
            
 

 

 

Модул 1 

Въведение в социалното предприемачество 

В рамките на първия модул ще представим основните характеристики на 
социалното предприятие, хората, които са отговорни за развитието на 
социалното предприятие – социалните предприемачи и най-съществените 
характеристики, определящи ги като такива. 
Друг важен елемент от социалното предприемачество е социалната 
иновация. Всяко социално предприятие включва или е необходимо да 
включва социална иновация и да добавя стойност на продукта или 
услугата си, за да постига целите, които си е определило. 
 
Тези са сред основните елементи, които ще бъдат представени по-късно, 
те определят предприятието като социално. Необходимо е да се провери 
дали тези елементи ги има и при традиционните предприятия или не. 
Както и конкретно, кои елементи, характеристики отличават социалното 
от традиционното предприятие. 
 
Има различни формули, които ръководят социалното предприятие. Често 
формулата се определя от органа, който взема решения в предприятието 
или организационната система, която се прилага. Управителните органи 
обясняват как се управлява. „Мениджърът“ или „лидерът“ прилагат 
различни начини на управление. Важно да с знае как едно предприятие е 
управлявано, лидерът или мениджърът, какъв профил имат и как 
взаимодействат, обучават, и делегират/ координират задания на 
служителите. Макар, че всички са социални организации, те могат да 
приемат различни формули за управление, което не ги отдалечава от 
целта за постигане на социална промяна. 
 
Първата група от слайдове представя общ преглед на основните принципи 
как оперира социалното предприятие. Как това предприятие, освен 
търсейки икономически ефект, да продължава да търси социална или 
екологична полза. Подобряване в качеството на живот на общността, в 
което се намира или уязвима група. 
 
 
 
Това са причините, които дават право на едно предприятие да се 
определи като социално.  
 
Съдържание на модула 
  

1. Какво е социално предприятие? 
2. Какъв е социалният предприемач? 



            
 

 

3. Какво е социална иновация? 
4. С какво социалното предприятие се различава от традиционния 

частен бизнес? 
5. Как се управлява социално предприятие? 
6. Как се менаджира социално предприятие? 
7. Как се финансира социално предприятие? 
8. Насоки за по-нататъшно обучение и подкрепа 

 
 


