


ДОКЛАД С ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА
НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Настоящият доклад е разработен в рамките на проекта 
„Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното 

предприемачество“, изпълняван от Фондация „Български 
център за нестопанско право“ в партньорство с Фондация 

„Де Пасерел“, Регионален институт за образование и 
кооперативно обучение „Ирекооп Венето“ и Сдружение 
„ПРИЗМ - международно насърчаване Сицилия – Свят“.

Докладът има за цел да представи добри практики на 
социални предприятия от различни европейски страни. 

Представените иновативни решения са в отговор 
на трите основни въпроса, към които обмяната на 

опит между партньорите по проекта е насочена: Как 
да се подобрят условията на труд и управлението на 
персонала в социални предприятия, които работят 
с хора с увреждания; Как да се подобри цялостното 
управление в социалните предприятия от различни 

сфери; Как да се развият предприемачески дейности, 
насочени към социално включване на маргинализирани 

групи, включително на мигранти и бежанци.
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Що е то социално 
предприятие?
Социално предприятие съчетава предприемаческа дейност със 
социална цел. Основният смисъл на съществуването на социал-
ното предприятие е да постига социално въздействие, а не да 
реализира максимален размер печалба в полза на собствениците 
или ръководителите на организацията.

Кога целта е „социална“?
Социална цел е понятие с широк обхват. Традиционно, когато се 
говори за дейности със социална цел, се имат предвид такива, 
които се развиват в обществен интерес и включват, но не се 
ограничават до: социални и здравни услуги; услугите, насочени към 
опазване и подобряване на околната среда; дейностите за защита 
и опазване на културното наследство и ландшафта; научните из-
следвания с особено обществено значение; неформалното образо-
вание, насочено към предотвратяване изпадането на учениците от 
образователната система и повишаване техните знания и умения 
за справяне със съвременните предизвикателства; социалното зе-
меделие; организацията и управлението на непрофесионални спорт-
ни дейности, включително за хора с увреждания, и пр.

ВЪВЕДЕНИЕ:
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развитие на индивидуалните умения и способ-
ности на хората, участващи в създаването на 
социална иновация. Социалните иновации могат 
да се разглеждат като възможност едновремен-
но за публичния сектор и за икономическия пазар, 
доколкото продуктите и услугите са насочени да 
отговарят по-добре на индивидуалните, но и на 
колективните стремежи.

Кога говорим за социални 
иновации?
Социалните иновации се отнасят до разработ-
ването на нови идеи, услуги и модели за по-добро 
адресиране на социални проблеми и постигане на 
социални цели. Те изискват приноса на участни-
ците от публичния и частния сектор, включител-
но на гражданското общество.
Социалните иновации обхващат разработва-
нето и прилагането на нови идеи за продукти, 
услуги и модели за задоволяване на социалните 
нужди, създаването на нови обществени взаимо-
отношения в отговор на належащите социални 
въпроси. Тези нововъведения са полезни за обще-
ството като цяло и, също така, допринасят за 
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ПОЛЕЗНИ ФАКТИ:

В Холандия правителството счи-
та за изключително важно всички 
хора, независимо с увреждания или 
не, да участват на пазара на тру-
да и да имат своя принос за обще-
ството. 

В Италия терминът „социално предприятие“ се използва за първи път 
през 80-те години на миналия век, за да обозначи иновативни частни 
инициативи, създадени от доброволчески групи за предоставяне на со-
циални услуги или за улесняване на интеграцията на хората в неравно-
стойно положение на пазара на труда.

През 2013 година правителството 
и социалните партньори подписват 
споразумение, което предвижда па-
кет от мерки за стимулиране на 
икономиката и за подобряване функ-
ционирането на пазара на труда с 
цел да се дадат на възможно най-го-
лям брой хора справедливи шансове 
за намиране на работа и за постига-
не на икономическа независимост. 
В резултат на това, от началото 
на 2015 година е в сила Законът за 
участието, който въвежда единна 
система за създаване на по-добри 

възможности за редовна работа за 
хората в неравностойно положение 
или, ако това не е възможно, други 
форми на участие чрез субсидиран 
труд. 
Отправна точка на съществуваща-
та законова регулация в Холандия е:
Някой, който може да работи, не 
бива да зависи от обезщетения 
(помощи), защото всеки има та-
лант и може да допринесе за об-
ществото.

Знаете
ли, че … ?

Тези инициативи биват разпознати от правото 
със Закона за социалните кооперации през 1991 г. 
През 2006 г. е приет първият закон, регламенти-
ращ конкретно социалните предприятия.
През същата година в Италия стартира рефор-
ма в сферата на социалното предприемачество. 
Целта е да се подобрят регулациите спрямо 
социалните предприятия, като се изясни при-
ложимият данъчен режим и бъдат премахнати 
основните пречки пред развитието на социал-
ното предприемачество. Съгласно новата дефи-
ниция статут на социално предприятие могат 
да придобият всички частни организации, вклю-

чително и търговски дружества, които раз-
виват предприемаческа дейност в общест-
вен интерес, с нестопанска цел, в израз на 
гражданска солидарност и със социална пол-
за чрез приемане на отговорни и прозрачни 
методи за управление и чрез насърчаване на 
по-широко участие на работниците, слу-
жителите и другите заинтересовани 
страни в техните дейности.
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Статистика

Тези 25 000 нови 
работни места 

възникват във време, 
когато Холандия е загУбила 

близо 75 000 работни 
места в други сектори. 

Общият брой на 
слУжителите в 

тях е над

682 000.*

Към 2015 г.

социалните 
предприятия

в Холандия са
между

5 и 6 хиляди. 

Годишният им
оборот е около

3,5 млрд. евро, 
което е 0,3% от 
целия БВП

на Холандия за 2015 г. 

За периода 2010-2015 година 
социалните предприятия 

създават повече от 25 000 
работни места,

с което заетостта в сектора
към 2016 г. е между

65 000-80 000. 

Социалните предприятия, 

които извършват дейност 
в Италия, са 56 
650; 36% от които се 

Управляват от 
жени.

*Данни от проучване на 
Търговската камара в Милано, 

публикувано в началото на 2016 г.
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В България данни за сектора на социалните 
предприятия започват официално да се събират 
през 2012 г. Инициативата е на Министерство 
на труда и социалната политика в партньор-
ство с Националния статистически инсти-
тут. Събраните до момента данни показват, 
че най-предпочитаната форма за регистрация 
e като неправителствена организация.

българия

През 2015 г.

2 713
организации 

са се самоопределили 

като „социални 
предприятия“.

Те са осигурили

21 768 броя
работни 

места.

Профилът на социалните предприятия в Бъл-
гария, отчетен в редица изследвания през по-
следните години, показва, също така, че те 
попадат в квалификацията на микро или малки 
предприятия. Голяма част от социалните пред-
приятия работят в сферата на предоставяне 
на социални услуги. Най-често социалната си 
мисия постигат чрез осигуряване на временна 
заетост, подкрепена заетост, специални ква-
лификационни и обучителни програми за хора 
от уязвимите групи, с които пряко работят. 
Към момента се наблюдава тенденция за пови-
шаване на интереса към социалното предприе-
мачество. Все по-често се поставя въпросът 
за обследване на сектора от гледна точка на 
социалното въздействие, което той генерира.
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I. Социално предприятие 

Ctaste, Амстердам, 
Холандия
www.ctaste.nl

добри практики:

СОЦИАЛНА ЦЕЛ:
Предоставяне на заетост 
на хора в неравностойно 

положение, осигуряване на 
допълнителни образова-

телни и обучителни услуги 
на заетите лица

Ctaste, Холандия, е социално предприятие, кое-
то осъществява дейност в сферата на рес-
торантьорството и туристическите услуги. 
Социалният елемент на предприятието се 
изразява в осигуряването на заетост на хора 
в неравностойно положение от всякаква въз-
раст. Наемането на работа е допълнено и от 
предоставянето на услуги, насочени към лич-
ностното им развитие, образование и обучение 
и професионално ориентиране. 

През 2007 г. в Амстердам отваря врати рес-
торантът Ctaste, който предлага на своите 
клиенти уникалното преживяване да се насла-
дят на храната си на тъмно, усещайки вкуса 
й с всички останали сетива. Гостите биват 
обслужвани от незрящи сервитьори, а за по-
мощник-готвачи в кухнята се наемат лица от 
уязвими групи. 

Впоследствие създателите на социалното 
предприятие решават да разширят дейност-
та му и така се появяват услугата CtheCity и 
платформата Ctalents. CtheCity предлага на по-
требителите си туристически обиколки из Ам-
стердам, водени от незрящи - отново в пълен 
мрак - като предизвиква участниците да опоз-
наят града с всичките си други сетива. С цел 
предоставяне на повече възможности за хора-
та със сензорни и други физически увреждания 
да достигнат до пазара на труда и да разви-
ват останалите си таланти, предприятието 
създава платформата Ctalents. Платформата 
работи и с други дружества и предприятия, за 
да предостави по-широк кръг от възможности 
за своята целева група.

Предприятието успява да финансира изцяло 
дейността си с приходи от икономическата си 
дейност.
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II. Социално предприятие (ЮЛНЦ)

Фондация Stichting MEO,
Холандия
www.stichtingmeo.nl 

Фондация Stichting MEO, Холандия, е създадена 
през 2011 г. Чрез своето социално предприятие 
работи с младежи с увреждания, като целта е 
да създава повече възможности за хора с опит 
в печатната и медийната сфери да се реализи-
рат по-лесно в професионален план и в същото 
време да подкрепи хора, които са нетрудос-
пособни или с по-труден достъп до трудовия 
пазар, в бъдещото им развитие в тази ико-
номическа сфера. Социалното предприятие 
предоставя обучение и трудова практика за 
младежи с увреждания под менторството на 
професионалисти, като в същото време оси-
гурява и работни места за тях. Организация-
та предоставя печатни и медийни услуги на 
преференциални цени за други граждански ор-
ганизации, като по този начин стимулира и 
тяхната дейност. Портфолиото от услуги на 
предприятието включва: дизайн, предпечат, 

III. Социално предприятие 
(кооператив)

AQUASPORT, Испания
www.messe-project.eu

СОЦИАЛНА ЦЕЛ:
Предоставяне на 

подкрепена заетост  
и менторство на младежи 

с увреждания,  
както и на постоянна 

заетост

доставка, реклама, онлайн софтуер, уебдизайн. 
Социалното предприятие има и издателска 
къща и онлайн магазин за продажби. Приходът 
от икономическата дейност няма възможност 
да осигури издръжката на предприятието и за-
това се разчита предимно на партньорства с 
корпоративния сектор, нестопанския сектор, 
учебни и социални институции. Финансиране 
се предоставя и от структури на Министер-
ството на социалната политика и труда.

Кооперативът AQUASPORT, Испания, е създаден 
през 2011 г. и работи като социално предприятие, 
което осигурява достъп до културни, спортни и 
развлекателни съоръжения на младежи и хора с 
физически увреждания. Дейността на предпри-
ятието е структурирана около успешни парт-
ньорства, изградени с местни училища и с общи-
ната, която му е предоставила управлението на 
съоръжения, представляващи общинска собстве-
ност и които дълго време не са били в експло-
атация. Икономическата дейност на предпри-
ятието се изразява в организиране на спортни 
състезания и курсове за инструктори по различ-
ни видове спорт. Чрез нея се осигуряват възмож-
ност за трудова заетост на хора с увреждания 
и безработни младежи, като в същото време им 
се предоставя достъп до културни, спортни и 
развлекателни дейности, насочени към тяхното 
личностно развитие, обучение и образование.

Предприятието се финансира чрез собствени 
приходи от икономическата дейност, дарения 
и приходи от управлението на предоставената 
общинска собственост.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ:
Oсигуряване достъпа 
на хора с увреждания 
до културни, спортни 

и развлекателни 
дейности; осигуряване 
на трудова заетост на 

хора с увреждания
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IV. Социално предприятие

FairMail, Холандия
www.fairmail.info

V. Социално предприятие

(кооператив)

IL GRILLO, Италия
www.ilgrillocoop.it 

Социалното предприятие е основано през 2006 
г. и предлага приятен и позитивен продукт с ди-
ректен и ефективен принос към борбата с бед-
ността и детския труд. Компанията усвоява биз-
нес стратегия, която предоставя възможност 
на тийнейджъри в неравностойно положение от 
Индия, Перу и Мароко да получат по-добра въз-
можност за развитие в бъдеще. Предприятието 
им осигурява безплатно обучение по фотогра-
фия, подкрепа и насоки за личностното им раз-
витие. Дава възможност на младежи от трите 
държави да снимат фотографии, които се пре-
връщат в плакати, картички или календари и се 
продават онлайн. Младежите получават 50% от 
печалбата за лични нужди и образование. 

Предприятието се финансира единствено от 
икономическата си дейност.

Социалният кооператив Sociale Il Grillo  е създаден 
през 1995 г. Основните цели на предприятието 
включват повишена осведоменост за опазване 
на околната среда, както и повишена осведоме-
ност за възможностите за работна интеграция 
на млади хора, страдащи от психични заболява-
ния. Добрата практика се стреми да предостави 
на жителите на територията, която обхваща, 
един по-добър подход към работа и предприема-
чество, като в същото време обръща внимание 
на нуждите на своите членове и насърчава опаз-
ването на околната среда. Услугите, които со-
циалният кооператив предоставя, са свързани с 
управление на отпадъците, предоставяне на обу-
чения по екологични въпроси и др.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ:
Опазване на околната среда и повишаване 

осведомеността на общността по 
екологичните въпроси; интеграция на 

младежи с психични заболявания

СОЦИАЛНА ЦЕЛ:
Насочване на вниманието към 

борбата с бедността и детския 
труд; предоставяне  

на обучителни курсове за 
тийнейджъри в неравностойно 
положение за придобиване на 

умения, които им носят 
приходи за покриване на 
лични и образователни 

нужди
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СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Превенция на изоставянето 

на деца и осигуряване на 
подкрепа за майките и децата 

чрез комплекс от мерки и 
услуги

VI. Социално предприятие 
(ЮЛНЦ)

Touched Romania 
Association, РУмъния 

www.touchedromania.org

VII. Социално предприятие 
(търговско дружество)

Wereldkoks, 
Холандия 
www.ontmoetplanb.nl

Социалното предприятие на 
Touched Romania Association, Румъ-
ния, работи с майки и деца в риск. 
До 2015 г. предприятието е оказало 
подкрепа на над 500 деца от болни-
ци, на 30 деца от приемни домове 
и на над 80 майки и двойки с деца. 
Основните сфери на подкрепата са 
превенция на изоставянето и со-
циална подкрепа чрез медицинска 
помощ, консултантски услуги, обу-
чения (за родителски грижи, семей-
но планиране, предотвратяване на 
домашно насилие, трафик на хора и 
женско здравеопазване), професио-
нални курсове, подготвящи майки-
те за трудовия пазар, грижа за де-
цата и предучилищни услуги, правна 
подкрепа и социална закрила. 

Wereldkoks (world chefs) е социален ресторант 
в Наймехен, Холандия, създаден по инициати-
ва на фондация OntmoetplanB. Икономическата 
дейност на социалното предприятие включва 
ресторантьорство, готварство и кетъринг 
услуги. Предприятието стимулира трайно без-
работните да направят първата крачка към 
професионалното си развитие в готварство-
то, като им осигурява специални курсове и обу-
чения или директно ги наема на заплатена ра-
ботна позиция в ресторанта. Целевата група 
включва хора от маргинализирани групи и ими-
гранти, които по една или друга причина труд-

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Социално-икономическа 

интеграция на 
маргинализирани групи 

и имигранти

Икономическата дейност подпо-
мага постигането на социалните 
цели на организацията, като оси-
гурява възможности за трудова 
заетост на целевата група. Тя се 
изразява в производство и разпрос-
транение на бижута от естест-
вени материали, със скъпоценни 
материали и камъни, аксесоари и 
детска колекция от бижута. 

Финансирането на дейността на 
организацията се осигурява пре-
димно от частни дарители.

но се интегрират в холандското общество. В 
заведението работят хора от различни краища 
на света и от различни културни общности, 
учещи се един от друг и обменящи опит. Пред-
приятието организира различни мултикултурни 
събития, бюфети, тържества и мероприятия за 
местната общност.

Финансирането на дейността на предприятие-
то се осигурява от собствени приходи, дарения 
от частни дарители, както и от общински пуб-
лични средства. 
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VIII. Социално предприятие 
(кооператив)

Primavera’85, Италия
www.primavera85.it

IX. Социално предприятие 
(социален кооператив)

AZALEA, Италия
www.azalea.coop

Кооператив Primavera’85, Италия, насърчава 
социалната интеграция и подобряване качест-
вото на живот на хора с психични проблеми, 
с физически увреждания, включително и деца 
и младежи, като предоставя социални грижи, 
образователни услуги и обучителни програми, 
насочени към насърчаване на трудова заетост 
и наемането на хора в неравностойно положе-
ние. Предприятието има за цел да подпомагане 
ефекта от социалните дейности. В рамките на 
центъра си за обучения организацията управля-
ва златарска работилница, в която се произ-
веждат и продават бижута с висока естети-
ческа стойност (продукти от полускъпоценни 
камъни и перли).

Социалният кооператив AZALEA, Италия, е 
социално предприятие, създадено през 1992 г., 
което предоставя здравни, социални и образо-
вателни услуги на хора от всякакви възрасто-
ви групи, които са в неравностойно положение, 
предимно за хора с увреждания и хора, болни 
от СПИН. Дейността му е насочена към нама-
ляване престоя и ограничаване на изолацията 
на тези хора в болници или други институции. 
Организацията работи със семействата на за-
сегнатите, за да насърчи тяхната интеграция 
и да подобри качеството им на живот. Част 
от специализираните услуги на организацията 
за самата целева група се предоставят на па-
зарен принцип срещу заплащане. Наред с това, 
организацията е стартирала инициатива за 
създаване и укрепване на работилница за про-
изводство на продукти за домашни потреби, 
както и предоставянето на услуги в областта 
на ресторантьорството и хотелиерството.

Работилницата осигурява възможности за 
трудова заетост на целевата група, на техни 
близки и семейства. Наред с това, част от 
икономическата дейност на организацията е и 
предоставяне на услуги за възрастни хора срещу 
заплащане от страна на техните семейства. 

Финансирането на дейността на предприяти-
ето се осигурява чрез помощи от местни и 
регионални структури, финансова подкрепа от 
асоциацията на семействата и приятелите на 
използващите услугата, приходи от икономиче-
ската дейност, дарения и проекти.

Икономическата дейност на предприятието 
осигурява възможности за трудова заетост, 
както и за получаване на специфични социални 
услуги, насочени към задоволяване нуждите на 
целевата група и техните семейства. Финан-
сирането на дейността се осигурява основно 
от обществени поръчки, помощ от държавни 
структури и подкрепа от частни донори.

Приходите от самата икономическа дейност 
все още не могат да осигурят самоиздръжката 
на организацията и затова една от стратеги-
ческите цели, които са си поставили, е да ста-
билизират позициите си на пазара като бизнес 
структура и да са независими.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Социална интеграция на хора 
в неравностойно положение 

чрез трудова заетост

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на здравни, социални 

и образователни услуги на хора с 
увреждания и хора, болни от СПИН, 

с цел подобряване на тяхната 
интеграция и качеството им на 

живот
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X. Социално предприятие (ЮЛНЦ)

DUMBRAVITA for people, 
РУмъния
www.rures.ro

XI. Социално предприятие 
(търговско дружество)

Re Tech Life, италия
www.retechlife.com

Сдружението “DUMBRAVITA for People”, Румъния, 
е социално предприятие, създадено през 2012 г., 
с цел да допринесе за подобряване стандарта 
на живот на местното общество, като създа-

Социалното предприятие Re Tech Life, Милано, 
Италия, е създадено през 2005 г., с цел да на-
сърчи пълната реинтеграция в обществения 
живот на хора в неравностойно положение, 
предимно настоящи и бивши затворници, чиито 
възможности за намиране на работа са силно 
ограничени. Предприятието управлява рецикли-
рането на отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване и ремонтира използвани 
компютри, принтери и др.  

Re Tech Life работи в сътрудничество с ита-
лианските затвори. Предприятието е развило 
програма за наемане на работа на затворници 
(които съставляват повече от половината от 
списъчния състав) и фасилитиране на работния 
им процес. За целта лишените от свобода се 
явяват на интервю за работа и избраните от 
тях преминават през серия от обучения за раз-
витие на професионалните им умения и специ-
ална подготовка за извършване на задачите в 
предприятието Re Tech Life. Докато работят 
в предприятието, затворниците получават 
подкрепа и съвети от по-опитните служите-
ли, както и административна подкрепа. Също 
така, Re Tech Life посредничи на бившите си 
служители да намерят подходяща за тях рабо-
та извън предприятието.

ва среда за социалната интеграция на членове 
на ромското общество и подобряване възмож-
ностите за трудовата им заетост. Икономи-
ческата дейност се изразява в производство и 
продажба на тъкани продукти (кошници), като 
по този начин превръща местната традиция за 
изработване на гайтани и тъкачество в ста-
билен източник на приходи за ромите тъкачи. 
Предприятието осигурява пряко заетост на 
целевата група и така подпомага тяхната со-
циална интеграция. Организацията стартира 
дейността си в рамките на програма за насър-
чаване на социалните предприятия в Румъния, 
която се управлява от няколко фондации. 

Генерираният собствен приход все още е мини-
мален и не може да послужи за издръжка на пред-
приятието (причината, която те са идентифи-
цирали, е липсата на предприемачески опит).

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Реинтеграция
в обществото

и на пазара
на труда
на хора,
лишени

от свобода

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Социално-икономическа интеграция

на маргинализирани групи (роми)
чрез стимулиране на традиционни

трудови дейности
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XII. Социално предприятие 
(търговско дружество)

Sineo, Франция
www.sineo.fr

XIII. Социално предприятие 
(ЮЛНЦ)

KUNST INVESTEREN 
IN KWETSBAARHEID - KIK, 
ХОЛАНДИЯ
www.kunstinkwetsbaarheid.nl

Социалното предприятие Sineo (на латински „без 
вода“), развиващ екологичен бизнес, е създадено 
през 2004 г., с цел да предлага работни места 
и социална подкрепа на хора, изпаднали в небла-
гоприятно житейско положение, като им помага 
да си намерят трайна заетост. Предприятието 
предоставя услуги за почистване на автомобили 
без употреба на вода и продава биоразградими 
продукти за почистване на автомобили.  

Социалната цел на Sineo е да помогне на 100% 
от служителите си, които продължават да 
работят в предприятието за срока на двуго-
дишния им договор, за да се върнат на пазара 
на труда. В същото време Sineo се стреми да 

Фондация KIK (Инвестиране в качеството на 
уязвимостта) е създадена с цел набиране на 
средства за развитие талантите на хората 
с интелектуални затруднения. В рамките на 
дневните центрове за хора с умствени увреж-
дания има различни творци и създатели на изку-
ство. В тези своеобразни ателиета творците 
работят в областта на живописта и изобрази-
телното изкуство, наред с изработването на 
други неща като керамика, текстил, предмети 
от папиемаше и др. „Тези произведения на изку-
ството обикновено се характеризират с висока 
степен на спонтанност, самоуважение и ори-
гиналност“, казват от KIK. Фондацията наема, 
излага и продава това изкуство с нестопанска 

бъде икономически успешно предприятие, кое-
то е в състояние устойчиво да изпълнява свои-
те екологични и социални цели.

85 % от служителите на предприятието са 
хора, които се нуждаят от социално включва-
не – дългосрочно безработни, хора, живеещи с 
минимални социални помощи, хора с уврежда-
ния. Sineo набира служители си чрез център за 
безработица и други институции и организа-
ции, работещи по социални въпроси. Освен да 
им осигурят работа, Sineo предлага на своите 
служители специално проектирана програма за 
социална реинтеграция, която им позволява да 
намерят постоянна заетост.

цел предимно на компании, които приемат сери-
озно своята социална отговорност и активно 
желаят да допринесат за достойния живот на 
хората с интелектуални затруднения. Защото 
тези произведения на изкуството заслужават 
място в обществото; защото тези творци на-
сърчават саморефлексията. „Уязвимият човек 
носи най-доброто в себе си.“ е мотото на ор-
ганизацията.

Фондация KIK посещава 21 ателиета в цяла Хо-
ландия, за да купува продуктите си. Ежегодно 
организира изложби, участва в галерии, пазари 
за произведения на изкуството и различни об-
ществени събития.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Насърчаване на творческите 

таланти на хора с 
интелектуални затруднения 

и стимулиране на социалната 
отговорност на организации 
чрез закупуване произведения 

на изкуството

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на трайна 

заетост на хора от 
уязвими групи; опазване 

на околната среда
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Асоциация Morsi d‘autore е културна организация, 
посветена на насърчаването и развитието на 
местния туризъм. Организацията е създадена 
през 2008 г. от шестима младежи на възраст 
20-30 години и оттогава работи в областта на 
опазването на околната среда, екологичното 
образование и социалното и културното разви-
тие. Мисията на Morsi d‘autore е да популяризи-
ра историята и красотата на 20-те общини на 
провинция Енна и да насърчава преоткриването 
на историческото, природното и кулинарното 
наследство в тази област. Асоциацията орга-
низира и широка гама от проекти и инициативи 
за деца с увреждания, включително с помощта 
на магаре, пътеки за велосипеди, трекинг и се-
минари за опазване на околната среда. 

От социална гледната точка, добавената 
стойност на дейностите, които развива Асо-
циацията, е благодарение на участието в тях 
на хора в неравностойно положение и на та-
кива, изложени на висок риск от социално из-
ключване, както и в следствие насърчаването 
на местната територия като инструмент за 
създаване на възможности за заетост и соци-
ално приобщаване. В близко бъдеще целта на 
Morsi d‘autore е да увеличи броя посетители. 
Ето защо те работят усилено с други мест-
ни структури и предприятия, за да продължат 
да популяризират своите инициативи, като се 
опитват да изградят и нови сътрудничества в 
чужбина.

XIV. Социално предприятие 
(ЮЛНЦ)

MORSI D‘AUTORE, ИТАЛИЯ
www.morsidautore.sicilia.it

XV. Социален кооператив

„LA LOCANDA DEL BUON 
SAMARITANO“, ИТАЛИЯ
www.locandadelbuonsamaritano.it

„La Locanda del buon samaritano“ е снован през 
2009 г. с персонал, съставен изключително от 
млади хора, изложени на риск от социално из-
ключване, като мигранти, младежи от жилищни 
общности и един пациент на психиатрична кли-
ника. Кооперативът е създаден от Алесандро 
Амико като част от сдружение „Нова цивили-
зация“, чийто директор е той. Сдружението е 
учредено през 1985 г. от Дон Джузепе Анзалон.

През годините „La Locanda“ среща немалко 
трудности - с управлението на търговска-
та дейност особено в периода на тежка ико-
номическа криза, с организацията на работа-
та и обучението на персонала. Наред с това, 
съществуват много социални предприятия, 
извършващи дейност на същата територия, 

откъдето възникват и трудности при получа-
ването на плащания от обществените възло-
жители за предоставените им от „La Locanda” 
услуги. Въпреки това ресторантът е отворен 
вече осем години и предоставя постоянна за-
етост на 12 лица в неравностойно положение, 
като им осигурява не само работа, но и бъдеще. 
През 2013 година кооперативът се разширява и 
с нова зона, посветена на децата.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Насърчаване и развитие на 
местния туризъм; социална 

интеграция на хора с 
увреждания

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на трудова 

заетост на мигранти и младежи 
в неравностойно положение
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XVI. Социална кооперация

NUOVA GENERAZIONE, ИТАЛИЯ

www.coopnuovagenerazione.it

XVII. Социално предприятие (ЮЛНЦ)

Национален инститУт за 
социална интеграция,  
Литва
www.zmogui.lt

Социалната кооперация „Nuova Generazione“ е 
създадена през 1982 г., за да насърчи подобря-
ването и развитието на местните общности 
в отговор на нововъзникващите социални по-
требности на населението. Кооперацията 
предлага услуги за различни целеви групи като 
деца, жертви на насилие, хора с физически и 
интелектуални затруднения, възрастни, ими-
гранти и т.н. Кооперацията функционира в 
съответствие с принципите и методите на 
социалната работа и осъществява следните 
услуги: домашни грижи за възрастни хора, хора 
с увреждания и непълнолетни; социално-въз-
становителни и образователни дейности, на-
сочени към деца, възрастните хора и хората 
умствени и физически увреждания; обществени 
жилища за непълнолетни; обществени жилища 

Националният институт за социална интегра-
ция е организация с нестопанска цел, чиято ми-
сия е да създава и прилага социални иновации, за 
да подпомага интеграцията на хора от различни 
социални уязвими групи в многообразното обще-
ство. В момента екипът на организацията се 
състои от 10 младежи на възраст между 20 и 30 
години (4 жени и 6 мъже), ръководена от дирек-
тора Neringa Jurciukonyte. Инситутът разработ-
ва редица инициативи и програми, като напри-
мер Социално такси и Жива библиотека.

Социално такси
Социалното такси е услуга, която позволява 
на хората с увреждания да бъдат по-мобилни 
и независими при планирането на ежедневния 
си живот. Целта на тази услуга е безплатно и 
лесно да осигурява транспортирането на хора 
с увреждания до различни дестинации (работа, 
обществени и медицински сгради, както и ма-
газини, кина, театри и др.). От самия старт 
на проекта хората с увреждания участват в 

за хора с умствени увреждания; обществени 
жилища за хора с увреждания; тайни адреси за 
подслон в домове за жени жертви на насилие; 
консултативни центрове за жени, жертви на 
злоупотреба и малтретиране.

„Nuova Generazione“ работи на различни тери-
тории на Сицилия, като предоставя индивиду-
ални услуги, подкрепа и решения за всеки от-
делен случай в сътрудничество с местните 
публични органи. Управлението на жилищните 
общности и консултативните центрове се ръ-
ководят от екипи, съставени от психолози и 
социални работници.

процеса на разработването, планирането и из-
пълнението на услугата. Това сътрудничество 
дава възможност за подобряване и постигане на 
най-доброто качество на услугата.

Жива библиотека
Живата библиотека е метод на неформално об-
разование, насърчаващ социалното съзнание, 
толерантността и зачитането на правата на 
човека. Живата библиотека се състои от живи 
книги, библиотекари и читатели. Читателите 
могат да се срещнат в „Живата библиотека“ на 
„Живите книги“, които са хора от уязвими со-
циални групи, които желаят да говорят за ре-
дица различни социални теми като алкохолни 
и лекарствени зависимости, хранителни раз-
стройства, увреждания, хронични заболявания. 
„Живите книги“ имат много какво да кажат за 
дискриминацията, социалното неравенство, 
като крайната цел е да се разрушат бариерите 
на несигурността и страха и да се развива то-
лерантност и взаимно разбирателство.

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на услуги, насочени към 
включването на хора в неравностойно 

положение в обществения живот

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на социални 
услуги за представители 

на различни уязвими групи
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XVIII. Фондация

O Seculo, ПортУгалия
www.oseculo.pt

XIX. Социално предприятие 
(ЮЛНЦ)

СОЦИАЛНА ЧАЙНА, РУМЪНИЯ
www.3ningstore.ro

XX. Фондация и училище

„АНА БЕЛЛА“, ИСПАНИЯ
www.fundacionanabella.org

Фондация „O Seculo“ е учредена през 1998 г., за да 
възобнови и развие социалната работа, извърш-
вана от вестник „O Seculo“. През 1927 г. Жоао 
Перера да Роса, директор на вестника, създава 
летни лагери за деца в неравностойно положение.

Ежедневните и устойчиви действия на Фонда-
цията са насочени към осигуряване на подкрепа 
за деца в риск, оказване на помощ на възраст-
ните и най-необлагодетелстваните общест-
вени групи. Фондацията управлява 15 различ-
ни инициативи, вариращи от приемни домове, 

Асоциация „Тренировъчен магазин“ и нейната 
Социална чайна е организация с нестопанска 
цел в селски район на румънската местност 
Върбилау в окръг Прахова. Мисията на орга-
низацията е да предоставя възможности за 
неформално обучение на младежи и възрастни 
в селските райони. Асоциацията е създадена 
през 2012 г. от трима младежи на възраст меж-
ду 20 и 30 години в рамките на програма „Равен 
достъп- достъп до работни места чрез социал-
на икономика“. През 2015 година отворя врати 
и Социалната чайна „Social Teahouse“.Чайната 
е динамично изживяване,което освен че е чай-
на, осигурява обучение и възможности за раз-
витие, като творчески работилници, рисуване, 
срещи по различни теми, обучения, културни съ-
бития. Social Teahouse предоставя заетост на 
голям брой хора от уязвими групи.

Фондация „Ана Белла“ е организация с несто-
панска цел, която работи в областта на соци-
алните грижи и образованието. Нейната мисия 
е свързана с насърчаване правата на жените 
и с борбата с насилието срещу жени. Органи-
зацията е създадена през 2002 година от Ана 
Белла, социален предприемач, която се опреде-
ля като „Оцеляла жена“, успяла да се пребори и 
да започне личната си битка срещу насилието 
срещу жените. Фондация „Ана Белла“ създава 
училище за овластяване на жените, където же-
ните могат да получат обучение и подкрепа, за 
да развият своя потенциал. Фондацията и учи-
лището предлагат предприемаческо обучение, 
индивидуално обучение и възможности за ра-
бота, заедно с психологическа терапия, правни 
съвети, финансова помощ, емоционална подкре-
па. Фондацията помага на средно 1200 малтре-
тирани жени на година да прекъснат мълчание-
то и да заживеят нов живот. 

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на различни услуги, които 

осигуряват включване на лица в неравностойно 
положение в обществения живот, включително 

чрез предоставяне на трудова заетост

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Предоставяне на неформално обучение 

на младежи в малки населени места

СОЦИАЛНА ЦЕЛ: 
Насърчаване на социалната интеграция 
на пазара на труда на жени, изложени на 

риск от социално изключване

до детски градини,център за свободно време, 
социален магазин, хранене, услуги за поддръж-
ка и домашни грижи и др. „O Seculo“ обособява 
дейността си в три социални бизнес зони: 1) 
Социален туризъм - качествено настаняване 
на достъпни цени; 2) Социална кухня - услуга за 
хранене (take-away) на достъпни цени; 3) Соци-
ална пералня: фирмите и институциите ползва-
тели имат възможността сами да определят 
цените на услугите според нуждите и възмож-
ностите им съобразно принципите на недис-
криминацията и устойчивостта.
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Фондация    
„Де Пасерел“
Апелдоорн, Холандия
www.de-passerel.nl/passerel

Фондация „Де Пасерел“ е доставчик на социал-
ни услуги за хора с увреждания в Холандия, която 
развива своята дейност през последните 30 го-
дини в условията на трансформиране на систе-
мата от институционален тип грижа към услуги 
в общността, ориентирани към социално включ-
ване и социално предприемачество. Дейност-
та на фондацията е насочена към повишаване 
качеството на живот на хората с увреждания, 
като популяризира и подпомага прилагането на 
структуриран и иновативен подход в социална-
та сфера, основан на европейските ценности и 
европейските социални практики. 
През последните години специфичен фокус на 
организацията е развитието на разнообразни 
форми на подкрепена трудова заетост и социал-
ното предприемачество. Потребители на Де Па-
серел с различна степен на увреждания работят 
в много публични услуги (магазини, ресторанти, 
супермаркет, копирен център и др.) и различни 
форми на производствени дейности (оранжерия, 
ферма, свещолеярна, дърводелска работилница, 
модни ателиета, арт ателие и др.). Организация-
та работи със специфични методологии за оцен-
ка на трудовите умения на хората с увреждания, 
за да бъдат интегрирани адекватно на пазара на 
труда. Персоналът на Де Пасерел има дългого-
дишен опит в разработването и изпълнението 
на дългосрочни индивидуални кариерни планове, 
целящи максимално разгръщане на потенциала 
от трудови умения на хора с различна степен на 
увреждания. 
Понастоящем услугите на Де Пасерел се пре-
доставят на 1021 потребители, които ползват 
резидентни услуги, трудови центрове и форми 
на трудова заетост, дневни центрове и подкре-
па в домашни условия. Организацията работи с 
приблизително 500 души персонал /еквивалент 
на пълен работен ден/ и предоставя ежедневно 
услуги в 43 различни локации, разположени на те-
риторията на три общини в района на град Апел-
доорн.

Ето и някои от социалните предприятия: Stilema 
- магазин за стоки втора употреба, в който 
се предлагат услуги по разглобяване и възста-
новяване компютри и аудио техника, ремонт 
на мебели, доставки по домовете; сортиране 
на дрехи и други; Het Oude Kantongerecht (www.
hetoudekantongerecht.nl) – хотел и ресторант; De 
Boerderij – ферма, която произвежда животинска 
и земеделска продукция; De Kruidentuin – оран-
жерия, производство и продажба на свещи; Het 
Atelier (www.hetatelierapeldoorn.nl) – ателие за про-
изводство и продажба на предмети, изработени 
от текстил, керамика; Brasserie Brilliant�(Брасе-
рия Брилянтна�) (www.brasseriebriljant.nl/briljant) 
– място за хранене, срещи, събития, детски пар-
тита, кетъринг. Информация за всички направле-
ния, в които Де Пасерел развива социално пред-
приемачество, е достъпна на: www.de-passerel.nl/
passerel/site/werklocaties

партньорите и ние:

Регионален 
инститУт за 
образование и 
кооперативно 
обУчение „Ирекооп 
Венето“
Падуа, Италия
www.irecoop.veneto.it 

Асоциация „Ирекооп Венето“ е обучителна орга-
низация, която от 1978 година активно развива 
своята дейност на територията на целия ре-
гион Венето. Чрез разработването на проекти, 
които включват не само обучение, но и изслед-
вания, проучвания и разработване на иноватив-
ни модели, „Ирекооп Венето“ става известна 
като представителна организация за обучение 
за кооперативните организации. Дейността на 
асоциацията е организирана в няколко тема-
тични области, а именно: заетост; социална 
сфера; селско стопанство и храни; банкова 
сфера; здраве и безопасност на работното 
място; международна сфера.
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По отношение на социалната област „Иреко-
оп Венето“ разработва обучителни и консул-
тантски програми, насочени към развитието 
на мениджърски и управленски умения на соци-
алните предприемачи. В тясно сътрудничество 
с Federsolidarieta Veneto асоциацията работи за 
прилагането на мерки за повишаване социалната 
стойност, произведена от социалните услуги, и 
за укрепване на сплотеността на териториите. 
Ирекооп  Венето подкрепя кооперативите при 
внедряването на социални иновации и подобрява-
нето на организационните процеси.

В сферата на заетостта Ирекооп Венето ак-
тивно прилага мерки, които са насочени към 
млади хора и безработни възрастни, към ръко-
водителите на предприятия за стартирането 
и управлението на обучителни проекти, като 

СдрУжение „ПРИЗМ 
- междУнародно 
насърчаване 
Сицилия – Свят“ 
Ена, Сицилия, Италия
www.associazioneprism.eu

Мисията на ПРИЗМ е да насърчава развитието, 
разбирано като:  местно – чрез насърчаване на 
териториалната идентичност и ефективно 
управление и инвестиране в социалния капитал; 
устойчиво – чрез задоволяване нуждите на се-
гашните поколения, без да се застрашава спо-
собността на бъдещите поколения да отгово-
рят на собствените им потребности. ПРИЗМ 
има за цел да създава възможности за разви-
тие на териториите, в които работи, като на-
сърчава икономическия, културния и социалния 
растеж чрез международно сътрудничество, 
в това число чрез разпространение на добри 
практики и трансфер на ноу-хау.

През 2014-2016г. в качеството си на водещ парт-
ньор сдружението провежда международно из-
следване на общественото мнение по актуални 
предизвикателства, стратегически приоритети 
за общата политика на Европейския съюз в об-
ластта на убежището и миграцията с общо 15 
партньорски организации от ЕС. ПРИЗМ работи 
активно и в партньорство с редица организации 
и социални предприятия, най-вече, в Калтанисета 
и Палермо, които съдействат за социално-иконо-

същевременно предлага и обучителни възмож-
ности за всички, които желаят да развиват 
своите професионални умения и да работят за 
социално приобщаване.

Чрез дейността си в сферата на безопас-
ността и околната среда, Ирекооп Венето 
предоставя обучения и консултантски услуги 
в отговор на нуждите на бизнеса, съчетани с 
разрастващата се култура на здравословна и 
безопасна работна среда като цяло.
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Фондация 
„Български център 
за нестопанско 
право“ 
София, България
www.bcnl.org

Български център за нестопанско право (БЦНП) 
е фондация, създадена през 2001 г. Мисията на 
БЦНП е да оказва подкрепа при изработването и 
прилагането на закони и политики с цел развитие 
на гражданското общество, гражданското учас-
тие и доброто управление в България, вярвайки 
че развитието на правната рамка за нестопан-
ските организации е основен механизъм за създа-
ване на независимо и проспериращо гражданско 
общество. В последните 15 години Фондацията 
развива различни инициативи, които са насочени 
към укрепване капацитета и уменията на граж-
данските организации в България. 

БЦНП организира специализирана програма за 
изграждане на знания и умения сред несто-
панките организации за развитие на свързана 
с мисията им стопанска дейност – програма 

„Предприемачество за нестопански органи-
зации“. Това е единствената до момента про-
грама в България, която е предназначена изцяло 
за нестопански организации, които искат да 
развият бизнес идея в подкрепа постигане на 
нестопанските си цели, в това число и соци-
ални такива. В рамките на годишните издания 
на Програмата, средно около 20 участника пре-
минават обучения в сферата на законовите из-
исквания за развиване на стопанска дейност и 
бизнес планиране, след което имат на разполо-
жение експертна подкрепа при разработването 
на собствен бизнес план. Включените органи-
зации имат възможността да кандидатстват 
с подготвения от тях бизнес план в ежегоден 
конкурс, където най-добрите идеи получават 
финансови награди. БЦНП проследява развитие-
то на спечелилите в конкурса в следващите две 
години като екипа на организацията е на раз-
положение с допълнителни консултации и под-
крепа при нужда. Макар и финансирането да се 
предоставя под формата на награди, повечето 
от спечелилите го използват или като start up 
подкрепа, или за да покрият разходи, свързани 
с подобряване и надграждане реализирането на 
идеята. За 7 издания на програмата до момен-
та са обучени 150 организации на бизнес пла-
ниране, подкрепени са финансово 17 конкретни 
предприемачески идеи, които са стартирали.  

През декември 2015 г. Фондацията стартира и 
собственото си социално предприятие - Къ-
щата на гражданските организации (Къща-
та на НПО) като инициатива за подкрепа на 
граждански организации чрез предоставяне на 
споделено работно пространство. Целта на 
Къщата е да комбинира в себе си възможност-
та за гъвкави условия при наемане на офис от 
неправителствени организации, с изграждане-
то на общност, в която сектора да споделя 
идеи. По този начин Къщата цели да отговори 
на два основни проблема, пред които се изпра-
вят неправителствените организации: липса 
на финансови ресурси за изграждане на собст-
вена инфраструктура (оборудван офис, с консу-
мативи и режийни разходи), както и изграждане 
на административен капацитет, чрез споделя-
не на ресурси, знания и опит. Към момента Къ-
щата предоставя заетост на трима младежи с 
увреждания, които осъществяват почистване-
то и поддръжката на помещенията.

Повече за дейността на Къщата на граждански-
те организации можете да намерите на www.
ngohouse.bg. 

мическата интеграция на мигранти и бежанци. 
Някои от партньорите на ПРИЗМ в тази област 
са: Migranti Solidali - организация за самопомощ 
на мигранти, която развива социални дейности, 
свързани с междукултурния обмен, менторство, 
предоставяне на информация и подкрепа на бе-
жанците и мигрантите, включително чрез учеб-
ни семинари, участие в събития и мероприятия, 
които насърчават междукултурния диалог и об-
мена както на местно, така и на международно 
равнище. (facebook страница: Aps Migranti Solidali); 
социален кооператив „Iopervoiperio“ - сред спе-
цифичните цели на компанията е да извършва со-
циални услуги и здравеопазване в полза на всич-
ки социално изключени групи (деца, лишени от 
свобода, хората с увреждания, възрастни хора, 
наркомани, майки имигранти, лица с психични раз-
стройства, и т.н.) www.iopervoiperio.it; асоциация 
„I Girasoli“ – която работи с непридружени непъл-
нолетни и възрастни мигранти (facebook профил: 
I Girasoli).



Умни бележки:



























„Вниманието е от съществено 
значение. Имайте топло сърце          
за хората и здравословна и 
отворена визия за вашия бизнес.“

Сандер Локер, мениджър на компания за продажба и обслужване на продукти за 
съхранение на енергия Celectric, Harderwijk
www.factorwerk.org/interviews/maxim-sander

„Дайте на всеки шанс. Обсъдете 
го вътрешно с вашите екипи, с 
вашите слУжители и просто го 
направете. … МеждУ дрУгото, какво 
можете да направите? Имате 
няколко разговора, наемете 
някого на работа и вижте как 
върви. Не трябва да го правите 
драматично. Отделете известно 
време и внимание и работете в 
една печеливша ситУация.“

Ян Лигтенберг,
лидер на екип в компания за шивашки услуги Аупинг, Девентер.

factorwerk.org/interviews/klaasje-jan/
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