
                                                                                                                                                                                  

Evidentierea celui care va fi implicat 

Introducere 

Va exista o serie de oameni care vor fi implicați în întreprinderea dvs. socială, consiliul dvs. de 
conducere, personalul, voluntarii, comunitatea mai largă și părțile interesate.  

Întreprinderile sociale rurale se bazează adesea și beneficiază de sprijinul și implicarea 
localnicilor, care își pot oferi abilitățile voluntare și expertiză pentru a susține munca. În plus, 
pot exista roluri specifice de personal care sunt necesare pentru desfășurarea activității de 
întreprindere socială. Este important să definiți în mod clar rolurile și responsabilitățile 
persoanelor implicate în socialul dvs întreprindere, astfel încât toată lumea să știe ce se 
așteaptă de la ei în cadrul echipei mai largi.  

Multe întreprinderi sociale rurale au o capacitate limitată și funcționează cu un număr mic de 
voluntari și/sau personal. Din acest motiv, este important să ne asigurăm că timpul fiecăruia 
este disponibil utilizate în mod eficient și că sarcinile sunt atribuite persoanelor care sunt cele 
mai potrivite pentru a le îndeplini. Înțelegerea clară a ceea ce fac oamenii în organizație (dacă 
sunt ei personal sau voluntari) ajută, de asemenea, să se asigure că oamenii primesc sprijinul și 
formarea potrivite pentru rolurile lor. 

Consiliul sau Comitetul 

Un consiliu este un organism juridic care are responsabilitatea de a supraveghea guvernanța și 
strategia managementul întreprinderii sociale. Membrii consiliului pot fi numiți administratori, 
directori, consiliu membri, guvernatori sau membri ai comitetelor. Este datoria consiliului să 
ofere direcția strategică, să stabilească obiective organizaționale și să asigure asta organizația 
își atinge scopurile și scopul declarat.  

Consiliul este, de asemenea, responsabil pentru asigurându-vă că respectați legile și 
reglementările și pentru responsabilitatea în general comunitate. Este important să luați în 
considerare gama de experiență din întreaga comunitate mai largă și să urmăriți atrage oameni 
dintr-o gamă largă de medii și perspective care pot aduce abilități și expertiză. În special, ar 
trebui să cauți oameni care sunt: 

• Interesati și susținători in ceea ce faceți 

• Doresc să ajute cu abilitățile, expertiza și rețelele lor 

• sunt obiectivi și constructivi 

• sunt dispusi să înveți și să aduca noi perspective 

  



                                                                                                                                                                                  

Ar trebui să selectați persoane care să fie membri ai consiliului dvs. de administrație, deoarece 
nu sunt doar interesați proiectul dvs., dar aveți abilități sau expertiză relevante care pot ajuta 
întreprinderea. Problema scăderea populației în zonele rurale poate face acest lucru o 
provocare. S-ar putea să descoperi că trebuie să te uiți mai departe decât comunitatea dvs. 
locală pentru a aduce abilități, expertiză și perspective specifice.Guvernare, secțiunea „Cine 
face parte din corpul de conducere?” pentru mai multe informații.  

  
Roluri în bord 

Deși fiecare membru al consiliului are aceeași responsabilitate pentru întreprinderea socială, 
unii membri își asumă roluri specifice în consiliu, cum ar fi președinte, secretar și Trezorier. 
Aceste roluri diferite sunt prezentate mai jos: 

Președinte 

• Sprijinirea și supravegherea șefului de personal și acționarea ca un canal de comunicare 

între consiliu și personal 

• Pregătirea agendelor pentru întâlnire, în consultare cu personalul și alți membri ai 
consiliului și apoi să se asigure că întâlnirile sunt desfășurate eficient 

• Deținerea votului decisiv în cazul unei hotărâri împărțite 

• Asigurarea AGA și AGA se desfășoară în conformitate cu documentul de guvernare 

Trezorier 

• Supravegherea și raportarea cu privire la finanțele organizației 

• Prezentarea rapoartelor financiare și răspunsul la întrebări la întâlniri și AGA 

• A fi semnatar al oricăror tranzacții bancare majore 

• Legătura cu auditorii și examinatorii financiari pentru revizuirea anuală a conturilor 

• Acolo unde nu există un rol de personal responsabil de finanțe, acesta ar putea include și 
cartea păstrarea, emiterea chitanțelor pentru numerarul primit și ținerea evidenței 
numerarului plătit 

Secretar 

• Convocarea ședințelor și rezervarea sălilor 

• Gestionarea corespondenței și a fi semnatar de cec 

• Pregătirea agendelor pentru întâlniri (în consultare cu președintele) 

• Întocmirea proceselor-verbale ale întâlnirilor și asigurarea că informațiile de rezervă sunt 
disponibile atunci când este necesar 

  



                                                                                                                                                                                  

Diversitate  

Este important să includeți o gamă largă de perspective pe forum și să păstrați diversitatea în 
fruntea minții tale. Dacă este posibil, ar trebui să încercați să obțineți un echilibru de gen bun, 
as precum și luând în considerare demografia mai largă în ceea ce privește tinerii, oamenii de 
culoare, abilități diferite, etc - precum și aptitudinile și experiența pe care aceste perspective 
diferite aduce. În contextul rural, implicarea tinerilor poate avea un impact pozitiv în ceea ce 
privește atragerea și reținerea tinerilor. Puteți citi mai multe despre beneficiile reprezentării 
tinerilor în acest articol Studiu de caz de la Isle of Gigha Heritage Trust, în Scoția. 

  

https://www.ruralsehub.net/brandon-clements-young-board-director-isle-of-gigha-heritage-trust/

