf
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Η Συγκέντρωση Κεφαλαίων 

ορίζεται (από το Επιχειρηματικό 
Λεξικό) ως η διαδικασία της 

αναζήτησης οικονομικής 

στήριξης και αποτελεί 
έναν ουσιαστικό τρόπο, για τους 

περισσότερους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 

συγκέντρωσης χρημάτων για την 

αποστολή του οργανισμού τους.
Η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι 

κάτι πολύ περισσότερο από το 

να ζητάτε απλώς χρήματα. 

Συνίσταται, επίσης, από 

τρόπους οικοδόμησης σχέσεων, 
υποστήριξης, 

και προσέλκυσης νέων χορηγών 

των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων.

6. Συγκέντρωση Κεφαλαίων Είδη Συγκέντρωσης Κεφαλαίων

Άμεσα. Είναι η πιο συνηθισμένη συλλογή χρημάτων, η οποία ξεκινά από την 

''εικόνα'' της κοινωνικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση 

κεφαλαίων καθορίζεται από το είδος της κοινωνικής επιχείρησης, το οποίο 

δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον δωρητή, εξασφαλίζοντας ότι οι 

οικονομικοί πόροι θα επενδυθούν σωστά.

Άμεσα στο έργο, όταν ο δωρητής παρακινείτε να προσφέρει χρήματα σε ένα 

συγκεκριμένο έργο.

Έμμεσα στο έργο, όταν υπάρχει ένας λειτουργικός μεσάζοντας (τηλεόραση, 

εφημερίδα, πλατφόρμες crowdfunding, κ.λπ.) που συγκεντρώνει κεφάλαια τα οποία, 

στη συνέχεια, δωρίζει σε μία κοινωνική επιχείρηση, για ένα συγκεκριμένο έργο. Στην 

περίπτωση αυτή, το επίπεδο προβολής των συνεργατών είναι σημαντικό. Η 

κερδοφορία της συνεργασίας θα σχετίζεται όχι μόνο με τη φήμη τους, αλλά, κυρίως, 

και με την ελκυστικότητα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Έμμεσα, όπου ο διαμεσολαβητής θα προωθήσει τα συγκεντρωμένα κεφάλαια σε 

μια κοινωνική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο διαμεσολαβητής πρέπει να 

εξασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας για σημαντικό χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να συνδέει το είδος της ωφελισιμότητας με αυτό της κοινωνικής 

επιχείρησης.
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6. Συγκέντρωση Κεφαλαίων

Το 2018, το Mind οργάνωσε μία εκστρατεία 

συγκέντρωσης χρημάτων, την ονομαζόμενη 

Crafternoon, όπου ζητούσε από ανθρώπους να 

οργανώσουν ένα ''απόγευμα συζήτησης 

ενδιαφερόντων'' με φίλους, και να συλλέξουν 
χρήματα για τον οργανισμό, που αγωνίζεται για να 

εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα πληχθεί από κάποιο 

πρόβλημα ή κακουχία. Μοιραστείτε το σαν το 

μυστικό διάδοσης καλών προσωπικών δράσεων

Το Make-A-Wish ανεβάζει όλα του τα βίντεο με 

ευχές στο κανάλι του στο YouTube. Επίσης,

δημοσιεύει όλες τις ευχές που πραγματοποίησε 

στην ιστοσελίδα του, και, συγχρόνως, μοιράζει αυτό 

το περιεχόμενο στο Facebook και στο Twitter. Το 
Make-A-Wish διαθέτει σελίδα στο διαδίκτυο, όπου 

μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να δείτε τα 

αποτελέσματα εδώ.

Το ''ALS Ice Bucket Challenge''

Ένα από τα πιο πετυχημένα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για χρηματοδότηση έργων, το ALS Ice 

Bucket Challenge είχε χιλιάδες συμμετέχοντες, 

απέκτησε εθνική κάλυψη από τον τύπο και 
συγκέντρωσε εκατομμύρια για την ιστοσελίδα 

του ALS.

''World Wildlife Fund: #endangeredemoji''

Το WWF ενθαρρύνει τους υποστηρικτές να 

κάνουν retweet μία εικόνα στο Twitter, η οποία με 

τη σειρά της, τους εγγράφει για να δωρίσουν 10 

πένες στερλίνας (περίπου 14 λεπτά) κάθε φορά 
που αναρτούν ένα από τα υπό εξαφάνηση 

''emojis''.

WWF ιστοσελίδα

https://www.mind.org.uk/get-involved/donate-or-fundraise/do-your-own-fundraising/crafternoon/
http://wish.org/about-us/making-a-difference/managing-funds
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://wwf.org/
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Crowdfunding: η πρακτική συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων, με σκοπό να προσφέρουν μικρά

χρηματικά ποσά, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα επιχειρηματικό έργο, συνήθως χρησιμοποιώντας 

το διαδίκτυο. Λεξικό Cambridge

7. Crowdfunding

Το crowdfunding είναι ένα είδος διαδικτυακής 

συγκέντρωσης χρημάτων.

Μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όσοι 

χρειάζονται να χρηματοδοτήσουν μια 

ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλανθρωπία ή 
επιχείρηση, έρχονται σε επαφή με πολλούς 

ανθρώπους που έχουν την ευκαιρία (και τη 

θέληση) να καλύψουν αυτή την ανάγκη, 

ακόμη και με μικρές δωρεές.
Γιατί Crowdfund? Κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Simon Walker

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/crowdfunding
https://youtu.be/hIO0KH9JfsE
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Kickstarter

Το Kickstarter είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα 
σχετικά με το crowdfunding, Γνωστό για τη βοήθειά του 

στις τεχνολογικές και δημιουργικές επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί τα έργα τους πριν πάρουν κάποιο δάνειο 

ή αποκτήσουν επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια 
δολάρια, για περισσότερα από 182,000 (μέχρι τον 

Ιούνιο του 2020) χρηματοδοτούμενα έργα, από το 
2009. Οι πιθανοί χρηματοδότες μπορούν να 

περιηγηθούν σε μια σειρά από δημοσιευμένα 

σχήματα τεχνών και ταινιών.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Indiegogo 

Οι χρήστες του Ιndiegogo, συνήθως, οργανώνουν 
εκστρατείες για τεχνολογικές καινοτομίες, δημιουργικές 

εργασίες και κοινωνικά έργα. Η πλατφόρμα 
του λειτουργεί παρόμοια με αυτή του Kickstarter, εκτός 

από το ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά, ένα μοντέλο 

χρηματοδότησης.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Patreon

Το Patreon είνα δημοφιλές στους δημιουργούς 
περιεχομένου, όπως οι YouTubers, οι podcasters, και 

οι bloggers. Σε αντίθεση με την εφάπαξ δωρεά, εδώ 
υπάρχει ένα μοντέλο συνδρομής όπου οι θαμώνες 

συνεισφέρουν ένα καθορισμένο ποσό χρημάτων κάθε 

μήνα ή κατά την εγγραφή. Η ιστοσελίδα επιτρέπει 
στους καλλιτέχνες να σχηματίσουν σχέσεις με τους 

θαυμαστές τους, και οι δημιουργοί μπορούν ακόμη και 
να παραδώσουν αποκλειστικό περιεχόμενο στους 

συνδρομητές τους, ως κίνητρο για να συνεχίσουν τη 

χρηματοδότησή τους. Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί 
καλύτερα, αν μοιράζεστε τη δουλειά σας στην 

προσωπική σας πλατφόρμα. Διαφορετικά, οι 
εγγεγραμένοι έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη 

συνδρομή τους, αν οι δημιουργοί δεν παράγουν 

περιεχόμενο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

GoFundMe

Θα έχετε σίγουρα δει τη χρήση της 
χρηματοδότησης GoFundMe στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, για 
καταστάσεις εκτάκτης ανάγκης και φιλανθρωπικά 

θέματα, αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν, επίσης. Η ιστοσελίδα του, συλλέγει 
2.9% τέλη επεξεργασίας και 30 λεπτά για κάθε 

δωρεά. Δεδομένου ότι δεν αποτελεί σελίδα συλλογής 
κεφαλαίων, διατηρείτε τα κέρδη. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν τέλη χρηματοδότησης για εκείνους που

διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Causes

Τo Causes αποτελεί παγκοσμίως τη μεγαλύτερη 
διαδικτυακή πλατφόρμα εκστρατείας, με στόχο τα 

κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα. Πρόκειται για 
ένα κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων, που θέλουν να κάνουν τη 

διαφορά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Διαθέτει 

πάνω από 186 εκατομμύρια χρήστες σε 156 διαφορετικές 
χώρες. Η ιστοσελίδα είναι ιδανική για τους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι θέλουν να 
οικοδομήσουν μια κοινότητα δωρητών, χωρίς να 

δαπανήσουν πάρα πολλά χρήματα και πόρους για τη 

δικτύωση. Λόγω διαφημίσεων, το Causes είναι δωρεάν για 
τους χρήστες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CircleUp

Εάν δημιουργείτε ένα καταναλωτικό λογότυπο, τότε αξίζει 
να κοιτάξετε το CircleUp, το οποίο έχει συλλέξει 260 $ για 

196 νέες επιχειρήσεις. Προσφέρει, συγχρόνως, ίδια 
κεφάλαια και πιστωτικές χρηματοδοτήσεις. Παρέχει 

μία πλατφόρμα δικτύωσης με ειδικούς, εμπόρους λιανικής 

πώλησης και επιχειρηματίες. Μπορείτε, επίσης, να 
συνδεθείτε με διαπιστευμένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν 

καθαρή αξία τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων και 
ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 200.000 δολαρίων. Άλλα 

προνόμια είναι η πρόσβαση σε ειδικές γραμμές πίστωσης 

και οι πληροφορίες της αγοράς χρησιμοποιώντας το Helio, 
λειτουργία του CircleUp - βασισμένη στην τεχνολογία 

μάθησης για τη δημιουργία επιχειρηματικών 
στρατηγικών. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.patreon.com/
https://www.gofundme.com/
https://www.causes.com/
https://circleup.com/
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Μπορούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις να αποδεχτούν τις δωρεές;
Οι φιλελεύθερες δωρεές, που ονομάζονται πιο απλά δωρεές, είναι ένας από 
τους τρόπους με τους οποίους μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να συλλέξει 
κεφάλαια ή αγαθά σε είδος για τις δραστηριότητές της.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα ''δώρο'', έτσι δεν πρέπει να υφίσταται 
ανταλλαγή, αλλά η προθυμία από την πλευρά του ενός να κάνει μια πράξη 
γενναιοδωρίας προς το άλλο.
Υπάρχουν φορολογικές εκπτώσεις για όσους κάνουν δωρεές σε 
συνεταιρισμούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με μετρητά είτε με 
περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων) και δεν 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φορολογικής δήλωσης κάθε 
φορολογούμενου, καθώς θεωρούνται μη εμπορικά έσοδα.
Οι εισφορές, οι δωρεές, οι συνδρομές και οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο 
εισόδημα θεωρούνται, επίσης, εισοδήματα που προέρχονται από μη 
εμπορικές δραστηριότητες. Από την άλλη, οι παροχές αγαθών και υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται έναντι καταβολής ειδικών τελών θεωρούνται 
εμπορικές δραστηριότητες
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Μοντέλα ''Give-Back'' για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Άλλη μία καθιερωμένη μορφή δωρεάς είναι το ''give-back'': μία ευκαιρία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις να λάβουν 
βοήθεια και για τις εταιρείες να δωρήσουν και να μεταβιβάσουν. Δείτε μερικά επιτυχημένα μοντέλα ''give-back'':

Buy-One-Give-One
Αυτό το είδος διαπραγμάτευσης έχει πολλές διαφορετικές 
παραλλαγές, αλλά η ιδέα είναι, ουσιαστικά, η ίδια: ένας 
καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν, όπως τα παπούτσια, 
και η εταιρεία δίνει το ίδιο προϊόν σε μειονεκτούντα 
άτομα. 
Το ''Twice as Warm'' παρέχει χειμωνιάτικη 
ενδυμασία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέσω της 
διαδικασίας ''Wear One, Give One''. Όταν αγοράζετε 
καπέλα, γάντια, ή κασκόλ, η ίδια ενδυμασία που αγοράζετε 
δίνεται σε οικογένειες και άτομα της περιοχής που δεν 
μπορούν να τα αγοράσουν από μόνοι τους.” Source.

Buy Some and We’ll Donate Some Money
Σε αυτό το είδος κοινωνικής επιχείρησης, οι καταναλωτές 
αγοράζουν προϊόντα, και ένα μέρος των κερδών ή 
ολόκληρα τα κέρδη δωρίζονται.

Το έργο One World Play : Όταν αγοράζετε ένα ''One World Futbol'', 
δωρίζετε το 5% της τιμής της αγοράς σε οργανισμούς που βοηθούν 
τους νέους σε μειονεκτική θέση να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι. 
Πηγή.

http://twiceaswarm.com/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
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“Αυτή είναι η ιστορία της Gemms, η κοινωνική επιχείρηση CasaAfrica, αυτή τη στιγμή, προσφέρει φαγητό σε 

άστεγους ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στη δωρεά αγαθών από διάφορες εταιρείες''.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο

https://youtu.be/1THRunYmvys
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9. Λογιστικές Καταστάσεις

Πριν τον προγραμματισμό και τη σύνταξη ενός προϋπολογισμού, 

είναι σημαντικό να καταλάβετε τι πόρους διαθέτετε και πώς να τους 

προσαρμόσετε, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 

διευθυνθούν βάσει λογικών και συνειδητών επιλογών.

Το αρχικό στάδιο των οικονομικών είναι να συμπεριλάβει τις 

χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις στην καθημερινή 

διαδικασία. Αυτό αποτελεί σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό 

της πρόβλεψης των δαπανών, του κόστους χρηματοδότησης και 

της πρόβλεψης των εσόδων από την κοινωνική επιχείρηση και 
οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των 

οικονομικών είναι σημαντικός, καθώς είναι αρκετά δύσκολο, εάν 

χρειαστεί, να εντοπίσει και να εξασφαλίσει μία ασφαλή οικονομική 

εναλλακτική λύση μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση και τον 

προγραμματισμό τωνοικονομικών της κοινωνικής σας επιχείρησης

Είστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη μιας κοινωνικής 
επιχείρησης, αλλά δεν είστε αρκετά σίγουροι πώς να 

διαχειριστείτε τη σύνταξη ενός κοινωνικού επιχειρηματικού 
σχεδίου; Αυτή η εκπαίδευση, με εισηγητή τον καθηγητή της 
HBS, Allen Grossman, παρέχει βασικά εισαγωγικά στοιχεία 

ενός κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και 
προσεγγίσεις για το πώς να οικοδομήσετε το εγχείρημά σας.

Παρακολουθήστε το βίντεο

http://www.businesswestsussex.co.uk/storage/downloads/resource_factsheet6managingyourfinances_1450716901.pdf
https://youtu.be/YUP1pH9pjzQ
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Διαχείριση Οικονομικών: Κοινωνική Επιχείρηση και 

Κέρδος

Εδώ βρίσκεται ένας μικρός οδηγός για το πώς να 

διαχειριστείτε τα οικονομικά μίας κοινωνικής επιχείρησης.
Εγχειρίδιο Κοινωνικής Επιχείρησης

Θετική Επιχείρηση

Ένα Κοινωνικό Λογιστικό Πλαίσιο

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο

https://socialenterprisetoolkit.ie/chapter-6-managing-finance/
https://www.youtube.com/watch?v=GGzpOEd1c-Y
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10. Διαδικτυακές Λύσεις: πλατφόρμες, διαδικτυακές λύσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν να μοιραστούν πολλά 
παραδείγματα μαζί σας, καθώς είναι υπεύθυνες για τη 
δημιουργία θετικών αλλαγών, και γιατί οι διαφορετικές 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν 
ποικίλους τρόπους προβολής. Αλλά φροντίστε να μην 
επεκταθείτε σε πολλές πλατφόρμες. Σκεφτείτε μία 
πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία το 
κοινό-στόχο σας αφιερώνει περισσότερο χρόνο.

Αναπτύξτε τη στρατηγική του οργανισμού σας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης

Διαθέτει ο οργανισμός σας στρατηγική στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης; Εάν όχι, είστε κάτι παραπάνω από ''μόνοι''. Ενώ 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν υιοθετηθεί από πολλές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις, 

πολλές είτε ακόμη προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, είτε 

αναρωτιούνται πώς να τις ξεκινήσουν. Διαβάστε 

περισσότερα

https://www.the-sse.org/resources/sustaining/developing-your-organisations-social-media-strategy/
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10. Διαδικτυακές Λύσεις: πλατφόρμες, διαδικτυακές λύσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εφαρμόστε τεχνικές του Μάρκετινγκ σε ένα προϊόν 

κοινωνικής επιχείρησης:

Leah McPherson, ιδρύτρια του οργανισμού Cultivate 

London, εργαζόμενη της SSE ως Network Manager

Ο John T. Trigonis, ο συγγραφέας του 

“Crowdfunding για δημιουργούς ταινιών: Ο τρόπος 

για μία πετυχημένη κινηματογραφική εκστρατεία'', 

θα παρουσιάσει πώς όλοι εμείς συνεισφέρουμε στη 

δημιουργία ενός ακόμη πιο δυνατού κόσμου, και θα 

μεταδώσει, επίσης, μερικές εμπιστευτικές 

συμβουλές και τακτικές, έτσι ώστε να σας δώσει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε το όραμά σας.

https://youtu.be/tGb7bQKtA3o

Παρακολουθήστε το βίντεο

Watch the video
https://youtu.be/cfhA2syWMlk
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11. Πώς να δημιουργήσετε μία χρηματοοικονομική ομάδα.

Η ελλειπής ή ανεπαρκής πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια για τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, αρκετά χρηματοοικονομικά εργαλεία 
έχουν προωθηθεί μέσω του προγράμματος EaSI και 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων. Επιπλέον, η τεχνική βοήθεια του EaSI - η 

οποία προηγουμένως καθοδηγούνταν μόνο από παρόχους 

μικροπιστώσεων - έχει επεκταθεί, με σκοπό να προσφέρει 
την στοχοθετημένη στήριξη χρηματοδότησης στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις.

Εάν είστε αβέβαιοι για τα λογιστικά σας, σκεφτείτε το 

δίκτυό σας, το οποίο ίσως περιλαμβάνει έναν λογιστή, 

έναν χρηματοοικονομικό διαχειριστή ή σύμβουλο.

Μπορείτε να βασιστείτε σε κάποιον που γνωρίζει, ή 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να 
στηριχτείτε από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Εδώ βρίσκονται ορισμένα παραδείγματα:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16913&langId=en
https://www.eif.org/news_centre/publications/efsi-equity-social-impact-leaflet.htm
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11. Πώς να δημιουργήσετε μία χρηματοοικονομική ομάδα.

Κατά την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης θα υπάρξουν 
πολλές νέες προκλήσεις και κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει 
να ληφθούν. Πώς εξασφαλίζετε ότι κάνετε τις σωστές 
επιλογές, ώστε να πετύχετε τον αντίκτυπο που επιθυμείτε; 
Έχοντας δίπλα σας κάποιον με επιχειρηματική εμπειρία, που 
μπορεί να προσφέρει καλές συμβουλές, μπορεί να είναι ένα 
θεόσταλτο δώρο. Και γι' αυτό, χρειάζεσαι έναν μέντορα.

Βρείτε έναν μέντορα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Έχουμε, επίσης, ανακαλύψει ότι 

η Inspire2Enterprise, μία υποστηρικτική 

υπηρεσία για κοινωνικές επιχειρήσεις, 

διαθέτει μερικές πολύ καλές συμβουλές.

Διαθέσιμη βοήθεια- Οικονομική στήριξη 
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και 
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Η υποστήριξη θα επικεντρωθεί κυρίως στα 
οικονομικά των οργανισμών σας, αλλά θα 
διαμορφωθεί γύρω από την ανάγκη σας ως 
οργανισμός.

https://www.the-sse.org/resources/starting/finding-social-enterprise-mentor/
https://www.inspire2enterprise.org/
https://www.bvsc.org/news/help-available-financial-resilience-support-charities-and-social-enterprises-birmingham
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12. Πώς να δημιουργήσετε μία ''δημιουργική'' ομάδα

Πώς θα σας βρουν οι υποψήφιοι πελάτες; Πώς θα 
δημιουργήσετε την αφοσίωση των πελατών στο προϊόν 
που προσπαθείτε να προωθήσετε;

Σε έναν ψηφιακό κόσμο, το να διαθέτετε μία ιστοσελίδα 
είναι το προφανές σημείο εκκίνησης. Εάν ο 
προϋπολογισμός σας δεν καλύπτει έναν σχεδιαστή 
ιστοσελίδων, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε σελίδες, όπως 
οι Wix και Squarespace, οι οποίες δημιουργούν τον 
ιστοχώρο σας με έναν απλό και διαισθητικό τρόπο. Δεν 
χρειάζεστε τεχνικές γνώσεις.
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12. Πώς να δημιουργήσετε μία ''δημιουργική'' ομάδα

4 Τρόποι για να αυξήσετε τη διαδικτυακή 

παρουσία σας και να βρείτε 

περισσότερους πελάτες.

Για τους περισσότερους πελάτες του 21ου 

αιώνα, η πρώτη τους γνωριμία με μία 
επιχείρηση γίνεται μέσω διαδικτυακής 

αναζήτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μια 

ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο. Αυτό, όχι 

μόνο αυτό θα αυξήσει τη φήμη της 
επωνυμίας σας, αλλά θα σας καθιερώσει και 

ως πρότυπο. Και τα δύο μπορούν να 

βοηθήσουν περισσότερους πελάτες 

να ανακαλύψουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα 

που παρέχετε. Διαβάστε περισσότερα

Είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά, οπότε τώρα 
ήρθε η ώρα να φέρετε τους πελάτες που θέλετε.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο

https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2016/02/04/4-ways-to-grow-your-online-presence-and-find-more-customers/
https://youtu.be/fQ9RTyzc18I
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13. Δημιουργήστε τη δική σας “Κοινωνική Επιχείρηση Ψηφιακής Εξιστόρησης” για 
την προώθηση της επιχείρησή σας.

Η παρουσίασή σας πρέπει να πει στους επενδυτές αυτό που θέλουν να μάθουν. 

Ο στόχος σας είναι να είστε τόσο άνετοι με την επιχείρησή σας που θα επιδείξετε 
το πάθος σας για την ιδέα και τον αντίκτυπο που θα έχει η επιχείρηση αυτή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, πριν αποφασίσουν να δωρίσουν ή αν θα αγοράσουν 
ένα προϊόν, προτιμούν να αναζητήσουν διαδικτυακά και όχι μέσω διαφήμισης. 

Δεν θέλουν κάποιος να τους πουλήσει κάτι, γι' αυτό και οι μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις πρέπει να ενισχύσουν τις γνώσεις του κοινού τους, να τους 
ακούσουν, να τους εκπαιδεύσουν και να κάνουν διάλογο μαζί τους.

Είναι απαραίτητο να μπείτε στη θέση του άλλου: όταν μιλάτε για οποιοδήποτε 

προϊόν, κατανοείτε πού και πότε πρέπει να διατεθεί στην αγορά, αλλά και στο 
μυαλό των καταναλωτών. Ακόμη και όταν πρόκειται για κοινωνικό πρόβλημα ή 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό, η κατάσταση είναι η ίδια. Είναι απαραίτητο να 

έχετε μια σαφή αποστολή και να μεταδίδετε ένα εξίσου σαφές μήνυμα. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν συσχετίσεις που δεν θυμάστε, επειδή το κοινό δεν είναι 

σε θέση να συνδέσει τον οργανισμό με τη δραστηριότητα που εκτελεί ή επειδή η 
επικοινωνία είναι ασυνεπής και τα μηνύματα είναι συγκεχυμένα.

Εξιστορήστε την αποστολή σας, την ιστορία σας και τις ελπίδες σας μέσα από το 
βίντεο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση.

Παρακολουθήστε το βίντεο

https://youtu.be/5NAT2cRkIPo
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13. Δημιουργήστε τη δική σας “Κοινωνική Επιχείρηση Ψηφιακής Εξιστόρησης” για την 
προώθηση της επιχείρησή σας.

Μια ιστορία μπορεί να ειπωθεί σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και πολιτισμών. Μπορεί 

να εμπνεύσει, να προσελκύσει ή να ανταποκριθεί σε κάτι σημαντικό στη ζωή των 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι μη κερδοσκοπικοί πρέπει να εργάζονται για να 

συνδεθούν με το κοινό μέσω της αφήγησης.
Δείτε όλες τις ιστορίες μας στο κανάλι YouTube:

Παρακολουθήστε το βίντεο Παρακολουθήστε το βίντεο Παρακολουθήστε το βίντεο

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos?view_as=subscriber
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
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15. Δημιουργήστε τη δική σας “Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης”

Τα δίκτυα ως εργαλεία συνεργασίας, εκμάθησης και 

αναγνώρισης δημοσίου ενδιαφέροντος

Η κοινωνική επιχείρηση διαθέτει χαρακτηριστικά που 

μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινωνικού 

κεφαλαίου και της κοινωνικής ευημερίας. Μέσω της 

δικτύωσης, είναι εφικτή η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ 

ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι μοιράζονται κοινωνικούς 

στόχους, αυξάνοντας τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Οι 

σχέσεις μεταξύ κοινωνικής επιχείρησης και κοινωνικής 

ευημερίας σημαίνουν την επίτευξη ενός στόχου, ο οποίος 

περιλαμβάνει μία πληθώρα σχέσεων και αναπτυξιακών 

στόχων, με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας των κοινωνικών αναγκών, πέρα από τις 

παραδοσιακές επιχειρηματικές μεθόδους και τις συνήθεις 

προσδοκίες.

Οι επιπτώσεις είναι σίγουρα οικονομικές, π.χ. επιτρέπουν την ροή πόρων και πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και 

τοπικών κοινωνιών, αλλά, και κοινωνικές. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, μεθοδολογιών και καινοτόμων 

αποτελεσμάτων σε εκείνους τους τομείς υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας.

Αν και αυτό γίνεται, αρχικά, μέσω της δικτύωσης μεταξύ παρόμοιων οργανισμών, η συμβολή στη δημιουργία κοινωνικού 

κεφαλαίου εξαρτάται, στην πραγματικότητα, από πολλούς παράγοντες εκτός του Τρίτου Τομέα. Οι παράγοντες 

αυτοί συμπεριλαμβάνουν τους φορείς χάραξης πολιτικής, μέσω ''στρογγυλών τραπεζών'' ή εργαστήρια και τις παραδοσιακές 

επιχειρήσεις.
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15. Δημιουργήστε τη δική σας “Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης”

Πώς η συνεργασία μπορεί να ευνοήσει την κοινωνική επιχείρηση.

Ο τραπεζίτης επενδύσεων James Maduekeh μοιράζει εικόνες από το νέο του έργο, οι οποίες θα 

προσφέρουν στους νέους ανθρώπους μορφές επενδύσεων και ομίλους καταθέσεων διαδικτυακά. 

Υπαινίσσεται ότι υπάρχει μία τεράστια δύναμη στη συνεργασία και στο διαδίκτυο, και κυρίως όταν 

χρησιμοποιούνται από νέους ανθρώπους. Ο James Maduekeh είναι ο ιδρυτής της Young Bright Minds
Africa, μίας κοινωνικής επιχείρησης, η οποία παρέχει μία συλλογική πλατφόρμα για νέους Αφρικανούς. Ο 

Maduekeh είναι, επίσης, ένας άριστος τραπεζίτης επενδύσεων στην πόλη Λάγκο.

Παρακολουθήστε το βίντεο

https://youtu.be/1c4YcOcAhWo
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15. Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο των “Δραστηριοτήτων Χρηματοδότησης” σας.

Η μέτρηση του δικού σας αντίκτυπου μπορεί 

να είναι δύσκολη, καθώς εξαρτάται από τη 

φύση της επιχείρησης. Μιλάμε για πράγματα 

που συνήθως δεν είναι μετρήσιμα: πώς 

μπορείτε να μετρήσετε τη βελτίωση στην 

ψυχική υγεία, για παράδειγμα; Αλλά οι 

πληροφορίες για το αντίκτυπο μπορούν να σας 

βοηθήσουν να αποφασίσετε, εάν η επιχείρησή 

σας είναι αποδοτική, και αν όχι, να σας 

βοηθήσουν να γνωστοποιήσετε τι να αλλάξετε. 

Εάν λάβετε θετικά αποτελέσματα, αυτό θα είναι 

υπέροχο για να προσελκύσετε νέους 

επενδυτές, αλλά και για το μάρκετινγκ, καθώς 

αυτό δείχνει ότι η ιδέα σας δουλεύει.

Πώς να το κάνετε αυτό;

Η ταυτοποίηση και η συνεργασία με σχετικούς 

ενδιαφερόμενους είναι το κλειδί στην μέτρηση 

του αντίκτυπου.

Ενημέρωση για την κλιμάκωση του αντίκτυπου της 

πολιτικής των κοινωνικών επιχειρήσεων προς την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.oecd.org/employment/leed/Policy-brief-Scaling-up-social-enterprises-EN.pdf
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15. Πώς να μετρήσετε το αντίκτυπο των “Δραστηριοτήτων Χρηματοδότησης” σας.

Έχετε, πιθανώς, ακούσει την επιχειρηματική φράση, "δημιουργήσαμε ένα 

κοινωνικό αντίκτυπο". Ή οι πελάτες λένε "Προτιμώ να αγοράσω από εταιρείες 

που κάνουν τη διαφορά"... αλλά τι εννοούν; Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα κοινωνικό αντίκτυπο; Και πιο σημαντικό, πώς μπορείτε να μετρήσετε το 

αντίκτυπο αυτό;

Παρακολουθήστε το βίντεο

https://youtu.be/KDCYc_0h13g
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women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/


Πηγές Αναζήτησης
https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/#money

https://www.youtube.com/watch?v=mx9MEuxoWn0&feature=youtu.be

https://www.forbes.com/sites/richwinley/2015/08/21/friends-family-fools-who-will-you-get-to-fund-your-startup/#2ca2a7cd3abb

https://www.bbva.com/en/major-international-contests-are-looking-for-entrepreneurs-who-want-to-change-the-world/

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/sep/13/social -investment-angel-investors

https://www.statista.com/statistics/439247/business-angels-numbers-europe/

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=t8E6hq0swqy-tEEn9GQaS1n3MikMOkcMQ9j88D5zi90HW2TBI9ri! 
1562859047?execution=e1s1&locale=en

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm#shortcut-4

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9114&furtherNews=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

https://image.freepik.com/free-vector/speech-sign-text-quiz -time-vector-illustration_7087-892.jpg
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Πηγές Αναζήτησης
https://emergentdigital.com/social-enterprise-digital-marketing/

https://www.inspire2enterprise.org/finance-social-enterprise/

https://www.the-sse.org/resources/starting/finding-social-enterprise-mentor/

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16913&langId=en

https://www.eif.org/news_centre/publications/efsi-equity-social-impact-leaflet.htm

https://www.propertycasualty360.com/2019/08/05/mentor-more-earn-more/?slreturn=20200629121934

https://www.squarespace.com/

https://www.wix.com/

https://www.businessknowhow.com/uploads/onlinepresence-500.png

https://www.pngwing.com/en/free-png-moskm

https://www.youtube.com/watch?v=p9ubN8cLH6E

https://www.mobiletransaction.org/wp-content/uploads/2019/11/squarespace-review-ecommerce.jpg

https://www.androidplanet.it/wp-content/uploads/2019/03/wix-website-speed.jpg

https://d3npc921eoaj06.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/05/04125158/Design-Thinking-1.jpg

https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2016/02/04/4-ways-to-grow-your-online-presence-and-find-more-customers/#4aca13bb3a92

https://www.youtube.com/watch?v=fQ9RTyzc18I

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bJf2a8gv8qA&feature=emb_title

https://www.beezy.net/wpcontent/uploads/2017/01/3PhasesBlog.png

https://www.scnsoft.com/_default_upload_bucket/how-to-derivebenefit-from-corporate-social-networking-1.png
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