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INFORMATII 

LABORATORUL ANTREPRENORILOR SOCIALI DIN REGIUNEA CENTRU 

 

Despre Antreprenoriat Social si Inovare Sociala 

De la antreprenoriat la antreprenoriat social 

Antreprenoriatul social este domeniul care poate schimba direcția în care se 

îndreaptă, de ceva vreme, mediul de afaceri dominat de business-uri lacome 

îndreptate spre profit. Ei bine, poate sună a exagerare dar, într-adevăr, 

antreprenoriatul social, pe lângă a fi un concept chic, este și un fenomen care poate 

aduce lumea business-ului mai aproape de oameni. 

Pentru început, care e diferența dintre un antreprenor orientat spre business și un 

antreprenor social? 

Antreprenorii orientați către business se concentrează pe profit prin satisfacerea 

nevoilor clienților lor pentru a-și extinde influența business-urilor lor către un 

număr cât mai mare de clienți posibil. Ei fac asta, de cele mai multe ori, 

prin găsirea unor lipsuri într-o piață sau industrie și completarea acelor lipsuri cu 

oferta lor. 

Antreprenorii sociali, pe de altă parte, se concentrează  pe bunăstarea și 

dezvoltarea mediului și a comunității din care fac parte. Ei identifică bariere, 

obstacole și lipsuri în aceste medii sau în rândul oamenilor din aceste medii și 

acționează pentru a rezolva acele lipsuri. 

Cum se aplică principiile antreprenoriatului în mediul social? 

Pentru a avea succes ca și antreprenor social (succesul fiind rezolvarea barierelor 

și lipsurilor menționate mai sus, în definiție), există câteva principii care trebuie 

respectate și aplicate. Acele principii sunt, de asemenea, principii care stau la baza 

antreprenoriatului clasic, de business.  

1. Mindset-ul antreprenorial contestă tradițiile și valorile tradiționale  

Cei mai de succes antreprenori sunt cei care au făcut lucrurile „altfel”. Altfel față 

de cum se făceau până la ei și de aceea au reușit să schimbe direcția unor industrii și 

implicit felul în care trăim noi astăzi. Ei sunt vizionari și deși ar putea părea că se 

aruncă cu capul înainte, deciziile curajoase care contestă tradițiile sunt luate tocmai 

după ce analiza riguroasă le-a arătat că acest lucru este posibil. 
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2. Ambele tipuri de antreprenoriat cunosc piața și se folosesc de ea – unii 

pentru a face profit, ceilalți pentru a face o schimbare   

Antreprenorii sociali trebuie să se folosească de mecanismele care fac o industrie 

să se miște pentru a produce schimbarea socială. Acest lucru se face prin 

dezvoltarea de modele și planuri de business inovative și, cel mai important, 

sustenabile! 

3. Antreprenorii sunt umili dar țintesc sus!  

Una dintre caracteristicile principale ale antreprenorilor de succes este faptul că 

sunt umili. Ce înseamnă asta? Ideal, un antreprenor ar trebui să ia mereu în 

considerare faptul că ideea sa nu este perfectă și să fie deschis la toate părerile din 

jurul lui. Această umilință se traduce mai degrabă într-o deschidere la nou. Pe lângă 

aceasta, un antreprenor trebuie să aspire mereu la succesul afacerii, proiectului sau 

comunității sale. 

  

4. Antreprenoriatul îmbrățișează eșecul și incertitudinea  

A porni pe drumul antreprenoriatului fără a lua în considerare eșecul și fără a avea 

un mindset deschis spre experimentare este de-a dreptul ignorant. Într-o manieră 

oarecum stoică, mindsetul antreprenorilor de succes, atât al celor orientați către 

business cât și a celor sociali ne arată că secretul constă în felul în care abordezi 

eșecul atunci când el apare. Oricât de clișeic ar suna, eșecul este, într-adevăr, 

mama învățăturii în business și antreprenoriat. 

Tipuri de organizații din sfera antreprenoriatului social 

În funcție de trei factori: motivație, folosirea veniturilor și responsabilitate, pot fi 

identificate patru tipuri de organizații din sfera antreprenoriatului social. Cele 

patru tipuri de organizații se încadrează între două extreme – organizațiile non-profit 

tradiționale și organizațiile tradiționale pentru profit, businessurile obișnuite de care 

vorbeam la început. Așadar, după organizațiile tradiționale non-profit, primele din 

sfera antreprenoriatului social sunt: 

Organizațiile non-profit cu activități care generează venituri – aceste tipuri de 

organizații incorporează, pe lângă activitățile lor principale, și activități comerciale 

care generază venituri suplimentare. Toate veniturile sunt reinvestite în activtiatea 

organizației. 

Un astfel de exemplu vine de la grădina zoologică din Washington DC care vinde 

bălegarul elefanților ca și îngrășământ natural. Deși există profit, acesta este 
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nesemnificativ. 

Întreprinderi sociale – sunt acele organizații care au obiective sociale specifice 

care sunt scopul principal al organizației. Ele își propun să maximizeze atât profitul 

cât, mai ales, beneficiile aduse societății sau mediului înconjurător. Diferența dintre 

organizațiile non-profit menționate mai sus și întreprinderile sociale este că cele din 

urmă sunt operate ca un business. 

Dacă la exemplul anterior, bălegarul era vândut ca îngrășământ, la o grădină 

zoologică acesta este transformat în hârtie premium, de înaltă calitate care este 

vândută în lanțuri întregi de magazine, existând și angajați pentru întregul proces de 

producție a hârtiei. 

Business-uri responsabile social – Acestea sunt business-uri tradiționale pentru 

profit care sunt conștiente de elementul social și care  integrează sustenabilitatea în 

activitățile de business. Cei de la Lego, de exemplu, își îndreaptă de câțiva ani 

atenția spre schimbarea climatică și spre reducerea de deșeuri. În 2015 au 

investit 150 de milioane de dolari pentru aceste probleme și își propuseseră ca până 

în 2020 să treacă la energie regenerabilă. 

  

Corporații care practică responsabilitate socială – Acestea sunt, de asemenea, 

business-uri tradiționale pentru profit care practică responsabilitatea socială. Spre 

deosebire de business-urile responsabile social, corporațiile care practică 

responsabilitate socială chiar integrează acest element în activitățile lor. 

Un bun exemplu este Patagonia, o companie de haine pentru expediții care își 

construiește și produsele și procesele astfel încât acestea să țină cont de mediul 

înconjurător. 

  

Inovare socială 

Pentru început, definim inovarea ca și  aplicarea comercială cu succes a unei idei, 

prin procese care îmbunătățesc sau creează produse noi, servicii noi sau chiar 

industrii noi. O idee este inovativă doar în momentul în care este dezirabilă în 

rândul consumatorilor, fezabilă din punct de vedere tehnologic și viabilă din punct 

de vedere financiar.  

Inovarea socială este actul de a crea noi soluții (produse, servicii, modele, 

industrii, procese) care satisfac o nevoie socială, nevoie care fie nu era 

satisfăcută până atunci, fie nu era satisfăcută eficient și care duc la noi 

https://money.cnn.com/2015/06/23/news/companies/lego-sustainable-material/index.html
https://money.cnn.com/2015/06/23/news/companies/lego-sustainable-material/index.html
https://eu.patagonia.com/gb/en/home/
https://innovatingsociety.com/totul-despre-inovare-procesul-de-inovare-abordari-si-tipuri-de-inovare/
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capabilități și relații și o folosire mai eficientă a resurselor și valorilor. Așadar, 

inovarea socială mută accentul de la binele și nevoile individidului spre binele și 

nevoile societății. 

Spre deosebire de antreprenoriatul social și de întreprinderile sociale, inovarea 

socială este mai mult despre idee și concept. Dacă în cazul antreprenoriatului social 

este vorba de o mentalitate care este pusă în aplicare într-o întreprindere socială, 

printr-un model de business sustenabil, inovarea socială, ca și concept ține de idee. 

Ei bine, dacă este vorba de idee, inovarea socială apare de cele mai multe ori sub 

forma unor fonduri și proiecte la scară largă. O altă deosebire dintre inovarea 

socială și antreprenoriatul social este aceea că inovarea socială, ținând cont de idee 

și de proiect, satisface beneficiarul doar la un nivel superficial, în timp ce 

antreprenoriatul social îl învață pe beneficiar să își satisfacă singur nevoile. Acest 

lucru poate fi comparat cu proverbul – ” Dă-i unui om un pește și va mânca o zi, 

învață-l să pescuiască și va mânca în fiecare zi.” 

Pe lângă cele 5 trenduri care au influențat sfera inovării sociale în 2015, există și o 

listă cu trenduri pentru 2020. Astfel, acțiunile de inovare socială din acest an, sunt, 

în mare, orientate spre aceste direcții: 

1. Cele 17 scopuri pentru dezvoltare sustenabilă ale ONU 

2. Urbanizare  

3. Migrație 

4. Sisteme sociale 

5. Schimbări climatice 

6. Dezvoltare tehnologică 

7. Economie circulară 

8. Viitorul muncii 

Ei bine, pe lângă aceste 8 direcții, situația de la începutului anului cu siguranță a 

îndreptat atenția și către sectorul de sănătate publică. Vom vorbi despre astfel de 

exemple, și nu numai, în continuare. 

Concluzii. Ce trebuie să reții? 

Am încercat să prezentăm în acest articol toate conceptele importante atunci când 

vine vorba de aceste două domenii: Antreprenoriatul Social și Inovarea socială. Deși 

ambele se încadrează în aceeași sferă, atât modul de abordare a problemelor cât și 

activitățile derulate pentru rezolvarea acelor probleme fac diferența dintre cele două. 

Așadar, ce trebuie să reții? 
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•  Diferența dintre antreprenoriat social și antreprenoriat de business 

•  Cum se aplică principiile antreprenoriale în mediul social 

•  Modelul de business sustenabil 

•  Tipuri de business-uri și întreprinderi sociale 

•  Diferența dintre antreprenoriat și inovare socială. 

                                                                                                                                         

Istrate Malvina, 

                                                 expert elaborare materiale pentru platofrma online 

                                                                                                                              


