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първият - предоставя знания за това как да се проектират ефективни курсове за
електронно обучение; 
вторият - запознава участниците с последните иновации в цифровите технологии; 
третият - учи как да се определят и прилагат ефективни стандарти за производство
на учебни материали; 
четвъртият - споделя знания за това как да се интегрира електронното обучение в
присъствените часове, мобилното и лично обучение.

Обучители в ПОО, дизайнери на електронно обучение, обучители, учители,
възпитатели, преподаватели, агенции за ПОО и образователни институции,
публични органи, отговорни за ПОО и образованието и т.н.

http://e-learning.ikse.eu/moodle/login/index.php
https://ikse.eu/e-learning-platform-io4/

Курсът:
Курсът за електронно обучение на дизайнери на електронно обучение и 

обучители на възрастни 
е наличен !!!!

Курсът е насочен към нуждите на целевата група от придобиване на знания, умения и
компетенции за предоставяне на качествено и приобщаващо обучение чрез онлайн/
виртуални средства, включващи дистанционно или смесено преподаване, обучение и
учене. Освен това този курс има за цел да насърчи по-съзнателното и отговорно из-
ползване на дигиталните технологии и да покаже как най-добре да включите
дигиталните онлайн технологии в преподаването, обучението и ученето по конкретни
предмети.
Обучителният курс е разделен на 4 модула: 

Целеви групи:

Къде можете да намерите курса за електронно обучение?
Курсът  е достъпен на платформата за електронно обучение на проекта:
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КУРС ЗА  ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ ЗА  ДИЗАЙНЕРИ НА ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ И  КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В ПОО

https://ikse.eu/intelectual-outputs/

Електронната книга е достъпна на:
Английски, Български, Италиански, Испански, Турски.

 



В съответствие с разпределението на
дейностите на проекта, партньорите 
 организираха краткосрочно съвместно
обучение на персонала в България и
съответно транснационална среща по
проекта в Турция.
На 20-22 юни в Пловдив по време на 10-ия
Европейски форум на субектите на
социалната и солидарна икономика бе
организирано краткосрочно съвместно
обучение на персонала, наречено „Курс за
смесено обучение: проектиране и разра-
ботване на обучителен курс за електронно
обучение“. Сред специалните гости на
форума бе г-жа Илиана Йотова, вицепре-
зидент на Република България, г-н Георги
Гьоков, министър на труда и социалната
политика на България, г-н Никола Шмит,
комисар по заетостта и социалните права в
Европейската комисия, г-н Христо Прода-
нов, министър на туризма, г-н Даниел Ло-
рер, министър на иновациите и растежа, и
г-н Иван Иванов, министър на земеделието.
Обучителният курс бе подготвен и прове-
ден от проф. д-р Inmaculada Remolar и Ale-
jandro Estelles от INIT/UJI, Испания. Обуче-
нието включи около 20 участници и след 3
дни задълбочено учене относно проекти-
рането на онлайн курсове, завърши с
обиколка на изложението, посветено на
българските социални предприятия.
В допълнение, участниците в обучителното
събитие, се възползваха максимално от Ев-
ропейския форум на високо ниво и участ-
ваха в редица кръгли маси и дискусии като
Дигитална трансформация и социални ино-
вации на национално и европейско ниво.

 
 

 Транснационална среща по проекта  бе
организирана от Дирекцията на
националното образование в Анкара през
периода 21-23 септември в Кападокия,
Турция,  с цел да се извърши коодиниране
на дейностите по проекта. На срещата
партньорите обсъдиха платформата за
електронно обучение и текущите дейности
по проекта. Бяха обсъдени в детайли и
следващите стъпки по проект IKSE, като
бе взето решение да се проведе в края на
януари и началото на февруари
предвиденото обучение в Перуджа.

   Следваща обучителна среща: Перуджа,
30 януари  - 3 февруари 2023г. Обучението
ще бъде организирано от Aris и всеки
партньор ще участва със свои
представители.
 Избраните участници във физическата
мобилност ще имат възможност да
подобрят обучението си, свързано със
социалното предприемачество чрез
електронно обучение. Те ще обогатят вече
проведените учебни дейности с посещения
и проучване на случаи от реалния живот,
организирани от партньорите.
 Дейностите ще бъдат разделени на 2
части:
 - 3 дни участниците ще се срещат с
професионални експерти и обучители по
социално предприемачество, за да
обменят опит и добри практики с тях;
 - 2 дни присъстващите ще участват във
фокус групи на случаен принцип и ще
решават групови и индивидуални задачи.
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Гордост е, че в Програмата за предприемачество за НПО Let`s go през последните 11
години е наличен успех в развитието на потенциала на над 180 граждански
организации. Много от тях вече имат успешни бизнеси, които могат да се намерят на
DarPazar.bg - онлайн платформа, която събира на едно място продукти и услуги с кауза
на социални предприятия в България.
2022-ра година започна обнадеждаващо за предприемаческата екосистема. През
януари 3 граждански организации ударно обявиха обучителни програми за развиване на
предприемачески умения и капацитет, отворени за граждани и организации:
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Развиването на бизнес с кауза дава на организациите две суперсили:

- ·Финансова устойчивост – приходите от стопанска дейност им дават независимост и свобода
да решават как да развиват бизнес идеята си;
- Видимост на каузата – продуктите и услугите на социалните предприятия много по-лесно
достигат до сърцата на хора заради своята социално добавена стойност.

РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ 2022г.

 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ 2022 Г. В
БЪЛГАРИЯ
Когато  бизнесът  среща каузата
Всяка гражданска организация (сдружение, фондация, читалище) има своя уни-
кална кауза – да помага на хора в нужда, да се бори за опазване на природата,
да съхранява културните ценности, да дава шанс за развитие на тези, които са
забравени от държавата или отхвърлени от обществото. Един от начините
гражданските организации да правят това е,  като развиват свързана с мисията
си предприемаческа инициатива. Тя може да е под най-различна форма:
наемане на работа на лица от уязвими групи, продажба на стоки, изработени от
хора с различни способности, осигуряване на кетъринг,  приготвен от бежанци и
много други.  В това се крие сърцевината на социалното предприемачество.

http://bcnl.org/news/lets-go-2022-tova-ne-e-prosto-biznes.html
https://www.darpazar.bg/bg


Добрите новини не свършат до тук. Гордост е, че Къщата на гражданските организации
вече има своите две нови локации в страната. От лятото на 2021г. сдружение Startup
Factory и фондация Социалната чайна в партньорство с Български център за
нестопанско право започнаха да развиват местни хъбове в подкрепа на местната
гражданска активност. Освен в София, активни хора и организации вече могат да
намерят споделено пространство за работа, обучения и сътрудничество в Русе и Варна.
Къщата на гражданските организации в Русе и Къщата на гражданските организации във
Варна предоставят специализирани услуги за НПО. Така, всеки, който е част от
активното гражданско общество в тези региони може да разчита на директна
комуникация, бърза правна подкрепа, достъпен коуъкринг и тематични обучения,
съобразени с нуждите на местния контекст.
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- LET's GO - Програма за предприемачество за НПО на Български център за
нестопанско право

- Стартирай бизнес в променящия се свят - Програма за ускорено валидиране и
развитие на предприемачески идеи на Startup Factory от Русе.

- Социално предприемачество - НОВОТО МОДЕРНО или как да се съчетае бизнеса с
кауза - обучителна среща на Социалната чайна във Варна

http://bcnl.org/news/da-razv�vash-sots�alno-predpr�emachestvo-prez-2022.html

http://ngohouse.bg/
https://startupfactory.bg/podkrepa-na-npo/
https://thesocialteahouse.bg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://bcnl.org/
https://startupfactory.bg/podkrepa-na-npo/
https://thesocialteahouse.bg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
http://bcnl.org/
https://startupfactory.bg/%d0%b5vents/programa-za-predpriemacheski-idei/
https://startupfactory.bg/
https://thesocialteahouse.bg/event/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be/
https://thesocialteahouse.bg/


Къщата на гражданските организации в София
уеб сайт: www.ngohouse.bg
имейл: info@ngohouse.bg
тел: 0888 874 504,
адрес: "Христо Белчев" 3, ет. 1

Къщата на гражданските организации в Русе
уеб сайт: www.startupfactory.bg
имейл: info@startupfactory.bg, 
тел.: 0888 79 66 73, 
адрес: 4, ул. "Цар Калоян" 4 

Къщата на гражданските организации във Варна
уеб сайт: www.thesocialteahouse.bg
имейл: info@thesocialteahouse.bg
тел.: 0884 614 108,
адрес ул. "Преслав" 53 
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Намерете най-близкия до вас местен хъб за граждански организации:



През последните месеци, а също така и след увеличаването на разходите за енергия,
вниманието към енергийните общности нарасна в Умбрия, както заради тяхната
екологична стойност, така и заради техния икономически и социален потенциал.
Общностите за възобновяема енергия (CER - Comunità Energetiche Rinnovabili)
представляват алтернативен модел за насърчаване и използване на енергия от
възобновяеми източници, фокусиран върху енергийните, екологичните и социалните
нужди на района и върху ресурсите и потенциала, достъпни за общността.
Енергийните общности представляват чудесна възможност за Умбрия, която би могла да
се оборудва с широкоразпространена мрежа от CERs, способна да покрие цялата
регионална територия, за да намали разходите за енергия за семействата и бизнеса,
повишавайки екологичната устойчивост на региона, и извършването на конкретни
действия за борба с енергийната бедност. За тази цел PNRR предвижда и специфична
мярка, която през 2023 г. ще финансира изграждането на нови централи, изградени от
енергийни общности в общини с по-малко от 5000 жители при нулева лихва. Стойността
на RES/CERs обаче надхвърля енергията. Те представляват инструмент на
икономическата демокрация и могат да бъдат пример за това, как чрез самоорганизация
семействата, бизнеса и местните власти могат да управляват обществени услуги и общи
блага.
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ОБЩНОСТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ – 
RES: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УМБРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
ЗА СОЦИАЛНИТЕ И ОБЩНОСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Големият потенциал на енергийните
общности обаче рискува да бъде загубен,
ако в Умбрия се установят само модели,
популяризирани, създадени и управлява-
ни - следвайки подход отгоре надолу - от
големи енергийни играчи, които виждат
енергийните общности като маркетингов
инструмент, или само от компании, които
биха могли да използват инструментално
RES/CERs.

За да се избегнат тези рискове и да не се
губи потенциала на енергийните общности,
ще бъде важно да се направи широко
разпространение на дейности за
териториално стимулиране и да се
използват процедури за създаване на
RES/CERs, които възникват отдолу и
генерират колективни ползи за всички
участници на територията. Някои целеви и
ограничени във времето публични помощи
могат да бъдат посветени на тези
дейности, те могат да финансират
стартовите дейности и началните разходи
на енергийните общности.
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В тази перспектива важна роля могат да
играят социалните организации, както и
организации на различни общности. Тези
компании всъщност, подчинени на
националното и регионалното
законодателство (закон 381/1991 за
социални организации, регионален закон
2/2019 за общностни организации),,
преследват определени цели и интереси,
включват в управлението си различни
категории заинтересовани страни и
присъстват в целия регион, дори в селски и
географски по-маргинални райони.

Andrea Bernardoni -  Президент  
на  Legacoopsociali Umbria

 

Опитът на Общността за възобновяема
енергия в Сан Вито, първият CER на
Умбрия, популяризиран от общностната
организация на Монте Пелия и проекта за
зелена общност, създаден от
Legacoopsociali Umbria и Aris, с подкрепата
на фондация Cassa di Risparmio di Perugia,
работи в тази посока и има за цел да
създаде 10 CER в региона през
следващите няколко месеца, като включва
социални организациии и субекти от третия
сектор.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ИСПАНИЯ

От няколко години някои видове предприемаческа дейност започнаха да се
промъкват в испанските бизнес организации, които освен инициативи, които се
ангажират да генерират стойност в обществото, са и форми на бизнес, които
могат да донесат ползи. В този смисъл значението на социалното
предприемачество в Испания придоби особено значение. Заедно с формата на
традиционните предприемачи – тези предприемачи, които създават бизнес с
методология, която се стреми към печалбата, като основна цел – съжителства
тази на социалното предприемачество. Този термин предполага стартиране на
компания, в която основната цел не е лична или колективна икономическа изгода,
а създаването на полза за обществото като цяло.
Тази формула не трябва да се бърка с дейността на НПО, тъй като чрез усилията
си социалните предприемачи, въпреки че също насърчават обучението на хора с
увреждания или социалното активиране на групи в риск,  получават ползи по
същия начин, както обикновения бизнес. Основната разлика? Със социалното
предприемачество се редуцира социалното въздействие, благоприятства се
местната икономика, свързана с тази дейност,  като се взема предвид
устойчивото развитие на проекта.



Трудно ли е да се ангажираш социално в Испания?
-Общо казано, хората, които искат да се посветят на социалното
предприемачество в Испания, ще намерят ЧЕТИРИМА „врагове“, срещу които
ще трябва да се изправят.
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     Социалното предприемачество изглежда е изоставило традиционните маркетингови
кампании, в които на клиентите се показват огромните предимства от придобиването
или сключването на договор за този или онзи продукт. Сега компаниите се съобразяват
с ценностите, преследвани от техните потребители и се опитват да ги асоциират с
марката, за да й осигурят онзи плюс, който да ги отличава от конкуренцията. Във
време, когато устойчивостта си проправя път с бързи стъпки в обществото, все повече
и повече хора искат продуктите, които купуват, да са произведени по отговорен за
околната среда начин. Освен това е налице нужната подкрепа за социални цели или
групи, изложени на риск от отхвърляне от обществото. Поради тази причина
предприемачите, избрали модела на социално предприемачество, имат все повече
последователи и бизнес идеите им завладяват пазара.

Достъп до  финансиране :
      Най-разпространено при социално предприемачество е използването на
собствени средства за финансиране на проекта. Това означава, че в някои
случаи, ако първоначалната инвестиция не е достатъчно голяма, за да стартира
инициативата с покриване на всички нужди, тя завършва с провал, като се
разпада организацията. Също така е възможно социалният предприемач да
прибегне до външни източници на финансиране, като например групово
финансиране или външна субсидия. Тъй като идеите на социалното
предприемачество не търсят икономическа печалба като своя основна цел, за
частните банки е по-трудно да ги финансират.
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Проблемът  с  работната  сила :  

За повечето проекти за социално предприемачество е трудно да наемат служители,
които са лоялни към идеята. Те предполагат, че процесът на достигане на икономически
ползи е доста бавен. Липсата на финансов ресурс, за който бе споменато по-горе, кара
предприемачите да плащат на работниците си заплати под тези, предлагани в
търговските дружества. Това не всеки е склонен да приеме. Често работещи в такива
организации получават помощ за социално предприемачество.

Сянката на непознатото:

Липсата на информация за социалното предприемачество означава, че то се възприема
от частните инвеститори като не много стабилно. Засега испанската образователна
система не е включила в своите учебни програми конкретна методология за тази нова
форма на предприемачество, която да предоставя достатъчно умения за стартирането
на социално предприемачество с минимален риск.

Липса на конкретна правна рамка:

Както и в образователния сектор, така и в в законодателната власт, не е обърнато
твърде много внимание на социалното предприемачество. Липсата на регулации в това
отношение допринася за това, че то да се разглежда като нестабилен и ненадежден
проект. Въпреки това, според последния „Доклад на Forética 2015 за състоянието на
корпоративната социална отговорност в Испания“, половината от потребителите в
испанската страна правят своите покупки, като вземат предвид етичните критерии. По
този начин Forética – водещата асоциация от компании и професионалисти в областта
на корпоративната социална отговорност/устойчивост в Испания и Латинска Америка –
поставя на масата огромното значение, което дейностите на социалното
предприемачество придобиват в тяхната страна.

 



ИТАЛИАНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛЮКСЕМБУРГСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА
И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКАВ ЕВРОПА

През 2022 г. на Италия е поверено председателството на Комитета за наблюдение на
Люксембургската декларация за социална и солидарна икономика в Европа.
Декларацията, подписана през 2015 г. от Италия, Люксембург, Франция, Испания,
Словашката република и Словения, наброява 20 държави, които са включени до
момента. Декларацията признава социалната икономика, като мощен лост за
създаване на работни места и социални иновации.

В петък, 15 юли, в Тренто се проведе учредителната конференция на дейностите
на Комитета за наблюдение на Люксембургската декларация за социална и
солидарна икономика в Европа, под италианското председателство за 2022 г.
Събитието, озаглавено "Социалната икономика: Приматът на хората", фокусира
трите макро области и връзката им със социалната икономика: публичен сектор,
местно развитие и финансови инструменти, като последната тема беше
разгледана в сесия, модерирана от генералния секретар на Eur�cse G�anluca
Salvator�. Годината на италианското председателство на Комитета ще включва
други междинни стъпки и ще завърши със среща на министрите на страните от
Комитета за наблюдение на 21 октомври. Всички дейности ще бъдат насочени към  
насърчаване и подкрепа на Плана за действие на Европейската комисия за
социална икономика.
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Работата на италианското председателство стартира на 15 юли в Тренто, Италия,
със събитието „Социалната икономика е човекът в центъра“.  Годината на
италианското председателство ще включва няколко събития, насърчавани от
Конференцията на регионите, Националната асоциация на италианските общини и
Форума на третия сектор. Заключителното събитие е насрочено за октомври в
Болоня, когато Комитетът за наблюдение на Декларацията ще се събере отново.
Целта е действията на Комитета да бъдат поставени в услуга на социалната
икономика и изпълнението на плана за действие за социалната икономика,
предложен от Европейската комисия с оглед на предложената препоръка на
Съвета, която се очаква през 2023г.
В Тренто дискусията между света на научните изследвания, организациите,
мрежите от третия сектор и публичните администратори се фокусира върху трите
приоритета, определени от италианското председателство, а именно:
Връзка между социалната икономика и публичния сектор; Местно развитие и
Финансови инструменти.
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За всички тези области избраният подход е този, в който личността заема централно
място („Примат на хората“) и  участниците в социалната икономика се включват в
колективния избор.
По-конкретно, по темата за социалната икономика и финансовите инструменти въз
основа на документа, изготвен от Euricse[1], участниците обсъдиха необходимостта от
специално финансиране за социалната икономика. Както се посочва в документа, за да
се отговори на естеството и мисията на организациите, занимаващи се със социална
икономика, са разработени автономни форми на финансиране (кооперативни кредити,
взаимни споразумения, гаранционни консорциуми и др.), които са по-отзивчиви към
необходимостта не само да посрещнат развитието на бизнеса и целите на
консолидация (какъвто е случаят с предприятията с печалба), но също и, което е по-
важно, за задоволяване на нуждите на хората и местните общности.
[1] https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Economia-Sociale/Documents/03-Social-
Economy-and-Financial-Instruments-Gianluca-Salvatori-30062022-rev.pdf

Въпреки това, подобни форми на финансиране може вече да не са достатъчни в
светлината на новите „капиталоемки“ дейности (управление на отпадъци, управление
на културни дейности, социални жилища и т.н.), в които организациите, занимаващи се
със социална икономика, все повече се ангажират. Според документа „От финансова
гледна точка“ ще бъде необходимо „да се разработи подходяща и достъпна оферта със
смесен подход, обхващащ различни инструменти и стратегии, съобразени със
спецификата на организациите, обвързани със социална икономика (напр.:
самостоятелни финансиране и бюджетни излишъци, грантове и дарения, капиталови и
дългови инструменти). Този подход изключва ориентация, насочена основно към
възнаграждение на инвеститорите, в полза на реинвестиране на печалбите в дейности,
които произвеждат колективна полза". Предложението е за тези организации да се
прилага специален данъчен режим и също така разпоредбите за държавна помощ да не
се прилагат за тях.

 



Сред препоръките  за  политики са :

разнообразието и многообразието на обслужваните организации на SSE се нуждае
от прецизен анализ по отношение на пропорционалност и адекватност, като се
вземат предвид различните етапи на организационното и предприемаческото
развитие;
за SSE организациите е от съществено значение комбинацията от различни
ресурси: подлежащи на връщане и невъзвръщаеми; филантропски, обществени и
пазарни; за инвестиции, оборотен капитал и капитализация. Поради това е важно
политиките в подкрепа на социалната икономика да улесняват използването на
всички тези ресурси в комбинирани форми;
политиките за подобряване на гаранционните схеми са от решаващо значение за
улесняване на достъпа до кредитни или инвестиционни инструменти;
определянето на индекси и показатели за измерване на социалното въздействие
трябва да гарантира, че ценностите и интересите на организациите, ангажирани
със социална икономика са адекватно взети под внимание и подходящо
балансирани спрямо позициите на инвеститорите и финансовите институции;
подкрепящите политики за развитието на SSE трябва да признават и насърчават
развитието на специфични и подходящи данъчни режими, в съответствие с
правилата, които предотвратяват или ограничават разпределението на печалби и
активи.
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Политиката е фрагментирана, но активна, с постоянни усилия от редица
правителствени субекти за подкрепа на екосистемата. С подкрепата на ЕС за социално
предприемачество и социални иновации чрез Инструмента за предприсъединителна
помощ и други европейски програми за 4 години финансирането възлиза на 39,5
милиона евро, което обхваща социално предприемачество, овластяване на бежански и
приемащи общности в Турция (SEECO)

Понастоящем турското законодателство не предвижда отделно юридическо лице за
социалните предприятия и те работят под широк спектър от правни статуси,
включително кооперации (29 %), дружества с ограничена отговорност (19 %),
еднолични търговци (19 %), асоциации (14%), корпорации (13%) и фондации (3%).

PAGE 16

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРЦИЯ: ПОДХОД КЪМ
ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРИОБЩАВАНЕ - 2022

Социалното предприемачество набира скорост в Турция и се смята за обещаващ начин
за справяне с ключови социални и икономически проблеми, включително интеграцията
на бежанците, безработицата и икономическия спад. Социалните предприятия са
организации, които дават приоритет на социалните и екологичните въздействия. Те
генерират повече от половината от приходите си от търговия, като реинвестират всяка
печалба основно в своята мисия.
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Социалните предприемачи в Турция
работят в разнообразни сектори, като най-
често срещаните са в образованието,
производството, творческите индустрии и
селското стопанство. Жените предприемачи
са склонни да се фокусират върху
селскостопанското производство, произ-
водството на храни, текстил и облекла,
изкуства и занаяти и социални услуги.
Обхватът и фокусът на социалните
предприятия често са иновативни. 86% от
социалните предприятия в Турция са
пуснали нов продукт или услуга на пазара.
Социалните предприятия работят предимно
на микрониво при стартиране. Средно едно
социално предприятие наема около
четирима души на пълен работен ден и
средно 5-6 на непълно работно време и
разчита в голяма степен на доброволци.
Като цяло е налице голям оптимизъм за
развитието на тези предприятия.

Социалните предприятия се ръководят
предимно от жени (55% в сравнение с
19% жени мениджъри в търговски
предприятия) и също така са форма на
бизнес, в която младите мъже и жени
искат да работят (47% от лидерите на
социални предприятия са на възраст под
35 години). Други ключови участници в
екосистемата на социалните предприятия
са посреднически организации
(инкубатори, акселератори, пространства
за съвместна работа), както и
академични институции, държавни
агенции и местни институции и
финансиращи организации.

 



Достъпът до финансиране за разширяване на социалния бизнес е по-проблематичен
за жените, отколкото за мъжете, тъй като те нямат достъп до пълния набор от
източници и външно финансиране.
Хора и институции, които инвестират в социални предприятия, срещат пречки отчасти
от липсата на общ език между доставчиците на финанси и социалните предприемачи,
и високите очаквания за печалба на потенциалните инвеститори.
Уменията, необходими за развиване на микробизнес, свързан с търгуема стока или
услуга.
Реклама и маркетинг.
Разбиране и осъзнаване на публичните институции относно целта и подхода на
социалните предприятия.
Разходите за стабилизиране, високите данъци, които плащат въпреки социално
ориентираните си цели и борбата с бюрокрацията.
За да се отговори на тези предизвикателства, проучването показва необходимост от
шест ключови действия;
Повишаване на рекламата и въздействие сред широката общественост и публичните
институции и местните администрации
Повишаване на заинтересоваността на политическата среда чрез приобщаващ и
гъвкав подход

Скорошно проучване подчертава основните пречки пред развитието на социалните
предприятия в Турция:
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насърчаване на достъпа до финансиране и развитие чрез по-добра осведоменост на
инвеститорите и по-добра ориентираност на социалните предприемачи, както и
засилване на подкрепата от широк кръг външни източници;
създаване на целеви програми за обучение на жени и прилагане на мерки, свързани с
улесняване на достъпа на жените до финансиране;
мотивиране на млади хора и подпомагане на обучението им; 
осигуряване на възможности за подкрепа и изграждане на капацитет чрез посредници
и други поддържащи организации, мрежи и платформи.

https://darpe.me/social-entrepreneurship-in-turkey/


