Не виждате съдържанието? Натиснете тук!

Съдържание
Докладите за нуждите и предизвикателствата на социалните
предприятия са резултат от задълбочен анализ на съответните
изследвания в четирите държави и наличната литература на ЕС. Целта
беше да се идентифицират повтарящи се нужди и предизвикателства
пред социалните предприятия в различни местни контексти.
След представяне на основните характеристики на СП, посочвайки
наред с други важни правни аспекти, всеки доклад предоставя ценен
преглед на наличните изследвания, извършени в страната партньор и
от институциите на ЕС, като се фокусира върху нуждите и
предизвикателствата в следните три ключови области:
α) Набиране, задържане и обучение без откъсване от работа на
персонала на СП, насърчаване на приобщаващи образователни подходи
и масови практики;
б) Осигуряване на ресурси за обучения и експертни познания относно
комуникацията за въздействието на СП и значението им за общността;
в) Разпространение на продукти и услуги на СП по устойчив начин,
видим за общността.
В края на всеки доклад се правят основни заключения и се отправят
препоръки за визията на SE-Hubs за центровете за съвместно създаване
на социални предприятия, обобщаващи общите нужди и
предизвикателства на СП.
Подробните доклади, изготвени от партньорите по проекта, може да
прочетете тук.

Излседване на нуждите и предизвикателствата на

социалните предприятия - доклад
Експертна среща в Лодз, Полша, 8-10 ноември 2021
Третата среща по проекта се проведе от 8 до 10 ноември 2021 г. Тя
беше домакинствана от Университета в Лодз - една от водещите
институции за висше образование в Полша. По време на срещата
партньори от България, Италия, Гърция и Полша получиха обратна
връзка от експерти, обсъдиха резултатите от проекта и споделиха
гледни точки и идеи. Напредъкът на инициативата беше обсъден
задълбочено, като бяха представени моделните инструменти за
разработване на визията за център за съвместно създаване на СП и
бяха планирани бъдещи дейности.
Срещата беше организирана под формата на експертен семинар, по
време на който беше представен моделът за SE-Hubs. Бяха обсъдени
различни аспекти на модела, отчитайки съществуващите
предизвикателства и бариери пред развитието на социалното
предприемачество.
През първия ден на срещата всеки от партньорите по проекта
представи своя опит в областта на социалното предприемачество и
актуалното състояние на тази сфера на социална дейност в страната си.
Представител на социално предприятие от Полша сподели своите
очаквания относно вида подкрепа, която може да бъде предложена на
такива юридически лица. Обсъдени бяха вече предприети
първоначални дейности като част от задачите на проекта.
Целта на първия ден беше да се обсъди моделът за SE-Hubs. По време
на дискусията бяха изтъкнати ключовите въпроси за развитието на
социалните предприятия, които включват финансиране, изграждане на
общност и отговор на нейните нужди, управление на човешките
ресурси, междукултурно управление, ориентиране на социалните
предприятия, коучинг и менторство, вътрешна и външна комуникация,
включително комуникация с хора с увреждания, управление на
пространството, работа в мрежа и социално въздействие.
На втория ден от срещата участниците се запознаха отблизо с
историята на MoltiVolti - социално предприятие от Палермо, Италия - и
насрочиха бъдещите си дейности.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас на: info@sehubs.eu
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