
 
 
 

Modul 3 – Poglavlje 3.1.3  

Aktivnost 5. Napišite svoju izjavu o misiji 

Vrijeme trajanja: 12 sati 

Vrsta posla: grupni rad 

Izvor: Priručnik za socijalno poduzetništvo. 2017. Resurs za zajednice i pojedince koji 

osnivaju socijalno poduzeće u Irskoj 

https://www.socent.ie/  

 

1. Uvod 

Prvi korak za svako socijalno poduzeće je jasnoća što se želi postići, koji su vaši motivi i što 

ćete učiniti da ih postignete. 

Morate imati dobro definiranu poslovnu ideju koja dobro komunicira što radite, kako to 

radite i zašto to radite.  

Rješavanje problema ili izazova postaje socijalna misija organizacije. 

2. Definiranje vašeg problema/uzroka/potrebe 

Socijalna poduzeća se često svode na pitanje 'Zašto?'. Ovo je pitanje općenito ono što ih 

razlikuje od redovnog poslovanja. Vaš problem ili vaš cilj može biti socijalno, ekološko ili 

ekonomsko pitanje koje se mora riješiti. Važno je identificirati tko su korisnici. Korisnici su 

oni koji će prvenstveno imati koristi od vašeg socijalnog poduzeća. 

Vježba 1: Vaš cilj 

Morat ćete razumjeti problem s kojim se pokušavate suočiti kako biste ga bolje razumjeli 

Morat ćete se usredotočiti na komponente svog cilja. Počnimo s jednostavnom vježbom 

3. Vizija, misija i vrijednosti 

Možete jednostavno pokrenuti svoje socijalno poduzeće, ali bez jasnog smjera ili 

postavljanja ostvarivih zadataka vjerojatnije je da ćete propasti nego uspjeti. 

Vizija stvarno proizlazi od  'Zašto' vaše organizacije. Korisno je početi tamo. 
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Vježba vizije: Vizija je svijet koji vaša organizacija želi stvoriti. Iz posljednje vježbe trebali 

ste identificirati problem s kojim se pokušavate pozabaviti. U ovoj vježbi pogledajmo načine 

razvoja vizije.  

Možda će vam biti od pomoći postaviti vremenski okvir svojoj viziji. Kad to postignete, 

uvijek možete napisati još jednu! Na primjer: 'Do 2025. naš Youth Cafe bit će najveći i 

najpopularniji pružatelj savjeta, obuke i poticaja mladim ljudima koji žele poboljšati svoje 

živote i mogućnosti u Dublinu.' 

Radite na razvijanju riječi i izraza koji najbolje opisuju vaše socijalno poduzeće. 

 Budite sigurni da je  vremenski okvir unutar sljedećih 5 do 10 godina. 

 Zamislite kako bi novinski naslov mogao glasiti o vašim uspjesima 

 Mogu li ljudi razumjeti vašu poruku? 

 Usudite se biti drugačiji i učinite to stvarnim 

Vježba pripovijedanja: Zamislite da ste dobili četiri minute da održite govor o svom 

socijalnom poduzeću. Nastojite uvjeriti ljude u nešto što treba učiniti i dobili ste priliku da 

iznesete svoje rješenje. 

Pokušajte ispričati priču koja čini sljedeće: 

 Vodi ljude na putovanje 

 Daje ljudima osjećaj problema 

 Tko je najvjerojatnije pogođen problemom 

 Kako ćeš to riješiti 

 Kakav je utjecaj vašeg rješenja? 

 Imate li upit, ključnu poruku s kojom želite da ljudi odu 

 Postoji li 'pitaj' ili 'poziv na akciju' s kojim će ljudi otići 

 



 
 

4. Misija 

Sada kada imate viziju, morate raditi na tome kako će se ona ostvariti. Izjava o misiji puno 

je više usredotočena na davanje kratkog uvida u unutarnje djelovanje i ciljeve vašeg 

projekta. 

Vaša izjava o misiji mora biti kratka, konkretna i mjerljiva. Proširuje vašu izjavu o viziji, 

informirajući čitatelja o tome kako planirate izvršiti promjenu za koju vjerujete da je 

potrebna. 

U socijalnim poduzećima možete je opisati i kao svoju socijalnu misiju'. Ako imate socijalno 

poduzeće, vaša će izjava o misiji naravno biti usredotočena na vaše društvene ciljeve. 

Vježba misije: Napišite si izjavu o misiji koja kaže: 

 

Izjava o misiji mora nešto značiti vama i svima koji dolaze u kontakt s vašom organizacijom. 

Trebao bi uključivati tko, kako i što. Na primjer: 

'Dublin City Youth Cafe radi s mladima kako bi im pružio personalizirane programe koji im 

pomažu razviti vještine i ciljeve te prostor i podršku za njihovo postizanje. To čini 

okupljanjem najboljih mladih radnika, mentora i savjetnika u sigurnom okruženju s 

podrškom.' 

 


