ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО: ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ
Семинар за социално предприемачество
15 юли, 11:00 до 17:00, Амфитеатър на Sofia Ring Mall (София, Околовръстен път 214)

10.00 – 11.00

Регистрация с кафе

11.00 – 13.00

Има ли връзка между социалните услуги, социалното
предприемачество и заетостта?

Синергията между различните системи е основополагаща за постигането на добри
резултати за хората. Как може да изглежда решението, ако го облечем във формата
на социална услуга за подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални
затруднения? Ще чуем иновативният модел, разработен в рамките на Проект „МОГА
ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални
затруднения“, финансиран от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА
ЕИП 2014 -2021 г. и ще обсъдим заедно какви биха били трудностите и къде се крие
потенциала.
●
●
●
●

Миряна Сирийски, Фондация „Светът на Мария“
Надя Шабани, Български център за нестопанско право“
Надежда Христова, експерт от опит (очаква потвърждение)
Филип Попов, художник (очаква потвърждение)

Дискусия с публиката

13.00 – 14.00 Лек обяд

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Фонд Активни граждани България.“

14.00-17.00
Как социалните предприятия стигат до пазари: добри
примери, предизвикателства и възможности
14.00 – 14.40

Социалните предприятия и тяхното позициониране на пазара на
стоки и услуги

Кои са социалните предприятия и как те се позиционират на пазара на стоки и
услуги? Как динамичната 2020 г. се отрази на социално предприемаческия сектор на
фона на общите тенденции за развитие на социалната и икономическата среда? Ще
потърсим заедно отговорите на тези въпроси сред актуалните данни и
възможностите, които ни дава средата към момента.
Модератор: Димитър Абрашев, Bulgaria ON AIR
▪

Кои са социалните предприятия?
Павлета Алексиева, Български център за нестопанско право

▪

Отражение на кризата с коронавирус върху българските граждани и
стопанските субекти: паралели със социалното предприемачество и общи
тенденции
Елена Лилова, Алфа Рисърч

▪

Защо достъпът до пазари е важен за социалните предприятия и как
секторните политики могат да помогнат?
Петър Начев, Министерство на труда и социалната политика

14.40 – 17.00

Small talks с кафе: Предизвикателства от практиката за достъп до
пазара, потенциал и възможности през примери

Колко широко е отворена вратата за социалните предприятия към пазара, къде е
ключа и от кого какво зависи, за да бъдат сте по-видими, по-достъпни и
по-конкурентни на пазара. Добри примери от практиката не липсват, но има и много
предизвикателства, които трябва да превърнем във възможности.
Модератори: Йоана Колева и Борислава Владимирова, Аксенчър България

▪

„Вътрешното предприемачество: какво означава това и как чрез него
компанията отваря вратата към нови светове за обществено значими каузи“
Петър Торнев, Аксенчър България, Христина Нинова, Фондация „Америка за
България“ и Надя Шабани, БЦНП

▪

„Социалният ефект и икономическият потенциал на социалното
предприемачество: предизвикателствата пред това да останеш верен на
мисията си и да бележиш икономически растеж“
Миряна Сирийски, социалните предприятия БонАпети и Работилница
„Светове“ на Фондация „Светът на Мария“ и Айлин Юмерова, БЦНП

▪

„Качествен продукт, който се търси на пазара: как се постига това“
Мария Методиева, социално предприятие „Чудната градина“ на Фондация „Св.
Николай Чудотворец“ и Надя Шабани, БЦНП

▪

„Международните партньорства: какви врати отварят те и какво костват“
платформата Jamba на Фондация „Сошъл Фючър“ и Захари Янков, БЦНП

▪

Споделените канали за достигане до клиенти и принадлежността към една
общност: ключ към какво могат да дадат на едно малко социално
предприятие“
Румяна Иванова, социално предприятие Българска природа на Българска
Фондация Биоразнообразие и Александър Киров, БЦНП

▪

„Малки и големи ръка за ръка: как големият бизнес може да даде ключ за
нови възможности на малките социални предприятия“
Силвия Чапарова, Sofia Ring Mall и Павлета Алексиева, БЦНП

17.00 Закриване

