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Relaționarea afacerilor sociale 

 

Ce este rețeaua de întreprinderi sociale? 

Rețelele conectează organizații comunitare întreprinzătoare, întreprinderi sociale și antreprenori 

sociali care operează într-o anumită zonă geografică (regională, națională, internațională). 

Rețelele se pot conecta, de asemenea, într-un anumit sector (de exemplu - agricultură, turism, 

alimentație, tineri, persoane în vârstă) sau care sunt uniți de un scop,  misiune socială sau de 

mediu comună (fără adăpost, materiale plastice oceanice, sărăcie alimentară). 

Rețelele oferă membrilor o platformă pentru a interacționa cu alte persoane cu aceleași idei, 

pentru a pune întrebări, a împărtăși idei și experiențe și a identifica oportunități de lucru 

împreună. Evenimente precum conferințe sau evenimente de relaționare sunt o modalitate 

excelentă de a putea face conexiunile corecte și de a vă construi rețeaua. 

Rețelele de întreprinderi sociale (SEN) pot conecta indivizi și organizații din diferite comunități, 

întreprinderi sociale și locații, unde au posibilitatea de a lucra împreună, au o voce colectivă și 

acces la resurse, consiliere și sprijin de la egal la egal. 

 

De ce este important acest lucru pentru întreprinderile sociale mici, conduse de 

comunitate? 

Întreprinderile sociale la nivel local sau conduse de comunitate beneficiază de faptul că sunt 

membre a unei rețele de întreprinderi sociale, deoarece oferă acces la resurse comune, expertiză, 

contacte și sprijin de la egal la egal. Ca indivizi sau organizații individuale, accesul la cunoștințe, 

resurse și sprijin este mult mai limitat. 

Situarea într-o locație rurală și îndepărtată poate adăuga provocări specifice zonelor rurale, deci 

este important să aveți o platformă pentru a discuta și a împărtăși cu persoane și organizații 

similare, abordările, soluțiile și experiențele dvs. de a face față provocărilor comune. 

 

 

 

Localizarea georgrafică, câteodată îndepărtată restricționează adesea capacitatea de a face 

discuta cu cineva din rețea în persoană sau de a participa la evenimente datorită constrângerilor 

financiare și de timp ale călătoriilor, astfel încât într-o rețea cu organizații din regiunea dvs. sau 

cu un accent rural, veți găsi probabil un număr mai mare de evenimente organizate local, 
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 evenimente bazate în locații rurale din 

apropiere sau oportunități de 

relaționare virtuală, mai degrabă decât 

prin evenimente organizate de rețele îndepărtate.  

 

Un exemplu al avantajelor aderării la o rețea: 

Senscot este agenția națională a Scoției care susține relaționarea afacerilor sociale. Aceștia au 

publicat această postare pe blog care au analizat impactul social și financiar al relaționării 

afacerilor sociale în Scoția.  

Studiul a comparat relațiile pe care indivizii și / sau organizațiile s-ar putea aștepta să le obțină 

prin aderarea la o rețea. Această comparație este prezentată în graficul de mai jos. Principalele 

cifre care vor rezulta din raport sunt că persoanele și / sau organizațiile care se alătură unei rețele 

de întreprinderi sociale se pot aștepta să realizeze: 

• De 10 ori mai mult conexiuni cu alte întreprinderi sociale și influențatori sectoriali. Aceasta 

echivalează cu o creștere de 900% a conexiunilor, doar prin aderarea la o rețea! 

• De 11 ori mai multe conexiuni cu influenceri și factori de decizie decât afaceri sociale din 

afara rețelei. Conexiunile înainte și după cu influencerii și factorii de decizie politică crește 

cu aproape 1000% după aderarea la o rețea! 

  

 

 

https://senscot.net/
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 Rețelele sunt extrem de utile pentru a 

vă permite să identificați potențiali 

parteneri cu obiective comune. Alte 

beneficii ale rețelelor includ abilitatea 

de a inter-tranzacționa, de a putea 

ajunge pe o piață mai largă și de a vă 

crește profilul în mod colectiv. 

 

Rețele existente 

Rețelele de întreprinderi sociale există 

la nivel local, regional, național și internațional. Membrii lor sunt conectați geografic (de 

exemplu, regiune sau municipalitate), temă (arte sau reciclare), misiune socială (angajabilitate 

sau abordarea singurătății), sau o combinație a acestora. 

  

 

Rețelele naționale reunesc toate tipurile de întreprinderi sociale și susținători sub o umbrelă 

pentru a crea o rețea, a face campanie, a face schimb de idei și a contribui la modelarea mișcării 

întreprinderilor sociale din țara respectivă. Apartenența la o rețea națională vă poate oferi o voce 

în procesul de elaborare a politicilor naționale și în deciziile guvernamentale care vă afectează 

mai mult întreprinderea și sectorul. 

Rețelele afacerilor sociale care au un accent național sau internațional oferă membrilor lor mai 

multă vizibilitate pe scena globală, permițându-le să se conecteze cu membri dintr-o serie de țări 

din întreaga lume și îmbunătățind accesul la colaborări și proiecte internaționale. 

 

Cum identific rețele de afaceri sociale la care să mă alătur? 

O căutare rapidă pe Google a rețelelor de întreprinderi sociale din zona dvs. (locală, națională) 

sau din cadrul sectorului dvs. vă va oferi un punct de plecare pentru unele cercetări. Consultați 

linkurile de mai jos pentru documente informative despre rețelele de întreprinderi sociale la care 

ați putea lua în considerare aderarea la nivel internațional, în Europa și la nivel național. 

Aderarea la o rețea locală vă va ajuta 

să vă conectați la rețea și să vă 

conectați cu întreprinderile sociale și 

antreprenorii din zona dvs. de care s-

ar putea să nu fiți deja conștienți. De 

asemenea, vă va ajuta să influențați 

factorii de decizie locali, inclusiv 

reprezentanții politici, consilierii 

locali, ofițerii consiliului și mass-

media locale, pentru a-i face 

conștienți de succesele, nevoile și 

ideile dvs. 
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 ➢ Rețele Internaționale  

➢ Rețele Europene 

➢ Rețele finlandeze  

➢ Rețele scoțiene 

➢ Rețele românești  

 

Cum să îți construiești rețeaua  

Poate fi dificil să știi cum să îți construiești rețeaua, dar poate fi util să știi cum să identifici și să 

faci contactele corecte. 

 

Două lucruri cheie de reținut mai întâi: 

1. Rețeaua este un proces bidirecțional. Nu este vorba despre cererea de favoruri de la 

altcineva, ci despre crearea unor relații reciproc avantajoase. 

2. Fiecare contact pe care îl întâlniți ar trebui să vă conducă la contacte noi. Acesta este 

motivul pentru care se numește rețea și la fel ca o rețea, fiecare conexiune pornind în două sau 

mai multe direcții. Fii generos și cu partajarea propriilor contacte și prezintă-le reciproc 

persoanelor din rețeaua sau rețelele tale. 

 

Deci, cum întâlnești oameni cu aceeași idee? 

Multe întreprinderi sociale organizează evenimente de relaționare. Poate fi util să organizezi o 

sesiune în propria localitate și să inviți organizații să participe. Un program care include timp 

pentru prezentări (astfel încât toată lumea să afle cine participă, precum și discuții relevante, 

intercalate cu timp de relaxare / reîmprospătare pentru conversație și relaționare). 

Evenimentele de relaționare ajută organizațiile și antreprenorii să își construiască rețelele și să 

identifice oportunități de colaborare sau parteneriat. 

 

Idei de relaționare când participați la întâlniri cu mulți participanți, conferințe sau 

evenimente 

Participarea la evenimente de relaționare este o modalitate utilă de a întâlni indivizi și organizații 

cu aceeași idee și există câteva puncte importante de reținut: 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/International-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/European-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/National-Networks-Finland.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Scottish-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://ruralsehub.net/wp-content/uploads/2022/01/Romanian_Rural-and-or-Social-Enterprise-Networks.docx
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 • Pregătiți o scurtă prezentare 

- Care sunt principalele aspecte 

și provocări ale organizației 

dvs.? Fiți pregătit cu o scurtă poveste de succes 

despre ceea ce faceți. 

- Acesta ar trebui să fie de 1 min maxim, suficient 

pentru a da context, dar nu o supraîncărcare a 

informațiilor. 

 

• Prezentați câteva informații despre organizația 

dvs. sau oferiți cărți de vizită 

- Acestea pot fi utile pentru conversații și pot oferi câteva informații suplimentare. 

Nu simți că trebuie să le înmânezi tuturor, totuși, exact acolo unde ai avut o 

conversație poate fi cea mai bună abordare. 

 

• Identificați persoanele cheie cu care doriți să discutați 

- Folosiți-vă timpul cu înțelepciune și nu încercați să întâlniți cât mai mulți oameni 

posibil. Sesiunea introductivă poate fi cu adevărat utilă sau, dacă aveți informații 

despre cine este probabil să participe, puteți face o pregătire și puteți reține 

contactele pe care le considerați relevante. 

- Concentrați-vă pe realizarea câtorva relaționări bune, mai degrabă decât pe 

interacțiuni scurte. Câteva conexiuni bune sunt probabil mai memorabile și mai 

eficiente pentru urmărire și învățare. 

- Dacă aveți vreo provocare specifică sau activitate specifică cu care organizații 

similare s-ar putea identifica, aceasta este o bună oportunitate de a afla despre 

experiența și recomandările lor. 

 

• Nu uitați să ascultați și să vorbiți 

- Regula de aur la evenimentele de relaționare este să asculți mai mult decât 

vorbești. Fiind un ascultător angajat și activ vă va ajuta să puneți întrebările 

corecte și să luați în considerare modul în care informațiile și contactele făcute vă 

pot ajuta. 

- Întrebările pot include:  

o La ce proiecte lucrați acum? 
o Cum v-ați implicat într-o afacere socială? 
o Ați auzit de … (ex. de proiect relevant / finanțare / știri / altă comunitate)? 
o Ați auzit de … [ex. de proiect / finanțare / știri relevante]? 
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• Nu vă fie teamă să vă alăturați unei conversații 

- Nu este nimic în neregulă cu participarea la o conversație și așteptarea unei pauze 

naturale în discuție pentru a vă prezenta. 

- În majoritatea cazurilor, persoanele care vorbesc deja se vor bucura de întrerupere, 

deoarece le oferă șansa de a cunoaște pe cineva nou. Dacă simți că ai intrat într-o 

discuție serioasă, este bine să te scuzi politicos. 

 

• Luați notițe 

- Probabil că nu vă veți aminti detaliile importante, deci poate fi util să le scrieți. După 

ce ați întâlnit câțiva oameni, găsiți un colț liniștit pentru a lua notițe sau scrie câteva 

puncte cheie pe măsură ce mergeți mai departe. 

- Un prospect informativ sau dacă cineva v-a oferit o carte de vizită poate fi un loc util 

pentru a scrie notițe. De asemenea, puteți lua notițe separat, dar amintiți-vă numele 

și contactul, precum și câteva instrucțiuni, cum ar fi cine este persoana, ceea ce ați 

discutat și orice urmărire pe care doriți să o faceți. 

- Amintiți-vă că scopul unui eveniment de relaționare este de a vă conecta cu oameni cu 

interese comune, iar acest lucru va facilita continuarea relației cu aceștia. 
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• Follow-up 

- Dacă doriți să vă reconectați 

cu o altă persoană, asigurați-vă că o contactați câteva zile după eveniment. Dacă 

efectuați un apel telefonic sau prin e-mail, scrieți un mesaj personal ca de exemplu, 

menționând un subiect despre care ați vorbit. De asemenea, puteți urmări legăturile 

prin intermediul rețelelor sociale, cum ar fi cererile de prietenie pe Facebook sau 

LinkedIn sau Twitter. 

 

Construirea unei liste de contacte (cu informații despre contactele relevante) 

Construirea unei liste de contacte în rețea vă va ușura viața, ținând o evidență cuprinzătoare a 

tuturor contactelor dvs. într-un singur loc și vă va salva în situația în care încercați să vă amintiți 

detaliile de contact. Dacă aveți toate persoanele de contact într-un singur loc, vă va fi mai ușor 

să identificați cu cine să luați legătura sau, răsfoind lista de contacte, puteți realiza potențialul 

unui parteneriat între dvs. și ceilalți sau că ar trebui să le faceți cunoscute unele dintre contactele 

dvs. 

   

 

 

Lista dvs. de contacte din rețea ar trebui să includă informații de bază: numele, adresa de e-mail, 

organizația / compania; și orice detalii sau informații relevante despre acestea. O agendă de 

contacte este o modalitate de stocare a contactelor, dar poate fi dificil de actualizat. 

O modalitate utilă de a salva acest tip de informații poate fi într-o foaie de calcul Excel, unde 

puteți crea coloane, puteți introduce multe  date și puteți edita informații cu ușurință. Exemplul 

de mai jos oferă un format util care ar putea fi utilizat împreună cu suportul electronic (Excel) și 

pe hârtie (agenda) pentru a stoca informații. 

 

 

Nume: Ioana Popescu  

Adresă: Str. Republicii, nr. 123 

E-mai: ioanap@social.org 

Număr de telefon: 01234 56789 

Informații utile: Ultima întâlnire a avut loc la evenimentul de relaționare de la Helsinki. Are 

un interes pentru grupurile comunitare pentru vârstnici. Am vorbit despre vizite de învățare 

și despre beneficiile acestora pentru grupurile rurale. 

Revenire: să îl prezint pe Ion Ionescu de la Grupul de incluziune pentru vârstnici din 

România  - au un interes comun pentru o oportunitate de parteneriat. 
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Studii de caz 

 

➢ Rețeaua de alimente din sudul Estoniei (material redactat în limba engleză) 

• Oferă o imagine de ansamblu asupra Rețelei de Alimente Sud-Estone, care a sprijinit 

întreprinderile sociale din regiune, prin conectarea fermierilor, procesatorilor și 

comercianților pentru a îmbunătăți accesul întreprinderilor sociale mici și mijlocii 

rurale pentru a vinde unei populații mai mari. 

• Include o cronologie pentru a prezenta povestea rețelei. 

• Evidențiază punctele cheie de învățare, alinindu-se la titlurile din acest capitol. 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/South-Estonian-Food-Network-Case-Study.docx

