
Епидемията, причинена от COVID

19 пообърка света. Настъпиха
промени в много сфери от живота
– някои отреагираха навреме,

други се забавиха. Тези, които
успяват да се напасват към новата
реалност ще имат по-голям шанс
ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ - да спасят
себе си, темите и хората, за които
се грижат. 

Ние вярваме, че ангажираните
със социални каузи
предприемачи са авторите на
нови идеи, майсторите на
работещи решения  и имат
невероятната настройка да се
адаптират (да са в час с
актуалното). Вярваме, че ако
инвестираме в разгръщане на
техния потенциал, това ще
помогне на милиони.

Затова стартираме инициативата
"Да пораснем заедно: идеи и
действия за по-добро утре" -

онлайн дискусии за споделяне,

обмен и учене. 

Ние сме група организации -

социални предприемачи и
компании с грижа за обществото.

Искаме не само да се справяме
заедно, но и да растем заедно и
да увличаме и други, за да можем
да откриваме далечни хоризонти. 

Многолики, посветени на
разнообразни теми, предлагащи
различни решения като
продукти, услуги и програми, но
обединени от вярването, че
колкото повече си говорим и
обменяме опит, толкова по-силни
ставаме. Така нашият глас има по-

голям шанс да бъде чут, а нашите
искания – да станат реалност.   

Заедно правим възможни
дискусиите, каним лектори и
участници. Ние сме лидерите на
темите и сме разпознали
ангажимента за последващи
действия след всяка дискусия като
важен, за да има по-добро утре за
цялата ни общност.

Генерираме идеи за НОВИ ФОРМАТИ в
сферата на застъпничеството,

партньорствата, капацитета на социалните
предприятия.

Обединяваме общността на социалните
предприятия около ОБЩИ ПОЗИЦИИ И

ДЕЙСТВИЯ за разрешаване на конкретни
проблеми пред социалното

предприемачество.

 НИЕ СМЕ ЗАЕДНО

ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО: 
ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА 
ПО-ДОБРО УТРЕ

Обменяме АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за
новости и предизвикателства пред

развитието на средата в България и в
Европейския съюз за социално

предприемачество.

ОНЛАЙН ДИСКУСИИ 
за споделяне, обмен и учене

ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ В
ЧАС С ТЕНДЕНЦИИТЕ

НИЕ СМЕ ИНОВАЦИЯ

ОРГАНИЗАТОРИ



 Конкуренцията в нашия свят се
пречупва през призмата на споделеното

знание. То е ключ към преоткриването
на добре познати решения, но с ново
приложение или към измислянето на

изцяло нови подходи за работа.
„Затварянето“ на възможностите за

пътуване, срещи и посещения, особено в
международен контекст по време на

COVID кризата показа колко ценно е да
можем да се срещаме със сродни души и
да общуваме с тях. Сега  сме изправени
пред предизвикателството да измислим
нови гъвкави начини да постигаме това

във виртуална среда.

Намирането на баланс между
индикаторите за успех в социален и във

финансов план е основно
предизвикателство за социалните

предприятия. Нови форми за достъп до
ресурси (капитал) и изпитани с времето
бизнес модели за управлението им ще

ни помогнат да действаме така че, да се
задържим на повърхността и да не
потънем, повлечени от тежестта на

социалните ни мисии. Новата
икономическа среда, която COVID

кризата създаде допълнително изостря
нуждата от конструктивни мисли по

темата и тяхното обсъждане, за да може
адаптацията да е по-бърза, размаха по-
голям и способността да отговаряме на

очакванията за спешно и трайно
справяне с нуждите на хората и

обществото – по-надеждна.

Социалното предприемачество има
една уникалност – независимо, че е
бизнес , движи го социалната цел в
подкрепа на различни групи. Тази

уникалност се отразява и върху начина
му на управление – с участието на

групите хора, които са в основата на
каузите на социалните предприятия

(потребители, клиенти, персонал).
Споделянето на научените уроци и

търсенето заедно на начини за
въвеждане на подобни управленски

подходи и инструменти в
разнообразните организационни

структури на социалните предприятия е
добра отправна точка за намиране на

отговори на този сложен аспект от
същността им.

ОПОРНИ ТЕМИ НА 
ОНЛАЙН ДИСКУСИИТЕ

Финансова устойчивост

Обмен на знания

Модели за демократично
(включващо)

организационно
управление

Социалните предприятия живеят в
непрестанна динамика, водени от

силната връзка между кауза и бизнес.
Нашите екипи се учат в движение, те
наблюдават,  нализират, адаптират,

имат нужда да обсъждат и да пробват
заедно. 


