
Ενότητα 8

Εξισορρόπηση

προσωπικότητας: Ικανότητες

έναντι φόβων



Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Συμβατικών επιχειρηματιών

 Ροπή για ανάληψη κινδύνου (δέχονται πιθανότητα αποτυχίας
ανταλλάσσοντας ενδεχόμενο κέρδους)
 Σκεφτείτε τους δημόσιους υπαλλήλους

 Ανάγκη για επίτευξη στόχων
 Σκεφτείτε τον Steve Jobs 

 Ανάγκη για αυτονομία (ανεξαρτησία και έλεγχος κατεύθυνσης)
 Σκεφτείτε αυστηρούς εταιρικούς κανόνες

 Νιώθουν πιο ικανοί και βλέπουν ευκαιρίες

 Θέλουν να είναι αφεντικό του εαυτού τους

Source: Vecchio, Entrepreneurship’s Big Five (Human Resource Management Review, 2003). 



Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
Κοινωνικών επιχειρηματιών

 Είναι εξέχουσες προσωπικότητες… με «ισχυρό» αποτύπωμα

 Εξυπηρετούν κοινωνική αποστολή

 Τολμούν να εφαρμόζουν κοινωνικές καινοτομίες – να κάνουν
κοινωνικές αλλαγές

 Έχουν επιχειρηματικό πνεύμα και πειραματίζονται με νέα
επιχειρηματικά μοντέλα.

Source: Praskier, R. & Nowak, A. (2012), Social Entrepreneurship, Cambridge University Press. 





Ικανότητες & 

Φόβοι



Ποιες ικανότητες;



Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες έχουν ικανότητα να
παράγουν μικρές αλλαγές στο βραχυχρόνιο διάστημα,

οι οποίες μετασχηματίζουν υπάρχοντα συστήματα και
καταλήγουν σε ριζικές αλλαγές στο μακροχρόνιο
διάστημα.

(Ashoka, 2000)



Ικανότητες

Αυτοπεποίθηση

Ικανότητες ηγεσίας

Ικανότητες δικτύωσης

Διοικητικές ικανότητες



Αυτοπεποίθηση

 Εξυπηρετούν το όραμα της κοινότητας

 Παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες για την κοινότητα

 Επικεντρώνονται στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων

 Επιδιώκουν κοινωνικές αλλαγές



Ικανότητες ηγεσίας

Ειλικρίνεια

 Ικανότητα

Διορατικότητα

Έμπνευση

Αξιοπιστία

Διαφάνεια

Εμπιστοσύνη και ανάθεση



Ικανότητες δικτύωσης

Μεγιστοποιεί θετικό αντίκτυπο

Διερευνά νέες προοπτικές

Ανταποκρίνεται σε μελλοντικές προκλήσεις

Σε ετοιμότητα:

• Αν η διαπραγμάτευση αποτύχει, η επιχείρηση αποτυγχάνει
• Η επιχείρηση είναι σε ασθενή διαπραγματευτική θέση
• Προετοιμάσου αν κάτι πάει στραβά



Διοικητικές ικανότητες

Ικανότητες πώλησης (order taking, effective communication at 

persuading prospective supporters)

Ικανότητες λειτουργίας (χρονοδιαγράμματα και σχεδιασμός, 

προϋπολογισμός, χρόνος ετοιμασίας κατάλληλου προσωπικού)

Χρηματοοικονομικές ικανότητες (διαχείριση πίεσης για

ρευστά, διατήρηση κατάλληλουαποθέματος)



Ποιοι φόβοι;



Φόβοι

Φόβος αποτυχίας

Φόβος ανάληψης κινδύνου

Φόβος ανεπάρκειας κεφαλαίων

Φόβος να χαθεί το κεφάλαιο

Φόβος ανεπάρκειας ικανοτήτων



Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες να μην φοβούνται:

 να εκφράζουν συναισθήματα

 να συνδέονται προσωπικά

 Να είναι ευαίσθητοι

 Να δείχνουν ευγνωμοσύνη



5 φόβοι που αποτρέπουν τους επιχειρηματίες:

1. Να μην πιστεύεις στον εαυτό σου

2. Να έχεις προϊόν πριν το πουλήσεις

3. Να νιώθεις ότι δεν είσαι τέλειος

4. Να νιώθεις ότι δεν έχεις λεφτά

5. Να νιώθεις ότι δεν έχεις εμπειρία και γνώση

(5.45’)

Source/Watch the video



Άσκηση 1



 Δίκτυο μεταναστών

 Αντίκτυπος: Κοινωνική ένταξη

 Τόπος: Κίνα

 Γεωγραφική εμβέλεια: Διεθνής (USA, UK)

 Video 1 (4,51’)

 Video 2 (1,41’)

Παράδειγμα 1: Included

https://www.youtube.com/watch?v=qsBJ-qWu2M8
https://www.bing.com/videos/search?q=jonathan+hursh+schwab+youtube&view=detail&mid=4341AEDDAD98C16B13CA4341AEDDAD98C16B13CA&FORM=VIRE


Λύση



Ικανότητες

 Αισιόδοξος

 Επίμονος

 Διορατικός

 Με ομαδικό πνεύμα

 Με πάθος

 Ευπροσάρμοστος



Φόβοι

 Έλλειψη απαιτούμενης ενέργειας
για διαχείριση ατόμων

 Δυσκολία διαχείρισης άγχους με
θετικό τρόπο

 Δυσκολία διαχείρισης
πολυπλοκότητας

 Έλλειψη απαιτούμενης
εμπιστοσύνης για δημιουργία
αντίκτυπου



Παράδειγμα 2: Discovering Hands

 Ανίχνευση καρκίνου μαστού

 Αντίκτυπος: κοινωνικός (υγεία και ένταξη)

 Τόπος: Γερμανία

 Γεωγραφική εμβέλεια: Εθνική

 Video (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=J1-fBgpVvAU


Λύση



Ικανότητες

 Διορατικός

 Επίμονος

 Αποφασιστικός

 Ικανότητες διοίκησης



Φόβοι

 Χρόνος και υπομονή για επέκταση

 Ενέργεια να πείσει τυφλούς

 Αποδοχή από την ιατρική κοινότητα

 Διατήρηση αξιοπιστίας



 Περίθαλψη γυναικών-θυμάτων βιασμού στην Αφρική

 Αντίκτυπος: Κοινωνική ένταξη και ιατρική περίθαλψη

 Τόπος: Αφρική

 Γεωγραφική εμβέλεια: Εθνική

 Video 1 (3,53 min)

 Video 2 (3,17 min)

 Video 3 (1.05 min)

Παράδειγμα 3: Denis Mukwege

https://www.youtube.com/watch?v=r-OrOE4eq2w
https://www.youtube.com/watch?v=nz_wGQNBJYc
https://www.bing.com/videos/search?q=denis+mukwege+youtube&&view=detail&mid=074CE27793CEF9ED5A4D074CE27793CEF9ED5A4D&&FORM=VRDGAR




Λύση



Ικανότητες

 Συναισθηματικό δέσιμο

 Πάθος

 Επιμονή

 Επιθυμία για αντιμετώπιση
προκλήσεων

 Μαχητής

 Διορατικός

 Με σθένος

 Μεαντοχή

 Με σεβασμό



Φόβοι

 Χωρίς φόβο

 Φόβο για την
πραγματικότητα

 Αντίσταση θυμάτων
βιασμού να λάβουν
βοήθεια





info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


