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Bevezetés a “Hogyan hozzunk létre egy FairShares Lab-et”
kézikönyvbe

A kézikönyv rövid bevezetést nyújt a FairShares modellbe és a FairShares Lab projektben
általunk fejlesztett eszközökbe. Gyakorlati útmutatóként szolgál mindenki számára, aki a
FairShares modell értékei és elvei szerinti társadalmi vállalkozások iránt érdeklődik, és létre kíván
hozni egy új FairShares Lab-et, miáltal a globálisan növekvő FairShares közösség tagjává válik.
A kézikönyvet már létező FairShares Lab-ek, valamint az angol, németországi, magyar, holland
és horvát projektpartnerek által tapasztalatai alapján írtuk.
Ez a kézikönyv végigvezeti Önt négy eszköz használatának folyamatán:
1. FairShares koncepció és módszertani kézikönyv, beleértve a marketinget, tanulást,
munkafolyamatot, kiértékelést, fenntarthatóságot és hatást
2. Szabályzatok/standard-ok és ellenőrző listák egy FairShares Lab létrehozásának
minimális követelményeiről
3. FairShares Road Map, amely vizuálisan vezet végig a munka-, tanulás-, együttműködési
és létrehozási folyamaton
4. FairShares Lab létrehozási Canvass (iránymutató táblázat)
A kézikönyvben számos alkalommal fog találni a FairShares Platformra, valamint a kézikönyv
dokumentumaira utaló linkeket. A dokumentumok részben beszámolókat, interjúkat,
kiértékeléseket, példákat, űrlapokat/sablonokat és más dokumentumokat is találhat, melyek
mélyreható információkat nyújtanak. Ezen dokumentumok többsége (jelenleg még) leginkább
angol nyelven elérhető..

1. Mik a FairShares Lab-ek?
A FairShares Lab-ek valós vagy virtuális társadalmi “laboratóriumok”, melyekben az elsődleges
érintettek (Alapító, Munkavállaló, Felhasználó és Befektető tagok) társadalmi és kék gazdasági
elveken alapuló ötleteket fejlesztenek közösen. A FairShares modellt használva FairShares
vállalkozásokat hoznak létre. Ebben az értelemben a FairShares Lab-ek hasonlóak, mint a coworking irodák, melyek kommunikációs szolgáltatásokat, workshopokat, tréningeket és
támogatást biztosítanak a társadalmi vállalkozások beindításához vagy az azzá való
átalakuláshoz. A FairShares Lab-ek bárhol létrehozhatóak ahol a négy elsődleges célcsoport a
FairShares Platformot használva találkozni tud. Helyet biztosít az elsődleges érintetteknek, ahol
megtalálják egymást és használhatják a FairShares eszközöket azáltal ha regisztrálnak a
FairShares Platformra. Külső és belső szakértők bevonásával a valós és virtuális Lab-ek is
fejlesztő támogatást (coaching) kínálnak a FairShares Platformon keresztül. A FairShares Labekben tréningen vehet részt és akár FairShares trénerré is válhat.
A FairShares Lab-ek működésükbe integrálják a FairShares Plannert és a FairShares E-learning
és tapasztalatcsere eszközt, melyek a Platform részét képezik. Ezek teszik lehetővé az új
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FairShares Labeknek, hogy kezdeményezzenek és nyomon kövessenek innovációkat, melyeket
szakemberek és tudományos közösségek felé is közvetíthetnek. A FairShares Platform ezáltal
támpgatja a jó gyakorlatok adaptációját és továbbfejlesztését más helyszíneken is.
A FairShares Platform kínálata mindent tartalmaz amire szüksége van, hogy megtudja hogyan
indíthat egy saját FairShares Lab-et, vagy valósítson meg egy FairShares projektet.:
●
●
●
●

eszközöket külső szakértők széles körű bevonására;
tréninget és mentorálást;
eszközöket a tőkét kínálók szélesebb közösségének elérésére (jövőbeni befektető tagok);
eszközöket határokon átnyúló társadalmi innovációs projektekhez.

2. Mik a FairShares alapjai?
2.1. A FairShares modell
A FairShares modell egyedülálló többrésztvevős szemléletet kínál a vállalkozók (alapítók), a
termelők (munkavállalók), a fogyasztók (felhasználók) és a anyagilag támogatók (befektetők)
integrációjával. Ezt szerzői jogvédelemmel teszik (Creative Commons Licences), hogy
gazdálkodhassanak a tagok szellemi tőkéjével és irányíthassák egy ötlet megvalósulását.
Képessé teszi Önt, hogy létrehozzon vagy újraindítson társaságokat, szövetkezeteket,
egyesületeket és partnerségeket, teljes mértékben bevonva mind a vállalkozás alapítóját, mind a
munkaerejét adó tagokat, a felhasználó/fogyasztókat, és a befektetőket. Ha ezt a módszert követi,
felismeri, hogy a vagyon azok által jön létre, akik invesztálnak az Ön ötletébe, használva saját
természetes, emberi, társadalmi, szellemi, illetve a pénzügyi tőkéjüket. A vagyon lehet egy
lehetőség a képességek, készségek erősítésére, lehet kapcsolatépítés mely lehetővé teszi
ötletek létrejöttét és megosztását, melyek azután emberi, társadalmi és környezeti
szükségletekre épülő javak létrehozásához vezetnek.
Ezeket a lépéseket követve az emberek képessé válnak a hat kulcskérdéssel kapcsolatos
kérdések megválaszolására, megértik az értékeket és alapelveket ahhoz, hogy kialakítsanak
egy tervezési és irányítási modellt. A társadalmi ellenőrzési eszközök segítenek kialakítani a
tulajdonjog, az irányítás és a menedzsment folyamatos fejlesztésének szerkezetét.
Végül ösztönözni kell a társadalmi rendszereket hogy megerősödjenek, a tervezési elveket, hogy
modellként szolgáljanak vállalatok, szövetkezetek, egyesületek és partnerségek létrehozására. A
modellek egyfajta társadalmi DNS-t nyújtanak az öt elv követésére, a tulajdonjog, irányítás és
menedzsment új szemléletének alkalmazására. Ehhez ideális folyamat az érintettekkel közös
workshopok és együttműködési módszerek megvalósítására.
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2.2. Melyek a FairShares értékek és elvek?
A FairShares Lab-ek inkubációs központok, melyek az egyenlő együttműködés elvén
működnek az Alapítók, Munkavállalók, Felhasználók és Befektető tagok között. Ezáltal
egyrészről a vásárlóorientált kezdeményezések összekapcsolódnak a fenntartható fejlődési
célokkal, másrészt a társadalmi inklúzióval (befogadással/elfogadással). A lakosság együtt
dolgozhat szakértőkkel társadalmi innovációk és társadalmi/ kék vállalkozások
kezdeményezésében, szervezésében, amelyek célja a munka- és életkörülmények problémáinak
kezelése.
A FairShares-en belül ennek a folyamatnak a kulcsa az öt érték és alapelv (javak elosztása,
társadalmi cél, társadalmi tulajdon és a kínált és fogyasztott termékek és szolgáltatások etikai
felülvizsgálata). Kiegészítője ezeknek az értékeknek és elveknek a hat kulcskérdés, mely az
alábbi táblázaton látható.
Az Ön FairShares Lab-jének és a projektjébe bevont résztvevőknek meg kell válaszolnia ezeket
a kérdéseket és “meg kell küzdeniük” az értékekkel és alapelvekkel. Ezt a folyamatot irányítja a
FairShares módszertan és a FairShares Planner, melyek a legjobbak viták és megbeszélések
kezdeményezésére, valamint a végleges válaszok és eljárások dokumentálására. Ez az amiért a
FairShares Platform létrejött, együtt a FairShares módszertannal, hogy felépítse az Ön saját
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FairShares “Canvass”-át (útmutatóját) és kidolgozzanak egy útmutatót az Ön résztvevőivel.

2.3. Résztvevő csoportok egy FairShares vállalkozásban
A FairShares modell négy alapvető érdekelt csoport annak érdekében történő
együttműködéséből áll, hogy egy ötlet vagy üzlet sikeresen megvalósulhasson. A négy résztvevő
(érdekelt) csoport a következő:
Alapítók: emberek/szervezetek, akik elindítják a vállalkozást. Az alapító tagok a vállalkozás
létrehozójaként jogosultak a tagságra (azaz aláírói a dokumentumoknak, melyek létrehozzák a
szervezetet). Egy FairShares társaságban vagy szövetkezetben az Alapító tagok alapítói
részvényekkel rendelkeznek.
Munkavállalók: emberek/szervezetek, akik a javakat/szolgáltatásokat nyújtják a vállalkozásban.
A munkavállaló tagok munkaerő-hozzájárulásuk által jogosultak a tagságra. Egy FairShares
társaságban vagy szövetkezetben a Munkavállaló tagok munkavállalói részvényekkel
rendelkeznek és jogosultak befektetői részvényekre amennyiben többlet keletkezik.
Felhasználók: emberek/szervezetek akik használják vagy vásárolják a javakat, árukat és
szolgáltatásokat a vállalkozástól. A Felhasználó tagok fogyasztóként jogosultak a tagságra. Egy
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FairShares társaságban vagy szövetkezetben a Felhasználó tagok felhasználói részvényekkel
rendelkeznek és jogosultak befektetői részvényekre amennyiben többlet keletkezik.
Befektetők: emberek/szervezetek akik a pénzügyi tőkét létrehozzák vagy hozzájárulnak ahhoz.
A Befektető tagok a pénzügyi tőke létrehozásával vagy ahhoz való hozzájárulással (például
pályázati forrásteremtéssel) jogosultak a tagságra. Egy FairShares társaságban vagy
szövetkezetben a Befektető tagok befektetői részvényekkel rendelkeznek. A gyakorlatban a
résztvevő csoportok elnevezései az adott összefüggések függvényében változhatnak. Egy
Befektető lehet például valaki, akik pályázati lehetőségeket ismer és ezáltal teremt finanszírozási
lehetőséget egy FairShares vállalkozásnak.
Az érintett csoportok együtt dolgoznak a FairShares modellen, hogy kidolgozzanak egy közös
irányítási struktúrát. Ez különböző formákban történhet. Például AnyShare társaságként, mely a
világ első FairShares társasága, és saját magát “teljes szövetkezetnek” nevezi.
A FairShares modellt olyan filozófiának és módszertannak is tekinthetjük, mellyel társaságokat,
szövetkezeteket, egyesületeket vagy társulásokat lehet oly módon áttervezni, melyben teljesen
egyenjogúak a vállalkozók (alapítók), a munkaerő, a vásárlók (felhasználók) és a tőke létrehozói
vagy kínálói (befektetők). Ez annak felismerése, hogy a jólét az előállítók és felhasználók
különböző termékeinek és szolgáltatásainak együttműködéséből ered, és nem kizárólag a
pénzügyi tőke fölötti rendelkezésből. Így az alapítók, munkavállalók, felhasználók és befektetők
számára háromféle jog biztosít részesedést:
-

Elsősorban bármely profit fair elosztása.
Másodsorban fair és elfogadott beleszólás az irányításba.
Harmadsorban demokratikus menedzsment eljárások létrehozása, mint a társadalmi
ellenőrzés, mely minden résztvevőt magába foglal. Mindenki részt vehet a társaság napi
döntéseiben.

Példák erre a nagyvilágból: here.

3. Hogy hozzunk létre egy FairShares Lab-et?
3.1. Milyen fajta FairShares Lab a megfelelő?
Háromféle FairShares Lab típust különböztetünk meg.
A legkedveltebb egy valós helyen található (mint egy coworking iroda pl.) közvetlenül a
közösségbe épülve. Ez face-to-face kommunikációt, találkozókat, tréningeket és közösségi
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munkahelyet kínál, melyekben a projekt résztvevői és a FairShares Lab munkatársai együtt
dolgozhatnak a munkafolyamaton.
Ez a Lab valós életbeli szituációkat használ és közvetlen képes bevonni a résztvevőket, a Living
Labs eszméjét követve. Az European Network of Living Labs (ENoLL) úgy írja le ezeket a Living
Lab-eket, mint “felhasználó központú nyílt innovációs ökoszisztémák, melyek a felhasználók
szisztematikus együttműködésén alapszik, a való életbeni kommunikációba integrálva kutatási és
innovációs folyamatokat.“
A living lab-ek öt alapvető elve a többféle résztvevő csoport, az együttműködés, a felhasználók
aktív bevonása, a valós élet helyzeteinek felhasználása és a többoldalú megközelítés, melyek a
FairShares alapelvei is egyben.
Bár a valódi FairShares Lab-ben egyszerűbb a csoportok tevékenységét támogatni, de egyben
magasabb költséggel jár bérelni és berendezni egy irodát valódi FairShares Lab-ként.
FairShares Lab-et virtuálisan is létre lehet hozni, online módon, a FairShares Platform-on.
Ez a virtuális hely (a Platform) lehetővé teszi FairShares Lab alapítását és egy nagyobb
csoportban való együttműködést akár nagy távolságokban is - regionálisan, országosan,
nemzetközileg. Amellett, hogy egy virtuális FairShares Lab résztvevői a FairShares Platform és
FairShares Planner eszközeit használják, számos videó megosztást és digitális coworking
platformokat is igénybe vehetnek beszélgetéseikhez és együttműködésükhöz. Nem kell
mindenkinek ugyanazon a földrajzi helyen jelen lennie, csak internet hozzáférésre van szükség.
Hogy valódi vagy virtuális FairShares Lab-et hozzuk létre nem könnyű eldönteni. Három kérdést
mindenképpen fel kell tennie magának ahhoz, hogy döntésre jusson:
1. Van elegendő emberi és anyagi erőforrása egy valódi FairShares Lab-hez?
2. Van lehetősége akadálymentes helyiség kialakítására egyedül vagy más partnerekkel
osztozva egy irodán?
3. A résztvevői helyiek inkább, vagy a FairShares Lab közelében élnek, illetve bevonna
országos, nemzetközi résztvevőket is, akik nincsenek helyben?
Ezek a kérdések lényegesek ahhoz, hogy eldönthesse, valódi vagy virtuális Lab-et alapít. Tudnia
kell, mely helyszínen jön létre az Ön FairShares Lab-je. Ha a projekt túlmutat az országon, vagy
nemzetközi és csak kevesen élnek a valódi Lab közelében, akkor érdemesebb egy digitális
(virtuális) FairShares Lab-et létrehozni a FairShares Platform- on.
Létrehozhat egy Tréning FairShares Lab-et is, melyet kifejezetten oktatási intézményeknek
ajánlunk, hogy megtapasztalják a FairShares Lab erejét, de egyelőre nem a valós világban. A
Tréning SairShares Lab tökéletes iskoláknak vagy egyetemeknek ahhoz, hogy bemutassa
tanulóinak a FairShares módszertant anélkül, hogy valódi erőforrásokat használnának. Egy
Tréning FairShares Lab lehetővé teszi a különféle előnyök kihasználását minden rizikó nélkül.
Győzödjön meg róla, hogy a FairShares Labjét Tréning FairShares Lab-ként jelölte meg, hogy
más érdeklődök ne tudjanak kapcsolatban lépni vele azt gondolva, hogy ez egy valódi projekt.
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Bármelyik FairShares Lab-et kívánja létrehozni, teljesítenie kell az elvárt egységes
követelményeket ahhoz, hogy regisztrálva legyen a FairShares Platformon. Ezeknek az
elvárásoknak a ellenőrző listája e kézikönyv mellékletét képezi munkalapként.

3.2. Marketing, pénzügyek és networking
Egy coworking iroda kialakításakor a Lab kínálatát meg kell hirdetni potenciális résztvevők,
multiplikátorok, tanácsadók és szakértők felé, és mindenki felé, aki releváns lehet a Lab
fenntartható létrehozásában.
Kezdetben készítsen egy egyszerű, jól leíró, rövid médiainformációt amivel elindulhat, amit
megoszthat és bemutathat a célcsoportjának. Amint a coworking iroda készen áll a bemutatásra,
hívja meg a célcsoportját. Az információs napon megtapasztalhatja az aktuális igényeket,
megismerheti az első lelkes csatlakozókat, elmagyarázhatja a Lab-be belépés feltételeit,
megbeszélhetik a koncepciókat, kapcsolatokat, és potenciális résztvevőket, támogatókat
gyűjthet. Akkor a legjobb a rendezvény, ha a vendégek maradni akarnak és ajánlják másoknak
is a helyet. Különböző célcsoportok különböző rendezvényeket igényelnek, vagy kreatív
szemléletmódot.
Marketing: a FairShares Lab marketingszemlélet valódi feladatokon alapszik - a célcsoport
számára lehetőséget biztosít egy új, közösségi alapú projektben való részvételre. A FairShares
modell egyenlő részvételt biztosít minden kulcsszereplő számára (alapítók, munkavállalók,
felhasználók és befektetők), az irányítás, és a vásárló központú menedzsment modell
kialakításában akár egyedi igények kielégítésében is. Ezzel együtt a FairShares Platform egy
nyitott teret és eszközöket nyújt a felelősség és befektetések (idő, pályázatok, vásárlóerő)
megosztására és az eredményekben való részvételre (profit, befektetés, döntéshozás, közösségi
jólét).
Minden célcsoport a saját szintjén vehet részt a munkában és olyan szerepben, melyet maga
választ, de fair módon kell visszajusson hozzá a befektetése (ideje, pénze, know-how, közösségi
vagy üzleti kapcsolatai).
Minden FairShares Lab különböző szempontból közelítheti meg a célcsoportját tekintettel
hatókörzetére, elsődleges közönségére és hálózatára, illetve várható kihatására. Mégis, nagyon
fontos építeni a már meglévő erőforrásokra, klienskörre, alkalmazható projektekre és
referenciákra. Egy stabil támogató bázis építéséhez a FairShares Lab az alábbi három pillérre
támaszkodhat:
✔ Közösségi vezetők/influencerek
✔ Tanácsadói csoportok / mentorok és szakértők
✔ Az alapítók legyenek érdekeltek befektetni a FSL projektekbe
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A célpiac eléréséhez többféle marketing eszköz található:
✔ Hirdetés (online marketing, elégedettségi marketing, social media) – a szélesebb
figyelem eléréséhez és a FSL láthatóságának felépítéséhez
✔ Sales promotion (kiegészítő szolgáltatások, speciális csomagok különféle tematikus
csoportoknak) – elérni, hogy a vásárló tegyen egy lépést
✔ Személyes eladás (közvetlenül vagy interneten) – bizalom- és kapcsolatépítés
✔ Direct marketing (direkt email, hírlevél, direkt eladás) – személyes megközelítés
hosszútávú kapcsolatépítéshez
✔ Public relations (media, rendezvények, publikációk, önkéntes munka stb) – a kívánt kép
kialakítása a szélesebb közönség számára
A FairShares modell leghatékonyabb kommunikációs és promóciós útja a jó gyakorlatok
bemutatása. Projektek és társadalmi vállalkozások, melyek már létrejöttek, működnek vagy
átalakultak a FairShares értékek és elvek alapján. A saját sikersztorik felépítésével minden
FairShares Lab nagyobb jelentőséget kap és kevesebb kommunikációs eszköz használatával is
vonzza az ügyfeleket.
Networking: egy FairShares Lab alapítójaként az Ön közösségi kapcsolatai alapvetőek a
sikerhez. Ez lehet, hogy önhitten vagy ijesztően hangzik, de ha megvan a megfelelő érdekelt és
támogatói bázis, el tud indulni a FairShares Lab működése. Ehhez fel kell térképeznie a saját
közösségi kapcsolati hálóját. Milyen érdekeltekre és támogatásra van szüksége? Kezdje el
összeilleszteni a hálózatához az erőforrásokat hogy a lehetőségeket megtalálja. Keressen
lehetőségeket, ahol úgy érzi megfelelően tudja építeni a hálózatát, használjon ki minden
társadalmi találkozót, eseményt, amit csak tud.
Aktívan keressen multiplikátorokat, vagy aktuálisan hiányzó láncszemeket a hálózatában, hogy
a FairShares Lab-nek széles közösséget hozhasson létre. Ez a folyamat tud kellemetlen is lenni,
de meg kell törni a társadalmi normákat ahhoz, hogy elérje azokat az embereket akiket akar.
A FairShares Lab-jét egy személynek kell tekinteni, melynek identitását nemcsak az alapító,
hanem minden résztvevő alakítja. Lehetőséget nyújt egy különleges network-re a FairShares Lab
létrehozásához, melyet valószínűleg egyedül nem tudna véghezvinni.
Egy bölcs alapító elosztja a terheket, amennyire csak lehet exponenciális növekedést biztosít a
FairShares Lab-nek, és magára vállalja alapítóként a közösség menedzselését. A Lab minden
résztvevőhöz tartozik, ezért a közösségi hálózat több, mint üres frázis.

Pénzügyek: először térképezze fel az érdekelteket és szervezze meg az első workshopokat,
hogy lássa hogyan kell finanszíroznia a FahrShares Lab-jét. Amikor pénzügyekről beszélünk,
akkor stabil, fenntartható pénzügyi stratégiára gondolunk. Létre kell hoznia az eljárásokat,
program információkat, szakértő tanácsadókat, érdekelt csoportokat (a fejlesztés minden egyes
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meghatározóját), és tisztázni kell hogyan tervezi a hosszú távú munkát. Ezeket mind át kell
gondolni mielőtt felkeresi a fő befektetőket vagy a legfontosabb résztvevőket.
Különböző lehetséges jövedelemforrások játszanak fontos szerepet a FairShares Lab
gazdasági fenntarthatóságában és növekedésében. Ezt termékek, szolgáltatások értékesítésével
lehet elérni - leginkább e-kereskedelem útján, vagy helyi üzlet kialakításával egy valódi lab-ben.
Meg kell határozni, mely projektek, bérlők és/vagy felhasználók fizetőképesek és ezáltal keresztfinanszírozzák vagy helyettesítenek más tevékenységeket. A tanácsadók is az üzleti bevétel
részévé válhatnak. A FairShares oktatók képzése is egy bevételi lehetőség a FairShares Lab
számára, melyre egyéb szolgáltatások is rászervezhetőek.
Mivel a gazdasági fenntarthatóság egy központi kihívás a hosszú távú működéshez és a
FairShares Lab működéséhez, létre kell hozni különböző finanszírozási alapokat (stukturális,
projekt alapú támogatás, támogatók, közösségi finanszírozás, befektetők, helyi, országos és
nemzetközi támogatási módszerek), melyek mind fontosak a FairShares Lab fenntartásához. Ez
minden bizonnyal érdekelt csoportokat vonz a projektekbe, akik bevételt és szellemi tulajdonukat
hozzák.
Több eszközt és munkatervet talál a mellékletben a saját marketing stratégiájának
kidolgozásához, illetve fő céljainak és érdekelt csoportjainak meghatározásához.

3.3. A regisztrációs folyamat a FairShares Platform-ra
A FairShares Platfform interaktív módon támogatja a partnerkeresést, kapcsolatépítést a
potenciális érdekeltekkel. Adatbázist kínál a támogató mentorokról és coach-okról. A
Platform célja egy új európai együttműködő terep létrehozása, mely elhárítja az akadályokat a
szegregált vagy hátrányos helyzetű csoportok elől is. A platformon keresztül részt tudnak venni
társadalmilag innovatív ötletek fejlesztésében, projektekben, vállalkozásokban, melyek akár más
európai országokból érkeznek. A hosszú távú cél a társadalmi gazdaság fejlesztésének
befolyásolása, a társadalmi befogadás/elfogadás (inklúzió) támogatása vállalkozóként vagy
önfoglalkoztatóként a FairShares modell alapján.
Ahhoz, hogy létrehozzon egy FairShares Lab-et vagy egy projektet egy már létező FairShares
Lab-ben, csatlakoznia kell a https://fairsharesplatform.eu.-hoz. Ezen a felületen az összes már
létező FairShares Lab-et és azok projektjeit eléri. Egy új FairShares Lab regisztrálásával egyben
tagja lesz a FairShares Lab/FairShares projektek közösségnek. Az Ön kényelme érdekében egy
felhasználói kézikönyv található a FairShares Platformon, illetve Gyakori kérdések és
kapcsolatfelvételi űrlap ha bármi nehézsége van az oldalunkkal kapcsolatban. Folyamatosan
fejlesztjük az oldalt, ezért figyelje a változásokat, új funkciókat.
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Ha regisztrálta a FairShares Lab-jét, meghívhat projekteket, hogy csatlakozzanak a
platformhoz. Itt bevonhatja a fő érdekelteket, hogy dolgozzanak egy projekt FairShares tervén.
Előtte próbálja ki hogyan működik, hozzon létre egy akármilyen projektet a labjában és azután
hozzon létre élesben FairShares Lab-et. Ennél nincs jobb módszer megtanulni minden
lehetőséget a FairShares Platformon.

4. Hogyan valósul meg a FairShares Lab-ek létrehozása?
4.1. Kezdő lépések
A cél, hogy elinduljon a folyamat a lab-ben, a résztvevők ötleteljenek, együtt dolgozzanak akár
egy online, akár egy valódi coworking irodában, létrejöjjön egy csapat és minél több résztvevő
bevonásra kerüljön. Így lehet a lab része a társadalmi környezetnek és egy professzionális
network-nek. Kik a partnerei, hogy a FairShares Lab létrejöjjön? Léteznek már projektek,
melyeket be lehet vonni a FairShares Lab-be? Léteznek olyan interjúk és ütemtervek ezek
megválaszolására, melyeket FairShares Lab menedzserek hoztak létre és melyekből sokat
tanulhat.
Például úgy dönthet, hogy nyit egy FairShares Lab-et egy civil szervezettel
együttműködésben. Ez segítheti a társadalmi beágyazódást azáltal, hogy a FairShares Lab-et
bemutatják a célcsoportjuknak és felkínálják a lehetőséget a csatlakozásra. A célcsoporttal
együttműködve az ötleteiket hasznosítani lehet a társadalmi megerősödésre, önmaguk képessé
tételére, a FairShares Lab-et lehet ez irányba kibontani.
Egy másik példa lehet, ha partnerként egy oktatási szervezetet választ, egyetemet, vagy iskolát.
Ha a diákok társadalmi vagy vállalkozási oktatásban vesznek részt, felfedezhetik, hogyan lehet a
Fair Shares Lab-et kiaknázni tevékenységükhöz, vagy annak bővítéséhez.
Akármilyen közönséget vagy kulcspartnereket választ a FairShares Lab kialakításához, meg kell
győződnie, hogy a FairShares Lab jól illeszkedik az azt körülvevő gazdasági környezetbe és
fenntartható stratégiával rendelkezik.
A fenntarthatóság és projektek kezdeményezése a legfontosabb tevékenységek. A FairShares
Lab jó működése olyan új bevételi forrásokat jelent a FairShares Lab támogatásához, mint
FairShares trénerek képzése, vagy részvények birtoklása olyan projektekben, melyeket Ön
fejleszt.
Ezenkívül a FairShares Lab növekedését meghatározza, mely formában és
kontextusban alapítják (helyi, nemzeti és/vagy nemzetközi szinten). Több lehetőséget talál a
FairShares Lab fenntarthatóságának biztosítására e kézikönyv több bekezdésében is.
Azt javasoljuk, úgy hozzon létre egy FairShares La-et, mint egy FairShares üzleti vállalkozást.
Töltse ki a Canvasst, melyet FairShares Lab-eknek fejlesztettünk ki, vagy használja a FairShares
Planert. Ezzel két előnyre tehet szert. Az első, hogy Ön és a résztvevői gyakorlati
tapasztalatokhoz jutnak a felsorolt eszközöket használva. A második, hogy megtanulja hogyan
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kezeljen különböző érdeklődésű résztvevő csoportokat, és hogyan tudja teljesíteni FairShares
Lab-ek 5 elvét és értékét.

4.2. A FairShares Planer és a Canvass
A FairShares Canvass és a FairShares Planer eszközök ahhoz, hogy megválaszolják a
FairShares alapvető elképzeléseit. Mindkettő az alapvető kérdéseket célozza, melyek
megválaszolása az Ötlet, Inkubátor és további workshopok feladata. Ezek a kérdések a
legfontosabb sarokkövek az Ön FairShares koncepciójához.
A FairShares Planer a FairShares Platform része, egy interaktív, többfunkciós alkalmazás,
mely a résztvevők ötleteihez ad válaszokat a Canvasson keresztül. Minden résztvevő
kommentálhatja a kérdéseket, és lehetséges a vita kibontakozása is. A fő válaszadó
összefoglalhatja a többi résztvevőtől érkező inputokat és a végső válaszokat is megadja.
A FairShares Planer végső kimenete a FairShares Canvasson is kitölhető, melyen a résztvevők
külön és együtt megbeszélhetik a kulcskérdéseket. Ez a canvass (iránymutató kérdőív)
használható egyfajta útmutatóként a későbbi döntésekhez. Egyben egy nem hivatalos
szerződésként is funkcionál a résztvevők között, melyen a legtöbb konfliktust előre rövidre lehet
zárni.
A FairShares Canvass önmagában egy nagyon egyszerű plakát. Egy tradicionális üzleti modell
plakát, stratégia menedzsment és start-upokat támogató sablon, mely az új üzleti modellek
fejlesztésére jött létre. Ez egy vizuális táblázat, mely egy cég vagy termék olyan alkotórészeit írja
le, mint értékbecslést, vásárlókat és a pénzügyeket. A FairShares ezt a vázlatot kölcsönözte
annak használatára, hogy a legfontosabb kérdések megválaszolásra kerülhessenek a FairShares
kontextusban.
Végül, a projektötletek megosztásához a FairShares Planerről és a FairShares E-learning
eszközről való tanulási anyagok letöltéséhez egy platformot hozunk létre, hogy Európa teljes
területén virtuális helyet teremtsünk a társadalmi és kék gazdasági ötletek fejlesztéséhez.

4.3. A FairShares Lab-ek tanulási szemlélete
Kevert tanulási módszer, egy nem formális együttműködési szemlélettel az alapja a
FairShares leginkább ajánlott tréning módszerének. Ennek a tanulási folyamatnak az elveit és
módszereit a Tanulási Módszertan a FairShares Lab-eknél írtuk le. Facilitátorok által segített
tanulási módszerek workshopok keretében, mely tanulási tartalom a FairShares Platformon
keresztül elérhető.
A FairShares Lab-ek tanulási lépései alapvetően tapasztalati tanuláson alapszanak: mindenféle
tanulási lehetőség mely a résztvevőknek támogatást nyújt a valódi világ problémáinak,
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szituáicóinak fogalmi megértésében, ahol az instruktor/coach irányítja vagy facilitálja a
folyamatot. Ez olyan kompetenciákat tanít meg a résztvevőknek, melyekre a valódi világban
szükségük lesz eredmények eléréséhez. Szimulációs és motivációs folyamat, mely elvárja a
tanulóktól hogy reflekciók által jobban elmélyüljenek egy problémában, új összefüggésekben
lássák korábbi tudásukat, sajátítsanak el új koncepciókat, elveket és képességeket és legyenek
képesek kifejezni az új tudást.
A tréning kurzusok és tanulási tartalom a FairShares Platformon és FairShares Planeren
keresztül lesz elérhető.

4.4. Rendezvények, workshopok és FairShares projektek szervezése a
Lab-ben
A FairShares Lab megfelelő működéséhez meg kell ismerkednie a FairShares Lab módszerének
és munkafolyamatának struktúrájával és tartalmával. A munkafolyamat három al-tantervre
tagolódik: 1) ötlet workshopok 2) inkubátor workshopok 3) és társadalmi vállalkozások
létrehozása workshopok. Mindegyik workshop abban segíti a résztvevőket, hogy egy
FairShares tervet tudjanak létrehozni (a FairShares Planer használatával) és elkezdjék kitölteni
a FairShares Canvasst az ötletük kidolgozására, bizalmat építsenek a potenciális tagok és/vagy
támogatók, befektetők felé.
Az ötlet workshop az első lépés. Ennek szerepe, hogy releváns ötleteket generáljon, melyekből
fenntartható tevékenységek jöhetnek létre. Erre a workshopra érdeklődő, potenciális résztvevőket
kell meghívni az ismerősi körből (vagy az online közösségből), hogy szakértelmüket felfedezve
kreatív ötleket hozzanak létre. A cél hogy potenciális innovációk/ötletek szülessenek, melyek
adoptálhatóak a FairShares Platformra projektként.
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Minden projektrésztvevő kommentálhatja és továbbfejlesztheti ezeket az ötleteket a FairShares
Planeren. A workshop szándéka, hogy erősítse a tanulók egymással való interakcióit, támogassa
őket abban, hogy kihasználják kreativitásukat.
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Az inkubátor workshop a második lépés. Az ötleteket továbbvisszük az ötlet workshopból,
strukturáltabbá tesszük a FairShares Planer használatával. A második lépcsőben a cél, hogy a
potenciális vállalkozókat támogassuk az önálló munkában vagy a csoportos együttműködésben,
hogy az innovatív üzleti ötletükből FairShares tervet tudjanak létrehozni, majd tovább társadalmi
(üzleti) vállalkozási tervet a FairShares Canvass segítségével.

Az utolsó lépés a tervező workshop, melynek keretében az egyéneket vagy csoportokat
coaching által segítjük kék/társadalmi vállalkozás létrejöttében. Ez a FairShares Planer végső
lépéseit foglalja magában, az E-learning és kommunikációs eszközt használva, hogy a
vállalkozás létrehozásában, vagy átváltoztatásában segítse a résztvevőket. A cél az egyén vagy
csoport támogatása (akár egy egyéni vállalkozó által vezetve) hogy a FairShares terv
átváltozhasson társadalmi (üzleti) tervvé. Ez a coaching folyamat sokkal egyénre szabottabb, a
kísérleti fázisban akár 3 hónapig is tarthat a résztvevők számától, a részvételi lehetőségtől
függően.
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Ha megismerkedett a FairShares Lab struktúrájával, itt az ideje résztvevőket szerezni. Ha a
résztvevők és az ötletek kiválasztásra kerültek, a coworking iroda készen áll, elkezdődhet a
munka.
Minden résztvevőnek találkoznia kell a lab munkatársaival a coworking irodában vagy virtuálisan
a FairShares Platformon keresztül. Meg kell ismerniük egymás ötleteit, elvárásait,
potenciáljait és céljait. Meg kell állapodniuk a team találkozók helyében és abban, hogyan
fognak ott dolgozni. Be kell mutatni a lab programjait, kínálatát, feladatait és céljait. Néhány
résztvevő akár órákat akar dolgozni minden héten a coworking irodában, mialatt mások lehet,
hogy leginkább otthon dolgoznak majd. Néhányan pedig bármilyen elkötelezettek, a család és a
munka miatt nem tudnak többet befektetni a tevékenységbe.

4.5. A FairShares Lab-ek személyzete és működési elvei
Számtalan módja van a FairShares Lab team-jének kialakításához. Például ha az Ön Lab-je
teljesen digitális, csak egy FairShares Lab menedzserre és trénerre van szüksége. A menedzser
felelős minden ellenőrzésért és kiértékelésért, miközben a tréner intézi a FairShares Lab ügyeit.
Az olyan nyitott kérdéseket, mint projektek szerzése és fenntarthatósági stratégia kidolgozása
megoszthatják a két szerep között. A büdzsétől függően ezek a szerepek betölthetőek teljes
munkaidőben, részmunkaidőben, vagy önkéntes alapon.
A valódi FairShares Lab hasonlóképpen szervezhető. Bár itt további költségek merülhetnek fel
(utazás, bérlés stb.). Hosszú listája van a feladatokról minden bizonnyal, melyeket el kell osztani
további munkatársak között ha lehetséges. A networking feladatok például elég időigényesek,
ezért a személy aki ezért felelős, nagyon alaposan kell ismerje a FairShares Lab-et. Ez lehet akár
a FairShares Lab tréner feladata, vagy a FairShares menedzseré más egyéb tevékenységeik
mellett.
A munkatársak képzése a lab-on belül nincs egyértelműen meghatározva. A FairShares
menedzsernek és a FairShares trénernek mindenképpen tapasztalatokkal kell rendelkeznie saját
szervezet építésben, ideális esetben már átment a FairShares folyamaton saját maga is, hogy
valóban képes legyen érdemben beszélni róla. Közgazdasági, könyvelői, jogi, vagy politikai
végzettség egy jó hozzáadott érték e feladatokhoz, de nem feltétlen szükséges. A másik hasznos
képzettség a tréneri. Projekt partnerünk, a Social Enterprise International néhány igen hasznos
tréninget és tananyagot hozott létre annak érdekében, hogy jobban érthető legyen a szociális
vállalkozások jelentősége.
A legtöbb FairShares Lab fejlesztéshez nyitott légkör szükséges, illetve szabályok és
körülmények melyek megoldásközpontú környezetet teremtenek. Ez az innovatív légkör
megalapozza az együttműködést, hiszen olyan embereket akarunk a lab-be, akik vissza akarnak
majd térni, akik tanácsot kérnek, inspirációt keresnek és ráéreznek, hogy felelősek a jövőbeni
fejlesztéseikért.
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Egy emberi erőforrás stratégia létrehozásával meghatározhatjuk a jelenlegi és jövőbeni emberi
erőforrás igényeinket, melyekkel elérhetőek lesznek a szervezet céljai. Az emberi erőforrás
tervezést emberi erőforrás menedzsment és átfogó stratégiai terv kell szolgálja. Érdemes
utánanézni már meglévő modelleknek, melyek az Ön HR stratégiáját segíthetik.

4.6. Hogyan képezzük ki a Fairshares trénereket
A FairShares tréner egy tapasztalt alapító tagja vagy konzultánsa a lab-nek, aki segíti a
projekteket a FairShares Platformon való regisztrálásban és a FairShares Planer használatában.
Saját maga is átment a FairShares folyamatokon saját projektje által és első kézből ismeri azt.
Annak érdekében, hogy tréner lehessen el kell végeznie a “FairShares train the trainers (TtT)”.
kurzust. De először ajánlott a FairShares egyesület alap FairShares tréningjein részt vennie,
melyek önálló tanulást biztosító kurzusok: “Practitioner - Introduction to FairShares” és/vagy
online kurzusok: “Introduction to FairShares”. Mindhárom kurzus elérhető a FairShares Platform
kurzusok menüjében. Ahhoz, hogy tréner lehessen, mindent tudnia kell a FairSharesről
elméletben és gyakorlatban. Opcionálisan minősített trénerré is válhat, mely nem elvárt
követelmény, de kiemeli a szakértelmét.
A Train-the-Trainer programunk önértékelésen alapszik, egy felnőttoktató képességeit és a
résztvevők tanulási szükségleteit méri fel egy online kérdőíven keresztül. A képzési program
általánosságban tárgyalja a tudást és folyamatot, meghatározza a tanulási stílusokat és a
tapasztalati tanulást, és felkészíti a résztvevőket az E-learning és tapasztalatcsere eszköz
használatára, hogy megkezdhessék az ötlet, inkubátor és tervező workshopokat, megkapják a
támogatást, és online coachingot.
A Train the Trainer kurzus 13 leckéből áll, plusz a végső kiértékelésből. Minden egyes leckéhez
leírtuk a tanulási célt, a tartalmát, a megfelelő gyakorlatokat és feladatokat, a trénerrel szembeni
elvárásokat, az időbeosztást, a szükséges erőforrásokat, a kiértékelő kérdéseket és további
forrásokat elmélyültebb tanuláshoz.
Ha végzett a házi feladatokkal, felkeresheti a FairShares trénert. Feltétlen konzultáljon több
trénerrel a gyakorlati adaptáció során.

4.7. Minőségirányítás és más elérhető eszközök
A FairShares Lab-ben a minőségirányítás a tanulási folyamatok elmélyítéséhez szükséges. A
minőségirányításnak négy fő komponense van:
tervezés, garancia, ellenőrzés és
minőségjavítás. A minőségirányítás nemcsak a valódi vagy virtuális Lab minőségére koncentrál,
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hanem arra is, hogyan érik el azt a Platform, Planer, Canvass és a “FairShares train the trainers
(TtT)” által.
A minőségtervezés egy minőségstratégia létrehozását jelenti, mely a FairShares Lab kritériumait és
követelményeit fekteti le. Javaslatokat ad mely szempontok fontosak a FarShares Lab eredményei
minőségének méréséhez.
A minőségi garancia és ellenőrzés a következetesség megvalósításához használatos. Ez különféle
monitoring és kiértékelő módokból áll:
1. Monitoring és kiértékelése a folyamatoknak: minden tevékenység kvalitatív adatainak
összegyűjtése. Például a kommunikáció és együttműködéssel kapcsolatos elégedettség
mértéke, az elsődleges résztvevők bevonásának módjai, a tevékenységek relevanciájának,
gyengeségeinek, erősségeinek mérése.,
2. Monitoring és kiértékelése a tevékenységeknek:: minden tevékenység mennyiségi adatainak
összegyűjtése. Például a legjobb ötletek, mennyi került megvalósításra a tervezett
elképzelésekből, hány résztvevő és más szereplő került bevonásra..
3. Monitoring és kiértékelése a hatékonyságnak: az erősségek, gyengeségek, hosszú távú
fenntarthatóság valós hatásainak megítélése. Itt mennyiségi és minőségi adatok egyaránt
elemzésre kerülnek, valamint a lab teljesítményeinek, eredményeinek kiértékelése.
A FairShares Lab minden értékeléséhez a kiértékelési módszerek kombinációjára van szüksége, az
értékelés különböző szempontjai szerint, mint a résztvevők által kitöltött kérdőívek, interjúk,
feljegyzések, a program végrehajtásának megfigyelései.
Készítsen egy kiértékelési tervet arról, hogyan fogja összegyűjteni az analízis adatokat. Hasznos
néhány kulcskérdés köré gyűjteni az adatokat és analíziseket. Szüksége lesz különféle értékelési
módokra a különböző értékelő kérdésekhez:
Értékelő
módszer
Leíró

Típus

Példa

Mi történt?

Okozati

Mi okozta ezeket a dolgokat?

Mérce

Milyen a minősége annak, amit
értékelnek?

Úgy került kibontásra az ötlet ahogy
terveztük?
Hatékonynak bizonyult a FairShares
Canvass használata?
A kutatási folyamat egészében eredményes
volt?

Cselekvés

Mit tegyünk?

Mit tegyünk a kutatási folyamat
eredményeivel?

Figyelembe kell vennie, hogy minden egyes értékelési módszernek van előnye és hátránya. Érdemes
rangsorolni őket, hogy lássa melyik megfelelő a rendelkezésre álló idő és szakértelem tekintetében.
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Létrehoztunk kiértékelő lapokat és jelenléti íveket a workshopokhoz melyeket használhat. Végezze el
időben a kiértékeléseket, legyenek számszerűsíthetőek és minőségi adatokat és foglaljanak
magukba.

A workshopok résztvevőnek értékelése ugyanolyan fontos, mint a FairShares Lab résztvevőinek
értékelése. Legyenek rendszeres találkozók, ahol minden potenciális érdekelt jelen van. Bár ez
nem formális megbeszélés, mégis legyen dokumentálva. Az adatokat nyilvánosságra kell hozni
a FairShares Lab-on belül vagy akár azon kívül is, hogy mások is tanulhassanak belőle. A
visszajelzések vegyenek minden kulturális és társadalmi szempontot figyelembe. Mindenki
máshogy veszi a konstruktív kritikát, melyet úgy kell átadni, hogy az egyszerűen érthető legyen.

5. Társadalmi hatás és társadalmi ellenőrzés folyamata
A társadalmi ellenőrzés folyamata az irányítási rendszer felülvizsgálatára, frissítésére és
fejlesztésére szolgál, valamint egy módszertan a társadalmi vállalkozások számára, hogy javítsa
a belső irányítási rendszerét és a felelősségét a helyi közösség felé.
Részletesebben, a társadalmi ellenőrzés folyamata azután történik meg, miután a szervezet
létrejött méretét, szervezetét tekintve, és az emberi erőforrás vált kérdéssé. Itt szükség van
világosan fogalmazott célokra és egy tevékenységi tervre, mely megmutatja, hogyan is kívánja
elérni a szervezet ezeket a célokat. Végül, indikátorokat kell kiválasztani és rendszeresen mérni
hogyan követi a szervezet ezt a tevékenységi tervet és éri el a célokat.
A folyamat részeként a team egy részletes résztvevő analízist végez, nemcsak azok között a
résztvevők között, akik ügyfelek vagy kedvezményezettek lesznek, hanem azok között is, akikkel
együtt dolgozik a Lab működtetésében. Ők meglátják a hiányokat és meghatározzák milyen
résztvevőkre van még szükség, jobban látják a dialógusokat a résztvevők és a Lab között. A
társadalmi ellenőrzés belső színterén a team fogja látni, mire van aktuálisan szüksége, illetve
helyes-e, elég hatékony-e az út, melyen jár a networking, a kommunikáció terén. Rengeteg idő
mehet veszendőbe a rendezvényekre és szociális médiára, ha erre a tevékenységre nem kellően
fókuszál rá.
Ha egy társadalmi ellenőrzésben járatos szakembert kíván igénybe venni, vegye fel a kapcsolatot
az Egyesült Királyságban lévő Lab adminokkal, akik segítséget tudnak nyújtani. Továbbá
használhatja a kapcsolatfelvételi formulát itt: https://fairsharesplatform.eu vagy keresse a Social
Enterprise International-t: https://sei.coop.
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6. Akadályok, fenntarthatóság, inklúzió (társadalmi
befogadás/elfogadás) és járhatatlan utak
Környezeti fenntarthatóság - biztosnak kell lennünk benne, hogy vissza is adjuk amit elvettünk.
Például, mi az ökológiai lábnyoma az Ön Lab-jének? Ezek a dolgok trükkösek, és igen
részletekbemenőek. Hány fát használ fel? Mennyi vizet használ? Mekkora a környezeti lábnyoma
annak a szervernek, melyet a weboldalához használ? Ezek a központi kérdések ahhoz, hogy
mérni tudja a környezeti befolyását. Számos eszköz szolgál a válaszok megadására. Javasolt,
hogy készítsen egy stratégiát arról, hogyan tudja minimalizálni a pazarlást és hogyan tud pozitív
környezeti lábnyomot hagyni.
Áttekinthetőség - sok projekt vagy ötlet meghiúsul. A FairShares egy módszertan arra, hogyan
lehet az ötleteket megvalósítani. De az, hogy projektek nem nem valósulnak meg, nem azt jelenti,
hogy az Ön Lab-je kudarcot vall. Legyen áttekinthető, látható önmaga és a résztvevők számára
is, mi okozta a hibákat. Tanuljanak belőle, hogy nem ismételjék meg azokat.
Inklúzió - ezt a szót Magyarországon némiképp még magyarázni kell. Társadalmi elfogadást,
befogadást jelent, azt, hogy a bármi módon másmilyen emberek együtt mindenkivel vehessenek
részt a társadalomban. Ebben a koncepcióban ez egy rendkívül fontos fogalom. Törekedjen
alkalmazni ezt az elvet amennyire csak tudja amikor létrehozza az Ön FairShares közösségét. A
különbözőség a szervezetet erősíti.

Tanács - ez egy nyitott közösség és mindig szívesen segítünk. Több tagja a FairShares
közösségnek folyamatosan úton van egyik országból a másikba. Kapja el egyikünket!
Mindannyian szakértői vagyunk valamely területnek. Tanácsot adni, együttműködni,
közösségeket támogatni alapvető fontosságú számunkra.
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Módszerek megosztása - mindenkinek megvan a saját kulturális háttere és tapasztalatai egy
ötlet kidolgozása mögött. A jelenlegi módszer-portfoliónkat igyekszünk minél inkább
alkalmazhatóvá tenni. Az Ön új ötletei a FairShares célcsoportokhoz való eljutattásban fontosak
az Ön Lab-jének és a FairShares közösségnek.
Türelem - vannak alapítók, akiknek évekre van szükségük, néha egész életükre, hogy egy ötletet
megvalósítsanak. Tanácsadóként az a feladata, hogy finoman tovább segítse az ötletek
megvalósulását, de nem szabad erőltetni. Jobb több időd engedni az alapítónak vagy a
projektnek, mint a FairShares menedzserre haragítani őket.
Szerzői jogok - győződjön meg róla, hogy amiben közreműködik, az szerzői jogvédelem alatt áll.
Alaposan meg kell vizsgálni, hogy másoknak engedélyezte az ötlete használatát, ez nemcsak a
creative commons license lényege, de a FairShares is erre törekszik.
Mohóság - a mohóság ellen senki sincs beoltva. Egy eredményesen kidolgozott ötlet nagyon
profitábilis lehet, és lehet, hogy emiatt gyorsan bővítené a Lab-jét. Ne tegye. Ne legyen több
projektje, mint amennyit még támogatni tud, Használja ki a nemzetközi hírnevét a FairShares
Lab-nek, de törekedjen minőséget elérni miközben a márkát használja.
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Melléklet 1 (FairShares Labs kézikönyv)
Standard-ok és követelmények a FairShares Labs
létrehozásához és működtetéséhez
Önértékelő kérdőív
EMBERI ERŐFORRÁSOK
Szervezeti kapacitások - a szervezetnek szervezeti és adminisztratív kapacitásai
kell legyenek a FairShares Lab működtetéséhez, hogyan szervezi a résztvevők
konzultánsokkal való összekapcsolását, hogyan kínálja szolgáltatásait a klienseknek
Management kapacitások - a szervezetnek kell legyen egy kijelölt személye, aki
professzionálisan menedzseli a FS Lab tevékenységét napi szinten (teljes, vagy
részmunkaidőben)
Know-how - a FairShares modell szaktanácsadója – egy személy, aki arra lett
kiképezve, hogy elmagyarázza a FairShares módszertant és elvezesse a
résztvevőket a FairShares módszertanon alapuló társadalmi vállalkozási/közösségi
projekt létrehozásáig
Know-how a FairShares módszertan szerinti társadalmi vállalkozás indításához és
működtetéséhez – munkatársak, vagy külső szakértők (konzultáns vagy tréner) a
társadalmi vállalkozás tervezésében, marketingjében, menedzsmentjében,
fenntarthatóságában segítségként

HELYISÉGEK ÉS FELSZERELTSÉG
➔
➔
➔
➔
➔

irodahelyiség számítástechnikai felszereltséggel
tárgyaló
felszerelt tréning helyiségek
Co-working iroda
a helyiségek felszereltsége és kialakítása alkalmas fogyatékossággal élők
számára

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
konzultáció a FairShares módszertanról
jogi tanácsadás (szervezési, irányítási struktúra)
társadalmi vállalkozás üzleti tervezés
támogatás a piaci pozicionálásban (marketing/branding és pozicionálási
tervek)
➔ Marketing szolgáltatások (vizuális identitás, piackutatás, branding, media
kampányok)
➔ finanszírozási hozzáférések (támogatások, hitelek, befektetések)
➔ emberi erőforrás fejlesztés (tréning, konzultáció, mentorálás)
➔
➔
➔
➔

NETWORKS
A fő résztvevő csoportok elérése
➔ Alapítók
➔ Munkavállalók
➔ Felhasználók
➔ Befektetők
A támogató szervezetek elérése
➔ gazdasági társaságok
➔ pénzintézetek
➔ marketing irodák
➔ helyi közösség
➔ egyetemek, egyéb oktatási intézmények
➔ média (print, elektronikus, on-line)

Önértékelő kérdőív
KRITÉRIUMOK

ÖNÉRTÉKEL
ÉS

EMBERI ERŐFORRÁS
szervezeti kapacitások
Management kapacitások
Know-how - a FairShares
modell szaktanácsadója
Know-how – FairShares
módszertan alkalmazás

HELYISÉGEK ÉS FELSZERELTSÉG
irodahelyiség számítástechnikai
felszereltséggel
tárgyaló
felszerelt tréning helyiségek
Co-working ioda
Fogyatékossággal élőknek
alkalmas

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
konzultáció a FairShares
módszertanról
jogi tanácsadás
társadalmi vállalkozás üzleti
tervezés
Piaci pozicionálásban segítség
Marketing szolgáltatások
finanszírozási hozzáférések
emberi erőforrás fejlesztés
NETWORKS
A fő résztvevő csoportok elérése
Alapítók
Munkavállalók
Felhasználók
Befektetők
A támogató szervezetek elérése
gazdasági társaságok
pénzintézete
Marketing irodák
helyi közösség
oktatási intézmények
Média

- obligatory
- recommended

VIRTUÁLI
S FSL

VALÓ
DI FSL

COWORKING
FSL

Melléklet 2 (Manual FairShares Labs)

FairShares Canvass Lab Managereknek
Milyen Lab-je van? Mi az
els dleges célja?

Milyen szükségleteket elégít
ki a Lab?

Hogy írná le (csak címkézve) az els dleges Milyen termékeket/szolgáltatásokat tud kínálni
résztvev it?
az els dleges cél eléréséhez?
Alapítók:
Munkatársak, önkéntesek:
Felhasználó tagok:
Befektet tagok:

Hogyan tudja segíteni az els dleges
résztvev k együttm ködését a Lab-ben?
Mi teszi azok számára
vonzóvá a Lab-et, akik azt
használni kívánják?

Milyen er forrásokra/t kére van szüksége a
Lab megnyitásához és fenntarthatóvá
tételéhez?

Hogy akarja felosztani
(szegmentálni) a
felhasználókat
(klienseket/vásárlókat)?

Hogyan akarja elérni a
szegmenseket?

Közvetlen
Közvetlen/aktívan

Hogy akarja kezelni az alábbi
hatást:
A tagok társadalmi hatása

A helyi közösségre és a
tagokra gyakorolt gazdasági
hatás

Környezeti hatás

Partnerek/közrem köd k által
Partnerek/közrem köd k által

Hogya kínál lehet ségeket az Ön Lab-je a
hatalom és javak megosztására?

Milyen javakat kíván felhasználni (természetes, emberi, társadalmi,
szellemi, gyártott, pénzügyi t ke)? - Költségek
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Milyen javakat akar létrehozni (természetes, emberi, társadalmi,
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