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Tehnologiile digitale impun
schimbare socială

 Noua eră digitală – reprezentată de un proces de tranziție: societatea
industrială → societatea informațională (extensie naturală a societății
democratice; necesită informații publice pentru a funcționa;
caracterizată de folosirea intensă a informațiilor de către cetățeni
zilnic, în majoritatea organizațiilor și instituțiilor).

4

 Societăţile actuale se bazează pe tehnologiile digitale → aceste
tehnologii impun schimbări sociale pentru a putea fi utilizate cu
succes şi în beneficiul comunităţilor.

 Schimbările sociale – modificări ale modului actual de viaţă,
provenite în urma modificării condiţiilor de viaţă, a echipamentelor
culturale, a compoziţiei populaţiei sau a ideologiilor; provenite ca
urmare a modificării indivizilor dintr-un grup sau a invenţiilor create
de aceştia.

 Una dintre principalele problematici ale politicilor socio-
economice: maniera rapidă în care tehnologiile şi reţelele
digitale au evoluat → dezvoltarea capacităţii de a
acumula cunoştinţe şi de a gestiona interacţiunile creative.

 Internetul sporeşte mediul benefic dezvoltării inteligenţei
colective (necesară schimbării sociale) prin utilizarea sa în
orice domeniu de activitate şi prin imensa cantitate de
date pe care o pune la dispoziţie în scopul transformării
acesteia în cunoaştere colectivă.



Dezvoltarea de 
social innovation labs

“Trăim într‐o lume postmodernă, în care totul este
posibil şi aproape nimic nu este sigur”. (Havel, 1994)
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 Se evidenţiază nevoia de procese de tranziţie
sustenabilă.

 Problemele actuale au nevoie de noi tipuri de
soluţii.

 Indivizii trebuie:
- să gândească diferit;
- să colaboreze în moduri strategice şi noi;
- să înţeleagă mai bine sistemele în care

coexistă;
- să identifice şi să genereze condiţiile

necesare implementării şi dezvoltării inovării
sociale.
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Fig. 1. Utilizatori de Internet la nivel global (iunie 2016)*
Sursa: Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm

*3,675,824,813 utilizatori de Internet (30 iunie 2016)

Fig. 2. Utilizarea Internetului la nivel global si statisticile populaţiei (30 iunie 2016)
Sursa: Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm



Social innovation labs

 Social innovation labs:
 se bazează pe o abordare experimentală şi colaborativă pentru generarea de soluţii

în privinţa provocărilor sociale şi de mediu cu care statele se confruntă la momentul
actual;

 oferă un teren de testare antreprenorilor începători în scopul perfecționării ideilor lor și
al susţinerii lor pentru îmbinarea cunoștințelor umaniste cu practicile de afaceri
durabile.
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Fig. 3. Organizaţii tradiţionale vs. social innovation labs
Sursa: Torjman, L. (2012), Labs: Designing the Future, 

MaRS Solutions Lab, MaRS Discovery District

 Accentul se pune pe diversitatea de
perspective şi seturi de competenţe.

 Echipa este responsabilă de iniţierea
procesului; prezintă convergenţă din
punct de vedere al proiectelor, al
etnografiei şi al mediului de afaceri;
sprijină eficient partea teoretică şi
aplicabilitatea practică a ideilor.

 Nu există un model ierarhic; fiecare
participant are drepturi egale.



 Unul dintre principiile de bază ale social innovation labs:
open innovation → organizaţiile publice au început să
adopte abordări inovatoare deschise pentru a oferi un
portal suplimentar util pentru crearea de inovaţii, prin care
cetăţenii să ofere sugestii de soluţii pentru problemele ce
ţin de managementul public.
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 Un rol important îl au intermediarii inovării sociale
(indivizi şi organizaţii externe care sprijină
companiile în vederea întreprinderii activităţilor
inovative, colectând, elaborând, controlând şi
diseminând cunoştinte externe, prin intermediul
furnizării de resurse diverse şi al reglementării
reţelelor de inovare). În categoria aceasta sunt
incluse şi laboratoarele de inovare socială (şi
acestea au rolul de a fi implicate în sprijinirea
procesului de inovare).



Living labs

Fig. 4. Living labs în statele membre ale ENoLL
Sursa: The European Network of Living Labs (ENoLL), http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs
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Concluzii

 Inovarea socială → o practică ce poate fi posibilă prin dezvoltarea unei minţi creative. În
acest context, social innovation labs sunt elemente esenţiale, oferind participanţilor şi
persoanelor vizate şansa de a vedea modul în care o inovaţie s-ar comporta de-a lungul
timpului, putând astfel evidenţia efecte neaşteptate, totodată fiind utile în ceea ce
priveşte analiza promptă realizată de participanţi.

 Să nu uităm că deşi tehnologiile digitale furnizează un ajutor important în privinţa inovării
sociale şi a dezvoltării comunităţilor, elementul fundamental în orice relaţie
interpersonală a fost şi va rămâne întotdeauna resursa umană → interacţiunea dintre
indivizi nu trebuie suprimată în totalitate, ci trebuie găsit un echilibru între utilizarea
tehnologiilor şi a metodelor tradiţionale de a efectua anumite acţiuni.
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