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Efect social si schimbari sociale 

(Structura modulului de instruire) 

1. Introducere   

Acest modul este un modul de continuare și este programat să aibă loc după modulele introductive. 
Modulul îi va ajuta pe cursanți să își revizuiască propriile atitudini de schimbare și să devină mai 
rezistenți în fața adversității. Se va analiza, de asemenea, efectele schimbărilor asupra societății și 
modul în care acestea pot aduce beneficii antreprenorilor sociali. În plus, modulul va face referire și 
la schimbările și „noul normal” cu care va trebui să se confrunte societatea din întreaga Europă ca 
urmare a Covid19 și a efectelor sale în anii următori. 

2. Programul de formare 

Titlul modulului: Efect social si schimbari sociale   

 

Prezentarea generala a modulului 

Acest modul este un modul de continuare care va ghida cursantul prin diferitele aspecte ale 
efectului social care pot fi monitorizate în ceea ce privește antreprenoriatul social. Va lua în 
considerare schimbările societale și atitudinile față de antreprenoriatul social. 
 
Modulul va analiza îndeaproape modul în care schimbările afectează atât antreprenorii sociali, cât 
și ideile pe care le dezvoltă și, de asemenea, modul în care grupurile lor țintă de clienți / clienți / 
utilizatori de servicii sunt cel mai afectați. 
 
Acest lucru va fi, de asemenea, influențat de efectele pandemiei Covid 19 din întreaga lume, 
deoarece acest lucru a avut un efect negativ asupra economiilor majorității națiunilor. 
În multe țări va exista un șomaj mult mai mare și acest lucru va avea un impact în mai multe 
moduri, în special în numărul de persoane care încearcă să dezvolte noi întreprinderi sociale în 
care statul nu mai poate oferi suficient sprijin pentru acestea.  
Probabil va exista, de asemenea, o cantitate redusă de sprijin pentru întreprinderile sociale 
înființate de la guvernele centrale, dar un nivel mai ridicat de nevoie pentru acele organizații care 
au rădăcini în asistență socială / servicii. 
 



 

Social Innovation Zone Project 

  

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 

     Pg.2 

Modulul va explora, de asemenea, dezvoltarea personală a antreprenorilor sociali individuali și 
modul în care aceștia se pot dezvolta personal pentru a face față schimbărilor sociale care 
afectează întreprinderile sociale. Aceasta va include abordarea nedreptății în toate formele sale și 
dezvoltarea acesteia într-o viziune pentru întreprinderea socială în cauză. 
 
Timp recomandat pentru 

invatare 

Apoximativ 4 ore  

Metoda de invatare Auto - invatarea – sustinut   

Organizatia consultanta Jaymac Consulting Ltd 

 

 

 

Adnotare  

 

În timpul procesului de instruire din cadrul modulului 11: Efect social și schimbări sociale, cursanții 
vor dobândi cunoștințe despre schimbările din societăți și efectul pe care schimbarea îl are asupra 
tuturor grupurilor din societate, cu accent pe grupurile mai defavorizate din societate.  

Modulul va fi structurat în 6 secțiuni scurte  

1. Cum se schimbă societatea în care locuiți?  

2. Cum a făcut Covid 19 mai dificil / mai ușor să-ți dezvolți ideile ca antreprenor social și să le 
implementezi în societatea „nouă normală”?  

3. Cum îi afectează pe cei mai defavorizați din societatea / comunitatea dvs.?  

4. Cum ajută dezvoltarea proiectelor / companiilor de întreprinderi sociale să creeze egalitate și  
echitate în societatea / comunitatea dvs.?  

5. Cum faceți față schimbării și cât de rezistent sunteți?  

6. Care sunt următorii tăi pași ca antreprenor social? Elevul poate decide ce clasifică ca societate / 
comunitate.  

Poate fi bazat exclusiv pe zona geografică națională, regională sau locală sau se poate baza pe 
grupuri de oameni, de exemplu comunitatea neagră, comunitatea LGBT sau comunitatea cu 
dizabilități. Se va baza pe unde vor avea loc acțiunile antreprenorului social. 
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3. Obiectivele formării auto-direcționate /studiului individual 

Obiectivele care vor fi atinse prin finalizarea modulului 11 „Efect social și schimbare socială” sunt: 
 

 Dezvoltarea cunoștințelor despre modul în care societatea se schimbă - schimbare 
treptată, Covid 19, inteligență artificială, atitudini față de diversitate 

 Înțelegerea modului în care aceste schimbări fundamentale afectează societatea în 
ansamblu și, de asemenea, grupul țintă al antreprenorilor sociali.  

 Dezvoltarea sporită a abilităților necesare unui antreprenor social pentru a permite 
antreprenorului social să facă față schimbărilor și efectelor pozitiv.  

 Competență și rezistență atunci când se confruntă cu schimbarea și încredere în 
gestionarea schimbării, inclusiv generarea de idei și design  

 
 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

 
Înainte de a lua acest modul, cursantul trebuie să fi finalizat modulele de bază ale acestui pachet 
de instruire.  Formarea în antreprenoriat social, care se bazează pe metoda auto-studiului, este 
ghidată în principal de motivația personală a cursanților.  
 
Cursanții trebuie să aibă:  
 

• capacitatea de a exprima și interpreta conceptul de schimbare, inclusiv în societate și 
muncă. Acest lucru trebuie făcut atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere);  

• capacitatea de a comunica la toate nivelurile despre schimbările sociale și efectele 
schimbării  

• competența digitală, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor societății 
informaționale și a abilităților de bază ale tehnologiilor informației și comunicării  

• au capacitatea de a determina modul în care schimbarea va afecta întreprinderea social  
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5. Rezultatele învățării  

După finalizarea modulului, cursantul va fi dobândit cunoștințele necesare: 
 

• Înțelegeți cum au loc schimbările sociale 
• Elaborați idei care sporesc schimbările sociale în sectorul SE  
• Dezvoltarea unei viziuni pozitive asupra schimbărilor sociale 
• Schimbați cursul pentru a vă adapta la schimbările bruște și majore fără a afecta negativ 

grupul de clienți 
• Înțelegeți de ce reziliența personală este un factor important în gestionarea oricărui tip de 

schimbare 
• Folosiți schimbarea socială ca un impuls pozitiv pentru a îmbunătăți întreprinderea socială. 

 
După finalizarea modulului, cursantul va avea abilitățile suplimentare pentru a: 

• Folosi o serie de tehnici de comunicare îmbunătățite 
• Dezvoltare întreprinderea socială în perioadele dificile 
• Se adapta la schimbări bruște și catastrofale 
• Face față situațiilor stresante 

 
Competențe ca rezultate așteptate ale învățării - cursanți: 
 

• Abilitatea de a transforma problemele în oportunități 
• Gândire creativă și inovatoare și socială 
• Capacitatea de a reinventa procesele și produsele atunci când se confruntă cu schimbarea  
• Abilități sporite de comunicare 
• Orientare spre schimbare 
• Creșterea conștientizării de sine și a încrederii 
• • Reziliență personală îmbunătățită 

 

6. Conținutul modulului 

Modulul va fi structurat în 6 secțiuni: 
 
1. Cum se schimbă societatea în care locuiți? 
Această secțiune îi va cere elevului să se gândească la modul în care societatea sau comunitatea sa 
s-a schimbat sau s-a dezvoltat în ultimii ani. Se va analiza dacă modificările recente sunt pozitive 
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sau negative și modul în care o întreprindere socială se poate adapta și dezvolta în perioadele de 
schimbare. Aceasta îi va ajuta pe antreprenorii sociali să fie conștienți de modul în care ar putea 
avea nevoie să se adapteze la o anumită schimbare a circumstanțelor sociale pentru a opera o 
întreprindere socială de succes. 
 
2. Cum a făcut Covid 19 mai dificil / mai ușor să-ți dezvolți ideile ca antreprenor social și să le 
implementezi în societatea „nouă normală”? 
Această secțiune va analiza în mod specific efectul catastrofal al Covid 19 atât la nivel local, cât și 
la nivel global și modul în care aceasta a avut un impact asupra întreprinderii sociale. Există 
aspecte pozitive? Cursanții vor încerca să evalueze daunele aduse comunităților lor de pandemie 
și amenințările la adresa întreprinderii lor sociale sau orice oportunități pe care le-ar fi putut crea. 
De asemenea, se vor gândi la întreprinderea lor în „noul normal” și la ce adaptări trebuie să facă.  
 
3. Cum îi afectează pe cei mai defavorizați din societatea / comunitatea dvs.? 
Această secțiune va analiza modul în care cei care sunt cei mai dezavantajați din cadrul grupului 
de clienți al întreprinderii sociale și modul în care vor face față schimbărilor de toate tipurile. 
Modificările ar putea fi locale, financiare, personale sau globale. Se va concentra pe capacitatea 
antreprenorului social de a ajunge la tot grupul țintă și pe modul în care vor trebui să își adapteze 
oferta / serviciile pentru a satisface acest lucru. 
 
4. Cum ajută dezvoltarea proiectelor / companiilor de întreprinderi sociale să creeze egalitate  și 
echitate în societatea / comunitatea dvs.? 
Această secțiune va analiza modul în care schimbările sociale din cadrul comunității deservite de 
antreprenorul social afectează egalitatea și echitatea în furnizarea bunurilor / serviciilor 
antreprenorilor sociali. Cum pot asigura echitatea în rândul clienților lor? De ce este 
întreprinderea socială o cale de aprovizionare mai corectă decât cea a organizațiilor private care 
fac profit? 
 
5. Cum faceți față schimbării și cât de rezistent sunteți?  
Această secțiune va fi o scurtă sesiune practică care va analiza de unde vine rezistența personală 
și, de asemenea, modul în care indivizii își pot construi rezistența, astfel încât să poată începe să 
privească schimbările pozitiv. Se va analiza modul în care indivizii pot începe să-și împingă 
propriile granițe individuale pentru a-și îmbunătăți performanța. 
 
6. Care sunt următorii tăi pași ca antreprenor social?  
Această secțiune este o scurtă sesiune de planificare a acțiunii care îi va cere antreprenorului 
social să dezvolte un plan de acțiune sistematic etapă pe etapă pe care să îl poată folosi atunci 
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când se confruntă cu tipurile de schimbare socială decât îi va determina să facă schimbări în 
structura sau oferta lor organizațională. / serviciu. Fiind sistematic, se va  asigura că elevul este 
capabil să abordeze problemele într-un mod cuprinzător și le va oferi instrumentele practice 
pentru rezolvarea problemelor. 
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