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MEDIUL DE AFACERI ȘI ONG-URI, PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
Elena-Simina LAKATOS

OPTIMIZATION SOFTWARE FOR PARTNERSHIPS BETWEEN
BUSINESES AND NGOS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article present the corporate social responsibility (CSR) as a form
of cooperation between business environment and nongovernmental
organizations (NGOs), which promote social projects by companies in the
economic implications (for businesses that increase their power in the
community and NGOs are already visible through the projects it carries)
The software application aims to support the two actors, optimizing the
chances of successful partnerships between business environment and NGOs.
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1. Introducere
Pentru a răspunde la solicitările şi aşteptările pe care
societatea actuală le are cu privire la exercitarea activităţilor de afaceri
şi nonguvernamentale, şi la rolul pe care atât mediul de afaceri cât şi
ONG-urile îl îndeplinesc în cadrul comunităţii, s-au abordat concepte
care au legătură directă cu acţiunile RSC (RSC - responsabilitatea
socială corporativă), evidenţiindu-se dezvoltarea durabilă (DD) şi
sustenabilitatea întreprinderii (SI) (figura 1), [8].
Prin urmare s-a realizat o analiză integrată, teoretico aplicativă, a modului în care responsabilitatea socială corporativă poate
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fi utilizată în realizarea de parteneriate între mediu de afaceri - ONGuri, analizând atât ONG-urile cât şi mediul de afaceri.
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Fig.1 Evoluţia sustenabilităţii întreprinderii (adaptat după Wilson, 2003)

Noutatea abordării constă în faptul că s-au considerat ONGurile (asociații sau fundații, sindicate, uniuni patronale etc.) un important
catalizator al parteneriatului în realizarea de activităţi corporative
responsabile social.
Este important să ne gândim nu numai la oportunităţile pe
termen scurt care apar dintr-un proiect de parteneriat între mediul de
afaceri şi organizaţii nonguvernamentale, ci şi la cele pe termen lung.
ONG-urile care doresc să se implice în proiectele companiilor şi
contribuţia unor companii trebuie să dezvolte o strategie realistă şi
creativă, care să conducă la o formulă partenerială de succes.
Resursele companiilor disponibile pentru implicarea lor în
proiecte comunitare sunt limitate. Ele vor merge acolo unde interesul
companiei este ridicat prin atractivitatea proiectului şi prin fezabilitatea
lui.
Conceptul de parteneriat între sectorul de afaceri şi ONG-uri
este unul deosebit de complex. În interiorul lui găsim un întreg “pachet”
de relaţii parteneriale, de la cele formale în care ambii parteneri împart
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riscuri şi beneficii, la informale sau slab formalizate în care putem
cuprinde schimbul de informaţii sau simplele donaţii corporative.
Parteneriatul între sectorul de afaceri şi ONG-uri prezintă peste
tot în lume un trend în creştere.
2. Parteneriate axate pe responsabilitate socială
corporativă
Prin crearea acestui soft s-a dorit îmbunătăţirea parteneriatelor
axate pe responsabilitate socială corporativă strategică. RSC strategică
este modul în care compania va genera cel mai mare impact social şi
va obţine cele mai mari beneficii de pe urma resurselor investite.
Astfel, abordarea strategică a implicării corporative în societate
din perspectiva lui Porter şi Kramer este prezentată în figura 2.
În articolul lor [6] aceste domenii sunt clasificate în trei
categorii, după cum se poate observa mai jos.
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Fig.2 Componentele responsabilităţii sociale corporative [6]

Se disting aici două două tipuri de RSC, şi anume reactivă şi
strategică. RSC reactivă este formată din două componente:
comportamentul de bun cetăţean şi remedierea efectelor negative
generate de lanţul de creare a valorii.
Astfel, pentru a se justifica angajarea de resurse într-un
domeniu sau altul, acesta trebuie să fie perceput ca un domeniu în care
firma are o performanţă scăzută său în care există un potenţial de
îmbunătăţire a performanţei. Implicit, acest domeniu trebuie să fie unul
care să genereze valoare atât pentru companie cât şi pentru societate.
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Pentru a îmbunătăţi această performanţă s-a decis astfel
realizarea softului PONG pentru a creşte perspectivele de realizare a
parteneriatelor RSC strategice şi totodată de a veni în sprijinul ONGurilor.
Parteneriatele între corporaţii şi ONG-uri nu au succes în mod
întâmplător, există multiple probleme care necesită considerare atunci
când se plănuieşte întemeierea unui parteneriat.
Câteva dintre aceste probleme sunt subliniate în mod productiv
de către Sagawa şi Segal, implicând, de exemplu, o auto-evaluare în
stadiu iniţial, analizarea atentă a părţii care va urma să contribuie la
parteneriat, elemente comune în misiunile ambelor organizaţii, alinierea
corectă a valorilor celor două organizaţii, distribuirea corectă şi
coerentă a responsabilităţilor de management, arii respective de
competenţă, angajamentul resurselor, comunicare deschisă şi
autentică, relaţii interpersonale între directorii executivi ai celor două
organizaţii, aprecierea şi predispoziţia înspre un proces de învăţare
continuă, şi monitorizarea constantă a progresului şi performanţelor în
direcţii prestabilite de comun acord între organizaţii [7].
Această lucrare relevă faptul că investiţiile privind
parteneriatele de tip RSC cu organizaţii nonguvernamentale sunt mai
probabile atunci când organizaţiile cad de acord asupra proiectelor
caracterizate de nivele cel puţin intermediare de centralitate şi
specificitate.
În măsura în care o relaţie traversează aceste stadii, ea devine
mai puternică, şi se transformă într-un adevărat parteneriat, şi astfel are
şanse sporite de a dezvolta viabilitate şi rezistenţă pe termen lung. În
stadiul filantropic, relaţia de donator-destinatar este simplă,
caracterizată de un nivel scăzut de angajament, importanţă periferică a
misiunii organizaţiei şi investiţii mici de resurse, spectru restrâns al
activităţilor comune, interacţiune şi simplitate.
În stadiul tranzacţional, relaţia evoluează dincolo de filantropie,
şi preia o formă tranzacţională (marketing legat de o cauză,
sponsorizări etc.) cu niveluri moderate de angajament, investiţie de
resurse, interacţiune, spectru mai larg de activităţi şi valoare strategică.
Putem numi un parteneriat dintre mediul de afaceri şi ONG-uri
că este responsabil social corporativ strategic când reuşeşte să reflecte
creşterea investiţiilor de resurse şi o rază largă de activităţi, inclusiv o
complexitate sporită cu privire la procesele de funcţionare, valoarea
strategică, când există acord în privinţa misiunii organizaţiilor şi niveluri
superioare de angajament [1], [2].
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3. Proiectarea aplicației soft
Softul a fost realizat prin utilizarea aplicaţiei Visual Studio 2010
(figura 3) şi a limbajului de programare C#, tipul aplicaţiei fiind Windows
Forms.

Fig.3 Interfaţa aplicaţiei Visual Studio 2010

Diagrama softului a fost realizată folosind elemente din
continuumul de colaborare al lui Austin [1] şi al principalilor factori
necesari dezvoltării unor parteneriate de succes impuși de R.M. Kanter
[3], reprezentând 80 % din media finală obţinută de ONG-ul aplicant.
Pe lângă acestea, diagrama cuprinde în cadrul Pasului 1 şi un Web
1
browser în interiorul unui Form 1, Web browser-ul se instanţiează
accesându-se astfel link-urile care cuprind cuvinte cheie (<numele
companiei
ex.>,
<parteneriat>,
<alianţă>,
<colaborare>
şi
<responsabilitate socială corporativă>) determinând astfel numărul total
de înregistrări apărute în urma acestei „căutări”.
Numărul total de afişări înregistrate în urma „căutării” folosind
Web browser-ul reprezentând 20 % din cumulul total, astfel media celor
două trebuie să cuantifice 100 % formând astfel media finală (MF).
Astfel, pentru a pretesta posibilitatea iniţierii unui parteneriat cu
mediul de afaceri, ONG-urile pot introduce în softul de mai jos
caracteristicile parteneriatului (figura 4).
În funcţie de punctajul obţinut în urma considerentelor pe care
ONG-urile le au în cunoştinţă despre posibilul partener s-au realizat
recomandări vis-a-vis de viitorul parteneriat.
Instanţierea defineşte procesul de creare a unui obiect, respectiv alocarea memoriei
pentru acesta şi efectuarea tuturor iniţializărilor necesare [4].

1
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Fig.4 Interfaţa programului PONG

Diagrama secvenţială a programului PONG (figura 5) arată
cum operează procesele şi interacţiunile dintre ele şi, foarte important,
ordinea în care ele se produc, prezentând procesele care se produc
într-o activitate de-a lungul timpului.

Fig. 5 Diagrama secvenţială a programului

Trebuie reţinut că pentru reuşita deplină a unui parteneriat este
nevoie de a-i demonstra posibilului partener oportunităţile unui
parteneriat axat pe activităţi RSC.
Companiile de vârf ştiu că „business as usual” s-a schimbat
mult în ultimul timp, acest fapt fiind confirmat şi prin cercetarea realizată
în 2010 unde peste 67 % dintre companiile mari din România declarau
că au realizat parteneriate cu ONG-urile [5] .
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Acestea admit că ar trebui să dezvolte strategii care să
satisfacă aceste cerinţe şi, în acelaşi timp, să rămână profitabile.
Investitorii şi clienţii doresc companii care să adreseze probleme
sociale şi de mediu. Totodată, multe dintre cele mai eficiente organizaţii
nonguvernamentale (ONG-uri) sunt de părere că pot realiza schimbări
răspândite şi de durată prin exploatarea energiei pieţei. În acest
context, pentru a atinge aceste obiective, companiile şi ONG-urile
găsesc modalităţi de a lucra împreună.
Softul pentru realizarea de parteneriate responsabile social
între mediul de afaceri – ONG-uri s-a născut din convingerea că aceste
parteneriate, dacă sunt concepute şi realizate eficient, pot obţine
rezultate remarcabile, atât din punct de vedere al afacerii, cât şi al
mediului, pot să inspire generaţiile viitoare parteneriate de succes.
4. Concluzii
■ Legătura dintre mediul de afaceri şi ONG-uri se relevă prin
faptul că mediul de afaceri susţine funcţionarea ONG-urilor prin însăşi
existenţa lor, acestea formându-se ca organism funcţional pliat
întreprinderii.
■ Prin urmare ONG–urile depind de mediul de afaceri deoarece
acesta este motorul funcţionãrii lor. Un mediu de afacerii sustenabil
este un mediu capabil să creeze profit pentru investitori pe termen
nelimitat.
■ Datorită globalizării colaborările dintre ONG-uri şi mediul de
afaceri nu fac decât să îmbunătăţească activitãţile atât ale uneia cât şi
ale celeilalte părţi, pe lângă aceste aspecte societatea civilã joacă un
rol important în acest parteneriat vorbind din prisma conceptului bine
conturat
performanţă
financiară,
respectarea
mediului
şi
responsabilitatea socială.
■ Dorim ca modul de abordare prezentat în acest soft şi
particularizarea pentru parteneriatele mediul de afaceri – ONG-uri să
ajute la o înţelegere mai bună a potenţialului colaborării şi să ofere
cititorilor idei concrete pe care să le aplice în propriile organizaţii.
■ Lucrând împreună constructiv, afacerile şi ONG-urile îşi pot
atinge scopurile comune, totodată ajutând mediul, societatea şi
afacerea.
■ Un parteneriat are potenţialul de a aduce beneficii mai mari
comunităţii decât un singur act de caritate!
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