Κοινωνικός Αντίκτυπος:
Τι µετράµε, τι αναφέρουµε και πως;

Η αποτύπωση Κοινωνικού Αντίκτυπου ως εργαλείο για
τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

•

Υπευθυνότητα

•

Διαφάνεια

•

Τεκμηρίωση

•

Παρακολούθηση και έκθεση προόδου

•

Διαχείρηση και εύρεση (οικονομικών) πόρων

•

Παραγωγή προτάσεων χάραξης πολιτικής

•

Διαχείριση και παρακολούθηση αποτελέσματος

•

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

sharply from mainstream enterprises and traditional non-profit organisations/ social economy
entities.
Each of the above dimensions were operationalised by developing a set of core criteria – reflecting the
minimum a priori conditions that an organisation must meet in order to be categorised as a social
enterprise under the EU definition (Figure 1). The following core criteria were established:
The organisation must engage in economic activity: this means that it must engage in a
continuous activity of production and/or exchange of goods and/or services;
must pursue an explicit and primary
social aim: a social aim
is oneεργαλείο
that benefits society; για
Η αποτύπωση ItΚοινωνικού
Αντίκτυπου
ως
It must have limits on distribution of profits and/or assets: the purpose of such limits is to
prioritise
the social aim over profit making;
τις
Κοινωνικές
Επιχειρήσεις
It must be independent i.e. organisational autonomy from the State and other traditional forprofit organisations; and,
It must have inclusive governance i.e. characterised by participatory and/ or democratic
decision-making processes.
Figure 1: European social enterprise
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The Impact Measurement Process

The five steps of social impact measurement

1. Στόχοι
2. Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών
3. Μέτρηση αποτελεσμάτων π.χ. παράμετροι IRIS

Source: EVPA

EVPA and its Knowledge Centre are supported by:

4. Επαλήθευση & Αποτύπωση Αντίκτυπου (ποιοτικά, ποσοτικά)
5. Παρακολούθηση & ΈΈκθεση
Reporting Standard, SROI etc.)

(Αποτύπωση των δεδομένων π.χ. Social

Δείκτες
Αντίκτυπος:
Μακροπρόθεσµο
π.χ. Μείωση
ανεργίας

Διαδικασία
αποτύπωσης

Source:	
  UNICEF,	
  adapted	
  from	
  Patton	
  1997:220.

Εκροές:
Βραχυπρόθεσµο

Αποτέλεσµα:
Μεσοπρόθεσµο,
π.χ. Αλλαγή
συµπεριφοράς

Source:	
  ΕVPA

Σηµειώσεις
• Δημιουργία νοοτροπίας έκθεσεων για τον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
ενδυναμώνοντας την διαφάνεια των Κοινωνικών Επιχειρήσεων αλλά και την διακυβέρνηση
τους

• Εργαλείο για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

• Προβληματισμός για το κατά πόσο ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταφραστούν σε
ποσοτικά δεδομένα και vice versa

• Ανάγκη για μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση των άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται και
συνεργατική διάθεση -> Οι αλλαγές στην κοινωνία προκύπτουν από μια σειρά δραστηριοτήτων

Eυρωπαϊκή Διάσταση
• Ιούνιος 2013 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Μέτρηση
Κοινωνικού Αντίκτυπου βασισμένη στην προσέγγιση της EVPA
• Ειναι αποτέλεσμα των εργασιών της Ομάδας Επειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
- Ομάδα Εμπειρογνωμόνων SBI
• Προσαρμόσιμο στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις αλλά και υποψήφιους επενδυτές αλλά και τις
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας
• Περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Eυρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC) για τις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Κοινωνική Οικονομία
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