Đối tượng tham gia

Đối tượng và tiêu chí để đăng ký tham gia chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội 2012
như sau:
- Các tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam đang triển khai các giải pháp, mô hình theo
cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội (*).
- Các đơn vị này đang hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cụ thể tại
Việt Nam như: môi trường, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, HIV-AIDS,
người dân tộc thiểu số… hoặc nhằm đáp ứng các khoảng trống trong các lĩnh vực kinh tế- xã
hội mà thị trường truyền thống không đáp ứng được, hoặc đang giải quyết không hiệu quả.
- Các mô hình, tổ chức, doanh nghiệp đã bước qua giai đoạn “xây dựng ý tưởng”, đang
trong quá trình vận hành, đã có hoạt động thực tế, có định hướng phát triển rõ ràng.
- Các doanh nghiệp xã hội do các doanh nhân xã hội (người đại diện) lãnh đạo và cam kết
thực hiện trong ít nhất 02 năm tới.
- Có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định pháp luật Việt Nam, hoặc cam kết sẽ có tư
cách pháp nhân độc lập không muộn hơn tháng 12 năm 2012.
- Các doanh nhân và nhân viên toàn thời gian của tổ chức phải từ 18 tuổi trở lên vào thời
điểm đăng ký tham gia chương trình.

Lưu ý: Chương trình không hỗ trợ và tài trợ các sự kiện, hội thảo; các hoạt động mang tính
chính trị hoặc tôn giáo, cứu trợ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, các nghiên cứu học thuật.

(*)

Để

Doanh nghiệp xã
phân biệt rõ ràng giữa các tổ chức phi lợi nhuận đơn thuần và các hình thức khác nhau của d

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp xã hội:
Với đặc thù sáng tạo, tính mới để đáp ứng nhu cầu xã hội đa dạng, Doanh nghiệp xã hội có thể
hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình mong muốn tìm kiếm, hỗ trợ các
DNXH đang giải quyết vấn đề xã hội hoặc những thất bại của thị trường truyền thống trong các
lĩnh vực sau:
- Môi trường: Ô nhiễm môi trường, Biến đổi khí hậu, sử dụng và phân phối tài nguyên thiên
nhiên, năng lượng mới, tái chế;
- Giáo dục, nâng cao năng lực;
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-

Xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, sinh kế;
Sức khỏe cộng đồng, y tế, người khuyết tật, HIV-AIDS;
Bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, trẻ em, người già;
Thực phẩm hữu cơ;

Chương trình cũng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp xã hội giải quyết các vấn
đề liên ngành, các DNXH sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cũng
được khuyến khích tham gia.
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