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Sosialt entreprenørskap er en form for næringsvirksomhet som første gang ble omtalt på 1980-tallet. De siste
årene har interessen for denne typen virksomhet økt kraftig internasjonalt, men Norge er fortsatt i en tidlig
fase. Tanken bak sosialt entreprenørskap er å kombinere samfunnsnyttige formål med løsninger fra
kommersielle bedrifter. De sosiale entreprenørene beveger seg på kryss og tvers av skillelinjene i det norske
samfunnet, drevet av hva som best tjener det sosiale formålet med virksomheten.
Dette er en flerfaglig bok, hvor forfatteren trekker på litteratur fra antropologi, økonomi, kulturstudier,
entreprenørskapsstudier og statsvitenskap. Den introduserer sentrale begreper innenfor sosialt entreprenørskap
og viser hvilke teorier og miljøer de har sitt utspring i. Boken gir innsikt i feltet gjennom praktiske eksempler
og bidrar til både oppklaring og tydeliggjøring for de som ønsker å vite mer om hvordan sosialt
entreprenørskap virker, hvordan tid og penger kan investeres, og hvordan offentlige reguleringer kan hjelpe til
å utvikle feltet. Utgivelsen hevvender seg til alle som har interesse for både bedriftsutvikling og
samfunnsutvikling, og er også aktuell innen fag som antropologi, økonomi, kulturstudier,
entreprenørskapsstudier og statsvitenskap.

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i
Norge for 2017. Søknadsfristen var 2. desember 2016. Nye. Mange bedrifter ønsker å ta ansvar for miljø og en
bærekraftig utvikling, men hvordan kan man gjøre det i praksis? I en stadig mer kompleks verden er det ikke.
Brenner du for entreprenørskap? Stilling ledig! Møre og Romsdal - 5 juni 2017; Studentbedrift fra NTNU i
Ålesund kan bli. Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i
virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle.
Følg oss på Instagram @UE_Norge. Tag ditt bilde, #ungdomsbedrift. Daglig drift og styremøter. Bankkonto –
Entreprenørskap og innovasjon er svært viktig for Sogn og Fjordane. Vi har allereie eit næringsliv som skrik
etter arbeidskraft og kompetanse på ulikt nivå. Avslutte abonnement. Hvis du ønsker å avbestille
abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. PfC
er en ny, norsk ideell organisasjon som har utviklet nye metoder for utviklingsarbeid. Vi bruker
forretningsmessig tilnærming i vårt arbeid, og alle våre. TRIPPEL BUNNLINJE – TRIPPEL EFFEKT.
Verdidrevet innovasjon som gir effekt, både økonomisk, samfunnsmessig og sosialt. IIA Norge inviterer til
den årlige konferansen for alle som er interessert i og opptatt av fagområdene internrevisjon,
virksomhetsstyring, compliance og risiko.

