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1. Kursoversikt
Sport utgjør et av de mest fremtredende sosiale fenomenene. I dag er det en av de profesjonelle
sektorene med økonomisk og sosial transformasjon, og skaper muligheter for mange mennesker som
ønsker en fremtid i sportens verden.
Sporten utføres av idrettsutøvere. Sportsentreprenørskap forekommer i stor grad i profesjonell sport
som utføres av eliteidrettsutøvere, noe som påvirker sosiale entreprenørskap. Elite-idrettsutøvere
med sosiale entreprenørskapsferdigheter kan være dyktige til å fremme fleksibilitet og smidighet i
deres forretningsforetak. Ved å kombinere profitt med non-profit mål, kan en sosial entreprenørskap
opprettes i sportssammenheng.
Elite-idrettsutøvere har betydelig innvirkning på enkeltpersoner og samfunn. Å bli en velkvalifisert
sosial entreprenør av eliteidrettsutøvere fører til bemerkelsesverdige fordeler i samfunnets navn.
Evnen til eliteidrettsutøvere til å utvikle innovative og proaktive løsninger og ideer for sosiale,
kulturelle og miljømessige spørsmål, og til å implementere dem, er avgjørende for å evaluere deres
potensial.
Sport har blitt inngrodd i den sosiale materien i de fleste land over hele verden og gir et unikt
perspektiv på entreprenørskap. Innsatsen til eliteidrettsutøvere for å bruke sport som en metode og
et verktøy for å gjøre sosial endring og en meningsfylt innvirkning er avhengig av utviklingen av deres
sosiale entreprenørskapskompetanse. Disse ferdighetene gjør dem i stand til å bli vellykkede og
effektive sosiale entreprenører, samt å oppnå store prestasjoner i den sportslige verden.
Elite-idrettsutøvere kommer sammen med mange mennesker fra forskjellige sektorer i konkurranser
og sosiale arrangementer gjennom hele sitt sportsliv. Dette gjør at de kan bygge brede nettverk. Eliteidrettsutøvere som har utviklet sosiale entreprenørskapskompetanse, kan bruke disse nettverkene til
å enkelt samarbeide med interessenter i offentlig, privat og frivillig sektor og gjennomføre initiativer
og bedrifter for sosiale, kulturelle og miljømessige spørsmål. Arbeidsgivere og organisasjoner i
sportssektoren ønsker å ansette eliteidrettsutøvere for å dra nytte av sine brede nettverk. For at
sosiale entreprenører skal vedta sin visjon, bør de være effektive offentlige talere. Endring krever
inspirasjon og eliteidrettsutøvere har dette potensialet.
På den annen side møter idrettsutøvere ofte utfordringer med å kombinere sportskarrieren med
utdanning eller arbeid. Målet om å lykkes på høyeste nivå i en idrett krever intensiv trening og
konkurranser i inn- og utland, noe som kan være vanskelig å forene med utfordringene og
begrensningene i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet.
Eliteutøvere spiller en viktig rolle i det filantropiske samfunnet, og det er derfor viktig å utvikle deres
sosiale entreprenørskapskompetanse. Imidlertid er sosialt entreprenørskap i idrett et relativt nytt
forsknings- og utdanningsfelt. Det er ingen strukturert kursplan for idrettsorganisasjon (universiteter,
institutter, nasjonale olympiske komiteer, idrettsforbund etc.), karrierefagfolk / konsulenter, trenere
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og mentorer som jobber for å støtte den doble karrieren til eliteidrettsutøvere innen sosialt
entreprenørskap.
Spesielt er pensjonerte eliteutøvere ikke i stand til å møte behovene til sportsarbeidsmarkedet med
den kunnskapen, ferdighetene og kompetansen som er tilgjengelig på entreprenørskap. Det er behov
for åpne og digitale læringsplattformer og opplæringsressurser for å utvikle kunnskapen, ferdighetene
og kompetansen til disse pensjonerte eliteidrettsutøverne på sosialt entreprenørskap for å støtte
deres ansettelse i arbeidsmarkedet.
SENTA-læreplanen fokuserer på å starte nye initiativer til sosiale problemer i samfunnet gjennom / i
sport. Det vil bidra til å forbedre den sosiale entreprenørskapets ferdigheter og kompetanse hos
eliteidrettsutøvere og vil bidra til utvikling av innovative produkter, tjenester, virksomheter og
prosesser for løsning av sosiale problemer.
Læreplanen og læringsinnholdet er spesielt skreddersydd til elitenes idrettsutøvere. SENTA-kurset ble
utviklet basert på funn fra litteraturgjennomganger i partnerland, undersøkelser med
eliteidrettsutøvere, intervjuer og fokusgruppemøter med personer som er ansvarlige for
læreplanutviklere, karriere-konsulenter og eksperter.
Det transnasjonale prosjektkonsortiet består av prestisjetunge organisasjoner fra Østerrike, Belgia,
Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Canada, Norge, Romania og Spania og tar for seg utfordringene med å
starte et initiativ som trengs for gjennomføring av opplæringskurset i hele Europa og for løsningen av
sosiale problemer til eliteidrettsutøvere.
Kurset er delt inn i syv moduler. Innen hver modul er det flere deler. Deltakerne får poeng for hver del.
Hver del avsluttes med at en liten quiz-deltaker må svare. Kurset bruker de mest foretrukne
treningsmetodene til eliteidrettsutøvere som e-læring og gamified øvelser.

Målgruppe
Målgruppene for kurset er dyktige, elite- og pensjonerte idrettsutøvere i deltakerland. I tillegg kan
studentutøvere, aktive mennesker i sportssektoren som ønsker å bli sportsentreprenører, gründere,
idrettsinstitusjoner, oppstartsbedrifter, akseleratorer og inkubasjonssentre, innovasjons- og
teknologisentre / nettverk, forskningssentre og investorer, dra nytte av denne opplæringen kurs.

Kursspråk
Bulgarsk, Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk, Rumensk og Spansk
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2. Læringsmål for SENTA Treningskurs
SENTA-kurset tar sikte på å øke kunnskapen, ferdighetene og kompetansen til eliteidrettsutøvere for
å starte sosiale bedrifter. Etter endt kurs vil elevene:
• diskutere hva sosialt entreprenørskap er og hvorfor det er viktig for samfunnet;
• diskutere idrettsutøvernes rolle i sosiale entreprenørskapsaktiviteter eller til og med hvorfor
andre skal involvere dem;
• oppdage hvilke ferdigheter idrettsutøvere allerede har, og som kan hjelpe dem å være en
sosial entreprenør;
• utvikle forståelse for å bli Changemaker som en karrieremulighet og en måte å gi noe til
samfunnet;
• som idrettsutøver, diskutere hvilke ferdigheter de trenger for å drive et sosialt initiativ;
• forklare forskjellene mellom forretningsmodeller for kommersielle virksomheter og
forretningsmodeller for sosiale virksomheter;
• diskutere hvorfor teknologi og teknologiorientert entreprenørskap er viktig for en sosial
virksomhet innen idrettsfeltet: og
• lære hvordan sosiale verdier i sport kan tjene som modell for sosialt entreprenørskap.

3. Kursmetodologi
Det grunnleggende teoretiske grunnlaget for SENTA-læreplandesignet er gitt av Biggs
konstruktivistiske justeringsmodell, som kan defineres som "en resultatbasert tilnærming til
undervisning der læringsutbyttet som elevene er ment å oppnå, blir definert før undervisningen
foregår" ( Biggs, 2014: 5). Det operasjonelle rammeverket for denne instruksjonsutformingen er basert
på tre hovedområder (jf. 8):
•
•
•

De tiltenkte læringsutbyttene (ILOene) bestemmer målene som eleven skal lære i hver modul,
Undervisnings- / læringsaktiviteter (TLA) beskriver hva eleven gjør for å lære,
Vurderingsoppgaver (ATs) vurderer hvor godt elever oppfyller læringsutbyttet.

Dette vil gjøres gjennom gamifiserte øvelser og en avsluttende test. SENTA-kurset blir gradert på
bestått. Hvis mer enn 80% av svarene stemmer i den siste testen, kan eleven vurderes som bestått.
SENTA-opplæringskurset er basert på kompetansen som er utviklet mens du utfører gamifiserte
øvelser og andre læringsaktiviteter i e-læringsplattformen. Den elektroniske læringsplattformen er
opprettet som et gamifisert læringssystem, som bruker spillelementer og spilldesignteknikker. Det vil
bidra til å øke elevenes indre motivasjon for å delta i trening for å nå sine mål. Læringsmateriellet og
verktøyene som suppleres med spilllignende øvelser, fremmer kreativ tenkning og hjelper elever å
bruke den i virkelige forretningskontekster. SENTA online læringsplattform representerer et innovativt
læringsmiljø som gir enkeltpersoner muligheten til å lære når som helst og hvor som helst. Det gir en
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åpen pedagogisk ressurs for å garantere en bedre læring av eliteidrettsutøvere relatert til sosialt
entreprenørskap.

4. Kursstruktur
Strukturen til SENTA-opplæringskurset er utviklet ut fra prinsippene for modulær tilnærming som
antyder at hver modul representerer en egen og komplett læringsenhet som fører til spesifikke
resultater. Den modulære tilnærmingen vil gjøre SENTA-opplæringen mer fleksibel, da den vil gi deg
personlige læringsveier som ivaretar elevenes behov. SENTA opplæringskurs består av 7 moduler.
Mer detaljert informasjon om hver modul er beskrevet i ‘‘ Vedlegg-1: Læreplan og innholdet i
moduler ’’ inkludert en modulbeskrivelse, ment læringsutbytte og læringsaktiviteter.

Kursplan for sosialt entreprenørskap gjennom / innen sport
Moduler:
Modul 1: Hvorfor sosialt entreprenørskap for idrettsutøvere
Modul 2: Profilen til en sosial entreprenør: Idrettsutøvere og sosiale entreprenører
Modul 3: Rollen til Changemakers i samfunnet: Idrettsutøvere og Changemakers
Modul 4: Fra teori til praksis for karriereplanlegging: Idrettsutøvere i treningen
Modul 5: Sosiale forretningsmodeller: Idrettsutøvere på banen
Modul 6: Teknologisk (sosialt) entreprenørskap: Idrettsutøvere på pallen
Modul 7: Sport og sosial innvirkning: FNs bærekraftsmål

Generell kursinformasjon
Tid og lokasjon: 7 uker, online
Forutsetninger: Dette kurset er designet spesielt for eliteidrettsutøvere. Imidlertid ingen spesielle
forutsetninger. Interesse for sport og sosiale spørsmål, å ha lidenskap for sosiale endringer eller bli en
forandringsprodusent ved å bruke sport er en fordel.

Software: Online interaktivt (gamificationbasert) kurs, hvilken som helst nettleser og tilkobling til
Internett.
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Nettsted/lenke: portal.dualcareer.net
Kursbeskrivelse: Dette online gratis 7-ukers kurset er for idrettsutøvere som ønsker å gjøre en
forskjell i deres samfunn. Kurset støtter dobbelt karriere for idrettsutøvere og gjør dem i stand til å bli
sosiale entreprenører. Enten idrettsutøverne forfølger sin sportslige karriere, eller gjør seg klar for
karriereovergangen, eller er pensjonister, frigjør dette online kurset idrettsutøvernes potensial til å
skape en endring i samfunnet.

Kurs retningslinjer
Opptak: Elevene må fullføre påmeldingsprosessen som inkluderer å opprette profil på læringsportalen.
Språk: Engelsk (Tekst: norsk, rumensk, spansk, tysk, bosnisk, belgisk og fransk)
Læringsforventinger: Elevene må være komfortable med å bruke sin egen datamaskin og jobbe på
Internett.
Elever som melder seg på et nettbasert kurs, kan forvente å bruke samme antall timer på nettkurset
som instruktørledet kurs. Verktøy er på plass for å hindre studentene i å komme seg for raskt på
nettkurset. Hvis en student går for raskt i programmet, vil de bli tvunget til å gå tilbake til forrige avsnitt
eller bli sperret utenfor kurset. Dette systemet er på plass for å støtte læringsutbytte og overholdelse
av lisensieringskrav.
Det forventes at studentene representerer seg etisk i sine online kursaktiviteter. Dette inkluderer å
identifisere seg nøyaktig når en registrerer og fullfører kurset.
Datamaskin / Software forutsetninger: Elever som melder seg på nettkurs, må ha grunnleggende
ferdigheter innen datamaskin, internett og tastatur som beskrevet i kursplanen.

Kursgjennomføring: Online kurset må være fullført innen ett år fra datoen for påmelding. Kurset kan
nås fra hvilken som helst datamaskin som har internettilgang.

Sikkerhet: All personlig informasjon som samles inn av FURIM Instituttet, anses som konfidensiell og

er sikret med krypteringsverktøy. Tilgang til elevenes personlige informasjon er begrenset til ansatte
og entreprenører fra FURIM Instituttet som har et legitimt forretningsbehov for informasjon for å
oppfylle FURIM Instituttets forpliktelser, og som har inngått en avtale med FURIM Instituttet om å
håndtere personlig informasjon på en måte i samsvar med denne policyen.

Teknisk støtte: Teknisk støtte er tilgjengelig for alle registrerte brukere ved å sende e-post til
info@furim.no.
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Oppgaver og evaluering
•
•
•
•
•

Se 1 introduksjonsvideo
Se 1 forelesingsvideo
Fullføre 3 spillignende øvelser
Lese 1 artikkel relatert til emnet
Få 80 poeng fra quiz
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Vedlegg.1: Pensum og innholdet i moduler
Modul 1: Hvorfor sosialt entreprenørskap for idrettsutøvere

Modulbeskrivelse

Denne modulen tar for seg sosiale aspekter ved idrett og hvorfor samfunnet
investerer i det. I denne modulen vil vi sammenligne ulike synspunkter og
praksis hvorfor det også er viktig for idrettsutøvere selv. Modulen fremhever
de grunnleggende begrepene sosialt entreprenørskap i sport og
perspektivene til Europa og Nord-Amerika med fokus på sosialt
entreprenørskap som en dobbelt karrieremulighet for eliteidrettsutøvere.
På slutten av denne modulen vil idrettsutøvere være i stand til å:
•

Læringsutbytte

•
•
•
•

Læringsaktiviteter

•
•
•
•
•

diskutere hva sosialt entreprenørskap er og hvorfor det er viktig for
samfunnet.
sammenligne perspektivet av sosialt entreprenørskap i Europa og
Nord-Amerika.
forklare hvordan sport kan brukes til å løse problemer i samfunnet.
diskutere hvorfor sosialt entreprenørskap er viktig for
idrettsutøvere.
diskutere
idrettsutøvernes
rolle
i
sosiale
entreprenørskapsaktiviteter eller til og med hvorfor andre skal
involvere dem.

Se en introduksjonsvideo
Se en forelesingsvideo
Lese artiklene relatert til emnet
Fullføre 3 spillignende interaktive oppgaver
Oppnå en minimums poengsum av 80% fra quizen

Total arbeidsmengde er ca. 2 timer inkludert:
Estimert varighet

•
•
•

30 minutter på å se på videoer
60 minutter på å utforske det nødvendige lesestoffet
30 minutter på øvelser
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Introduksjonsvideo:
Videotranskripsjon

Hei! Velkommen til modul 1.
I denne modulen vil vi sammen finne ut hva som er de viktigste aspektene
ved sosialt entreprenørskap i sport og hvordan man kan sikre utviklingen og
videreutvikle den som å tilby sysselsettingsmuligheter for idrettsutøvere og
være et samfunnsinstrument for positiv endring. Vi vil sammenligne
perspektivene til sosialt entreprenørskap i Europa og andre deler av verden,
og vi vil forstå hvorfor det er avgjørende for utviklingen av samfunnet - å
bringe samfunnet til et neste nivå.
Sosialt entreprenørskap kan være en interessant mulighet til å bygge en
dobbel karriere for eliteidrettsutøvere, samt å åpne personlige og
profesjonelle utviklingsveier etter deres aktive idrettsliv. En sosial
entreprenørskapsaktivitet kan åpne nye horisonter som oppfyller
samfunnsbehov og gi idrettsutøvere kvalitetsmuligheter. Som en kilde til
inspirasjon, vil du finne noen gode fremgangsmåter, casestudier og
interessante kilder som kan motivere deg til å starte en ny karriere - som en
sosial gründer innen idretten.
Forelesingsvideo:
Entreprenørskap innen idrettsfeltet er et relativt nytt felt, noe som definitivt
vekker interesse for sektorforskere, ettersom sportsentreprenørskap i de
fleste tilfeller er en kombinasjon av sosialt entreprenørskap og sosialt
innovative aktiviteter, utført i sportslig sammenheng. Sportsbransjen vokser
raskt og er blant verdens største aktiviteter; det påvirker andre bransjer,
inkludert turisme, fitness, media og utdanning, som alle har et integrert
bidragende fokus på sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i
samfunnene våre. En undersøkelse fra EU-kommisjonen angående sportens
bidrag til økonomisk vekst og sysselsetting i EU, viste at andelen
sportsrelatert GVA (brutto merverdi) tilsvarer 294 milliarder euro (2,98% av
total EU GVA) mens sportsrelaterte sysselsettingsresultater i 7,38 millioner
sysselsatte (3,51% av total sysselsetting i EU). Basert på de presenterte
dataene kan vi definitivt konkludere med at sport gir både et unikt perspektiv
til entreprenørskap og er inngrodd i den sosiale materien i de fleste land over
hele verden..
Denne idrettsgründerprosessen er basert på det generelle begrepet sosialt
entreprenørskap på følgende måter:
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Sosialt entreprenørskap er en tilnærming fra enkeltpersoner, grupper,
oppstartsbedrifter eller gründere, der de utvikler, finansierer og
implementerer løsninger på sosiale, kulturelle eller miljømessige spørsmål.
Dette konseptet kan brukes på et bredt spekter av organisasjoner, som
varierer i størrelse, mål og tro.
I 1980 grunnla Bill Drayton Ashoka, en organisasjon som støtter lokale sosiale
entreprenører. Drayton ber sine ansatte om å lete etter fire kvaliteter:
1. kreativitet,
2. gründerkvalitet,
3. ideens sosiale innvirkning, og
4. etisk fiber.
Kanskje den mest levende som virkelig fremhever essensen av sosialt
entreprenørskap er kreativiteten. Kreativitet har to deler: målsetting og
problemløsning. Sosiale entreprenører er kreative nok til å ha en visjon om
hva de vil skal skje og hvordan man får den visjonen til å skje. I sin bok, The
Power of Unreasonable People, identifiserer John Elkington og Pamela
Hartigan hvorfor sosiale entreprenører er, som de sa det, urimelige. De
hevder at disse mennene og kvinnene søker profitt i sosial produksjon der
andre ikke forventer fortjeneste. De ignorerer også bevis som tyder på at
virksomhetene deres vil mislykkes og prøver å måle resultater som ingen er
rustet til å måle.
Om dette sier Schwab-stiftelsen at gründere har "En iver for å måle og
overvåke deres innvirkning. Entreprenører har høye standarder, spesielt i
forhold til sin egen organisasjons innsats og som svar på samfunnene de
engasjerer seg i. Data, både kvantitative og kvalitative. , er deres viktigste
verktøy, som styrer kontinuerlig tilbakemelding og forbedring. "
I "The Power of Unreasonable People" beskriver John Elkington og Pamela
Hartigan sosiale entreprenørers forretningsstrukturer som sviktende under
tre forskjellige modeller, som kan brukes i forskjellige situasjoner og
økonomiske klima:
1. Leveraged non-profit: Denne forretningsmodellen utnytter økonomiske og
andre ressurser på en innovativ måte for å svare på sosiale behov.
2.
3. Hybrid ideell organisasjon: Denne organisasjonsstrukturen kan ha
forskjellige former, men er karakteristisk fordi hybrid non-profit er villig til å
bruke fortjeneste fra noen aktiviteter for å opprettholde sine andre
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operasjoner som har et sosialt eller samfunnsmessig formål. Hybrid ideelle
organisasjoner blir ofte opprettet for å håndtere statlige svikt eller
markedssvikt, da de genererer inntekter for å opprettholde driften uten å
kreve lån, tilskudd og andre former for tradisjonell finansiering.

4.
5. Sosial virksomhetssatsning: Disse modellene er satt opp som virksomheter
som er designet for å skape forandring på sosiale måter. Sosiale
forretningsforetak utviklet seg gjennom mangel på finansiering. Sosiale
gründere i denne situasjonen ble tvunget til å bli en profit-satsning, fordi lån
og egenkapitalfinansiering er vanskelig å få for sosiale virksomheter.
6.
Det finnes også et bredere utvalg av hybrid profittmodeller, der en
konvensjonell virksomhet investerer en del av overskuddet på sosialt,
kulturelt
eller
miljømessig
gunstig
virksomhet.
Begrepet
"filantroprenørskap" har blitt brukt på denne typen aktiviteter.
Mens begrepene sosialt foretak, sosialt entreprenørskap og sosialt
entreprenør sjelden ble diskutert for et titalls år siden, gjør det nå fantastiske
gjennombrudd på begge sider av Atlanteren, spesielt i EU-land og USA. Det
vekker også økende interesse i andre regioner som Øst-Asia (spesielt SørKorea, Japan og Taiwan) og Latin-Amerika. I Europa kom begrepet sosial
virksomhet første gang i 1990, i hjertet av den tredje sektoren, etter en
drivkraft som først var en italiensk, som var nært knyttet til
samarbeidsbevegelsen. I 1991 vedtok det italienske parlamentet en lov som
skapte en spesifikk juridisk form for 'sosiale kooperativer', og sistnevnte
opplevde en ekstraordinær vekst. I USA møtte begrepet sosial virksomhet
også en veldig positiv respons tidlig på 1990-tallet. I 1993 lanserte Harvard
Business School for eksempel 'Social Enterprise Initiative', en av periodens
milepæler.
Høres interessant ut, ikke sant? Men hva om vi legger til sport i bildet? Sosialt
entreprenørskap innen sport består av tre elementer som må kvalifiseres:
det sosiale elementet, entreprenørskap og sport. Et særtrekk ved sosialt
entreprenørskap i sport er i hvilken grad innovasjon er både en ressurs og en
kilde til identitet. Ettersom idrettens kraft i økende grad blir anerkjent på
forskjellige nivåer i samfunnet, vil vi understreke dens evne til å påvirke
fellesskapets samhørighet, fysisk og mental helse, sosial inkludering og gi
positive rollemodeller i hele samfunnet. Flere bedrifter innlemmer disse
sosiale aspektene sport kan bringe inn i planene sine som en måte å skille
seg fra konkurrentene sine. Dette har igjen ført til mer sosial innovasjon
innen sport. Nylig har det vært mer vekt på sosialt entreprenørskap i sport
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på grunn av det økende behovet for å fange dets samfunnsmessige
innvirkning. La oss se noen konkrete eksempler for å avklare det sosiale
entreprenørskapet i sport enda lenger:
City Pirates er et fotballag i Antwerpen som er aktivt i forskjellige nabolag i
byen. Uansett alder, evne, kjønn, rase, religiøs overbevisning eller bakgrunn,
utgjør spillerne et nært fellesskap. City Pirates handler ikke bare om fotball:
klubben ønsker å rette oppmerksomhet mot sin sosiale rolle i å hjelpe unge
mennesker til å føle seg hjemme i byen og bidra til Antwerpen-samfunnet.
City Pirates har nå over 1000 ungdomsmedlemmer, hvorav en stor andel har
migrasjonsbakgrunn, og klubben jobber mot sosial integrering gjennom
utdanning, og involverer foreldre tett og knytter seg til sosiale tjenester. Tre
sosialarbeidere involvert i City Pirates kommer i kontakt med et stort antall
unge mennesker som ofte vokser opp i relativ fattigdom. Når det oppstår
problemer blant de unge spillerne (sen betaling av medlemsavgift, utslitte
klær, atferdsproblemer, dårlige karakterer på skolen), går sosialarbeiderne
proaktivt på hjemmebesøk og / eller skolebesøk. Barna kan også gjøre
skolearbeidet sitt i klubben, med støtte i samarbeid med skolene de unge
spillerne går på. Foreldre og noen av de eldre klubbmedlemmene blir tilbudt
støtte for å finne jobber gjennom partnerskap med arbeidsbyråer.
City Pirates mener at fotball kan forandre verden. Med 80 forskjellige
nasjonaliteter og et G-team med psykisk funksjonshemmede ungdommer
arrangerer City Pirates en årlig begivenhet 'Pirates Paraden' som lar
ungdommer komme sammen for å danse og synge sanger mot rasisme og
antidiskriminering der etterpå alle involverte vil gå til stadion for å støtte
Royal Antwerpens første lag. I ukene frem til arrangementet arrangeres
workshops og flere åpne diskusjoner i samarbeid med det sosiale prosjektet
River Side Studio.
Interessant tilnærming, nei? Vi har et annet interessant eksempel for deg Bike-prosjektet, et fellesskap av flyktninger, syklister, mekanikere og
frivillige. “Vårt oppdrag er enkelt: å ta brukte sykler, fikse dem i verkstedet
vårt og gi dem til flyktninger.
Vi driver også gruppetrening på sykkel for flyktningkvinner i London og
Birmingham. Leksjonene styrker og inspirerer kvinner til å føle friheten til sin
egen sykkel - kanskje for første gang i livet.
I tillegg til våre veldedige aktiviteter, selger vi en andel av de fantastiske,
oppussede syklene til allmennheten gjennom vår online sykkelbutikk. Hver
eneste krone vi tjener på sykkelsalg, pløyes rett tilbake i veldedigheten.
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Denne sårt tiltrengte kontantinjeksjonen bidrar til å sikre vår langsiktige
bærekraft - og det betyr at enda flere flyktninger sykler! "
Som vi allerede har nevnt i de forrige delene av denne modulen, har sosiale
entreprenørskap innen sport en innovativ trend i Europa, men også i
tredjestater. Bli med oss for to eksempler til på vellykkede og kreative
forretningsutfordringer innen sport som vi har fremhevet fra Nord-Amerika
og Australia.
Jobber med Dream-Uganda1
Etter at moren gikk bort og han mistet familien på grunn av skilsmisse, falt
Ed i en dyp depresjon som ble forverret av krigstraumer som en ung tenåring
i Uganda. Arbeidsledig og suisidal, landet han til slutt på et mottak. Bills
invitasjon til å spille fotball var imidlertid en mulighet han ikke kunne takke
nei til. I oppveksten hadde han elsket sporten og hadde til og med håp om å
komme med på landslaget. I likhet med flertallet av individene som er
finansiert for å være en del av "Hjemløse verdensmesterskap" -teamet, kom
Ed tilbake fra å delta i Mexico i 2012, motivert til å hjelpe andre mens han
ble hjulpet. Han leder nå "Street Soccer", en kanadisk klesvaskstjeneste og
leverer rent sengetøy til tilfluktsrom og andre ideelle organisasjoner - samt
jobber til Ed og hans stab. Tjenesten hjelper de involverte til å bli en del av
et større mål. "Nå har jeg et formål," sier Ed. “Når jeg våkner om morgenen,
er jeg glad for at jeg skal bidra. Ikke bare til mitt eget liv, men til andres liv. "
En annen interessant historie vi har funnet er den fra North Melbournes
fotballag som nådde utover sport for å støtte sport.
Nå kjent som “The Huddle, Learning and Life Center”, åpnet den i mars
2010, opprettet av Kangaroos - det uoffisielle navnet på North Melbournes
fotballag. Som en avdeling i fotballklubben med den spesifikke oppgaven å
engasjere lokalsamfunnet, inkluderer den Huddle-klasserommet, en
flerbruksbane, møterom og et forelesningsteater.
Programmet på Huddle handler ikke bare om fotball, men har et mye
bredere fokus gjennom tre strømmer for å engasjere samfunnet.
●

Utdanningsprogrammet inkluderer heldagsprogrammering for elever i
alderen 8-16 år fra lokale grunnskoler og videregående skoler med
skreddersydde aktiviteter for nykommere.

●
1

http://www.streetsoccercanada.org/social-enterprise
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Hjemmearbeidsprogrammet har veiledning og utdanningsstøtte for
tenåringer med begrenset eller ingen internettilgang, i tillegg til klasser i
skoleferien, for eksempel studiekompetanse, kjørekurs og fritidsaktiviteter).
Endelig
gir
den
tredje
kilden,
rekreasjonsprogrammering for samfunnet.

Community

Programs,

"Alle programmer er gratis for deltakerne, penger er en av hindringene for
det flerkulturelle samfunnet," sa Sacha Herceg-Manager Communityprogrammer. “Vi tilbyr nettball-, volleyball-, journalistikk- og
fotograferingsverksteder. Vi er unike i Australian Football League ved at vi
ikke tilbyr programmer som bare er fokusert på fotball. "
Nå må vi være tydelige: sosialt entreprenørskap i sport er en kombinasjon av
lønnsom sysselsetting, med et klart mål om å bringe en positiv endring i vår
virkelighet.
Men spør du deg selv hvorfor det passer spesielt for idrettsutøvere? Svaret
er veldig enkelt - fordi idrettsutøvere ikke bare trener kroppen sin! Mentale
ferdigheter er en nødvendighet for topp ytelse i atletiske begivenheter og er
også avgjørende for ikke-sportslige situasjoner. Mental skarphet blir ikke
funnet, men læres og utvikles av noen idrettsutøvere ved å legge ned
innsats. Instruksjon og praksis bygger ikke bare fysiske ferdigheter, men
forbedrer også mentale ferdigheter. I likhet med fysiske utfordringer
innebærer å bygge mentale ferdigheter kamp og et driv for å utmerke seg.
Suksess handler om å presse gjennom og forbedre.
La oss sjekke sammen de fem mentale ferdighetene til vellykkede
idrettsutøvere, og la oss sjekke senere om disse ferdighetene også gjelder
for entreprenørskapsmodeller.
1. Holdning: Velg og vedlikehold
Kanskje en av de mest grunnleggende ferdighetene som skal tilegnes,
holdning er en viktig del av suksess. Idrettsutøvere trenger først og fremst å
akseptere at holdning er et valg. Å vedta en positiv holdning vil hjelpe
enkeltpersoner å lære av både seire og fiaskoer, en viktig del av å forfølge
fortreffelighet.
2. Motivasjon: Oppdag og beholde
3.
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Uten motivasjon ville idrettsutøvere finne det umulig å fortsette å nå sine
mål. Det er et tankesett om bevissthet, en drivkraft for å utrettelig presse
fremover. Det utvikler utholdenhet, som gir næring til deltakelse.
4. Mål: Sett og forfølg
Mål skal ikke være latterlige, vidtrekkende eller ekstravagante. Mål må
settes realistisk, på et oppnåelig nivå, mens de fremdeles er utfordrende. Tid
og evne er de beste målene å sette, fordi de kan måles, og forbedringen
deres utvikler mer motivasjon, slik at du kommer i en positiv
selvforsterkende syklus.
5. Følelser: Godta og reguler
Følelser, spesielt angst, kan raskt oppstå når det gjelder atletiske aktiviteter.
Sport, konkurranser og løp gir idrettsutøvere muligheten til å øve på en
ekstremt viktig mental ferdighet: å akseptere følelser når de kommer og lære
å håndtere dem. Følelser kan forvride eller styrke andre mentale ferdigheter,
så forståelse og regulering av dem skiller de mest vellykkede idrettsutøvere
fra resten.
Konsentrasjon: En evne til å eie og mestre
Idrettsutøvere som kan være i nuet, holde seg til stede og være
oppmerksomme, praktiserer den mentale ferdigheten "konsentrasjon og
fokus". Tverrgående ferdigheter kan oppnås for hele livet - konstant
årvåkenhet og konsentrasjon om den nåværende aktiviteten, øker suksess
og tilfredshet. Idrettsutøvere som ønsker å lykkes, lærer hvordan de kan
konsentrere seg om oppgaven, selv om det betyr å blokkere fansen, blokkere
rivaliseringen og opprettholde fokuset på det som må gjøres.
Suksess etterlater ledetråder, alle som har suksess i livet gjør visse ting som
hjelper dem å vinne igjen og igjen. Hvis du finner noen som allerede har
oppnådd målene dine, og du modellerer den personen, vil du oppdage hva
de gjør for å lykkes og ved å gjøre de samme tingene, få lignende resultater.
Det er en veldig liten del av alle bevis som kan samles inn for å forsvare
oppgaven om at eliteidrettsutøvere kan bli fantastiske sportsentreprenører
og sikre at den positive endringen er levende i vår realitet. Vi håper at den
oppgitte informasjonen var nyttig, og du er klar til å bli en sosial entreprenør
innen sport.
Her er noen få interaktive verktøy for å overbevise deg:
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1. Bli inspirert på “Entrepreneur on Fire” dot com og del med oss hvilken
nyttige triggere du fant der som passet for deg.
2.
3. Sjekk ditt gründerpotensial gjennom en rask online test. Del resultatene dine
med oss.
4.
5. Lag visualisering av gründerideen din og del den med ditt / SENTA-teamet.
6.
Takk for din oppmerksomhet og motiver deg for følgende moduler som vil
berike din kunnskap innen sosialt entreprenørskap innen sport med sikte på
å nå SENTA / Athletes Becoming Social Entrepreneurs! Utvikling av et
Gamificationbasert sosialt entreprenørskaps opplæringsprogram for
idrettsutøvere / mål.

Gamificationbaserte
Interaktive
Oppgaver

Oppgave 1: Daglige podcaster “Entrepreneur on Fire” av gründere er nyttige
når du leter etter litt inspirasjon. Dette er en podcast der USA-baserte John
Lee Dumas er vert og intervjuer gjester fra forretnings- og sosialt brorskap.
Det daglige showet snakker om gründernes suksesser, fiaskoer, ressurser,
taktikk og mer. Sjekk det ut www.eofire.com og del din tilbakemelding med
oss:
Oppgave 2: Entreprenørpotensial egenvurdering gjør at du kan sjekke
potensialet ditt: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneurtoolkit/business-assessments/pages/entrepreneurial-potential-selfassessment.aspx
Ta testen og skriv ned poengsummen din i boksen:
Sport og økonomi:
https://ec.europa.eu/sport/policy/economy/data_en
Bruke sport som en styrke for noe godt:

Lesning

https://www.entrepreneur.com/article/284155
Most Entrepreneurial Athletes:
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https://www.entrepreneur.com/slideshow/305570#1
Sport som verdiskaper for entreprenørskap - et perspektiv for å skape flere
verdier i entreprenørskap gjennom sport av eliteidrettsorganisasjoner:
https://www.utwente.nl/en/bms/nikos/events/2019/12/480984/sport-asvalue-creator-for-entrepreneurship
Power2Inspire:
https://www.pioneerspost.com/business-school/20150220/power2inspiresets-sports-inclusivity-agenda-the-uk
A Social Enterprise with a Sporting Chance:
https://probonoaustralia.com.au/news/2014/12/a-social-enterprise-witha-sporting-chance/
1. Sosialt entreprenørskap i idretten er:
a) et havneselskap med internasjonal dimensjon.
b) et gründerinitiativ som gir positive endringer i samfunnet gjennom
eller i sport.
c) del av aktivitetene til hver idrettsorganisasjon på elite / profesjonelt
nivå.
2. Sosialt entreprenørskap i idretten er:
a)
b)
c)
d)
Test / Quiz

ny prosess i EU, høyt utviklet i Nord-Amerika.
ny prosess i Nord-Amerika, høyt utviklet i EU.
fenomen med gode tradisjoner både i EU og Nord-Amerika.
Ingen av dem.

3. Social entrepreneurship and sport are interconnected through:
a) begge er viktige sfærer for samfunnet vårt.
b) ferdigheter som idrettsutøvere har på grunn av sin sportslige
karriere og fører til gründeresuksess også.
c) den økonomiske virkningen av sport er relativt høy i sammenheng
med sportens enorme universelle kraft.
d) alle over.
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4. I denne modulen har vi fremhevet noen av idrettsutøverens
ferdigheter som fører til et vellykket forretningsinitiativ.
Ferdighetene var:
a) Holdning; Selvdisiplin; Mål; Følelser; Kreativitet.
b) Holdning; Motivasjon; Mål; Økonomisk kompetanse; Konsentrasjon.
c) Holdning; Motivasjon; Mål; Følelser; Konsentrasjon; Hengivenhet.
Motivasjon; Lederegenskaper; Teamarbeid; Konsentrasjon.
5. City Pirates mener at fotball kan forandre verden. Hva er
målgruppen det sosiale foretaket jobber med?
a) 120 forskjellige nasjonaliteter og et ungdomslag av flyktninger.
b) 60 forskjellige nasjonaliteter og et ungdomslag av personer med
psykiske funksjonshemninger.
c) 80 forskjellige nasjonaliteter og et ungdomslag av personer med
psykiske funksjonshemninger.
d) 80 forskjellige nasjonaliteter og et ungdomslag av personer med
fysiske funksjonshemninger.
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Modul 2: Profilen til en sosial entreprenør: Idrettsutøvere og sosiale entreprenører

Modulbeskrivelse

Gjennom denne modulen vil elevene være i stand til å forstå hva som er
ferdighetene som kjennetegner den sosiale entreprenøren, samt
ferdighetene som atleten må utføre sosialt og hva de kan utvikle.
På slutten av denne modulen vil utøvere kunne:
•

Læringsutbytte
•
•

Læringsaktiviteter

•
•
•
•
•

vite hva ferdighetene er som kjennetegner den sosiale gründeren og
hvorfor de er viktige.
oppdage hvilke ferdigheter idrettsutøvere allerede har, og som kan
hjelpe dem å være en sosial entreprenør.
vite hvilke muligheter det kan ha for atleten å være en sosial
entreprenør.

Se en introduksjonsvideo
Se en forelesningsvideo
Les artiklene relatert til emnet
Fullfør tre spilllignende interaktive oppgaver
Få en minimumspoengsum på 80% fra testen

Total arbeidsbelastning er ca. 3 timer inkludert:
Estimert varighet

Video Transkripsjon

•
•
•
•

30 minutter for å se på videoer
75 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
60 minutter for interaktive oppgaver
15 minutter til gjennomføring av test / quiz

Introduksjonsvideo:
Velkommen til videoopplæringen for modul 2. I denne modulen lærer vi deg
hvordan du svarer på følgende spørsmål:
Hva kjennetegner en sosial gründer?
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Hvilke ferdigheter har en idrettsutøver som kan føre til at han blir en god
sosial entreprenør?
For å lære mer om egenskapene til en sosial entreprenør, er det nødvendig
å starte med å vite hva sosialt entreprenørskap handler om.
La oss begynne!
Forelesningsvideo:
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship snakker om en modell for
sosial endring som kombinerer oppdraget med å betjene de mest sårbare
befolkningene på planeten sammen med prinsippene for entreprenørskap
og god praksis i privat sektor for å skape en mer verdens rettferdig, rettferdig
og bærekraftig.
Sosiale entreprenører er derfor de menneskene som initierer og utvikler et
prosjekt med disse egenskapene, og som prioriterer sosial innvirkning
fremfor økonomisk nytte.
Men hva er ferdighetene eller egenskapene til en gründer eller sosial
gründer?
Vi presenterer deg de syv egenskapene til de nye gründere som
transformerer verden.
1. Ikke-konformister: Dette er mennesker som ofte kommer fra samfunn i
situasjoner med fattigdom eller ulikhet, og som er lei av det. De klager og er
villige til å handle. Denne avviket er vanlig blant unge mennesker som
tilhører tusenårsgenerasjonen.
2. Ressurssterk: Sosiale entreprenører opererer generelt gjennom oppstart
som har begrensede ressurser. De har lite penger og mangel på personell for
å starte og vedlikeholde prosjektene sine, så de må utvikle den nødvendige
kreativiteten for å gjøre mer med mindre.
3. Forretningsvisjon: Nøkkelen til et selskap er å generere penger, og dette
er ikke noe unntak i sosiale selskaper. Av denne grunn vet disse gründerne
hvordan de skal lage modeller som, i tillegg til å fremme samfunnet og bidra
til miljøet, er lønnsomme for sine grunnleggere og investorer.
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4. Virkelig formål: Vellykket sosial virksomhet har et oppdrag å gjøre dette til
en bedre verden. Både modellen og strategiene og målene er fokusert på å
forbedre folks livskvalitet eller å redusere eller løse problemer som global
oppvarming og analfabetisme..
5. Motivert: Å være gründer er ikke lett, og enda mindre når målet er like
ambisiøst som å endre status quo eller situasjonen til en lokalitet. Av denne
grunn må startups og selskaper med sosialt eller miljømessig fokus ha solid
ledelse, i stand til å motivere og inspirere teamet og potensielle kunder og
investorer.
6. Å bry seg om alle involverte: Et selskap med et ekte sosialt kall sørger for
at alle deltakere i forsyningskjeden tjener på det endelige produktet og får
fordeler som favoriserer utviklingen. En sosial gründer går utover seg selv.
7. Optimistisk: Selv om sosialt entreprenørskap ofte er en del av
frustrasjonen og avviket fra noen medlemmer av samfunnet, er det også av
optimisme basert på troen på at markedet kan generere positive endringer..
Dette er bare noen av ferdighetene som kjennetegner en gründer, men til
dette kan vi legge lidenskap, ledelse, innovasjon, motstandskraft, evne til å
ta vanskelige beslutninger og mange andre egenskaper. Til disse
egenskapene må vi legge til andre viktige verdier: avvik, sosialt ansvar og
engasjement.
Og nå som du vet hvilke ferdigheter en sosial entreprenør besitter, vil jeg at
du gjennom din erfaring som idrettsutøver skal tenke hvilke av disse
ferdighetene har du? Tenk på det, for vi vil snakke om det neste.
Idrettsentreprenører kan derfor defineres som mennesker som er
innovative, proaktive og risikovillige i idrettsfeltet ved å utvikle et
gründerforetak. Disse entreprenørene kan oppleves i en bestemt bransje
eller i et nisjeområde som sport.
Visste du at idrettsutøvere som har konkurrert eller konkurrerer på høyt nivå
har egenskaper som ligner på entreprenører? Det stemmer, begge tester seg
med et målrettet tankesett og en konkurransedyktig natur som bare kan
oppnås gjennom aktiv deltakelse i sport. Effektive ledere, deres suksess
avhenger, i en veldig høy prosentandel, av hvordan de administrerer en
organisasjon på maksimalt produktivitetsnivå.
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Dette er forholdet mellom sosial entreprenør og idrettsutøver:
1. Konkurransedyktig natur
Entreprenøren står overfor utfordringer hele tiden og gir seg ikke før han
klarer å overvinne hindringene: det er her forretning og sport er relatert. Den
konkurransedyktige naturen vi ser i sport, er ikke forskjellig fra det vi trenger
for å være nummer én i virksomheten vår. Idrettsutøvere bruker effektivt
denne funksjonen og bringer ofte den lidenskapen og potensialet til sitt
respektive arbeidsfelt.
2. Ledelse
Hvert lag trenger en leder som har en klar visjon og viser vei. Ytelse avhenger
av lederens evne til å motivere andre til å gjøre sitt beste. Ingen lag har noen
gang vunnet et mesterskap uten å ha en leder i sin gruppe.
En gründer har de samme pliktene som en idrettsutøver når det gjelder å
bringe teamet sitt til toppen: hun må ta ansvaret for laget sitt og styre skipet
trygt hjem. Fremtiden til selskapet hviler på lederens skuldre, deres mentale
styrke må vare gjennom tykt og tynt.
3. Press
I sport er det vanlig å befinne oss i situasjoner som setter oss under ekstremt
press, der en bevegelse påvirker det endelige resultatet av spillet. Å møte
disse kampene og kunne ta avgjørelser kan imidlertid få store fordeler og
konsekvenser. Verdien til en spiller avhenger av hvordan han vet hvordan
han skal håndtere press og holde seg rolig under spillet.
I virksomheten håndterer en gründer mange oppgaver som kan ha stor
innvirkning på hans egen virksomhet og miljøet. Som leder for din bedrift er
dine ansatte avhengige av deg og din evne til å ta passende beslutninger. En
ekte leder må vite hvordan han kan stramme beltet og bruke mental styrke
for å komme videre og lykkes.
4.Praktisering
Ingen idrettsutøver kan oppnå sitt virkelige potensial uten å øve. Alle bør øve
på sitt beste og kontinuerlig jobbe for å perfeksjonere spillet sitt.
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En gründer har styrker og svakheter, men han må alltid jobbe som
perfeksjonist for å overvinne svakhetene ved å satse på styrkene. Perfeksjon
i praksis er en viktig nøkkel til suksess.
5. Utholdenhet
Alle har mange hindringer i veien før de blir kåret til vinneren. Noen
hindringer vil være overveldende krevende, men utholdenhet fører en leder
mot sitt endelige mål.
Vi vet at forretningsarenaen ikke er det enkleste "spillet" på planeten. En
gründer må hoppe over vanskelige hindringer bare for å komme nærmere
målstreken. Akkurat som i sport, må du kjempe for alt du vil oppnå, og for
dette trenger du utholdenhet og mental utholdenhet.
For de fleste egenskapene som er viktige i sport og næringsliv, viser studier
at gründere som har vært idrettsutøvere er bedre ledere og forretningsmenn
på grunn av de egenskapene som bare utvikler seg med idrett.
Oppgave 1: Svar på spørsmålene relatert til innholdet i modulen.
1 - En gründer har de samme pliktene som en idrettsutøver når det gjelder
å bringe teamet hans til toppen
a) Ja
b) Nei
Gamification-Basert
Interaktive
Oppgaver

2 - Når vi snakker om egenskapene til en sosial entreprenør, hva betyr
egentlig formål?
a) De har lite penger og mangel på personell til å starte
b) Vellykket sosial virksomhet har et oppdrag å gjøre dette til en bedre
verden
c) Mennesker som ofte kommer fra lokalsamfunn i situasjoner med
fattigdom
d) En sosial gründer går utover seg selv
3- Sosiale entreprenører er de menneskene som prioriterer økonomisk
nytte fremfor sosial innvirkning?
a) Ja
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b) Nei
4- Hvorfor hjelper press en idrettsutøver til å bli en sosial entreprenør?
a) De må kjempe for alt de vil oppnå.
b) De samme pliktene som en idrettsutøver når det gjelder å bringe laget til
topps
c) En sann leder må vite hvordan man bruker mental styrke
d) Ingen idrettsutøvere kan oppnå sitt virkelige potensial uten øvelse
5- Studier viser at gründere som har vært idrettsutøvere er bedre ledere og
forretningsmenn
a) Ja
b) Nei
Du har fullført oppgaven og poengsummen din er:
Oppgave 2: I denne oppgaven skal du legge inn manglende ord i setningene
Start
1 - For de fleste av egenskapene som er viktige i sport og næringsliv, viser
studier at entreprenører som har vært idrettsutøvere er bedre _________
og forretningsmenn på grunn av de egenskapene som bare utvikler seg
med sport.
Ledere
2- Hvert lag trenger en leder som har en klar visjon og viser vei. Ytelse
avhenger av lederens evne til å ________ andre til å gjøre sitt beste
Motivere
3- Entreprenøren står overfor utfordringer hele tiden og gir seg ikke før han
klarer å overvinne hindringene: det er her__________ og sport er relatert.
Virksomhet
4 - En gründer har styrker og svakheter, men han må alltid jobbe som
perfeksjonist for å overvinne svakhetene ved å satse på styrkene.
Perfeksjon i praksis er en viktig nøkkel til_______
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Suksess
5- En gründer må hoppe over vanskelige hindringer bare for å komme
nærmere mållinjen. Akkurat som i sport, må du kjempe for alt du vil oppnå,
og for dette trenger du ____________ og mental utholdenhet.
Du har fullført oppgaven og poengsummen din er:
Oppgave 3: Gjør en refleksjon over modulinnholdet og skriv svar:
1. Sitere 3 av de karakteristiske ferdighetene til en sosial entreprenør som
du tror du har? Forklar hvorfor.
2. Tror du at idrettsutøvere har andre ferdigheter for sosialt
entreprenørskap som vi ikke har nevnt i notatene?
3. Skriv minst 3.
4. Tror du at sosialt entreprenørskap innen idrett kan åpne karriereveier
når du er ferdig med sportskarrieren? Hvorfor?
5. Forklar, som det fremgår av notatene, hvorfor lederskap er en ferdighet
idrettsutøvere har og som kan bidra til å være en sosial entreprenør?
6. Forklar hvorfor utholdenheten som er utviklet som en idrettsutøver,
kan hjelpe deg som sosial entreprenør.

Lesning

Social Entrepreneurship and Sport in Romania: How Can Former Athletes
Contribute to Sustainable Social Change? (see the portal)
Winning at Life: https://www.redbull.com/us-en/theredbulletin/athletesfor-social-change
Psychosocial Characterization of Social Entrepreneurs: A Comparative Study
(see the portal)
Social Entrepreneurship and innovation in Sports (see the portal)
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1. Hva er formålet med et sosialt selskap i motsetning til et selskap uten et
slikt formål i artikkelen om sosialt entreprenørskap i idrett i Romania?
2. Hvordan kan idrett tilby ressurser og inspirasjon til å innovere gjennom
sosialt entreprenørskap og å takle sosiale problemer?
Test/Quiz

3. Hvordan kunne tidligere idrettsutøvere bidra til bærekraftig sosial
endring i Romania?
4. Hva er Ivan Patzaichin og “Rowmania” -prosjektet?
5. Oppsummer konklusjonene i studien i noen få linjer.

Modul 3: Rollen til Changemakers i samfunnet: Idrettsutøvere og Changemakers

Modulbeskrivelse

Denne modulen er ment å introdusere elevene til begrepet Changemakers.
Denne modulen vil også definere roller, ansvar og ferdigheter knyttet til det
å være en Changemaker.
På slutten av denne modulen vil utøvere kunne:
•

Læringsutbytte
•

Læringsaktiviteter

•
•
•
•
•
•

forstå definisjonen, ferdighetene og rollene til en Changemaker i
samfunnet.
utvikle forståelse for å bli Changemaker som en karrieremulighet og
en måte å gi noe til samfunnet.

Se en introduksjonsvideo
Se 1 forelesningsvideo
Se 2 ekspertvideoer
Les artiklene relatert til emnet
Fullfør 3 spilllignende interaktive oppgaver
Få en minimumscore på 80% fra quizen
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Total arbeidsmengde er ca. 3 timer inkludert:
Estimert varighet

Videotranskripsjon

•
•
•
•

30 minutter for å se på videoer
75 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
60 minutter for interaktive oppgaver
15 minutter for quiz

Introduksjonsvideo:
Så, hva betyr det å være en Changemaker? Hvem kan bli Changemaker? I
den følgende modulen vil vi dykke dypere inn i begrepet å være en
changemaker, og presentere holdningene og ferdighetene som trengs for å
være en vellykket changemaker i samfunnet ditt.
Videoforelesning
Fra lærere til kjendiser til studenter, alle har potensial til å være en
Changemaker. Ifølge Ashoka Foundation er en Changemaker den som tar
kreative tiltak for å løse et sosialt problem.
Spesielt er Changemakers definert av tre nøkkelegenskaper: intensjon,
motivasjon og kreativitet. Endringsskapere er med vilje å løse et sosialt
problem. De har empati for de rundt seg og forfølge sosiale mål med vilje.
Endringsskapere er også motivert til å handle, møte sosiale problemer og
fortsette å prøve å gjøre en forskjell. Endelig er Changemakers kreative. De
stiller spørsmål, er fordomsfri og kan se ting fra forskjellige perspektiver.
Utpakking av denne definisjonen har forskere fra hele Europa til og med
identifisert flere personlige egenskaper som endringsskapere trenger for å
generere sosial innovasjon og innvirkning: selvtillit, ledelse, samarbeid,
utholdenhet, selvbevissthet, handlingsorientering, kreativitet, kritisk
tenkning, problemløsning refleksjon, empati, sosial-emosjonell intelligens og
kommunikasjon.
Endringsmakere kan skape innvirkning i lokalsamfunnet på mange måter. De
kan direkte tilby eller skalere tjenester til de som trenger det. Dette kan bety
å starte et lite mentorprogram eller hjelpe en etablert tilnærming til å vokse.
Eller endringsaktører kan handle eller gå inn for systemendring, og bidra til
å utvikle nye tilnærminger og politikker som bidrar til å gjøre samfunnet mer
rettferdig og rettferdig.
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Spesielt sosialt entreprenørskap kan være et verdifullt verktøy for
endringsskapere til å engasjere seg i handling. Sosiale entreprenører er
forandringsskapere som genererer innvirkning ved å fokusere på
systemendring og hjelper andre til å trives.
Idrettsutøvere er spesielt godt rustet til å bli forandringsskapere og sosiale
entreprenører. I sin sportslige karriere tilegner de seg ferdigheter - som
utholdenhet, ledelse eller disiplin - som også er avgjørende i sosial
virksomhet. I tillegg utvikler idrettsutøvere ofte betydningsfulle personlige
og profesjonelle nettverk som kan hjelpe dem med å komme i gang med sine
initiativer.
Å være en forandringsmann handler imidlertid mer enn bare om forsettlige
sosiale mål og å ha de rette personlige egenskapene. Det handler også om å
være fullstendig klar over hvilke roller og ansvar som følger med å ville være
en forandringsskaper. Endringsskapere har ansvar overfor menneskene de
jobber med og samfunnene de har som mål å tjene. Blant annet må
endringsskapere sikre samfunnets deltakelse, utvikle nettverk, bygge tillit,
lede andre, skaffe økonomiske ressurser og lage langsiktige planer.
Uansett hvem du er, kan du bli en forandrer. Men for å være en vellykket
changemaker, må du utvikle de riktige ferdighetene for å lykkes og være klar
over ditt unike ansvar overfor samfunnet ditt.
Oppgave 1: Endringsskapere i samfunnet ditt
Fortell oss om en veksler i samfunnet ditt. Hva gjør denne personen til en
veksler og hva slags innvirkning de har hatt i samfunnet ditt.
Gamificationbaserte interaktive
oppgaver

Dette kan være et enkelt spørsmål, eller en mer interaktiv forumdiskusjon
eller type aktivitet
Oppgave 2: Kartlegge ferdighetene dine som endringsmann og sosial
entreprenør
Hvordan vurderer du ferdighetene dine for sosialt entreprenørskap?
Her kunne vi integrere den opprinnelige SENTA Mapping Survey (tilpasset fra
den spanske forskningen) og gi hver deltaker en profil av sine egenvurderte
ferdigheter i de 17 identifiserte områdene. Dette kan også gi deltakerne en
ide om ferdighetene de er sterkere i og de de trenger å jobbe med.
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Oppgave 3: Planlegg din ferdighetsutvikling
Basert på din ferdighetsvurdering fra Oppgave 2, skriv ned hvordan du tror
at dine beste ferdigheter kan bidra til at du blir Changemaker. Og skriv ned
hvordan du tror du kan jobbe med noen av dine svakere ferdigheter?
Dette kan være et enkelt åpent spørsmål, eller en mer interaktiv
forumdiskusjon eller aktivitetstype for fagfelleevaluering
Oppgave 4 (valgfritt): Vurder ditt sosiale entreprenørmiljø
OECD har utarbeidet et vurderingsverktøy som lar deg evaluere det sosiale
miljøet eller regionen. Dette verktøyet tar litt tid å jobbe seg gjennom, men
det gir et utmerket grunnlag for å reflektere over realitetene i ditt område.
Lesning

Ashoka Foundation. More than Simply "Doing Good:" Defining Changemakers
Rivers et al. Embedding social innovation and social impact across the
disciplines: identifying ‘Changemaker’ attributes

Expert Videoer

How to Become a Change-Maker in Today's World | Miguel Joey Aviles |
TEDxUPRM
Everyone a Changemaker | Ashoka Foundation

1. Hva er definisjonen av en Changemaker, ifølge Ashoka Foundation?
Test / Quiz

a) Alle som starter en virksomhet som forstyrrer markedet
b) Alle som tar kreative tiltak for å løse et sosialt problem.
c) Alle som gir eller frivillig
2. Kan noen som støtter et lite mentorprogram eller et suppekjøkken
betraktes som en skifter? (riktig svar i fet skrift)
a) Ja
b) Nei
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3. Hva er de tre definerende egenskapene til en changemaker?
Motivert til å handle
o Forsettlig forfølgelse av sosiale mål
o Jakt på fortjeneste
o Utvikling av ny teknologi
o Berømt eller kjent
o Kreativitet
o Betydelige økonomiske ressurser
4. Oppgi fem ferdigheter knyttet til vellykkede endringsskapere
Potensielle svar inkluderer: tillit, ledelse, utholdenhet, selvbevissthet,
handlingsorientering, kreativitet, kritisk tenking, problemløsning,
refleksjon, empati, motivasjon, emosjonell intelligens, sosial
intelligens, verdifokusert, innovasjon, kommunikasjon, planlegging,
samarbeid, teamarbeid
5. Hva er rollene og ansvaret til endringsskapere?
o Tilfredsstille aksjonærene
o Sikre samfunnets deltakelse
o Utvikle nettverk
o Bygg tillit
o Led andre
o Få økonomiske ressurser
o Lag langsiktige planer
o Bli kjent
o Ta kontakt med andre kjente personer
o Utvid aktivitetene dine på nasjonal eller internasjonal skala
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Modul 4: Fra teori til praksis for karriereplanlegging: Idrettsutøvere i treningen

Modulbeskrivelse

Gjennom denne modulen vil du kunne lære å bli en sosial
entreprenør hvis du er eller har vært en idrettsutøver på høyt nivå,
og mulighetene det kan gi deg å gjennomføre når din sportslige
karriere er over.
På slutten av denne modulen vil idrettsutøvere være i stand til å:

Læringsutbytte

Læringsaktiviteter

• diskutere om sosialt entreprenørskap som en måte å drive
selvstendig næringsdrivende på slutten av en sportskarriere for å
oppnå økonomisk suksess, basert på sosialt ansvar.
• forklare trinnene for å starte et sosialt initiativ.
diskutere hvilke ferdigheter de trenger for å drive et sosialt initiativ.
Se en introduksjonsvideo
• Se 1 forelesningsvideo
• Se en ekspertvideo
• Les artiklene / gode eksempler knyttet til temaet
• Fullfør 3 spilllignende interaktive oppgaver
• Få en minimumscore på 80% fra quizen
Total arbeidsmengde er omtrent 3 timer inkludert:

Estimert varighet

Videotranskripsjon

• 30 minutter for å se på videoer
• 75 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
• 60 minutter for interaktive oppgaver
• 15 minutter for quiz
Introduksjonsvideo
Velkommen til videoopplæringen for modul 4.
I denne modulen vil vi lære deg hvordan du svarer på følgende
spørsmål:
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Hvordan sosialt entreprenørskap kan hjelpe meg med å finne en
fremtid i jobben når sportskarrieren min er ferdig?
Hva må jeg gjøre for å være sosial gründer innen sport?
Hva slags ferdigheter trenger jeg og hvordan jeg kan utvikle dem?
Du vil begynne å lære å bli en sosial entreprenør hvis du er eller har
vært en idrettsutøver på høyt nivå. Lykke til!
Forelesningsvideo
Ideen om "sosialt entreprenørskap" får spesiell betydning i vår tid,
ettersom dagens øyeblikk egner seg til å ta en gründertilnærming til
sosiale problemer. Sosiale entreprenører er nødvendig for å utvikle
nye modeller; Sosialt entreprenørskap, som en ny måte å forstå
forretning og sosialt velvære på, gir nye jobb- og profesjonelle
muligheter mens de foreslår innovative modeller for å møte sosiale og
miljømessige problemer og behov.
Sportssektoren er en levedyktig bransje som er i stand til å skape nye
arbeidsplasser og generere økonomisk aktivitet, og presenterer for
tiden et ideelt scenario for idrettsutøvere som fullfører
sportskarrieren, for å påta seg og møte utfordringene i dagens
arbeidsmarked. Mange idrettsutøvere har vært entreprenørskap i å
bygge sine merkevarer ved å inngå flere globale
markedsføringskampanjer for forbrukerprodukter, alt fra klokker,
parfyme og vin. Idrettsutøvere, inkludert Greg Norman, David
Beckham og Serena Williams, som har risikert å involvere seg i
innovative forretningsavtaler som har vært kommersielt vellykkede.
PR kan hjelpe deg med å styre bildet av en idrettsutøver ved å fokusere
på områder som sosialt ansvar og samfunnsengasjement.
Idrettsutøvere som er en del av idrettslag bruker PR for å forbedre sitt
profesjonelle image og deres evne til å administrere medieinternett i
karrieren. En idrettsutøvers evne til å forme sitt image er en viktig
komponent i å finne forretningsmuligheter
Å kunne lykkes som gründer krever hardt arbeid, dedikasjon og mye
utholdenhet, dessverre er det ingen hemmelig nøkkel eller formel for
å kunne lykkes i noe prosjekt.
Imidlertid er det visse anbefalinger og grunnleggende trinn som kan få
deg til å nå dine mål som en ny sosial entreprenør. Vi deler noen av
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dem som du kan implementere strategier for å gjennomføre et nytt
prosjekt.
Hovedmålet med en sosial virksomhet er å løse et problem i
samfunnet, uten å forsømme å oppnå fordeler og generere
sysselsetting. Sosialt entreprenørskap sprer seg mer og mer i
næringslivet, og flere og flere selskaper dukker opp med motivasjon
til å forbedre et eller annet aspekt av verden vi lever i.
For alle som bestemmer seg for å opprette en sosial virksomhet, vil
deres prioritet imidlertid ikke være å øke salget. Snarere er dens
formål å løse et latent sosialt problem i omgivelsene, som det søker å
forbedre og / eller løse.
Enhver person som velger å starte forretningseventyret sitt gjennom
et sosialt selskap, må huske på at trinnene for å opprette det vil
avhenge av den juridiske formen de velger. Her beskriver vi trinnene
for å starte en sosial virksomhet innen sport:
1. Du må bestemme at i hvilket land eller region skal du etablere
hjemstedet til den sosiale virksomheten. Det er noen regioner som har
kompetanse når det gjelder å skape sosiale virksomheter, og at
spesifikk regulering styrer, i stedet for den statlige.
2. Velg på bakgrunn av hvilken modell din sosiale virksomhet skal
utvikles, siden det er forskjellige modaliteter: kooperativer, gjensidige
samfunn, stiftelser, foreninger, arbeidsselskaper, ...
3. Avhengig av figuren vi har valgt; vi vil gå til det aktuelle regelverket,
og de nødvendige prosedyrene vil bli utført i hvert tilfelle.
Men hva slags modeller finnes for å skape et sosialt selskap innen
sport?
Vi finner at sosialt ansvarlige selskaper baserer sine sosiale modeller
på en av de mulige måtene som lar dem hjelpe samfunnet:
- Gjennom produktet eller tjenesten: de refererer til selskaper som
tilbyr produkter som løser et problem, forbedrer effektiviteten i noen
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produksjonsprosesser, gir ny teknologi til folk som trenger det, eller
reduserer / erstatter kostnader som folk ikke kan tillate.
- Gjennom arbeid: bedrifter som plasserer verdien de har i samfunnet
gjennom arbeid, bruker grupper som er utsatt for ekskludering, eller
med færre muligheter, for å utføre selskapets aktivitet.
- Gjennom råvaren som brukes: modellene basert på råvaren tilbyr
produkter som allerede eksisterer på markedet, men laget med nye
materialer som overrasker forbrukeren.
Vær oppmerksom på at det er mange sosiale entreprenører som
utfører forretningsprosjekter med sikte på å svare på forskjellige
problemer i samfunnet. Imidlertid er ikke alle vellykkede. Selv om
mange ideer er veldig nyttige og interessante, holder mange av disse
prosjektene seg på veien fordi deres levedyktighet ikke er mulig.
Derfor er det nødvendig å vite noen anbefalinger for suksess for
sosiale virksomheter.
A. Oppdage muligheter: det er nødvendig å se hvor det er en mulighet
til å vite hvordan vi kan svare på et problem. Gjør et sosialt foretak
fordi det ikke kommer til å føre oss noe sted. Vi må analysere
markedet og undersøke hvordan vi kan bidra til å forbedre samfunnet
og begrense omfanget, spesielt i begynnelsen. Som normale
selskaper, må vi vie oss til en ting spesielt, siden alle sosiale behov ikke
kan dekkes.
B. Å kjenne kunden: vi må være klar over at noen ganger ikke personen
som skal dra nytte av produktet vårt, ikke er den samme personen
som skal betale for det. Du må målrette mot hver av målgruppene
dine.
C. Etablere en lønnsom forretningsmodell: Som alle selskaper er det
nødvendig å lage en modell som genererer fordeler, eller i det minste
ikke som gir tap. Sosiale virksomheter står ikke overfor å generere
fortjeneste gjennom aktiviteten de utfører, men de setter løsningen
på samfunnets problem før de skaffer seg rikdom til grunnleggeren
selv.
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D. Ikke å stole på subsidier: Det er sannsynlig at donasjoner, subsidier
og hjelp i begynnelsen vil hjelpe oss til å starte prosjektet på nytt. En
av nøklene er imidlertid å prøve å sikre at dette ikke er den eneste
inntektskilden for selskapet, ettersom de ikke forsvinner når de
forsvinner. Målet er å oppnå økonomisk stabilitet som tillater
selskapets holdbarhet.
E. Tilby merverdien til produktet eller tjenesten din: dette er et av de
viktigste punktene. Produktene og tjenestene som tilbys av sosiale
bedrifter har en tendens til å være dyrere av åpenbare grunner: mer
utdyping, dyrere materialer og handlinger til fordel for miljøet vi lever
i. Derfor må vi sørge for at folk godtar en premie for verdien av
produktet eller tjenesten vår sammenlignet med konkurrenter.
Det er viktig å huske at det er flere og flere studier som bekrefter at
idrettsutøvere og tidligere idrettsutøvere som omfavner denne typen
initiativ, kan være viktige initiativtakere til entreprenørskap.
Kjendisstatusen og nettverket som ble opprettet rundt det, kan bidra
til å utvikle dette fenomenet.
Oppgave 1: Business Model Canvas
Bli med og syng på https://www.strategyzer.com/canvas/businessmodel-canvas

Gamificationbaserte interaktive
oppgaver

Lesning

Oppgave 2: Design din sosiale forretningsmodell med Camvas-mal
som du finner i lenken til oppgave 1
Oppgave 3: Del lerret i sportssosial virksomhetsmal i følgende
mappe:
https://drive.google.com/drive/folders/1rXHFVOoEiLszjJ3aNtnDCnR
d5AjB9mZj?usp=sharing
Sosialt foretak: Hvordan avdekke originale ideer ved hjelp av det
sosiale forretningsmodell-lerretet
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-howuncover-original-ideas-using-business-model-canvas
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Sosialt entreprenørskap og hvordan en pengesmart idrettsutøver kan
hjelpe folk gjennom virksomheten:
http://moneysmartathlete.com/2018/10/24/social-entrepreneurshipand-how-the-msa-can-help-people-through-business/

Ekspert Video

Hvordan kan du beskrive / designe / forbedre forretningsmodellen
din?
https://vimeo.com/78350794

Test / Quiz

1. Forklar kort hva ideen din om sosial virksomhet innen sport består
av.
2. Kan du forklare kort hva som motiverte deg til å lage en
forretningsplan?
3. Tror du at du som en aktiv og / eller pensjonist idrettsutøver kan ha
noen fordeler for utviklingen av din sosiale virksomhet? Forklar
hvorfor.
4. På hvilket tidspunkt i din sportslige karriere tror du det ville være
bedre å implementere forretningsideen din?
5. Når du vet hva sosialt entreprenørskap er og hvordan du kan bruke
ferdighetene dine som idrettsutøvere, ville du tørre å starte et sosialt
selskap innen idrett?

Modul 5: Sosiale forretningsmodeller. Idrettsutøvere på banen

Modulbeskrivelse

Denne modulen introduserer lærlingen til feltet av sosiale
forretningsmodeller, og gir idrettsutøvere teoretisk og praktisk kunnskap
om dem. Fokuset for denne modulen er på komponentene i sosial
forretningsmodell og ulike typer sosiale virksomheter. Modulen adresserer
deretter spørsmål knyttet til et sosialt forretningsmodell lerret og
inntektsgenererende strategier for sosial virksomhet. Grunnleggende
kunnskap om kjerne sosiale forretningsmodeller er helt klart et "must" for
håpefulle sosiale gründere.
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Læringsutbytte

Læringsaktiviteter

På slutten av denne modulen vil idrettsutøvere være i stand til å:
● forklare hva en forretningsmodell er og hvorfor den er viktig for
samfunnet.
● forklare forskjellene mellom forretningsmodeller for kommersielle
virksomheter og forretningsmodeller for sosiale virksomheter.
● forstå komponentene i en sosial forretningsmodell.
● bruk et sosialt forrettningsmodell lerret.
● kjenne til forskjellige typer sosiale forretningsmodeller.
forstå ulike strategier for å generere inntekter og sikre egen bærekraft.
●
●
●
●
●

Se instruksjonsvideoer
Se 2 leksjonsvideoer
Lese artikler reklatert til emne
Gjennomføre 5 spill lignende interaktive oppgaver.
Få en minimumsscore på 80% på quiz

Total arbeidsbelastning er omtrent 3 timer inkludert::
Estimert varighet

●
●
●
●

30 minutter for å se på videoer
75 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
60 minutter for interaktive oppgaver
15 minutter for quiz

Introduksjonsvideo
Hei! Velkommen til modul 5!

Videotranskripsjon

Å være gründer er utfordrende; å være en sosial gründer ser ut til å være
enda mer utfordrende, gitt at dette domenet gir tilleggsproblemer. Uansett
hva bransjen er, har hver virksomhet en forretningsmodell som beskriver
hvordan initiativet vil fungere og hvordan det vil opprettholde seg selv. Som
vi har sett i vår forrige modul, for et sosialt foretak, er det ekstra målet om å
generere sosial verdi like viktig som det inntektsgenererende aspektet. I
løpet av denne modulen vil du lære å sette dine mål basert på en sosial
forretningsmodell.
Forelesningsvideo-1
Det er viktig for deg å ha en plan når du har tenkt å lage et produkt eller en
tjeneste som folk vil ha, og du må finne en effektiv måte å selge den på. Først
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og fremst må du huske at bare "å ønske å opprette en sosial virksomhet"
ikke betyr at du har "retten til å eksistere på markedet", og du vil lykkes. Du
må opprettholde det stedet, og denne modulen vil hjelpe deg: stille de
riktige spørsmålene og struktur planen din, basert på forretningsmodeller
som allerede er testet over tid.
Så la oss se hva en sosial forretningsmodell er.
Begrepet "sosialt" brukes obsessivt i dag, noe som gjør det vanskelig å forstå
hvordan en sosial virksomhet virkelig ser ut. Derfor vil det første trinnet være
å vite hva en forretningsmodell er. Den enkleste definisjonen er gitt av en
kjent finansjournalist, Michael Lewis (1999), som sier at alt det egentlig betyr
er hvordan du planlegger å tjene penger.
I en mer utviklet definisjon kan en forretningsmodell sees på som en todelt
prosess. Den første delen inkluderer alle aktivitetene knyttet til å produsere
eller levere noe: å designe det, kjøpe materialer eller komponenter,
produsere det og så videre. Del to involverer alle aktivitetene knyttet til å
selge det produktet eller tjenesten, som innebærer å finne og nå kunder,
distribuere produktet eller levere tjenesten.
Dermed er en forretningsmodell en plan implementert av et selskap for å
generere inntekter, og blir ofte analysert med tanke på dets kapasitet til å
generere fortjeneste.
Den sosiale forretningsmodellen har en klar intensjon om å generere positive
endringer i samfunnet og har også til hensikt å finne en balanse mellom
ideen om å tjene penger og positiv endring. I en forenklet tolkning er
nøkkelen til problemet å finne de ferdighetene og ressursene som trengs for
å gjøre tradisjonelle profittbedrifter til sosiale virksomheter. Denne typen
strukturer har et dobbelt mål: å produsere positive endringer og
opprettholde en sunn økonomisk plan.
Tenk deg med andre ord at du er arkitekt, og du må bygge et hus. Du må
forstå hva dine grunnleggende behov er, og deretter sette deg ned ved
skrivebordet og begynne å tegne en plan for huset ditt, i dette tilfellet en
sosial virksomhet. I den følgende videoen vil du se hva de grunnleggende
søylene i en sosial forretningsmodell er.
Forelesningsvideo-2
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En forretningsmodell har noen komponenter som gjør det mulig for
investorer og eiere å få en klar ide om hvordan de best kan starte og utvide
virksomheten. En klassisk forretningsmodell har vanligvis fire
nøkkelkomponenter som er låst sammen. Disse fire elementene er:
• tilbud om kundeverdi,
• profittformel,
• nøkkelressurser og
• sentrale prosesser.
1.
2. Den sosiale forretningsmodellen legger til et femte element i disse fire
komponentene: mottakerverdiproposisjonen.
La oss ta dem hver for seg og se hvorfor de er viktige.
Den første komponenten, Customer Value Proposition, indikerer at
forretningsmodellen "hjelper kunder med å utføre en spesifikk 'jobb' som
alternative tilbud ikke adresserer" (Johnson et al., 2008, s. 1). Det første
trinnet i forretningsplanen din er å sørge for at produktet eller tjenesten du
tilbyr er nyttig, nødvendig eller ønsket av dine målrettede kunder. Dette er
et essensielt prinsipp for virksomheten og innebærer et godt designet tilbud.
Når du er overbevist om at du har et gunstig og nødvendig produkt eller en
tjeneste, er det viktig å levere det til kundene dine på en enkel måte. For å
lykkes, er det nyttig for deg å svare på noen spørsmål som: Hvem er din
kunde? Hvilket produkt (er) vil best oppfylle kundenes (e) behov? Vil de
kjøpe produktet for seg selv eller noen andre?
Den andre komponenten, Profit Formula, anses å være "planen som
definerer hvordan selskapet skaper verdi for seg selv mens den gir verdi til
kunden" (Johnson et al., 2008, s. 3). Det innebærer noen grunnleggende
økonomiske prinsipper som sier at den sosiale forretningsmodellen
genererer inntekter for bedriften din gjennom elementer som kostnader,
marginer eller lageromsetning. Profittformelen innebærer noen ekstra
spørsmål som: Hvor mye penger kan lages? Hvor mange kunder vil jeg ha til
en gitt pris? Slike spørsmål er viktige for å få et langsiktig syn på din sosiale
virksomhet.
Den tredje komponenten er representert av nøkkelressurser. Dette aspektet
er relatert til personalet, teknologien, materialene, fasilitetene og andre
eiendeler som trengs for å levere verdiproposisjonen til målrettede kunder i
en bedrift. Nøkkelressurser kan kategoriseres som følger: Menneskelig
(erfaring, kreativitet, ferdigheter osv.), Fysisk (bygninger, kjøretøy,
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materialer), Finansiell (kontanter, kreditter) og Intellektuell (merkevare,
partnerskap, patenter).
Den fjerde komponenten består av nøkkelprosesser. En forretningsaktivitet
er basert på ulike prosesser som opplæring, produksjon, planlegging,
tjenester for å kjøpe ressurser.
Den femte komponenten refererer til Beneficiary Value Proposition. I sosiale
virksomheter kan kunden være forskjellig fra mottakeren. Denne funksjonen
genererer behovet for å introdusere en mottakerindikator, noe som reiser
noen spørsmål som ligner på de som ble spurt i Customer Value Proposition:
Hvem er mottakeren? Hvilket produkt (er) vil tilfredsstille behovene til
denne mottakeren? Hva er deres mangel når det gjelder penger, ferdigheter
eller tilgang?
Disse fem komponentene er viktige for å forstå mekanismene i den sosiale
forretningsmodellen.

Gamificationbaserte interaktive
oppgaver

Vennligst les casestudiene nedenfor og identifiser pengestrategiene som
brukes av følgende sosiale virksomheter:
World Bicycle Relief (WBR) er en ideell organisasjon med base i USA, som
distribuerer sykler for å hjelpe mennesker i nød i utviklingsland rundt om i
verden. Fram til mars 2020 har WBR distribuert 500.000 sykler. I tillegg til
disse donasjonene skaper WBR også en markedsplass for sykler i andre
områder der folk ønsker å kjøpe dem. Og uansett hvor de går, trener de
tjenesteleverandører i sykkelvedlikehold og hjelper til med å sette opp lokale
og lokalt eide verksteder der disse utdannede vedlikeholdsteknikerne kan
hjelpe mottakere med å holde hjulene rullende. Mer om dette prosjektet på:
https://www.forbes.com/sites/jimvinoski/2020/01/13/can-bicycles-relievepoverty-world-bicycle-relief-says-yes/#4e2a96f2aab2
Vennligst skriv svaret ditt:
Vennligst les casestudiene nedenfor og identifiser pengestrategiene som
brukes av følgende sosiale virksomheter:
Street Fit Scotland er en ideell organisasjon som tilbyr et treningsprogram
for folk som opplever hjemløshet, søvn i midlertidig innkvartering eller
trenger støtte for å opprettholde et leieforhold. Dette programmet gir
positive endringer i tillit, mental helse, fysisk helse, atferd, engasjement med
ansatte og lokalsamfunn, og arbeidsevne. Deltakerne lærer å jobbe som en
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del av et team i et støttende miljø som tar sikte på å heve deres fremtidige
ambisjoner. Siden 2016 har Street Fit Scotland vært en registrert veldedighet
og er for tiden finansiert av den skotske regjeringen. Flere detaljer om denne
virksomheten på: https://www.streetfitscotland.org/about-us/
Vennligst skriv svaret ditt:

Vennligst les casestudiene nedenfor og identifiser pengestrategiene
som brukes av følgende sosiale virksomheter:
Janji er en sosial bedrift som produserer løpeklær og lar løpere utforske,
koble til og forandre verden ved å løpe. Hver sesong drar Janji til et
annet land rundt om i verden, møter lokale kunstnere, stoffprodusenter
og designere, bygger en linje over hele landet, og deretter finansierer
5% av alle salg et rent vannprosjekt i det landet. I dag er Janji i over
200 løpende butikker og har gitt tusenvis av år med rent drikkevann til
mennesker over hele verden. Mer om prosjektet finner du her:
https://www.causeartist.com/janji-running-brand-providing-clean-drinkingwater-around-the-world/
Vennligst skriv svaret ditt:

Vennligst les casestudiene nedenfor og identifiser pengestrategiene som
brukes av følgende sosiale virksomheter:
Street Fit Scotland er en ideell organisasjon som tilbyr et treningsprogram
for folk som opplever hjemløshet, søvn i midlertidig innkvartering eller
trenger støtte for å opprettholde et leieforhold. Dette programmet gir
positive endringer i tillit, mental helse, fysisk helse, atferd, engasjement med
ansatte og lokalsamfunn, og arbeidsevne. Deltakerne lærer å jobbe som en
del av et team i et støttende miljø som tar sikte på å heve deres fremtidige
ambisjoner. Siden 2016 har Street Fit Scotland vært en registrert veldedighet
og er for tiden finansiert av den skotske regjeringen. Flere detaljer om denne
virksomheten på: https://www.streetfitscotland.org/about-us/

Vennligst skriv svaret ditt:
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Vennligst les casestudiene nedenfor og identifiser pengestrategiene som
brukes av følgende sosiale virksomheter:
Football Foundation for Africa (FFA) er en sosial virksomhet som søker å løse
Afrikas utviklingsproblemer med det endelige målet om å skape
jobbmuligheter. FFA har et operativt fokus i Afrika. Stiftelsens hovedmål er
strukturert i tre handlingsretninger: bærekraftig sportsinfrastruktur,
utdanning og fortalervirksomhet. FFA arrangerer fotballturneringer og andre
aktiviteter for å støtte ungdommer med tilgang til kvalitetsutdanning og
anstendige jobbmuligheter. FFA-medlemmer betaler medlemskontingent og
opererer i felles interesse.
Vennligst skriv svaret ditt:

Lesning

Lesing-1:
Hvordan kan sosiale bedrifter tjene penger? Enhver sosial virksomhet
trenger en forretningsmodell med en strategi for å tjene penger. I denne
forbindelse foreslår vi 10 inntektsstrategier for vellykkede
forretningsmodeller for sosiale foretak. De er et utmerket utgangspunkt som
en sosial entreprenør kan stole på.
Det første aspektet er datainnsamling. Det betyr at en sosial gründer trenger
å samle informasjon om kunder og brukere, men også om populasjonene
som prosjektet betjener, hvis kunden / brukeren ikke er den samme som
mottakeren.
Datainnsamling
er
nyttig
for
å
ta
interne
forretningsbeslutninger.
Den andre løsningen er knyttet til rådgivning. Sosiale virksomheter utvikles
vanligvis i nisjeområder, slik at de kan utføre konsulentarbeid. Å bli
spesialisert i å tilby en tjeneste åpner muligheten for å multiplisere
prosjektet og trene andre.
Bedriftsassistanse er en annen måte for sosiale bedrifter å fremheve sin
kunnskap på. Det betyr at sosialt entreprenørskap kan gi støtte til andre
lignende prosjekter gjennom ulike former for bistand som due diligence,
investeringsberedskap, forretningsutvikling og andre tjenester. Denne typen
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tilnærming er også nyttig når det gjelder nettverk, fordi den kan bygge sterke
relasjoner med klienter.
En annen strategi refererer til abonnementstjenesten. Denne tilnærmingen
sikrer gjentatte inntekter fordi den overbeviser potensielle kunder om å
betale månedlig eller årlig for produkter og / eller tjenester. Ved å bruke
abonnementstjenesten vil en sosial virksomhet kunne bygge en langsiktig
plan og samtidig gjøre deres produkter og tjenester mer tilgjengelige for
lavinntektskunder.
Et spesielt aspekt er muligheten til å utdanne og trene mennesker og bli
belønnet for dette. Utdanningskretsen innebærer at en sosial virksomhet
rekrutterer studenter, gir dem opplæring og kobler dem til arbeidsgivere.
Følgelig betaler arbeidsgivere det sosiale foretaket for denne
utdannelsesprosessen.
Partnerskap og inntektsdeling er en flott løsning for sosiale bedrifter å tjene
penger og styrke sin virksomhet. Det anbefales at du finner en partner som
kan hjelpe deg med virksomheten din og som du kan dele arbeidet med, øke
antall kunder og dele inntektene. Det sosiale
virksomhet kan være både hovedpilar og sekundæraktør i et slikt
partnerskap. Du kan gi andre organisasjoner data, kunnskap, teknologi eller
forretningstjenester i bytte for fremtidige inntektsprosent. Ikke glem at det
er viktig for deg å ha bred tilgang til markedet.
Denne typen strategi fører til en lignende tilnærming til
risikodelingspartnerskap. Sosiale virksomheter kan for eksempel bidra til å
redusere risikoen for forsikringsselskaper. Forskning har vist at dette er et
høyt potensielt domene for det sosiale påvirkningsområdet.
Leasingprogrammer er en smart teknikk for sosiale bedrifter å generere
inntekter med eiendelene sine. Som sosial entreprenør kan du bruke disse
programmene til å tjene penger på ekstrautstyr, patenter og andre lisenser.
Sosiale virksomheter kan generere inntekter ved å organisere
arrangementer. Profilen til en sosial virksomhet letter muligheten for å selge
billetter og finne sponsing til ulike arrangementer og handlinger. I tillegg til
det økonomiske aspektet har sosiale virksomheter muligheten til å
akselerere påvirkningen.
Den siste men ikke minst viktige inntektsstrategien er den enkleste av alle.
Sosiale virksomheter kan selge produkter eller tjenester til kunder. Den
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virkelige utfordringen for deg vil være å finne en balanse mellom å selge et
produkt og fremme en sak.
Lesing-2:
De siste tiårene har forskere diskutert profilen til sosiale bedrifter over hele
verden og identifisert flere modeller. Wolfgang Grassi, professor i
forretningsadministrasjon, utmerkte i 2012 ni typer sosiale
forretningsmodeller. Han kombinerte tre viktige faktorer for en sosial
forretningsmodell (misjon, type integrasjon og målpopulasjon) med de tre
tradisjonelle virksomhetskategoriene (for-profit, non-profit og hybrider).
Dette har resultert i ni spesifikke typer sosiale forretningsmodeller som vil
bli eksemplifisert i det følgende.
Kooperasjonsmodellen er trolig en av de mest kjente kategoriene av sosialt
entreprenørskap. Kooperativet er en gebyrbasert medlemsorganisasjon
med felles felles behov og mål, som gir forskjellige tjenester til
medlemmene. Kooperativet eies og drives av medlemmene.
Entreprenørstøttemodellen selger forretningsstøttetjenester direkte til
klienten (gründere, selvstendig næringsdrivende eller bedrifter). Denne
typen virksomheter lar kundene deretter selge sine produkter og tjenester i
det åpne markedet.
Markedsformidlingsmodellen formidler, som navnet antyder, kundenes
tilgang til markeder. Den sosiale virksomheten tilbyr tjenester for gründere,
bedrifter eller kooperativer for å hjelpe dem med å få tilgang til markeder.
Disse tjenestene inkluderer vanligvis markedsføringsaktiviteter,
produktutvikling, kreditt, etc.
Ansettelsesmodellen for sosial virksomhet gir sysselsettingsmuligheter og
jobbopplæring til mottakerne, som vanligvis er mennesker med
vanskeligheter med å bli ansatt, for eksempel hjemløse, mennesker med
nedsatt funksjonsevne osv. Organisasjonen driver en virksomhet som
sysselsetter sine kunder og selger sine produkter eller tjenester i det åpne
markedet.
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Gebyr-for-tjenestemodellen for sosial virksomhet fungerer ved å
markedsføre sine sosiale tjenester, som betyr å selge dem direkte til
mottakerne / klientene eller til en tredjepartsbetaler. Bedriften din vil
dermed ha økonomisk stabilitet gjennom gebyrer for tjenester.
Lavinntektsklienten som markedsmodell beskriver sosiale virksomheter som
gir fattige eller lavinntektsklienter tilgang til produkter og tjenester. Denne
typen virksomheter opererer vanligvis i områder som helsetjenester, mat
eller tjenester.
Markedsforbindelsesmodellen ligner på markedsformidlingsmodellen, men
den sosiale virksomheten markedsfører eller selger ikke kundenes produkter
og tjenester. Markedstilknytningsmodellen kobler kjøpere til produsenter og
omvendt, og tar gebyrer for denne tjenesten. Så denne typen virksomheter
er mer basert på å bygge relasjoner.
Modellen for tjenestesubsidiering er veldig populær blant sosiale
entreprenører. Hovedkarakteristikken for denne sosiale virksomheten er
salg av produkter eller tjenester til et eksternt marked og bruk av genererte
inntekter til å finansiere sine sosiale programmer.
Den organisatoriske støttemodellen selger produkter og tjenester til et
eksternt marked, bedrifter eller allmennheten. Denne modellen er vanligvis
ekstern: forretningsaktiviteter er atskilt fra sosiale programmer. Den er
opprettet som en finansieringsmekanisme for organisasjonen og er ofte
strukturert som en datterselskap (en ideell enhet) som eies av den ideelle
organisasjonen.
For-profit sosial virksomhet er fremtidens virkningsmodell
https://www.forbes.com/sites/forbestechc
Council/2017/12/22/theforprofit-social-enterprise-is-the-impact-model-of-thefuture/#1f4926b95571
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1. Hva er en forretningsmodell?
Quiz

a) en beskrivelse av et system som bruker bankkonsepter
b) en plan for vellykket drift av en virksomhet
c) en teoretisk konstruksjon som representerer økonomiske prosesser
gjennom et sett med variabler og et sett med logiske relasjoner
en.
2. Hvilke av følgende komponenter er spesifikke for den sosiale
forretningsmodellen?
a) Benefisjonsverdiproposisjon
b) Profittformel
c) Nøkkelressurser
d) Alle
3. Hvilke av følgende strategier for å tjene penger anbefales for en vellykket
sosial forretningsmodell?
a) Abonnementstjeneste, organisering av arrangementer, salg av
produkter og tjenester
b) Investering i futures og obligasjoner, leasingprogrammer,
valutahandel
c) Partnerskap og inntektsdeling, kjøp av en bygning, sportsspill
d) Alle
4. Hvilke av følgende modeller er sosiale forretningsmodeller?
a) Samarbeidsmodellen
b) Avgiftsmodellen
c) Modellen for tjenestesubsidiering
d) Alle
5. Hvilke av følgende egenskaper er spesifikke for samarbeidsmodellen?
a) Andelslagets inntekt håndteres av staten
b) Kooperativet eies og drives av medlemmene
c) Modellen er spesifikk for kommunistiske land
d) Alle
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Modul-6: Teknologi og sosialt entreprenørskap: Idrettsutøvere på pallen

Modulbeskrivelse

Denne modulen forklarer hva teknologi og teknologiorientert
entreprenørskap er og hvorfor det er viktig for en sosial virksomhet. Denne
modulen forklarer hvordan teknologi hjelper til med å skalere den
spesifiserte forretningsmodellen. Det understreker også hvordan teknologi
letter å nå store målgrupper og hvordan sosiale produkter og tjenester
produsert for målgruppen øker tilgangen.
På slutten av denne modulen vil idrettsutøvere være i stand til å:

Læringsytbytte

Læringsaktiviteter

• diskutere hvorfor teknologi og teknologiorientert entreprenørskap er viktig
for en sosial virksomhet innen idrettsfeltet.
• diskutere hvordan bruk av teknologi bidrar til en sosial virksomhet.
• diskutere hvordan en sosial entreprenør kan bruke teknologi for å øke
effekten.
•
•
•
•
•
•

• Se en introduksjonsvideo
• Se 1 forelesningsvideo
• Se 2 ekspertvideoer
• Les artiklene relatert til emnet
• Fullfør 3 spilllignende interaktive oppgaver
• Få en minimumscore på 80% fra quizen

Total arbeidsmengde er omtrent 2 timer inkludert:
Estimert varighet

Videotranskripsjon

• 30 minutter for å se på videoer
• 60 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
• 15 minutter for interaktive oppgaver
15 minutter for quiz
•
Introduksjonsvideo:
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Hei! Velkommen til modul 6. Sosiale entreprenører er de som bruker
innovative tilnærminger til samfunnsutfordringer som mangel på
kvalitetsutdanning, folkehelse, arbeidsledighet og ulikhet. I disse og andre
tilfeller spiller teknologien en fremtredende rolle, da ikke bare teknologien
iboende er innovativ, men i økende grad har det blitt kostnadseffektivt å
distribuere teknologi for å løse sosiale problemer. I denne modulen vil vi
legge vekt på hvorfor teknologi og teknologiorientert entreprenørskap er
viktig for en sosial virksomhet på idrettsområdet. Vi vil også diskutere
hvordan bruk av teknologi bidrar til en sosial virksomhet, og hvordan kan en
sosial entreprenør bruke teknologi for å øke effekten. Nå er det på tide å
komme på pallen!
Forelesningsvideo:
Sport er et av de viktige sosiale fenomenene som mennesker fra forskjellige
samfunnssegmenter er spesielt interessert i. Mange mennesker er en del av
sporten enten som en tilhenger, en utøver eller en profesjonell.
Sport er ikke bare en fritidsaktivitet og bra for personlig helse, men den har
stor industriell innvirkning. Med sitt bidrag på € 294 milliarder til EUs brutto
merverdi, regnes sportssektoren som en viktig driver for smart og
bærekraftig vekst.
Sportsbransjen, i sin brede definisjon, er en reell industri, som kan sees på
som en vekstmotor for den bredere økonomien ettersom den genererer
merverdi og arbeidsplasser i en rekke sektorer, innen produksjon så vel som
innen tjenester, stimulerende utvikling og innovasjon.
Sportsbransjen er også preget av stadige og raske bølger av innovasjon, ofte
i tett samarbeid med andre bransjer. Som et resultat blir innovative
produkter / tjenester gradvis spredt i forskjellige markeder og brukt til
forskjellige formål.
I tillegg til dette innovative aspektet av sportsbransjen er
sportsentreprenørskap et viktig økonomisk begrep i Europa så vel som i
verden, og det blir et stadig mer vanlig karrieremulighet, spesielt blant unge
mennesker.
De siste årene har giganter som Barcelona FC og Arsenal FC støttet
teknologifokuserte sportsentreprenører med innovasjonssentrene de har
lansert.
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Teknologiske bedrifter inkluderer de med innovative, høyverdi og
teknologiske forretningsideer. Teknologiske bedrifter kjennetegnes av sitt
høye og raske vekstpotensial og deres evne til å åpne og skalere seg opp mot
det globale markedet.
Tenk på selskapene som AirBNB, Uber og Facebook. De vanlige egenskapene
til disse bedriftene er at de har vokst veldig raskt og har nådd millioner av
brukere / kunder over hele verden takket være teknologi så vel som
innovative forretningsmodeller.
På den annen side spiller teknologi en fremtredende rolle, da ikke bare
teknologien iboende er innovativ, men i økende grad har det blitt
kostnadseffektivt å distribuere teknologi for å løse sosiale problemer.
Så hvordan bidrar bruk av teknologi til en sosial virksomhet? Svaret på dette
spørsmålet vil selvfølgelig være å øke effekten du vil skape. Så hvordan kan
en sosial entreprenør bruke teknologi for å øke effekten? La oss ta en titt på
dette.
I motsetning til en tradisjonell gründer, kan en sosial gründer løse et problem
ved å bruke den nyeste teknologien og innovativ tenkning.
Teknologi demokratiserer sosiale entreprenørers tilgang til kunnskap, gir
dem nye ferdigheter og hjelper dem med å skalere virksomheten.
Selvfølgelig betyr ikke dette at alle tekniske satsinger vil lykkes.
Teknologi er et kraftig verktøy som, når det brukes riktig, kan øke omfanget
og effekten av sosiale virksomheter. I tillegg kan teknologi forårsake
betydelige samfunnsendringer når de presenteres av sosiale entreprenører
på en måte som gir målgruppen passende utdannelse. La oss ta en titt på
noen eksempler nå.
Adim Adim (trinn for trinn) er en sosial virksomhet som har som mål å
fremme '' kollektiv veldedighetsdrift '' i Tyrkia. Det inkluderer mer enn 83
tusen frivillige løpere og mer enn 690 tusen givere. Plattformen "Run for
Goodness" lansert av Adim Adim er en "veldedighetsdrevet" webplattform
som brukes av frivillige som ønsker å løpe for donasjoner til ikke-statlige
organisasjoner. Frivillige løpere kan se rangeringer, antall givere og merker
på websidene basert på gamification. Run for Goodness-plattformen er den
første digitale innsamlingsplattformen i verden bygget eksklusivt for
veldedighetsdrift.
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La oss snakke om mobilteknologi, en av teknologiene som har forårsaket de
mest slående endringene de siste årene. FN erkjente at den mobile
revolusjonen styrket de fattige mer enn noen annen teknologi. I dag har en
person en mye større mulighet til å ha mobiltelefon enn å ha tilgang til
toaletter og sanitær. 'Play with Me' er en mobilapplikasjon i Norge som er
spesielt rettet mot å oppmuntre flyktningers interaksjon med
vertssamfunnet og støtte deres sosiale inkludering gjennom sport. Takket
være denne mobile applikasjonen kan flyktninger enkelt få tilgang til
idrettsanleggene nærmest dem og finne all informasjonen de trenger om
anlegget. Den mobile applikasjonen gjør det også mulig for flyktninger og
vertssamfunn å organisere sportsaktiviteter sammen, og bidra til økning og
utvidelse av den sosiale effekten som vil oppstå.
La oss endelig ta en titt på verktøyene for digital design og sosiale medier
som mange av oss bruker i dag. La oss si at du startet et initiativ, og at du
organiserer en kampanje. Før digitale verktøy som sosiale medier, må du
kanskje kommunisere med hundrevis av mennesker for dette. Nå, takket
være designverktøy med veldig enkle grensesnitt, kan vi tilpasse ferdige
maler og sende dem til hundrevis av mennesker via sosiale medier. Hvis en
eliteidrettsutøver delte et slikt innlegg på sin sosiale mediekonto, betyr det
at innlegget er tilgjengelig for alle, hvor som helst i verden, når som helst.
Dette er et godt eksempel på hvordan teknologi kan gi engasjement og
samhandling i en sosial virksomhet initiert av en idrettsutøver som er elsket
og etterfulgt av samfunnet.
I denne modulen diskuterte vi hvordan teknologi kan bidra til å øke og
skalere effekten av sosiale virksomheter. Utvilsomt er teknologi i stadig
endring og innovasjon. Sosiale gründere bør følge nye teknologiske trender,
ha mottoet "teknologi for godt" i tankene og svette over for å gjøre livet
bedre ved å benytte seg av teknologi.

Gamificaion-baserte
interaktive
oppgaver

Oppgave-1: Følg lenken for å teste teknologiferdighetene dine. Sett deretter
poengsummen du har til følgende inngang og lagre den.
https://sportstec.typeform.com/to/UFWlhU

Oppgave-2: Hvilke verktøy / teknologier kan du nå til målgruppen du ønsker
å skape en sosial innvirkning eller legge til rette for deres tilgang til
produktene / tjenestene dine?
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o Sosiale medier
o Nettsteder / plattformer
o Mobilapplikasjoner
o Crowdsourcing
o Blockchain
o Virtual / Augmented Reality
o Robotikk
o Kunstig intelligens
o Maskinlæring
o 3D / 4D-utskrift
o 5G
o Big Data
o Droner
o Cloud og Edge Computing
o Annet
Oppgave-3: Hvilke teknologier kan gjøre det mulig å utvide / utvide din
sosiale forretningsmodell?
o Sosiale medier
o Nettsteder / plattformer
o Mobilapplikasjoner
o Blockchain
o Virtual / Augmented Reality
o Robotikk
o Kunstig intelligens
o Maskinlæring
o 3D / 4D-utskrift
o 5G
o Big Data
o Droner
o Cloud og Edge Computing
o Annet
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Lesning

Fem måter sosiale entreprenører bruker teknologi for å øke deres
innvirkning
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2014/12/10/five-ways-socialentrepreneurs-use-technology-to-increase-their-impact/#5c1f703b14cc

Ekspert Videoer

Hvordan kan tekniske og sosiale entreprenører samarbeide?
Hva kan tekniske og sosiale entreprenører lære av hverandre?
1. Hvilket av følgende er ikke et særtrekk ved teknologibedrifter?

Test / Quiz

a) Høyt og raskt vekstpotensial
b) Lett å åpne for globale markeder
c) Tradisjonell forretningsmodell
d) Høy skaleringskapasitet
2. Hvilket av følgende er ikke teknologiens bidrag til sosiale
entreprenører?
a) Demokratiserer sosiale entreprenørers tilgang til kunnskap
b) Tilbyr nye ferdigheter til sosiale entreprenører
c) Hjelper sosiale entreprenører med å skalere virksomheten
d) Gjør det mulig for sosiale entreprenører å lykkes 100%
3. Teknologi er et kraftig verktøy som, når det brukes riktig, kan øke
omfanget og effekten av sosiale virksomheter.
a) En sannhet
b) Falske
4. Tradisjonelle gründere kan løse et problem ved å bruke den nyeste
teknologien og nytenking.
a) En sannhet
b) Falske
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5. Teknologi kan forårsake betydelige samfunnsendringer når de
presenteres av sosiale entreprenører på en måte som gir målgruppen
passende utdannelse.
a) En sannhet
b) Falske

Module 7: Sport and Social Impact: UN Sustainable Development Goals

Gjennom denne modulen vil deltakerne:
Modulbeskrivelse

• lære hvordan EU og FN har laget et logisk rammeverk der fagpersoner
markedsfører sosialt entreprenørskap med sitt respektive publikum.
• oppdage ressurser og dedikert finansiering, slik at du kan fokusere på din
sosiale entreprenøraktivitet.
• lære det intrinske forholdet mellom sosiale verdier i sport og myke
ferdigheter som kan overføres direkte til sosialt entreprenørskap.
• lære hvordan sosiale verdier i sport kan tjene som modell for sosialt
entreprenørskap.
På slutten av denne modulen vil idrettsutøvere være i stand til å:
•

Læringsutbytte
•

vet at - for å overholde EU-borgernes vilje for et mer sosialt Europa
og en mer sosial økonomi, gjorde EU tilgjengelig: en politikk, en
portal og dedikert finansiering som bare kan brukes til sosialt
entreprenørskap.
forstå at det er et logisk rammeverk på EU- og FN-nivå for å støtte
din sosiale entreprenørskapaktivitet med f.eks. den europeiske uken
for sport, verdens idrettsdag for utvikling og fred.
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Læringsaktiviteter

•
•
•
•
•

Se en introduksjonsvideo
Se 1 forelesningsvideo
Les artiklene relatert til emnet
Fullfør to spilllignende interaktive oppgaver
Få en minimumscore på 80% fra quizen

Total arbeidsmengde er omtrent 3 timer inkludert:
Estimert varighet

Videotranskripsjon

•
•
•
•

30 minutter for å se på videoer
75 minutter for å utforske det nødvendige lesestoffet
60 minutter for interaktive oppgaver

15 minutter for quiz

Introduksjonsvideo
Hei! Velkommen til modul 7!
Det at du har kommet til denne modulen viser at du har en lidenskap for å
være en sosial entreprenør. La oss prøve å forstå det logiske rammeverket
på nivået i EU og FN som vil hjelpe deg med å realisere denne lidenskapen.
La oss ta en titt på politikk, portaler og dedikert finansiering som bare kan
brukes til sosiale entreprenørskapsaktiviteter i et mer sosialt Europa og en
mer sosial økonomi.
Forelesningsvideo
Vi starter med noen gode nyheter: det er dedikert finansiering som bare kan
brukes til sosiale entreprenørskapsaktiviteter! Og idrettsutøvere kan også få
tilgang til det. Og pengene kommer med en hel logisk ramme som forbereder
samfunnet med: ”Verdensdager” og EU-begivenheter, du kan koble deg til,
for eksempel den årlige European Week of Sport! Og sosialt entreprenørskap
verden omfavner verdiene og ferdighetene idrettsutøvere har.
Hvor kommer disse pengene fra? Vel, det er grupper som overvåker
utviklingen i samfunnsverdier og rapporterer det til EU-institusjonene som
tilpasser sin strategiske plan deretter. For eksempel instruerte

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

www.dualcareer.net
www.portal.dualcareer.net

representanter fra lærerforeninger - men mange flere også pensjonskasseforvalterne sine om at en% av sparepengene deres bør og
bare kan investeres i sosiale entreprenøraktiviteter.
EU-kommisjonen erkjente denne endringen i samfunnet, og at de fleste
europeerne ønsker et "mer sosialt og bærekraftig Europa og økonomi" og
lagde en hel plan for den. Du kan få mer informasjon på nettstedet ''
socialeconomy.eu.org ''.
EU-borgernes oppfordring til et mer sosialt Europa og en mer sosial økonomi
kan også sees i entreprenørskap og muligheter for entreprenørskap. Folk
ønsker å kjøpe mer lokalt, vil produsere og reparere lokalt, ønsker å lukke
løkker om dyrking av lokal mat og kompostering av organisk avfall eller
insektoppdrett på den, favorisere lokal vannhøsting og gjenvinning av vann,
lokal energiproduksjon, lokale bærekraftige transportinitiativer via f.eks
delte biler / trinn / kjøretøy, mobilitet som en tjeneste, samliv med en
student med et eldre par for å hjelpe til, male tak på hvite for å redusere
varmeøyeffekten, osv. Og det er finansieringspenger som KUN kan brukes til
å starte opp sosiale entreprenørskapsaktiviteter som leverer slike produkter
og tjenester. Med "ansiktet", image, nettverk, media - Radio og TV som
idrettsutøvere bringer, er det muligheter der eller i det minste sosiale
gründergrupper som gjerne vil se teamet deres forsterket av noen med din
atletiske utstråling, eller hva det enn er du bringe.
Og for å overholde hva europeerne vil ha, har EU-kommisjonen gjort mer det er et helt logisk rammeverk som tar den drivkraften for en oppfordring
til et mer sosialt, bærekraftig Europa og økonomi og sosialt entreprenørskap.
Denne strategien markedsføres og implementeres over hele Europa, til og
med kobles til lignende initiativer over hele verden. Det er muligheter for
idrettsutøvere i markedsføring av den sosiale økonomien: det blir folk betalt
for å forberede bakken for deg, og snakker om sosialt entreprenørskap i
gruppene de kommer fra - hvorfor ikke bli med dem i deres
markedsføringshandlinger, og hjelp med å informere sine medlemmer,
organisasjoner , selskaper? De venter på at du skal komme og snakke om din
sosiale entreprenøraktivitet, å finansiere deg eller bestille ditt produkt eller
din tjeneste eller et team du ble med på eller hjelpe deg til et neste nivå på
annen måte.
Det logiske rammeverket kommer også med dedikerte medierte steder og
øyeblikk gjennom året som du kan koble din sosiale entreprenøraktivitet til,
tittelen EU Sports Capital, byer konkurrerer om hvert år. Deretter er det
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#BeActive European Week of Sports og #HEPA - Health enhancing Physical
Activity, den siste uken i september og det hvert år.
Politikken vedrørende sport faller inn under Generaldirektoratet for
utdanning. Og i finansieringsprogrammet Erasmus + er det også muligheter
du kanskje vil utforske med et team:
Erasmus + Sports: har dedikert finansiering til alle aktører i
idrettslandskapet, for eksempel for å bringe koblingen mellom det
europeiske idrettslandskapet og etterlyse et mer sosialt Europa og økonomi
til et neste nivå.
EUs logiske rammeverk stemmer overens med det større logiske
rammeverket vi hjelper til med å forme på verdensnivå som består av
Agenda21 - en strategisk plan for organisasjoner for å hjelpe menneskeheten
med å nå den utover år 2100. Den oppdateres hvert 10. år på "Earth
Summits" og dette siden 1971. Den olympiske komité bruker denne planen
for å gjøre seg enda mer sosialt relevant og bærekraftig; bare søk på
internett; Olympic21, culture21, Sports21, Athleticism21, Dance21 og mer.
Omtrent alle bystyrer i verden - og spesielt i Europa - bruker den strategiske
planen. Bare google hvis byen din har en "lokal Agenda21", snakk med
menneskene som har med det å gjøre, sammen vil du finne muligheter for
din fordel, knytte deg til eksisterende team.
På FN-nivå er det kalenderen til FNs observasjoner med f.eks. 6. april verdens # sportdag for utvikling og fred. Søk på internett “FN Observances”
for å få hele listen over “World Days” og plukk ut de som er relevante for din
sosiale entreprenøraktivitet.
Det tredje rammeverket på verdensnivå som du vil finne nyttig er de 17 #
GlobalGoals som menneskeheten må nå innen 2030 hvis vi ikke vil støte på
en mur innen 2100. Omtrent alle bystyrer, organisasjoner og flere og flere
selskaper er integrering av disse 17 # GlobalGoals i strategiske planer. Bare
google 17 # GlobalGoals og sjekk ut hvilket mål som er mest relevant for din
sosiale entreprenøraktivitet. Atletikk kommer helt sikkert inn via #
GlobalGoal17, Partnerships for the Goals, der idrettsutøvere kan fungere for
å bringe inspirasjon, dynamikk, en spektakulær oppføring, fine bilder og alle
kvalitetene knyttet til atletikk, sport, fair play, verdier, etc.
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Innrøm det med den logiske rammen mellom EU og FN - det gir ekstra makt
og alvor, ikke sant? Og det er gratis ressurser, og du trenger ikke tenke på alt
- alt er gjort for deg, så bruk det og få noen venner eller familie involvert.
Lykke til med din sosiale entreprenøraktivitet!

Gamificationbaserte interaktive
oppgaver

Oppgave 1: Gå på nettportalen til 17 # GlobalGoals
(https://www.globalgoals.org/), sjekk listen og se hvilke globale mål som er
relevante for din sosiale entreprenøraktivitet / virksomhet. Legg merke til
dem i forretningsplanen din + relevant informasjon du fant. Skriv en liten
tekst der du later til å tone til en potensiell partner / kunde /
myndighetsrepresentant hvorfor målet er viktig for dem og hvordan det er
knyttet til din sosiale entreprenøraktivitet / virksomhet og hvorfor / hvordan
du skal / kunne samarbeide. Hvor mye tid vil du bruke til dette / når?
Oppgave 2: Ta en titt på sosiale mediekontoer (twitter / facebook /
instagram osv.) Til nedenfor nevnte organisasjoner og skriv ned i
forretningsplanen din hva som er relevant for din sosiale
entreprenøraktivitet, hvordan og når du vil bruke den, hvor mye tid du vil
bruke på det / når?
- EUs #BeActive Week of Sports
- FNs idrettsdag for utvikling og fred,
- De 17 # GlobalGoals, sport kommer inn via # GlobalGoal17 - Partnerskap
for målene
- Europa sosial økonomi entreprenørskap: EU4SocEnt @ SocEntEU

Lesning

Følg følgende lenke for å fortsette leseseksjonen.
EUs portal for sosial økonomi
https://www.socialeconomy.eu.org/
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Støtte for gründere og selvstendig næringsdrivende - Sosialt
entreprenørskap
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=e
n
Finansiering for sosiale entreprenører
https://betterentrepreneurship.eu/en/resources

Verdens største leksjon: https://vimeo.com/357309724
Nelson Mandela, Sportens kraft: https://youtu.be/5lvHnYQsTBU
What is sustainable development?
https://vimeo.com/144354623

Quiz

1. Hvordan finner du EU-kommisjonens side med finansfolk som har
dedikerte penger som KUN kan brukes til sosialt entreprenørskap?
a) Google det med søkeordene: Europa Social Entrepreneurship Finance
- og det er helt gratis; til slutt ringe EU, vil de gjerne hjelpe deg.
b) Du må gå til EU-nettstedet, logge inn, søke om å bli valgt, og deretter
koster det ± 1000 € / år; alt EU gjør er for dyrt!
c) Det er en sammensvergelse, og pengene er bare for den utvalgte
gruppen av Bilderbergs & co !!!
d) Ring din Sports Federation / Sport High-School.
2. Når er EU Week of Sports #BEACTIVE?
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a) Forrige uke i september hvert år - google det og ring din
sportsforening
b) Det endres hvert år - det viser folket i ditt forbund,
sportsuniversitetene i ditt land og ved idrettsavdelingen ved EUkommisjonen er alle dumme
c) Første uke i september, like etter sommerferien når ingen har tid
d) Like år: om sommeren, ulike år: om vinteren - slik at det ene året
sommersporten blir satt inn i bildet, det andre året vintersporten
3. Når er FNs verdenssportdag #SportDay - International Day of Sport for
Development and Peace?
a) 6. april hvert år
b) Det endres hvert år - det viser folket i ditt forbund,
sportsuniversitetene i ditt land og ved sportsavdelingen ved EUkommisjonen og på FN-nivå er dumme.
c) Like år: om sommeren, ulike år: om vinteren - slik at det ene året
sommersporten blir satt inn i bildet, det andre året vintersporten
d) Hvert land kan velge fritt, men de fleste gjør det i juni - midt i
eksamensperioden, fordi studentene da kan bruke litt mer oksygen i
hjernen.
4. Hva er Sports21, Athleticism21, Dance21, Acrobacy21, Local
Agenda21?
a) Den strategiske planen Agenda21 anvendt på sport, friidrett, dans,
akrobater, din lokale bys regjeringens Agenda21 - ta en prat med dem!
b) Det refererer til en global konspirasjon fra Bilderbergs & co om å
kontrollere alle mennesker innen år 2100 !!!
c) Det er markedsføringskampanjen til et multinasjonalt selskap som er
aktiv innen sport, dans og arrangementer.
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d) Det er en dag da folk minnes ofrene for den 21. verdenskrig, og den
finner sted det 21. minutt i den 21. timen på den 21. dagen i den 21.
måneden av året - hvert år.
5. Hva er de 17 # Globae mål?
a) 17 mål menneskeheten må realisere mellom 2015 og 2030
b) 17 satellitter som sendes i bane for å observere Jorden fra
verdensrommet hver i en annen frekvens for å samle informasjon om de
17 viktigste truslene menneskeheten står overfor
c) 17 satellitter som sendes i bane for å observere om det er et NEO-nærjord-objekt / meteoritt - som vil påvirke jorden og slukke alt liv på
planeten som skjedde før
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