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Suyse
5-Най-добри 

практики 
от всяка 

партньорска 
страна

SUYSE, Starting 
Up Young Social 
Entrepreneurship 
е проект, който се състои в 
съвместно разработване и 
прилагане на иновативна 
методика за обучение по 
социално предприемачество 
насочено към младите хора 
с цел да излязат с идеи 
за самостоятелна заетост 
или да бъдат наети на 
социалния пазар, с различни 
партньорски организации.

- 3 - 

Да 
започваме
4-Онлайн курс 
за обучение и 
личен опит на 
участниците

p. 12

p. 24



Създаване 
на социални 
предприятия
1. Въведение
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Социалните предприятия се ръководят от социални предприемачи: те 
генерират социална стойност (съблюдавайки правата и интересите на 
най-уязвимите хора, откликвайки на екологични кризи, премахвайки 
дискриминацията срещу определени социални групи, глад и т.н.). 
Тези подходи насърчават устойчиви решения в краткосрочен и 
дългосрочен план.

“Стартиране на младежко социално предприемачество” 
- SUYSE е проект, който се състои в съвместно разработване 
и прилагане на иновативна методика за обучение по социално 
предприемачество (преподават се умения за мислене от по-висок 
порядък като класифициране и анализиране на информация, 
вземане на решения, решаване на проблеми, наред с умения, 
свързани с работа и образование), насочено към младите хора с цел 
да излязат с идеи за самостоятелна заетост или да бъдат наети на 
социалния пазар, с различни партньорски организации.

Целите на SUYSE са следните:
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Засилване на предприемаческия дух; предоставяне на  обучение и 
насоки как да стартира социално предприятие, както и да стимулира 
инициативност и предприемачество; намаляване равнището на 
безработица сред младите хора и по този начин допринасяне за 
тяхното трудово и социално приобщаване.

SUYSE е проект, съфинансиран от програма “Еразъм +” на 
Европейския съюз и е резултат от съвместна работа между пет 
европейски организации: МакСенс McSence (Великобритания), 
Едуформа Eduforma (Италия), Бизнес инкубатор–Гоце Делчев 
(България), Итд Itd (Испания) and Авалон Avalon (Испания). 



Създаване 
на социални 
предприятия
2-Как да 
използвате този 
наръчник
В този наръчник ще намерите обяснение на 
методологията, програмата за обучение с 
нейните фази и цели, инструментите, които 
използва и по-специално работата, извършена 
съвместно от всички партньори, с представяне 
на добри практики и опит на участниците.

Обяснение на 
методологията

Програма за 
обучение

Използвани 
инструменти

Най-добри 
практики

Опит на 
участниците
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Да започваме
3-Mетодология, 
етапиy 

Методологията на проект 
SUYSE и съдържанието 
са съвместно разработени 
от всички партньорски 
организации.
Това е методология за 
обучение, което запознава със 
социалното предприемачество 
в последователни фази, за 
да могат участниците да 
придобият необходимите 
компетенции, умения и 
знания да станат социални 
предприемачи. Акцентът 
и е върху комбинацията 
от различни формати на 
обучение, вариращи от 
електронно обучение с видео 
инструменти,  стажуване 
и посещения в социални 
предприятия и не на последно 
място - методология, 
ориентирана и адаптирана към 
целевата група, нейните нужди 
и очаквания.
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A. През първите 7 месеца 
работихме съвместно по 
методологията
Б. 11 месеца за съвместно 
разработване и създаване 
съдържанието на модулите
В. 8 месеца за адаптиране 
на онлайн социална 
платформа и качване на 
материалите
Г. 2 месеца за създаване 
на уеб страница (работа в 
процес на изпълнение)
Д. 2 месеца за  MOOC - 
курсове
Е. 5 дни за обучението за 
обучители и 2 месеца за 
подготовката му

Ж. 6 месеца за 
сертифициране и 
сертификати
H. 3 седмици за всеки модул
I. 3 дни за интерактивно 
включване и участие
Й. 1 месец за стажуване 
и посещения на социални 
предприятия
К. 11 месеца за Наръчника 
за обучение
Л. 4 месеца за организиране 
на всяка от конференциите, 
включително 
Международната 
конференция в Барселона 
(октомври 2018 г).

Времеви график на процеса

Методология - процес
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Резултати 

Резултати и продукти

- Методология, разработена 
съвместно от всички 
партньори 
- Уеб страница на проекта
- Онлайн социална 
платформа с всички онлайн 
курсове и съдържание
- MOOC -  курсове за всеки 
един от модулите, които 
могат да бъдат изтеглени 
от Отворен образователен 
ресурс (ОЕР), т.е. свободен 
безплатен достъп, за 
професионално обучение.
- Европейски сертификат за 

социално предприемачество 
за всеки един от участниците
- Наръчник за обучение, 
който обяснява използваната 
методология, нейните 
фази, добри практики 
и статии, основани на 
опита на участниците, 
илюстриращи въздействието 
на обучението върху 
живота им, особено върху 
професионалния живот, или 
върху планирането му.
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Очаквани въздействия

Младежите, към които се насочи проекта, завършиха 
обучението с базови познания как да започнат социално 
предприятие. Ефектът е в общностите им и на индивидуално 
ниво, в собствената им визия за света, при преодоляване на 
образователни, икономически, социални и житейски бариери.

От друга страна смятаме, че тези млади участници ще 
мултиплицират резултатите и въздействието на темите на 
проекта като споделят за обучението (проекта) или като дадат 
пример чрез своите действия. 

По този начин в средносрочен и дългосрочен план тези млади 
участници от различните страни са способни да стартират 
предприемачество, което от самото начало притежава 
социална отговорност, допринасяйки за по-социално осъзнато 
общество, занимавайки се с бедността, околната среда и 
други проблеми и в същото време спомага за намаляване на 
безработицата. Социалното благополучие на общността, както 
и благосъстоянието им, ще се увеличат посредством услугите, 
предлагани от тези предприятия.

Снимки
1. Обучение от Бизнес инкубатор - 
Гоце Делчев в България
2. Обучение в IES Les Vinyes (Sta. 
Coloma, Барселона)
3. Обучение в Максенс 
(Шотландия)
4. Посещение на социален бизнес 
Biosalón de belleza Lucía Zamora 
(Ripollet, Испания)
5. Платформа за бизнес модел, 
направена от участниците в 
обучението в Едюформа (Италия)
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Това е иновативна методология за 
обучение за стартиране на социално 
предприятие чрез електронно обучение с 
уроци и упражнения (включително видео 
и ресурси) в 5 онлайн модула. Платформа 
със свободен достъп, където всеки може 
да научи значението на социалното 
предприемачество и как да стане част от 
него.

Цялото съдържание е на 5 езика: английски, 
испански, каталонски, български и 
италиански и е достъпно на адрес 

http://www.suyse.eu/

Да започваме
4-Онлайн 
курс за 
обучение и 
личен опит на 
участниците
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В този първи модул обясняваме какви са основните 
характеристики, които правят едно предприятие социално; 
кои са хората, отговорни за съществуването на социални 
предприятия, т.е. социалните предприемачи и техните най-
важни характеристики.  Друг важен елемент на социалното 
предприемачество е социалната иновация. Всяко социално 
предприятие включва или е необходимо да включи социална 
иновация, за да има добавена стойност на продукта или услугата 
и да постигне целите си. Във въведението ще намерите по-
подробно описание на модула.

Въведение в 
социалното 
предприемачество

“Досега не бях 
оценявал съвсем 
предимствата 
на социалното 
предприятие.” 
Матю, Единбург, 
Великобритания.

Модул 1
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Какво е 
социално 

предприятие?

Какво е 
социална 
иновация?

Как се 
управлява 

стратегически 
социално 

предприятие?

Как се 
финансира 
социално 

предприятие?

Какво значи да 
си социален 

предприемач?

С какво 
социалното 
предприятие 

се 
различава от 
традиционния 
частен бизнес?

Как се 
управлява 
социално 

предприятие?

Насоки за 
по-нататъшно 

обучение и 
подкрепа
Уроци и 

упражнения

Този модул иска 
да отговори
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В рамките на социалното предприемачество разработването 
на идея е комплексен процес, състоящ се от проучване и 
анализ на възможностите, нуждите, конкурентите, рисковете, 
предприемаческите характеристики и ресурсите, който 
включва съобразяване със социалната среда и повече от 
всичко друго социалната идея се стреми да създаде стойност 
и позитивна промяна в общността.

Вашата идея 
Модул 2

“Това е 
вдъхновяващо, 
свежо и иновативно. 
Обичам да мисля 
за потенциала 
на социалното 
предприемачество и 
как мога да подобря 
обучението и 
живота си.”
Аина, Барселона, Испания
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Каква е 
идеята?

Какви 
продукти или 

услуги ще 
предлагаме?

Как нашите 
социални 
продукти/
услуги се 

различават 

Какви умения 
са ни нужни 

за това?

Как ще работи 
идеята?

Насоки за 
по-нататъшно 

обучение и 
подкрепа
Уроци и 

упражнения

от тези на 
конкурентите 

ни? 
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Този модул иска 
да отговори



Важно е да имаме план за идеята си, да знаем ясно какво 
искаме да постигнем с продуктите си, как и кога. 
Модулът е разделен в подтеми, за да подпомогне 
прогреса и разбирането на материала. 

Разработване 
на продукт и 
планиране на 
проект 

“Сега мисля, че 
имам основа 
да развивам 
идеята си. Преди 
курса не знаех 
от къде и как да 
започна.”
Силвия, Падуа, Италия.
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Модул 3



Какво можем 
да направим, 

за да 
генерираме 
приходи?

Как да 
тестваме?

Как се 
развиваме и 
планираме 

напред?

Как да
постигнем това?

От какви 
ресурси се 
нуждаем?
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Този модул иска 
да отговори



В първата част на Модул 4 се фокусираме върху това как да 
идентифицираме потенциалните клиенти и заинтересовани 
страни, как да се обърнем към тях с цел да продадем 
продуктите си и едновременно с това да промотираме 
промяна на поведението, което да е в полза на развитието 
на дейността ни като предприемач. Идентифицирането 
на различните групи хора е важно, за да се разбере какви 
са интересите им и взаимоотношенията, които могат да 
изградят, за да ги включат в социалните проблеми. За тази 
цел е много важно да разберем как работи убедителната 
комуникация и как трябва да я използваме в нашето 
социално предприятие.

Стартиране на 
предприемачество 
и лидерство / 
маркетинг

“Полезно, 
интересно, 
проактивно.”
Стефано, Падуа, Италия.
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Модул 4



Стартиране на 
предприемачество 
и лидерство / 
маркетинг

Кой ще 
купува Вашия 

продукт?

Как да 
ангажирате 
ефективно 

Вашите 
клиенти и 
общност? 

Как ще 
комуникирате 
с клиентите/

Вашата 
целeва 

аудитория?
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Този модул иска 
да отговори

“Курсовете ми 
помогнаха да се 
занимавам с тези 
въпроси, да мисля за 
моя проект и да си 
изясня нещата. Много 
полезно!”
Нереа, Барселона, Испания



В този модул се учим как се изготвя бизнес план със 
специален акцент върху социалния бизнес план. След това 
учим какво представлява бизнес планът, за какво е полезен и 
как е съставен. Понякога бъдещия предприемач няма много 
ясна идея, затова е важно да има добре дефиниран план, 
преди да започне предприемаческия си път.

Изготвянето на бизнес модел Канвас е най-добрата практика, 
научена от участници в онлайн курсовете. Участниците са 
изучили бизнес моделите, като са следвали онлайн курса. 

Допълнение: 
Разработване 
на бизнес 
план, бизнес 
модел Канвас, 
стратегически 
форми
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Модул 5



 
Треньорите предложиха изготвянето на платформата за 
бизнес модели в последната работна среща, за да позволят на 
участниците да работят заедно за изработване на социалната 
идея, анализиране на потенциала на пазара (потенциални 
клиенти и конкуренти), мислене за персонала, необходим за 
стартиране социално, проучване на маркетинговите инструменти, 
полезни за популяризирането на социалното предприятие и 
накрая, обмисляне на първоначалните разходи и инвестиции, 
както и приходи. Най-добрата практика, използвана в последния 
семинар, ще бъде от полза за участниците в подхода към 
цялостното развитие на бизнес плана и ще им позволи да 
планират участие в по-нататъшни европейски програми за 
предприемачи. (т.е. “Еразъм за млади предприемачи”).

“Структурата 
и изборът на 
материалите 
са отлични. 
Информацията е 
представена по 
разбираем начин.”
Софúя, Благоевград, 
България
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Най-добри 
практики
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Най-добри 
практики



1. McSence 
Communications Ltd
“Всичко започва с усилията 
да се наберат средства, за 
да се помогне на местните 
хора да започнат бизнес 
за общността и се създаде 
местна заетост.”
През 1988 г. усилията за набиране на средства развиха 
първия местен бизнес “McSence Heatwise”, като това беше 
подкрепено от държавно финансиране за схеми за жилищна 
енергийна ефективност  и създаде първите много работни 
места за местните хора.
Това доведе до по-нататъшно развитие и местен растеж, 
откликна на изискванията в общността и на свой ред се 
създадоха и развиха отделни бизнеси “Грижа вкъщи”, 
“Почистване, отдаване под наем и услуги за дома” и 
“Обучителен и конферентен център”, всички ръководени от 
местни хора и създаващи местна заетост.
McSence се разраства и винаги отговаря на нуждите 
на общността като предлага и тества нови продукти, 
включително първоначални проекти за изпробване, 
ключарски услуги, кол-центрове и обучаващи фирми, 
финансирани от правителството и местния частен сектор.
McSence разработва, развива и постоянно търси нови 
продукти и иновации, за да отговори на нарастващите нужди 
на социалната общност.
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http://mcsence.co.uk/
McSence Business Park, Мейфийлд, Далкийт, Шотландия 
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2. Кетъринг Бон 
апетит
“Предприятието е 
организирало този вид 
включване като форма на 
защитена заетост.”

През ноември 2015 г. Фондация “Светът на Мария” започва 
своето социално начинание. Дейността му е да предоставя 
кетъринг услуги, включващи млади хора с интелектуални 
затруднения, които посещават Дневния център за хора с 
интелектуални затруднения “Светове”.
Предприемаческата дейност по естествен начин надгражда 
работните терапии в “Защитено кафене” на Фондацията, 
открита през 2014 г., тя е следващият етап в изграждането 
на уменията на младите хора с увреждания при готвене 
и сервиране в кафенето. Хората с умствени увреждания 
участват в част от процеса на подготовка на доставките на 
храни и услуги в местата, където се провеждат кетъринг 
събития. Главен терапевт винаги подкрепя техните дейности. 
Предприятието генерира приходи и е в състояние да 
постигне своята финансова устойчивост.
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http://mariasworld.org/
Фондация “Светът на Мария “, бул. България 88, офис 8, 

София, България 
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3. Batec Mobility
“Подобряване на 
мобилността на хора 
с увреждания, така че 
начинът им на живот да 
съответства на този на хора 
без увреждания.” 
Историята на проекта е тясно свързана с личната история 
на Пол Бах, който е с парализа на четирите си крайника. Бах 
основа Батек Мобилити, за да предложи мобилни решения 
проектирани от него, на други хора с физически увреждания.
Разположено в Барселона, Батек Мобилити е пример 
за традицията на града в индустриалния дизайн. От 
основаването си през 2006 г. предприятието е получило 
няколко награди, както за предприемачество, така и 
за социалния си проект, и понастоящем половината от 
членовете на високо-мотивирания екип на Батек са с 
увреждания.
Батек Мобилити е социално ориентирана компания, 
създадена от хора с увреждания, с цел да създаде марка 
в този сектор на обществото, като постигне положително 
социално въздействие. Най-голямото им въздействие е 
върху потребителите на техните ръчни колела, чийто живот 
успяват да променят, подобрявайки мобилността им. На 
второ място, мобилността на Батек  създава и работни места 
за хората с увреждания. Освен това, те си сътрудничат тясно 
с институциите, насърчавайки активния начин на живот на 
хората с увреждания.
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https://batec-mobility.com/es/
Batec Mobility, R. Carrasco i Formiguera 3 08192 

Sant Quirze del Vallès, Барселона
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4. Cooperativa 
Socioculturale
“Кооперацията предлага 
два типа услуги: социални 
и здравни грижи и културни 
услуги.”

Кооперативът е създаден в началото на 1986 г. от хора, 
чиято цел е да работят в сферата на културните дейности. 
Чрез осъществяване на собствените си нужди от заетост, 
те отговорят  и на нуждите на публичната администрация, 
която по това време възлага управлението на обществените 
услуги (аутсорсинг) в музеите и изложбите. По-късно, в 
началото на деветдесетте години, Кооперативът поема ново 
предизвикателство: да се занимава със социалния сектор. 
Днес предлага два вида услуги: социални и здравни услуги 
(управление на съоръжения и услуги за деца, за хора с 
увреждания и за възрастни) и културни услуги (управление и 
услуги за музеи и изложби, услуги за библиотеки и архиви). 
Компанията има около 2000 служители и управлява различни 
услуги в цяла Италия.
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https://socioculturale.it/
Coopertiva Socioculturale, Via Boldani, 18 - 30034 

Mira Венеция, Италия.  

- 33 - 



#suyseproject

“This publication reflects the views only of the authors, 
and the Education,Audiovisual and Culture Executive 

Agency and the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the infor-

mation contained therein.”



www.suyse.eu


