
Модул 1 

Въведение в социалното предприемачество  

  

  

Тема 1 



Резултати от обучението 

 
 

След приключване на модула, Вие ще трябва да можете: 

 

 

- Да контекстуализирате социалните предприятия в рамките на пазара на 

труда и да сте по-уверени в знанията си по темата. 

 

- Имате способността да интегрирате, отразявате, оценявате и управлявате 

получената информация, търсена от различни източници, за да я 

синтезирате и формулирате, като описвате и изпълнявате по вашите 

собствени разбирания. 

 

- Да повишите  осведомеността сред другите относно концепцията за 

социално предприемачество и свързаните с него ценности - Обяснения и 

демонстриране 

 
 



Какво е социално предприятие? 

 
Социално предприятие 

 

    - социални или екологични цели 

  

    - благополучие на обществото 

 

    - икономическа устойчивост 

 

    - двойна цел: 

 

         - социален принос 

 

         - икономически приходи 

 

    -  иновативни продукти и услуги.  

.  

 

хора 

печалба планета 

услуги 



Какво е социално предприятие? 

 Работи за: 

 

Приходи 

Социални ползи 

Благополучие на общността 

Околната среда 

Социална справедливост 

 

 

За служителите: 

 

Стабилна работа 

Достойно заплащане 

Разпределение на 

отговорости 

  

 

 

 



Какво е социално предприятие? 

 
Независимо икономически  

Не се разпределя печабла между акционерите (собственика/ците на 

предприятието) 

Реинвестира приходите в реализиране на целите си 

Бизнес структура 

Предизвиква социални и екологични промени  

 

Сфери на дейност: 

Финанси 

Социални услуги 

Културно включване 

Подкрепа за възрастните 

Ниски разходи за здравни услуги 

Нови обучителни методологии 

Алтернативни форми на енергия 

Околна среда 

Справедлива търговия 

Продажба на различни продукти 

 



Какво е социален предприемач? 

 

 

Профил на социалния предприемач 

 

a. Предприемчивост и мотивация за промяна на обществото 

 

b. Фокусиране върху област или проблем от дадена област  

Например: куриерска фирма, в която куриерите са хора с интелектуални 

увреждания. Този социален предприемач предоставя работа на тези хора, 

така има социално въздействие и икономическа полза.  

c. Знание 

 
d. Експериментиране (идеи).  

 



Какво е социален предприемач? 

 
 

e. Някой, който поставя въпроси (посочва проблеми) с цел да провокира 

промяна в обществото 

  

 

Трите компонента, които социалният предприемач трябва да притежава: 

 

a. Креативност (иновативни решения)  

 

b. Призвание. Вътрешната движеща сила.  

 

c. Етичен кодекс, така че хората да му имат доверие. 

 

 

                                                                                     



Какво е социална иновация? 

 
 Ново решение на социален проблем 

 Въвеждане на нещо ново (продукт, услуга) в нещо вече съществуващо с 

цел подобряване 

 Нови подобрени процеси или форми на организация 

 Нови начини на социално реализиране – търсене на нови решения  

 

Те трябва да бъдат: 

По-ефективни 

По-ефикасни 

По-устойчиви 

Справедливи 

 

Пример за социални иновации е онлайн доброволчеството, безплатна 

услуга, стартирала през 2000 г., където лица от цял свят допринасят за 

нуждите и водят до развитието на организации с нестопанска цел със 

социални и екологични цели, както и на публични институции. 



С какво социалното предприятие се 

отличава от традиционното? 

 
Традиционната икономика не удовлетворява  

екологичните, личните и социалните очаквания. 

 

Социално предприятие:  

 социална/ екологична промяна 

 иновативни решения на социален проблем 

 Търси икономическа устойчивост 

 използва бизнес инструменти в управлението си 

 реинвестира печалбата си в реализиране на 

мисията си  

 

Социалното предприятие може да подобри 

 Местното и общностното благополучие 

 Социално включване 

 Половото равенство 

 Носи морална и етична отговорност 

 

 



С какво социалното предприятие се 

отличава от традиционното? 

 
 

Социалното предприятие 

 сътрудничество 

 обобщава експертизи 

 обобщава ноу-хау 

 неконкуретнно  

 подобрява обществото 

 

 

 

Частния традиционен бизнес 

o Печелбата се разпределя между собствениците 

o Успехът се измерва с печалбата за акционерите 

o Не се грижи за негативното влияние на производствения си процес върху 

обществото и околната среда. 
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