
 
 

Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 3.1.3  

Δραστηριότητα 5. Γράψτε τη δήλωση αποστολής σας 

Εκτιμώμενος χρόνος: 1 - 2 ώρες 

Τύπος εργασίας: ομαδική εργασία 

Πηγή: εργαλειοθήκη κοινωνικών επιχειρήσεων. 2017. Ένας πόρος για κοινότητες και 

άτομα που δημιουργούν μια κοινωνική επιχείρηση στην Ιρλανδία 

 

 

1. Εισαγωγή 

Το πρώτο βήμα για κάθε κοινωνική επιχείρηση είναι να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε να 

πετύχετε, ποια είναι τα κίνητρά σας και τι θα κάνετε για να τα πετύχετε. 

Πρέπει να έχετε μια καλά καθορισμένη επιχειρηματική ιδέα που να επικοινωνεί καλά τι 

κάνετε, πώς το κάνετε και γιατί το κάνετε.  

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή μιας πρόκλησης γίνεται η κοινωνική αποστολή των 

οργανισμών. 

 

2. Καθορισμός του προβλήματος/ της αιτίας/ της ανάγκης σας 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά καταλήγουν στο ερώτημα "Γιατί;". Αυτό το ερώτημα 

είναι γενικά αυτό που τις διαφοροποιεί από μια κανονική επιχείρηση. Το θέμα σας ή ο 

σκοπός σας μπορεί να είναι ένα κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή οικονομικό ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Οι 

δικαιούχοι είναι εκείνοι που θα επωφεληθούν πρωτίστως από την κοινωνική σας 

επιχείρηση. 

Άσκηση 1: Η αιτία σας 

Θα πρέπει να καταλάβετε το ζήτημα που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε για να το 

κατανοήσετε καλύτερα. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα συστατικά στοιχεία του σκοπού 

σας. Ας ξεκινήσουμε με μια απλή άσκηση. 



 
 

 

 

3. Όραμα, αποστολή και αξίες 

Μπορείτε απλώς να ξεκινήσετε την κοινωνική σας επιχείρηση, αλλά χωρίς σαφή 

κατεύθυνση ή χωρίς να θέσετε εφικτά καθήκοντα, είναι πιθανότερο να αποτύχετε παρά 

να πετύχετε. 



 
 

Το όραμα αφορά πραγματικά το "γιατί" του οργανισμού σας. Είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε 

από εκεί. 

 

 

 

Άσκηση οράματος: Το όραμα είναι ο κόσμος που επιδιώκει να δημιουργήσει ο 

οργανισμός σας. Από την προηγούμενη άσκηση, θα πρέπει να έχετε εντοπίσει το ζήτημα 

που προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε. Σε αυτή την άσκηση, θα δούμε τρόπους ανάπτυξης 

ενός οράματος.  

Ίσως σας φανεί χρήσιμο να θέσετε ένα χρονοδιάγραμμα στο όραμά σας. Όταν το πετύχετε, 

μπορείτε πάντα να γράψετε ένα άλλο! Για παράδειγμα: "Μέχρι το 2025 το Youth Cafe μας 

θα είναι ο μεγαλύτερος και πιο δημοφιλής πάροχος συμβουλών, κατάρτισης και 

ενθάρρυνσης στην πόλη του Δουβλίνου σε νέους που επιδιώκουν να βελτιώσουν τη ζωή 

τους και τις ευκαιρίες τους". 

Εργαστείτε για να αναπτύξετε τις λέξεις και τις φράσεις που περιγράφουν καλύτερα την 

κοινωνική σας επιχείρηση. 



 
 

• Βεβαιωθείτε ότι το χρονικό πλαίσιο είναι εντός των επόμενων 5 έως 10 ετών. 

• Φανταστείτε πώς θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της εφημερίδας για τις επιτυχίες 

σας 

• Μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν το μήνυμά σας; 

• Τολμήστε να είστε διαφορετικοί και να το κάνετε πραγματικότητα 

Άσκηση αφήγησης: Φανταστείτε ότι σας δόθηκαν τέσσερα λεπτά για να μιλήσετε για την 

κοινωνική σας επιχείρηση. Προσπαθείτε να πείσετε τους ανθρώπους για κάτι που πρέπει 

να γίνει και σας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσετε τη λύση σας. 

Δοκιμάστε να πείτε μια ιστορία που κάνει τα εξής: 

• Φέρνει τους ανθρώπους σε ένα ταξίδι 

• Δίνει στους ανθρώπους μια αίσθηση του προβλήματος 

• Ποιος είναι πιθανότερο να επηρεάζεται από το ζήτημα 

• Πώς θα το λύσετε; 

• Ποιος είναι ο αντίκτυπος της λύσης σας; 

• Έχετε ένα ερώτημα, ένα βασικό μήνυμα που θέλετε να αφήσετε στους ανθρώπους  

• Υπάρχει ένα "ερώτημα" ή ένα "κάλεσμα για δράση" που θέλετε να αφήσετε στους 

ανθρώπους 

 

4. Αποστολή 

Τώρα που έχετε ένα όραμα, πρέπει να ασχοληθείτε με το πώς θα το επιτύχετε. Μια 

δήλωση αποστολής επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στο να δώσει μια σύντομη εικόνα 

των εσωτερικών λειτουργιών και των στόχων του έργου σας. 

Η δήλωση αποστολής σας πρέπει να είναι σύντομη, συγκεκριμένη και μετρήσιμη. 

Επεκτείνει τη δήλωση του οράματός σας, ενημερώνοντας τον αναγνώστη για το πώς 

σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή που πιστεύετε ότι απαιτείται. 

Στις κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορεί επίσης να περιγράφεται ως "κοινωνική αποστολή". 

Εάν έχετε μια κοινωνική επιχείρηση, η δήλωση αποστολής σας θα είναι φυσικά 

επικεντρωμένη στους κοινωνικούς σκοπούς σας. 

Άσκηση αποστολής: Γράψτε στον εαυτό σας μια δήλωση αποστολής που να λέει: 



 
 

 

Η δήλωση αποστολής πρέπει να σημαίνει κάτι για εσάς και για όλους όσους έρχονται σε 

επαφή με τον οργανισμό σας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποιος, το πώς και το τι. Για 

παράδειγμα: 

"Το Dublin City Youth Cafe συνεργάζεται με τους νέους για να τους προσφέρει 

εξατομικευμένα προγράμματα που τους βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες και στόχους 

και να έχουν το χώρο και την υποστήριξη για να τους επιτύχουν. Αυτό το επιτυγχάνει 

φέρνοντας κοντά τους καλύτερους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, μέντορες και 

συμβούλους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον". 

 


