
новите възможности за колаборация в пространството - бистро, showroom и магазин за
продукти на социални предприятия, място за работилници с кауза
изводите от доклада “Предприемачество за НПО: Стартиране и развитие на бизнес с
кауза”

застъпничество пред институциите за ключовите проблеми, които дефинират
социалните предприятия
реализиране на нови модели за скалиране на бизнесите в общността 

Екипът на Български център за нестопанско право има удоволствието да Ви покани на
събитието “Нови възможности за развитие на бизнес с кауза” на 27.10 от 16:00 до
18:00 ч.

Събитието е насочено към граждански организации, развиващи социални предприятия. На
него ще имате ексклузивната възможност да сте сред първите организации, които каним
на среща в новото споделено пространство на БЦНП, Биоразнообразие и JAMBA. 

По време на събитието ще ви разкажем повече за:

И ще се радваме да начертаем заедно стъпки за: 

Регистрацията за събитието е задължителна. Моля регистрирайте се до 21.10 (петък):
https://forms.gle/MQTKJKDrvBk6YAco7

Събитието ще се проведе на живо в новото ни споделено пространство
 гр. София, ул. Христо Белчев 3, партер. 

Местата в залата са ограничени - до 40 човека и опцията ще е налична
 до запълване на капацитета. 

 

ПОКАНА 
“Нови възможности за развитие на бизнес с кауза”

27.10.2022 г. I 16 - 18 ч. I София, ул. Христо Белчев 3, партер

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D0%9F%D0%9E_2022_%D0%91%D0%A6%D0%9D%D0%9F.pdf
https://forms.gle/MQTKJKDrvBk6YAco7


Можете да гледате и онлайн чрез излъчване на живо, за което отново се изисква да се
регистрирате и да отбележите опцията за онлайн присъствие. 

За представители на организации, които пътуват от страната, БЦНП ще възстанови пътни
разходи на до двама участници. 

Събитието се реализира в рамките на проект “КРИЗИТЕ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ“ –
инициатива на Асоциация за развитие на София и Български център за

нестопанско право за подкрепа дейности, насочени към развитието на града
като място с активни и ангажирани общности

Ако имате въпроси, може да се свържете с
Александра Мирчева, 
координатор "Предприемачество за НПО":
Е: alexandra@bcnl.org
T: 0899 510 520


