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MODULUL 1: Stilul de viață al antreprenorului 
(Structura programului de formare al modulului) 

 
 

1. Introducere 

Stilul de viață al unui antreprenor social este diferit de stilul de viață al unui lucrător, chiar și de al 
antreprenorului clasic. Este o lume cu propria sa cultură și reguli sociale. Acest modul se adresează 
oricărei persoane din afara lumii antreprenoriatului social care dorește cunoască mai multe despre 
caracteristicile antreprenoriatului social. 

2. Programul de formare 

Programul de formare pentru Modulul 1 „Stilul de viață al antreprenorului” 

 

Prezentarea generală a modulului 

Stilul de viață al unui antreprenor este diferit de celelalte tipuri de lucrători. Iar antreprenorii sociali sunt un 
gen singular. Pentru că vizează un scop mai mare, care depășește câștigul în afaceri și banii. Antreprenorul 
social acționează pentru a rezolva una sau mai multe probleme sociale, sociale sau și de mediu. Viața unui 
antreprenor social este un drum lung, plin de obstacole. Deci, este pentru oamenii care cred cu tărie în ceea 
ce fac, în scopul lor și care trebuie să aibă răbdare, așa cum a spus Aristotel: „Răbdarea este amară, dar 
fructul este dulce”. 

Categorii ale stilului de viață al antreprenorilor (conform Shaw și Williams, 1998):  

- non antreprenori: sunt motivați mai degrabă de dorința de a trăi într-o zonă decât de factorii 
antreprenoriali; 

- antreprenori constrânși: sunt adesea tineri profesioniști care caută un echilibru între stilul de viață 
și motivația profitului. 

Dar antreprenorii sociali au și un alt scop, fiind motivați de dorința de a schimba societatea și deci viața 
celorlalți. Ceea ce poate fi în contrast cu stilul de viață antreprenorial clasic. Și stilul de viață al unui 
antreprenor social poate fi o motivație. 

Deci, fiecare antreprenor social trebuie să se adapteze stilului de viață al culturii și mediului antreprenorial 
social. Dar fără a-și pierde scopul și propria identitate și diferențe. Acest modul își propune să exploreze 
care este stilul de viață al unui antreprenor social și cum să se adapteze la o astfel de cultură. 
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Timp recomandat Aproximativ 2 ore  

Metoda de formare  Formare auto-direcționată/Studiu individual   

Organizația consultant Resurse Humaines Sans Frontières  
e-mail: contact@rhsansfrontieres.fr 

 

 

Adnotări 

În timpul procesului de formare din cadrul modulului „Stilul de viață al antreprenorului”, cursanții vor 
dobândi cunoștințe despre cum să adopte o anumită atitudine pentru a avea succes. Îi va ajuta să aibă o 
atitudine care se potrivește culturii antreprenoriatului social și să-și echilibreze munca și proiectul cu viața 
lor de zi cu zi și care le va stimula gândirea critică. 

 

3. Obiective ale formării auto-direcționate/studiului individual 

Obiectivele care vor fi realizate în urma parcurgerii modulului „Stilul de viață al antreprenorului” sunt: 

- Cunoașterea istoriei și culturii antreprenoriatului social; 
- Învățarea modului de comunicare cu părțile interesate; 

- Construirea unei rețele și a unei comunități; 

 

4. Ce trebuie știut în prealabil? 

Formarea în antreprenoriat social bazată pe sutdiul individual, este ghidată în principal de motivația 
personală a cursanților. 

Cursanții trebuie să: 

- Cunoască competențele și abilitățile pe care ar trebui să le aibă un antreprenor social: perseverență, 
reziliență, creativitate, modestie, stabilitate emoțională, capacitatea de a transforma problemele sociale 
nedrepte în obiective strategice; 

- Aibă abilitatea de a comunica și de a se exprima pentru a dezvolta o rețea: empatie, competențe sociale 
și civice, curaj, abilitatea de a învăța de la ceilalți și de a-i asculta; 

- Cunoască mediul antreprenoriatului social. Cine sunt principalii actori cu care vor interacționa: 
capacitatea de a conecta alte întreprinderi sociali și companii la nivel internațional într-o viziune 
globală? 

- Aibă abilități manageriale bune: abilitate să-i convingă pe ceilalți să se alăture proiectului său, abilitatea 
de a face un pas înapoi și de a avea o viziune generală, abilitatea de a gestiona echilibrul dintre 
dimensiunea umană și indicatorii economici ai afacerii; 
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- Aibă cunoștințe bune de calcul, internet și rețele sociale online; 
- Aibă abilități bune de scriere. 

 

5. Rezultatele învățării 

În urma finalizării modulului, participanții trebuie să fi dobândit cunoștințe de bază despre: 

- Cum să construiască și să întrețnăi o rețea cu care să interacționezi pentru a fi înconjurat de oameni 
care îi pot ajuta și sprijini; 

- Cum să se exprime și să comunice cu toate părțile interesate; 
- Cum să echilibreze munca cu viața socială pentru a continua să fie un antreprenor social de success. 

 

6. Conținuturile modulului 

1. CE ESTE UN ANTREPRENOR SOCIAL 

Un antreprenor social are un mod diferit de viață din cauza scopului întreprinderii sale. Motivația sa 
depășește simplul fapt de a câștiga bani și de a-și câștiga existența. El sau ea își propune să rezolve o 
problemă socială, socială sau de mediu. 

Antreprenoriatul social are o istorie îndelungată și chiar dacă fiecare antreprenor social este diferit, există 
câteva reguli, mituri și norme despre care cursanții ar trebui să știe. Mai ales dacă sunt noi în acest sector. În 
această secțiune cursanții vor înțelege cultura antreprenoriatului social: 

- Istoria antreprenoriatului social. Cunoașterea trecutului și a istoriei antreprenoriatului social este 
esențială pentru a înțelege cum este acum. 

- Care sunt regulile, normele și miturile antreprenoriatului social? 
- Care sunt obiectivele și așteptările? Aici cursanți vor putea ridica întrebări cu privire la așteptările lor și 

să se asigure că întreprind călătoria pentru un motiv întemeiat și că au o motivația care trebuie. 

2. CUM SE COMUNICĂ CU TOATE PĂRȚILE INTERESATE 

Antreprenorul social trebuie să comunice cu mai multe părți interesate pe parcursul întregului proces de 
creare a întreprinderii sale. Toate părțile interesate sunt diferite și trebuie tratate în moduri diferite. Deci, 
este important să vă adaptați și să adoptați atitudinea corectă în fața fiecărei părți interesate. 

În această secțiune, cursanții vor înțelege regulile pentru a comunica cu diferitele părți interesate pentru a 
obține ceea ce se așteaptă: finanțare, expertiză, ajutor etc.  
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3. ECHILIBRAȚI MUNCA CU VIAȚA DE ZI CU ZI 

Antreprenorul social este definit ca un individ care dezvoltă o strategie de viață prin crearea propriei afaceri 
pentru a rezolva una sau mai multe probleme. Aceasta îi permite să fie în conformitate cu valorile sale 
personale și să se împlinească pe sine printr-o activitate care îi place sau care are sens l și care poate furniza 
fondurile necesare pentru a-și realiza proiectul de viață. 

Antreprenorul social pare a avea o misiune de interes general. Prin urmare, atras fiind de construirea și 
dezvoltarea afacerii, poate să își neglijeze viața personală. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra 
vieții sale de familie, a sănătății mentale și fizice și poate duce la epuizare și excludere socială. 

În această secțiune cursanții vor analiza cum să păstreze un echilibru între afacerea socială și viața lor. Vor fi 
furnizate cateva instrumente și recomandări în ceea ce privește: 

- Stabilirea limitelor cu privire la programul de lucru și timpul liber; 
- Gestionarea stresului și a fricilor (temerilor); 
- Programarea, organizarea și prioritizarea lucrului; 
- Capacitatea de a învăța lucruri noi; 
- Capacitatea de reflectare asupra demersului; 
- Delegarea de sarcini căte echipă.  

4. CONSTRUIREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNEI REȚELE ȘI A COMUNITĂȚII 

„Comunitatea este relația reciprocă dintre o persoană și un grup de oameni, în care fiecare persoană are 
încredere și investește în grup, în schimbul siguranței, conexiunii și apartenenței” - Deepti Doshi. 

A face parte dintr-o comunitate este vital pentru toți antreprenorii sociali. Rețeaua îl(o) poate ajuta să se 
dezvolte, să crească, să găsească noi oportunități, să găsească idei noi. Un antreprenor social trebuie să fie 
deschis către alte persoane și alte subiecte. Problema pe care o rezolvă poate fi legată de o altă problemă 
rezolvată de un alt antreprenor social, iar colaborarea este o cheie a succesului. 

Există o mulțime de rețele de antreprenori sociali la nivel local și internațional, pe sectoare sau 
multisectoare. Acestea sunt spații pentru schimbul de idei, resurse și provocări și susținere reciprocă. 

Pentru că este foarte important ca antreprenorii sociali să fie înconjurați de colegi care îi pot inspira și 
energiza, mai ales în momentele grele. Este și mai important pentru antreprenorii sociali din grupuri 
vulnerabile: părinți singuri, tineri șomeri și persoane cu dizabilități. 

În această secțiune, cursanții vor analiza cum să construiască și să mențină o rețea și o comunitate, și 
anume: 

- Identificarea rețelelor din care pot face parte antreprenorii sociali. Rețeaua respectivă poate fi online 
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ca.„Change maker X Change”, „Rețea globală de antreprenoriat social”sau pe rețelele sociale precum 
Facebook. De asemenea, pot găsi o rețea locală în țară sau chiar pe teritoriul local, cum ar fi „Mouves” 
în Franța. 

- Identificarea unui mentor și dezvoltarea unei relații profesionale pentru a împărtăși idei, temeri, 
îndoieli, succesul; 

- Participarea la evenimente sociale, conferințe și prelegeri și interacțiunea cu alți participanți; 
- Utilizarea rețelelor sociale precum LinkedIn și Facebook pentru a dezvolta și a interacționa cu alte 

persoane din comunitate; 

- Instrumente practice pentru a ajuta la menținerea rețelei și a persoanelor întâlnite  

5. MĂRTURIILE ANTREPRENORILOR SOCIALI 

Stilul de viață al antreprenorilor sociali este foarte diferit de o persoană la alta. Mărturii ale antreprenorilor 
sociali din diferite părți ale lumii pot fi de ajutor. Pot fi împărtățite povești de succes, dar și povești care nu 
au avut succes. Modul în care acești antreprenori sociali își adaptează stilul de viață, modul în care își 
gestionează viața de zi cu zi. Și cum își depășesc provocările. 
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