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Допълнителни материали

ПРЕДГОВОР
„ В цяла
Европа все повече
млади
фрилансъри или
независими
самостоятелно
наети
лица
(графични
дизайнери,
журналисти,
артисти,
преводачи и др.)
създават
кооперативи, за
да осигурят своята
заетост“
„Чрез
кооператив
те
могат
да
се
облагодетелстват
от
социални
осигуровки,
докато използват
ползите
от
гъвкавостта
да
развиват
едновременно с
това
своя

собствена
дейност.
Те
споделят
рисковете
и
ползите с други
млади хора, като
прилагат ценности
като солидарност
и демокрация на
работното място.
(1)

Проектът YOUthCOOPs: Промотиране на социално и
кооперативно предприемачество за млади хора цели
прилагането на иновативни практики за създаване на
благоприятна среда, в която младите хора да се
ангажират в местните си общности за сближаване на
младежките организации и света на кооперативите,
като по този начин позволи на младите хора да се
възползват максимално от модела на кооперативно
предприятия.
Проектът YouthCoops се фокусира върху създаване на
обучение за младежки кооперативни предприятия
като инвестиция за устойчиви работни места за
младите хора, както и върху кооперативите като
ценни модели за промотиране сред младежките
организации.

Сред различните форми на социални предприятия,
моделът на кооперативи не е обширно прилаган от
младежките организации, макар че допринася за
младежката заетост не само чрез предоставяне на
платена заетост, но и като подпомага създаването на
работни места чрез самостоятелна заетост
(самонаети лица).
Моделът е подходящ както за селски, така и за
градски региони, както и за лица от всички нива на
академично образование и умения, включително
наскоро завършили, които имат ограничени
възможности за намиране на работа [Международна
организация по труда (2012) По-добро бъдеще за
младите хора: Какво могат да предложат
кооперативите]
Мотивация за създаването на кооперативи са
устойчивост и перспективи за дългосрочно развитие.
Създаването на кооператив представлява огромна
възможност за младежките организации, които
преследват социална мисия, като същевременно с
това генерират печалба, за да осигурят устойчивостта
и автономността на организацията.
Печалбата на кооператива се реинвестира (поне
частично) с цел постигане на основната мисия, а
членовете решават заедно за какви цели трябва да се
използва тя (оборудване, диверсификация на
дейностите, обучения и др.).

Това означава, че всеки член има равен дял и равна
възможност да допринася, да изразява мнението си и
да взема решения.
Обикновено кооперативите са икономически поустойчиви от много други бизнес форми, тъй като
представляват устойчиво предприятие, способно да
издържи на кризи и да поддържа жизнеспособността
на общността, в която работи.
Европейският младежки форум изразява интерес в
„новите отношения към работа“ от страна на
кооперативите като начин за предоставяне на повече
гаранции за самостоятелна заетост, което е един от
източниците на несигурност в работата.
Настоящата
брошура
представлява
полезен
инструмент за младите работещи, обучители и
начинаещите предприемачи, благодарение на който
да реализират идеята за социален кооперативен
бизнес.
Тя включва три учебни модула, които са адаптирани
към специфичните нужди и резултатите от анализа на
местни фокус групи.
Всеки партньор е провел местни фокус групи с цел
оптимизация и подобряване на инструмента.
Анализът позволява създаването на ясна картина на
учебния контекст и целевите контексти на
предложението (по отношение на добри практики,
методологии, рискове и др.), както и наличието на

обща и споделена отправна точка за изготвянето на
учебни методологии и модули.
Целевите групи на интервютата с фокус групи са
младежки организации, млади работещи и експерти
в областта на преподаването по предприемачество,
както и начинаещи предприемачи.
Макар че социалните нужди са специфични за всяка
държава или регион, националните доклади показват
сходни резултати по отношение на възможностите,
чрез които социалните кооперативи могат да
гарантират социален ефект и икономическа
устойчивост.
На въпроса за необходимите умения и компетенции
за управление и адекватна подкрепа на социален
бизнес/кооператив, в допълнение към техническите
умения, свързани с финансови/счетоводни познания
и административни аспекти, отговорите са свързани
предимно с меки умения, като:
- Мотивация и лидерство, които промотират
принципи, ценности и основни принципи като
участие, емпатия, солидарност…
- Диалог и водене на преговори.
- Ентусиазъм, лична мотивация и страст.
- Управление на времето.
- Устойчивост.
- Критично мислене.

Анализът дава обща представа за важните фактори за
гарантиране на успешната реализация на социална
бизнес идея, които са съвместно договорени и са
обобщени в списъка по-долу:
- Анализ на контекста
- Подходящ бизнес план и управление
- Устойчивост с течение на времето
- Гъвкавост и адаптиране към нови условия
- Нетуъркинг и добър екип
- Проектна комуникация и маркетинг
Фокусната група разглежда и общо мнение относно
най-големите пречки пред реализиране на социален
бизнес.
По тази точка участниците се съгласяват, че
основните
предизвикателства
произтичат
от
администрация, бюрокрация и трудности при
оценяване размера на началната инвестиция.
Предизвикателства произтичат и от намирането на
иновативни
печеливши
решения
и
от
обстоятелството, че социалната полза обикновено не
се генерира в кратки срокове.
Учебните модули съдържащи се в тази брошура, имат
за цел да осигурят практически инструмент за
младите ‘YouthCoopers’.
ПРОЕКТЪТ
Контекст

Европейският съюз подкрепа държавите членки за
намаляване на младежката безработица и
повишаване на младежката заетост съгласно общата
цел на ЕС за достигане на 75% заетост за населението
в работоспособна възраст (20-64 години).
Защо е важно ЕС да насърчава младежката заетост?
• Над 3.3 милиона млади хора (на възраст
между 15 и 24 години) са безработни през
2019 г. в ЕС.
• През 2018 г. над 5.5 милиона млади хора (на
възраст между 15 и 24 години) в ЕС нито
работят, нито са ангажирани в образование
или обучение (съкратено наричани NEETs).
• Макар че е намалява – от 24% през 2013 г. до
по-малко от 15% през 2019 г. – младежката
безработица все още е много висока в ЕС (с
върхови стойност от над 30% в някои държави)
и над два пъти по-висока от общата
безработица (под 7%), маскирайки големи
различия между държавите.
• Осигуряването на помощ за навлизане и
оставане на пазара на труда за младите хора
подпомага икономическия растеж и подобрите условия за живот.
• Младите хора са изправени пред специфични
предизвикателства в прехода от училище към
работа. Като новодошли на пазара на труда, за
тях е по-малко вероятно да си намерят работа

•
•

•

или често работят по временни договори или
на непълен работен ден.
Младите хора по-лесно биват съкращавани,
ако икономическият цикъл е слаб.
Нивата на младежка безработица и
неактивност са до голяма степен повлияни от
икономиката, но могат да се причиняват и от
структурни предизвикателства.
Структурните предизвикателства включват
незадоволителни резултати от образованието
и обучението, сегментация на трудовите
пазари, която засяга младите хора, а понякога
– нисък капацитет на публичните служби по
заетост за предоставяне на персонализирани
услуги на млади хора, особено на найуязвимите
(за
повече
информация:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
)

Притесненията относно високия процент на
безработица сред младите европейски поколения
води до преосмисляне на проблема за подобряване
на достъпа на младите хора до пазара на труда чрез
стимулиране
на
самостоятелна
заетост
и
предприемаческо образование в отговор на
ситуацията. Това е очевидно и от знаковата
инициатива на стратегия Европа 2020 „Дневен ред за
нови умения и работни места“, която цели
промотиране на предприемачество, самостоятелна
заетост и иновации [COM(2010) 682 final:18]. През

последните години социалното предприемачество е
основният подход за стартиране на бизнес с цел
икономическа устойчивост и преследване на
социалната мисия на младежки организации, но
моделът на кооперативите не е достатъчно проучен.
В много държави кооперативите не са включени в
училищната програма, така че младите хора нямат
възможност да научат за тази форма на предприятие
по време на обучението си. Съществуващото
стандартно предприемаческо образование и услуги в
подкрепа на бизнеса също пренебрегват модела на
кооперативите. Дори когато кооперативният бизнес
бъде представен на потенциални членове,
промотиращите го често подценяват необходимостта
от изграждане на капацитет, умения за управление на
бизнес и специфично обучение (ILO 2012). Всички
тези пропуски ограничават способността на младите
хора да избират кооперативите като възможност за
собствен бизнес.
Проектът цели прилагането на иновативни практики
за създаване на благоприятна среда, в която младите
хора да се ангажират в местните си общности за
сближаване на младежките организации и света на
кооперативите, като по този начин позволи на
младите хора да се възползват максимално от
модела на кооперативно предприятия.
Общи и конкретни цели
Обща цел:

Промотиране
на
социално
кооперативно
предприемачество сред младите хора като устойчив
бизнес модел за младежките организации и като
инструмент за принос към справяне с младежката
безработица.
Конкретни цели:
- прилагане на иновативни практики за младежка
заетост
в
социално
предприемачество
и
кооперативен бизнес сред европейски организации,
активни в областта на младежта;
- създаване и провеждане на оригинална учебна
програма
за
предоставяне
на
младежките
организации и младежи умения в областта на
социалното кооперативно предприемачество;
- повишава на чувството за инициативност и
социалното кооперативно предприемачество на
млади хора в цяла Европа;
- създаване на модели за обучение и инструменти,
които са използваеми, налични за дублиране и
полезни на европейско ниво за професионалисти,
специалисти в областта на образованието, младежки
организации и асоциации.
Резултатите от проекта се състоят в три учебни
модула, включени в настоящата брошура, базирани
на опита на проектните партньори при предоставяне
на предложения за обучения на целеви групи по
темата на социални кооперативи.

В учебните дейности, организирани за тестване и
подобряване на учебните модели участваха млади
заети лица и обучители от различни местни общности
в Европа. В резултат на това целевата група придоби
знания, инструменти и ключови компетенции,
свързани
със
социалното
кооперативно
предприемачество.
Група от начинаещи млади (на възраст 18-30 години)
социални предприемачи с идея за малък бизнес или
стартирали
малко
предприемаческо
начинание/проект за развитие на общността тестваха
съдържанието в рамките на смесено обучение, за да
стимулират подобряване уменията на целевите групи
по
отношение
на
социално
кооперативно
предприемачество.
Вторият материален резултат е свободно достъпният
учебен портал (E-портал: https://youthcoopsportal.eu)
за провеждане на онлайн обучения и подобряване
уменията за самостоятелна заетост на целевите
групи.
Онлайн порталът е идеално място за обмен на опит и
трансфер на ноу-хау между ментори и обучавани, за
споделяне на подходи и ценни знания относно
различни аспекти от правенето на бизнес,
благодарение на сътрудничеството между експерти
от различни държави и сектори, свързани с
образование в областта на предприемачеството.
Той осигурява динамична учебна среда, която ще
увеличи
възможностите
за
нетуъркинг
на

потребителите. Мултикултурната среда увеличава
междукултурните социални дейности на партньори и
целеви групи, като едновременно с това подобрява
меките им умения.
ПАРТНЬОРСТВО
Проектният консорциум включва 6 организации от
България, Италия, Словакия и Испания.

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. е испанска агенция за
обучение, която промотира, организира и управлява
стажове и образователни програми за млади
студенти, преподавателски персонал, безработни
лица, млади заети лица и организации от цяла
Европа.
Мисията ѝ е да предоставя образователни услуги в
територии, които поради своите икономически,
исторически и социални характеристики дават
възможност за повишаване на кариерните
възможности на бенефициентите.

PROMIMPRESA SRL
Promimpresa srl е частна компания, която предоставя
и промотира образователни услуги. Promimpresa
предоставя услуги на МСП, публични органи,
компании в сектора на производството и услугите в
различни области.
Услугите, предоставяни от Promimpresa, включват:
- Продължаващо образование за предприятия, със
специален фокус върху курсове за изучаване на
чужди езици.
- Учебни програми за безработни лица (т.е.
професионално образование).
- Подбор (агенция по заетост за дейности в областта
на изследователската и развойна дейност,
акредитирана от италианското Министерство на
труда).
- Онлайн курсове (Promimpresa е център за
електронно обучение към университет „Pegaso”).

PRISM - PROMOZIONE INTERNAZIONALE SICILIA –
MONDO
PRISM
подкрепя
социалното,
културно
и
икономическо развитие на територията, на която
работи. Тя изпълнява ролята на квалифициран агент
по развитие, който може да следи и стимулира
прилагане на политиките за развитие, промотирани
от местни и международни органи, по-специално
Европейския съюз, чрез структурни фондове и
програми за директно финансиране, управлявани от
Европейската комисия или нейните изпълнителни
агенции.
Мисията на PRISM е да промотира развитие, което е:
- местно, чрез промотиране на териториална
идентичност и потенциала на местните ресурси;
- базирано на ефективно местно управление и
развитие на социален капитал;
- устойчиво, чрез задоволяване нуждите на
настоящите поколения, без да се рискува
възможността на бъдещите поколения да посрещат
своите собствени нужди.

MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL
Консултантската компания Magenta специализира в
областта на образователни и европейски проекти;
създадена е през 2003 г. и поставя фокус върху
промотиране на равенство между половете и
социално развитие на регионално, национално и
европейско ниво. Целевата ѝ група включва
представители на всички поколения. Работи в
областта на училищното, младежко, ПОО, средно
образование и образование за възрастни, не само
пряко с обучаемите, но и с преподаватели и
специалисти в областта.
Програмите ѝ са съсредоточени главно в следните
области:
- Равенство между половете и превенция на
насилие.
- Социална интеграция.
- Психологическо и физическо здраве: когнитивна
стимулация,
програми
за
емоционална
интелигентност,
проекти
за
социални
способности, коучинг.
- Достъп до пазара на труда и промотиране на
предприемачество.
- Грамотност, придобиване на умения и ключови
компетенции.
- Младежи: социална интеграция, трудова
ориентация, промотиране на предприемачество,

качествено свободно време, здравословни
навици и превенция на злоупотреба с наркотици,
активно
гражданство,
емоционална
интелигентност и социални умения, разрешаване
на конфликти и др.
- Активно стареене.

ЕЦК ООД – ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО
Европейски център за качество е основан през 2001 г.
Първоначално се фокусира върху подкрепа за малки
и средни предприятия при разработване и
внедряване на иновации, както и системи за
управление на качеството съгласно различни
международни стандарти. Но като организация с
разнообразни експертни знания и умения, силен
креативен потенциал и голяма мрежа за
сътрудничество, обхващаща както областта на
образование и изследователска дейност, така и
бизнес сектора, скоро поема отговорности и
инициативи за насърчаване и подпомагане на
сътрудничество и обмен на знания между
образованието (както формално, така и неформално)
и бизнеса.
В рамката на тези инициативи организацията
натрупва експертни познания и формира траен
интерес в работата с младежи и възрастни, особено
по отношение на заетост, подкрепа за активни
политики за пазара на труда и неформално
образование за наскоро завършили и лица, които
навлизат на пазара на труда. Сред ключовите области
в настоящата ѝ дейност са разработване и
провеждане на програми за обучение на бизнес
предприятия и развитие на способности за заетост за
студенти и други лица.

ICEP - INSTITUTE OF EUROPEAN CERTIFICATION OF
PERSONNEL s.r.o.
ICEP sro е създаден през 2009 с централа в
Братислава – Словакия, част от групата W group, която
е лидер с международно присъствие в областта на
инспекционна дейност, оценяване и сертификация,
благодарение на над 15-годишен управленски опит в
сектора.
От 2010 г. ICEP sro е единственият регистриран
собственик на търговската марка ICEP в света. ICEP –
Институт за европейска сертификация на персонала,
се ражда с цел принос към надеждността на
международната система за сертификация и бизнеса
и/или доброволческия труд чрез квалификацията
„оператори“.

УЧЕБЕН МОДУЛ 1 – ОТ СОЦИАЛНА
НУЖДА КЪМ СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ
Учебният модул се фокусира към предоставяне на
умения за идентифициране и анализ на социалните
нужди
в
общностите
на
обучаемите
и
удовлетворяването на тези нужди посредством
стратегии за социална иновация.
Цели на модула
Целите на модула са:
- анализ и разбиране на контекста, в който
обучаемите работят и живеят;
- идентифициране на нуждите и генериране на
бизнес идеи;
- създаване на социални общностни бизнес проекти
чрез аналитични стъпки и стратегическо планиране;
- идентифициране на иновативно решение за
адресиране на общностни предизвикателства;
- използване на цялата информация и материали за
целевите групи на обучението.
Какво е социална иновация?
Социална иновация е ново решение, което може да
бъде продукт, услуга, процес и др., което
едновременно задоволява социалните нужди подобре от съществуващите решения.

Социалната иновация, която се разглежда като начин
за принос към икономическия растеж, като
същевременно промотира устойчивост и адресира
социални предизвикателства, а на предно място в
европейския дневен ред. В цяла Европа има
множество
социални,
икономически
предизвикателства и предизвикателства на средата,
които не могат да бъдат адресирани посредством
традиционните подходи, използвани от правителства,
бизнеса и гражданското общество. Социалните
иновации могат да се осъществяват в рамките на
правителството, стопанския сектор, нестопанския
сектор или пространствата помежду им.
Има много различни дефиниции на социална
иновация. Най-общо казано, социалните иновации
представляват
нови
подходи/решения
за
удовлетворяване на социални нужди. Тези решения
се създават с цел разширяване и засилване на
гражданското общество. Социалната иновация има
междусекторен подход и е универсално приложима.
Социалната иновация се фокусира върху процеса на
иновация, как се случват иновацията и промяната.
Също така е фокусирана върху нови форми на работа
и сътрудничество (бизнес модели), особено такива,
които са насочени към постигане на устойчиво
общество.
Има няколко
иновации:

характеристики

на

социалните










Нови: иновацията трябва да бъде „нова“ поне
за бенефициентите, към които е насочена, но
не е нужно да бъде нова за света.
Удовлетворяват социална нужда: иновациите
се създават с намерение да адресират
социална нужда по положителен или
благоприятен начин.
Практически приложими: за разлика от
социалните изобретения, които са нови идеи и
са все още нереализирани, социалните
иновации са идеи, приложени на практика.
Ангажират бенефициентите: бенефициентите
се ангажират с изпълнение на социалната
иновация или с нейното управление. Това
може да стане и посредством участници,
които пряко подпомагат бенефициентите.
Трансформират социални отношения; не само
въвеждат нови подходи към наглед
непреодолими проблеми, но и успяват да
променят социалните институции, които
първоначално са създали проблема.

Какво е социална икономика?
Социалната икономика се формира от богато
разнообразие от предприятия и организации, като
кооперативи, взаимни дружества, асоциации,
фондации, социални предприятия и институции.

В днешно време се свидетели на появата на нови
икономически модел, който има голямо влияние
върху бъдещето на публичните услуги и нуждите на
общността. Този икономически модел може да се
наблюдава в много области, от околна среда до
образование, от социално подпомагане до
енергетика и др. Този икономически модел
комбинира някои от старите елементи на
икономиката и много нови/иновативни елементи.
Този икономически модел се нарича „социална
икономика“.
Ето някои характеристики на социалната икономика:
 Интензивно използване на разпределени
мрежи за поддържане и управление на
отношение с помощта на широколентова
инфраструктура,
мобилни
и
други
комуникации.
 Размити граници между производство и
потребление.
 Фокус върху сътрудничество и върху повторно
взаимодействие, грижа и поддръжка вместо
върху еднократна консумация.
 Силна роля на ценности и мисии.
Тази икономика присъства в части на публичния
сектор, нестопанския сектор, както и търговски
пазари, макар че най-застъпена е в пространствата на
припокриване на секторите.
Какво е социален бизнес?

Компания, която не разпределя дивиденти и е
създадена с цел адресиране и разрешаване на
социален проблем.
Социалният бизнес е бизнес, който има за цел
адресиране на социална кауза. Инвестицията е
изцяло с визия за принос към социалните нужди на
общността и не само за печалба. Инвеститорът обаче
може да си получи парите обратно след определен
период.
Въпреки че реализирането на печалба не е основната
цел на организацията, организации в сферата на
социалния бизнес могат да генерират печалби. Все
пак устойчивостта на организацията е важна, с
печалбата осигурява точно това. По принцип
социалните бизнеси не могат да генерират печалби,
които надвишават реалната инвестиция.
Лауреатът на Нобеловата награда за мир Професор
Мухамед Юнус предлага вид бизнес, който оперира
на същите пазари като съществуващите бизнеси за
максимизиране на печалби и който съществува за
целите на колективното благо на другите.
През 2016 г. Юнус казва „Социалният бизнес е
бизнес, чиято цел е да адресира и разрешава
социални проблеми, а не да изкарва пари за
инвеститорите. Той е компания без загуби и без

дивиденти. Инвеститорът може да възстанови
инвестицията си, но с изключение на това не може да
се получава печалба под формата на дивиденти за
инвеститорите. Тази печалба остава в компанията и
се използва за разширяване на нейния обхват, за
подобряване на качеството на предлаганите
продукти или услуги, както и за създаване на методи
за понижаване стойността на продуктите или
услугите. Ако ефикасността, конкурентоспособността
и динамиката на света на бизнеса могат да бъдат
използвани за справяне с конкретни социални
проблеми, светът ще е много по-добро място.“
Какво е социален кооператив?
Социалните кооперативи съществуват, за да
предоставят социални услуги, като грижа за деца,
възрастни хора или инвалиди, както и за
интеграция на безработни лица в работната сила.
Социалните кооперативи предоставят услуги от общ
интерес и участват в реинтеграцията, посредством
работа, на работници в неравноправно или
маргинализирано
положение
(инвалиди,
продължително безработни, бивши затворници,
наркозависими и др.). Такива кооперативи са често
срещани в Италия, но съществуват и в други
европейски държави.

След 70-те години се наблюдава появата на нови
видове кооперативи в отговор на нови нужди,
основно в областта на предоставяне на социални
услуги и интеграция на пазара на труда. В някои
държави тези нови видове кооперативи постепенно
придобиват свой собствен правен статут в рамките на
различни наименования, например „социален
кооператив“, „кооператив за социална солидарност“,
„кооператив за социална инициатива“, „кооператив
за солидарност“, както „кооперативна общност за
колективен интерес“, което подчертава значимостта
на този нови феномен в рамките на движението на
кооперативи.
Има няколко характеристики на социалните
кооперативи:
 Изрична мисия в подкрепа на обществения
интерес: най-отличителната характеристика на
социалните кооперативи е, че те изрично
дефинират мисия в подкрепа на обществения
интерес като своя основна цел и преследват
мисията си пряко чрез генерирането на стоки
и услуги от обществен интерес.
 Недържавен характер: Подобно на всички
кооперативи, социалните кооперативи са
недържавни
икономически
единици,
базирани на свободното асоцииране на лица,
независимо от факта, че дейностите, които
извършват, често са финансирани от







държавния бюджет, с оглед на обществения
интерес, който обслужват тези дейности.
Членска
структура
с
множество
заинтересовани лица: Членска структура с
множество заинтересовани лица е модел за
управление, в който различни заинтересовани
лица са или могат да бъдат членове на
кооператива и така могат съвместно да
притежават и по демократичен начин да
контролират предприятието. Тази структура е
иновативен
принос
на
социалните
кооперативи кум развитието на демократично
и участващо управление в отговор на мисията
си за обслужване на обществения интерес и
ефективното ѝ изпълнение.
Съществено представяне на работещите
членове: Съставът на управленската структура
може да варива в зависимост от различните
обстоятелства, но работещите членове трябва
да съществено представени във всички
възможни управленски структури, защото
работниците винаги са едно от основните
заинтересовани
лица
в
социалните
кооперативи, или като доставчици на услуги,
или като бенефициенти на дейности по
работна интеграция.
Липса или ограничено разпределение на
излишък: Тъй като разпределението на
излишък на членовете на кооператива се
прави пропорционално на трансакциите

между тях и кооператива, то представлява
корекция
на
цената
на
сделката.
Неразпределянето
или
ограниченото
разпределяне на излишък в социалните
кооперативи потвърждава, че тяхна основна
цел е обслужване на обществения интерес.

Принципи на кооперативите
Принципите
на
кооперативите
са
посредством
които
кооперативите
ценностите си на практика.

насоки,
прилагат

1. Доброволно и свободно достъпно членство
Кооперативите
са
доброволни
организации,
достъпни за всички лица, които могат да използват
услугите им и имат желание да поемат отговорността
за членство, без дискриминация на базата на пол,
социална, расова принадлежност, политически или
религиозни убеждения.
2. Демократичен контрол на членовете
Кооперативите са демократични организации,
контролирани от своите членове, които участват
активно в определянето на политики и вземането на
решения. Мъжете и жените, които изпълняват ролята
на избрани представители, се отчитат пред
членовете. По принцип членовете на кооператива

имат равно право на глас (един член, един глас), а
кооперативите на други нива също са демократично
организирани.
3. Икономическо участие на членовете
Членовете допринасят равноправно и демократично
контролират капитала на своя кооператив. Поне част
от този капитал обикновено е обща собственост на
кооператива. Членовете обикновено получават
ограничена компенсация за капитала, записан като
условия за членство. Членовете разпределят излишък
за следните цели: развитие на кооператива,
например чрез заделяне на резерви, поне част от
които не се разделят; възнаграждение на членовете,
пропорционално на трансакцията им с кооператива;
както и подкрепа на други дейности, одобрени от
членовете.
4. Автономност и независимост
Кооперативите са автономни, самоиздържащи се
организации, контролирани от своите членове. Ако
сключват споразумения с други организации,
включително правителства, или набират капитал от
външни източници, това се прави, за да се осигури
демократичен контрол от страна на членовете и да се
поддържа автономност на кооператива.
5. Образование, обучение и информация
Кооперативите осигуряват образование и обучение
за своите членове, избрани представители,

мениджъри и служители, за да могат те да
допринасят ефективно за развитието на своите
кооперативи. Те информират обществеността –
особено младите хора и лидерите на мнение –
относно естеството и ползите от сътрудничество в
кооператива.
6. Сътрудничество между кооперативи
Кооперативите обслужват членовете си ефективно и
засилват кооперативното движение, като работят
заедно в рамките на местни, национални, регионални
и международни структури.
7. Грижа за общността
Кооперативите работят за устойчиво развитие на
своите общности посредством политики, одобрени от
техните членове.

Въведение в социален бизнес модел
Социален бизнес модел е структура или рамка,
която даден социален бизнес следва, за да постигне
положителна
промяна,
поддържайки
добра
финансова възвръщаемост.
Организации, които са възприели социалния бизнес
модел, използват инструменти в социалните медии и

поведенчески стандарти за социален нетуъркинг във
функционалните области за комуникиране и
ангажиране на външни аудитории, перспективни
клиенти, служители, доставчици и партньори.
Организациите, които възприемат социален бизнес
модел, в крайна сметка ще демонстрират следните
характеристики:
 Свързани: Служителите ще се ангажират с
взаимодействие в реално време с други
служители и други лица, като клиенти,
партньори, медии и др. В допълнение, те ще
могат да използват различни медийни
инструменти; чат, текстови съобщения,
гласово обаждане, имейл и др.
 Социални: Служителите ще бъдат искрени,
полезни
и
прозрачни
за
външно
взаимодействие. Тъй като печалбата не е
основната цел, те ще могат свободно да
споделят информация относно продуктите или
услугите.
 Присъствие: Гореспоменатите взаимодействия
с клиенти, партньори и др. могат да се случват
в уебсайта на организацията, в социалните
медии или онлайн на друго място.
 Интелигентни: Организациите ще използват
подробен анализ за проверка на връзки,
социални взаимодействия и присъствие; за
измерване на съответните бизнес резултати;
както и редовно ще адаптират и подобряват

практиките си за постигана на повишена
ефективност.

Въведение в Business Model Canvas
Социалният Business Model Canvas е инструмент за
създаване на солиден бизнес модел за вашето
социално предприятие. Той е и инструмент за
сътрудничество, който ви помага да комуникирате
различни бизнес модели със своите заинтересовани
лица и да провеждате брейнсторминг относно нови
такива.
Business Model Canvas успява да направи бизнес
модела прост и лесно разбираем, като улавя
сложността на функциониране на предприятията.
Следователно, той е полезен инструмент за
разбиране на бизнес модела на едно предприятие и
за извършване на иновация на бизнес модел.
Социалните предприятия не са изключение, тъй като
всички организации трябва да генерират достатъчно
приходи, за да оцеляват. Социалното предприятие
обаче има различни дефиниции и характеристики от
тези на бизнес предприятията, така че са необходими
корекции в модела, за да може напълно да се улови
бизнес модела на едно социално предприятие.
Business Model Canvas позволява бизнес моделът да
бъде прост, адекватен и интуитивно разбираем, без

да опростява прекалено сложните аспекти на
функциониране на предприятията (Osterwalder &
Pigneur, 2010 p.15). Моделът се превръща в общ език
за заинтересованите лица при обсъждане на бизнеса.
Моделът има 9 елемента:

Долните въпроси ще ви помогнат да попълните
всички полета във вашия модел.

 Стъпка 1: Клиентски сегменти (Кои са
клиентите? Какво мислят/Виждат/Чувстват/
Правят?)
 Стъпка 2: Предложение за стойност (Защо
клиентите ще купуват или използват това?)
 Стъпка 3: Канали (Как ще промотирате,
продавате и доставяте? Защо? Ще бъде ли
ефективно?)
 Стъпка 4: Обслужване на клиенти (Как ще си
взаимодействате с клиента?)
 Стъпка 5: Потоци на приходи (За какво са
готови да плащат клиентите? Какъв е моделът
на приходи? Тактики в ценообразуването?)
 Стъпка 6: Ключови дейности (Какви ключови
дейности ще изисква вашето предложение за
стойност?)
 Стъпка 7: Ключови ресурси (Какви уникални
активи трябва да има бизнесът, за да се
конкурира?)
 Стъпка 8: Ключови партньорства (Какви
ключови дейности изпълняват ключовите
партньори и не е необходимо да се
изпълняват от вас?)
 Стъпка 9: Структура на разходите (Кои са найважните разходи във вашия бизнес модел?
Как са свързани те с приходите?)

УЧЕБЕН МОДУЛ 2: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
И КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС
Учебният модул „Социално предприемачество и
кооперативен бизнес“ се фокусира върху развитие на
социален
кооператив
и
неговите
основни
характеристики.
Модулът ще представи всички стъпки за създаване на
кооператив, от отговор на социална нужда до
изпълнение на кооперативни услуги.
Цели на модула
Целите на обучението са:
- планиране на социален кооперативен бизнес;
намиране
на
подходящи
партньори
и
заинтересовани лица;
- разбиране на кооперативни финансови модели и
управление;
- използване цялата информация и материали от
обучението с цел прилагането им за целевата група.
Дефиниране на социални проблеми
Първата стъпка на един успешен проект е да решите
какво искате да направите за своята общност. Това до
голяма степен зависи от нуждите на общността.
Вашата
общност
може
да
е
квартала,
класа/училището, малцинствена група, от която сте

част, или група от хора, които споделят същите цели и
др.
Общност се дефинира като група от хора, които
споделят осъзната връзка. Общността, която ще
таргетирате, трябва да бъде идентифициране. Ако
вече не сте идентифицирали своята общност, моля,
отделете 15 минути и използвайте следните въпроси:





Как описвате границите на общността, с която
възнамерявате да се занимавате?
Какви групи от хора живеят или се събират в
общността? Имат ли специални нужди?
Как дефинират/описват себе си членовете на
общността?
Кои са лидерите и комуникаторите в
общността? Има ли специални подгрупи?

След като сте отговорили на тези въпроси, би
трябвало да имате по-ясна картина на целевата си
общност. Сега познавате целта си, затова нека се
фокусираме върху проблемите, които възникват в
тази общност.
Следните въпроси могат да ви помогнат да изготвите
своя списък:
 Кои са основните проблеми във вашата
общност?
 Кой е най-належащият проблем?
 Кой е най-обсъжданият проблем?






Кой е най-трудният за разрешаване проблем
във вашата общност?
Кое изглежда най-лесно за разрешаване?
Има ли дългосрочен проблем?
Има ли нововъзникнали проблеми?

Моля, избройте всички възможни проблеми и нужди
през следващите 30 минути.
Анализ на дърво на проблемите
Сега, когато имате проблем, по който да работите, ще
е полезно да анализирате причините и ефектите от
този проблем, преди да продължим напред.
Има много проста диаграма, наречена „дърво на
проблемите“, която представя обобщение на
съществуващата негативна ситуация. За начало, моля
подгответе бял лист и посочете основния проблем с
центъра, ефектите от проблема в горната част, а
причините – под него.
Това дърво на проблемите ще представлява ситуация
в избраната вече бизнес област.
Моля, следвайте насоките, за да попълните своето
дърво на проблемите:
 Започнете, като посочите основния проблем в
настоящата ситуация.
 Идентифицирайте основни проблеми, които
са свързани с този проблем (посредством





брейнсторминг) и запишете всеки от тях на
отделно картонче.
Определете йерархия на причините и
ефектите: проблемите, които пряко водят до
основния проблем, трябва да се поставят
отдолу, а проблеми, които са пряк ефект от
основния проблем, трябва да се поставят
отгоре.
Свържете проблемите със стрелки, показващи
причинно-следствени връзки.

Ако се нуждаете от допълнителна подкрепа:
➢ Запишете проблема в изречение, като го
напишете по следния начин: „подлог –
сказуемо – допълнение“.
➢ Проблемите трябва да бъдат структурирани
като негативни ситуации.
➢ Всяко картонче трябва да съдържа само по
един проблем.
➢ Проблемите трябва да бъдат съществуващи, а
не бъдещи или въображаеми.
➢ Избягвайте
генерализиране
и
бъдете
конкретни.

Моля, разгледайте примера на дърво на проблемите:

Отделете следващите 60 минути, за да работите по
своя анализ на дърво на проблемите.

Създаване на идеята
За да продължим, ще задълбочим разбирането си за
социалните нужди, върху които искаме да се
фокусираме. В предишните стъпки вече изброихте
своите интереси и социалните нужди във вашата
общност. Моля, отделете минута, за да съпоставите
тези два списъка и да видите дали има обща област,
спомената и в двата списъка.
Ако не можете да откриете преки връзки, намерете
области, които са близки помежду си и по някакъв
начин са свързани от трети страни.






Готови ли сте да работите по-задълбочено по
тази нужда?
Моля, идентифицирайте социалната нужда,
която искате да изпълните.
Какви са характеристиките на пазара, който
избирате?
Има ли конкуренти в областта? Моля,
посочете някои примери?
Какви са вашите специални добавени
стойности?

Моля, използвайте следващите 40 минути, за да
намерите отговори на изброените по-горе въпроси.
Матрица за анализ на заинтересованите лица
След като сте покрили въпросите, следващата стъпка
е да идентифицирате заинтересованите лица.

Заинтересовано лице може да е индивид, група от
хора, институции или бизнеси, които имат съществен
интерес от определен проект.
Трябва да изясним, че има различни видове
заинтересовани лица, като всеки вид има свои
отличителни характеристики:
1. Заинтересовани лица: Лица или институции, които
могат – пряко или косвено, положително или
отрицателно – да повлияят или да бъдат повлияни от
проект или програма.
2.
Бенефициенти:
Всички,
които
биват
облагодетелствани по някакъв начин от реализацията
на проекта. Може да се направи разграничение
между:
(a) Целева/и група/и: Група/организация, която ще
бъде пряко положителни повлияна от проекта на
ниво цел на проекта. Това може да включва персонал
на партньорските организации;
(б) Крайни бенефициенти: Тези, които се
облагодетелстват от проекта в дългосрочен план на
ниво общество или сектора като цяло, напр. „деца“
поради повишените разходи за здравеопазване и
образование, „потребители“ поради повишеното
земеделско производство и маркетинг.
3. Партньори по проекта: Тези, които реализират
проекта в дадена държава (които са също и
заинтересовани лица и могат да бъдат целева група).

След като бъдат идентифицирани заинтересованите
лица по проекта, те биват анализирани. Анализът на
заинтересованите лица може да се извърши
посредством различни инструменти, като SWOT
анализ (силни и слаби страни, възможности и
заплахи), матрица за анализ на заинтересованите
лица, VENN диаграма или Spider диаграма.
Заинтересовано Интереси и Капацитет и
лице и основни как те са мотивация
характеристики повлияни
за промяна
от
проблемите

Възможни
действия
за
адресиране
интереси
на
заинтересованите
лица

Моля, използвайте следващите 30 минути, за да
попълните своята Матрица за анализ на
заинтересованите лица.

SWOT анализ в бизнеса
SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и
заплахи) представлява рамка за идентифициране и
анализ на вътрешните и външни фактори, които могат
да имат ефект върху жизнеспособността на даден
проект, продукт, място или лице.

SWOT анализът е невероятно прост, но много
ефективен инструмент, който да ви помогне да
развиете своята идея за проект. Тъй като SWOT
означава силни и слаби страни, възможности и
заплахи, нека разгледаме всеки от тези елементи.
Силните страни и слабостите са вътрешни фактори 0
неща, върху които имате известен контрол и които
може да промените. Примери включват лицата във
вашия екип, вашите патенти и интелектуална
собственост, местоположението ви и др.
Възможностите и заплахите са външни фактори –
неща, които се случват извън вашата компания, на
пазара. Може да се възползвате от възможностите и
да се предпазите от заплахите, но не можете да ги
промените. Примери са конкуренцията, цените на
материали, финансиране и др.
За да разберете процеса по-добре, нека се упражним
за създаване на собствен SWOT анализ.
Моля, вземете празен лист и начертайте долната
таблица, след което изгответе своя SWOT анализ в
рамките на 30 минути.

Силни страни
Какво правите добре?
На
какви
уникални
ресурси
може
да
разчитате?
Какво виждат другите
като ваша силна страна?

Слаби страни
Какво бихте могли да
подобрите?
В коя област имате помалко
ресурси
в
сравнение с другите?
Какво
биха
видели
другите като слабост?

Възможности
Какви възможности са
отворени пред вас?
От какви тенденции
бихте могли да се
възползвате?
Как
можете
да
превърнете силните си
страни във възможности?

Заплахи
Какви заплахи биха могли
да ви навредят?
Какво
прави
конкуренцията ви?
На какви заплахи ви
излагат слабостите ви?

Подробен социален Canvas Model
Социалните предприятия възприемат бизнес подход
за постигане на своята мисия и изпълнение на
визията си. За да се гарантира траен ефект, те
изискват жизнеспособен бизнес модел.
Социалният Business Model Canvas е мощен визуален
инструмент, който описва как ще достигнете до
своите клиенти, ще им предоставите нещо, което
оценяват, и ще генерирате достатъчно средства, за да
постигнете социален ефект.
BMC ви позволява да визуализирате своя бизнес
модел, да откриете слабости, да тествате дали може
да работи и да създавате нови стратегически
алтернативи.
Алекс Остервалдер и Ив Пиньо, автори на бестселъра
Business Model Generation, дефинират бизнес модела

като логиката за това как една организация създава,
предоставя и улавя стойност.
Бизнес моделът може най-добре да бъде описан
посредством девет основни градивни елемента,
които показват логиката на това как една компания
планира да изкарва пари. Деветте елемента обхващат
четирите основни области на бизнеса: клиенти,
оферта,
инфраструктура
и
финансова
жизнеспособност. Бизнес моделът е като образец за
стратегия, която да се реализира посредством
организационни структури, процеси и системи.
От бизнес идея към бизнес модел
1. Трябва да идентифицирате предизвикателството,
което искате да разрешите или адресирате.
2. Изберете идеята. Това е прототип на решение,
което адресира предизвикателството.
3. Изградете модела. Определете 9-те градивни
елемента.
4. Разкажете историята. Моделът ви дава ключовите
точки, които да използвате при презентиране на
бизнес модела си пред другите.

1. Клиентски сегменти
Елементът клиентски сегменти дефинира различни
групи хора или организации, които дадени
предприятие има за цел да достигне или обслужва. За
да може по-добре да удовлетворява клиентите си,
компанията може да ги групира в различни сегменти
със споделени нужди, поведение или други атрибути.

 За кого създаваме стойност?
 Кои са най-важните ни клиенти?
Бизнес моделът може да дефинира един или няколко
големи
или
малки
клиентски
сегменти.
Организацията трябва да вземе съзнателно решение
кои сегменти да обслужва и кои да игнорира. След
като това решение е взето, бизнес моделът може да
бъде внимателно изграден на базата на ясно
разбиране за нуждите на конкретните клиенти.
Клиентските групи представляват отделни сегменти,
ако:
• Техните нужди изискват и оправдават отделна
оферта
• До тях се достига посредством различни канали на
дистрибуция
• Те изискват различни видове отношения
• Те имат съществено различна доходност
• Имат желание да плащат за различни аспекти от
офертата.
Видове сегменти:
Масов пазар – бизнес моделите, фокусирани върху
масовия пазар, не разграничават различни клиентски
сегменти.
Нишов пазар – бизнес моделите, насочени към
нишови пазари, се грижат за конкретни,
специализирани клиентски сегменти.

Сегментиран – Някои бизнес модели разграничават
пазарни сегменти с леко различни нужди и
проблеми.
Диверсифициран – Организация с диверсифициран
бизнес модел обслужва два несвързани клиентски
сегмента с много различни нужди и проблеми.
Многостранни платформи (или многостранни пазари)
– Някои организации обслужват два или повече
независими клиентски сегменти.
2. Предложение за стойност
Градивният елемент „предложение за стойност“
описва набора от продукти и услуги, които създават
стойност за конкретен клиентски сегмент. То е
причината клиентите да сменяват една компания с
друга. То разрешава проблем на клиент или
удовлетворява нужда на клиент. Всяко предложение
за стойност се състои от избран набор от продукти
и/или услуги, които са съобразени с изискванията да
даден сегмент. Някои предложения за стойност може
да са иновативни и да представляват новаторска
оферта. Други могат да приличат на съществуващи
оферти на пазара, но с добавени характеристики и
атрибути.
 Каква стойност предоставяме на клиента?
 Кой от проблемите на клиента се опитваме да
разрешим?
 Каква комбинация от ползи ще донесем?
 Какви нужди на клиенти удовлетворяваме?

 Какви набори от продукти и услуги предлагаме
на всеки клиентски сегмент?
 Помислете за нещата, които може да кажете,
за да убедите клиентите си да купуват от вас.
Списък с потенциални ценности:
Новост – някои предложения за стойност
удовлетворяват изцяло нов набор от нужди, които
клиентите по-рано не са имало, тъй като не е имало
сходна оферта. Това често, макар и не винаги, е
свързано с технологии.
Представяне – Подобряване на представянето на
продукт и услуга е традиционен начин за създаване
на стойност.
Персонализация – Персонализирането на продукти и
услуги съгласно нуждите на отделни клиенти или
клиентски сегменти създава стойност.
Изпълняване на работата – Стойност може да се
създава просто като се помага на клиент да направи
нещо.
Дизайн – Дизайнът е важен и един продукт може да
изпъкне заради своя изключителен дизайн.
Бранд/статус – Клиентите могат да открият стойност в
простото използване и показване на конкретен
бранд/цена
Бранд/цена – Предлагането на сходна стойност на пониска цена е популярен начин за удовлетворяване на
нуждите на чувствителни към цените клиентски
сегменти.

Намаляване на разходите – Подпомагане на
намаляване на разходите за клиентите е важен начин
за създаване на стойност.
Намаляване на риска – Клиентите ценят намаляване
на рисковете, които правят при закупуване на
продукти или услуги.
Достъпност – Предоставяне на продукти и услуги на
клиенти, които по-рано не са имали достъп до тях, е
друг начин за създаване на стойност.
Удобство/използваемост – Повишаване удобството
или лекотата на използване на нещо може да
създаде съществена стойност.
3. Канали
Градивният елемент „канали“ описва как една
компания комуникира с и достига своите клиентски
сегменти за предоставяне на предложение за
стойност.
Каналите за комуникация, дистрибуция и продажби
представляват интерфейса на компанията с
клиентите. Каналите са допирни точки с клиентите,
които играят важна роля в клиентското преживяване.
 По кои канали искат нашите клиентски
сегменти да се свързваме с тях?
 Какви канали ще използвате за достигане до
вашите целеви клиенти?
 Кои ще бъдат най-ефективни?
 Как ги интегрираме в навиците на клиентите?

 Първоначално се фокусирайте върху каналите,
които е вероятно да бъдат най-успешни.
Каналите обслужват няколко функции, включително:
• Повишаване информираността на клиентите
относно продукти и услуги на компанията
• Спомагане в оценяване предложението за стойност
на компанията
• Възможност за клиентите да закупят конкретни
продукти и услуги
• Предоставяне на предложение за стойност на
клиентите
• Предоставяне на след продажбено обслужване на
клиенти
Видове канали:
Собствени преки: търговски персонал, онлайн
продажби, собствени магазини
Партньорски косвени: магазини на партньори,
търговци на едро
Етапи на каналите:
Информираност. Как повишаваме информираността
относно продуктите и услугите на нашата компания?
Оценка. Как помагаме на клиентите да оценят
предложението за стойност на нашата компания?
Покупка. Как даваме възможност на клиентите да
закупят конкретни продукти и услуги?
Доставка. Как предоставяме предложение за
стойност на клиентите?

След продажбата. Как предоставяме обслужване на
клиенти след продажбата?
4. Обслужване на клиенти
Градивният елемент „Обслужване на клиенти“ описва
видовете отношения, които една компания създава с
конкретни клиентски сегменти. Компанията трябва да
изясни вида на отношението, което иска да създаде с
всеки клиентски сегмент. Отношенията могат да
варират от лични до автоматични. Обслужването на
клиенти се мотивира от следните фактори:
• Привличане на клиенти
• Задържане на клиенти
• Повишаване на продажбите (upselling)
 Какви отношения очаква всеки от нашите
клиентски сегменти да установим и
поддържаме с него?
 Кои сме създали? Колко ни струват? Как се
интегрирани с бизнес модела?
Можем да разграничим няколко категории
отношения с клиенти, които могат да съществуват
едновременно в отношенията на една компания с
конкретен клиентски сегмент:
Персонална подкрепа – Това отношение е базирано
на взаимодействие с хора. Клиентът може да
комуникира с реален търговски представител, който
да му помогне при продажбата или след като
покупката вече е факт.

Специална персонална подкрепа – Това отношение
включва определяне на специален търговски
представител за нуждите на даден клиент.
Самообслужване – При този тип отношение
компанията не поддържа преки отношения с
клиентите си.
Автоматизирани услуги – Този тип отношение смесва
по-сложна разновидност на самообслужване с
автоматизирани процеси.
Общности – Компаниите все повече използват
общности от потребители, за да ангажират настоящи
и потенциални клиенти и да спомогнат връзките
между членовете на общността.
Съвместно създаване – Все повече компании
преминават отвъд традиционните отношения между
клиент и доставчик, за да създават стойност заедно с
клиентите.
5.Потоци от приходи
Градивният
елемент
„потоци
от
приходи“
представлява паричните средства, които една
компания генерира от всеки клиентски сегмент.
Компанията трябва да се запита, за каква стойност е
наистина склонен да заплати всеки клиент?
Успешният отговор на този въпрос позволява на
фирмата да генерира повече от един поток от
приходи от всеки клиентски сегмент. Всеки поток от
приходи може да има различни механизми на
ценообразуване, като фиксирани цени, договаряне,

провеждане на търг, ценообразуване в зависимост от
пазара, обема или доходността.
Вид потоци на приходи:
1. Приходи от сделки в резултат на еднократни
плащания от страна на клиенти.
2. Приходи с повтарящ се характер в резултат на
текущи плащания за предоставяне на предложението
за стойност на клиентите или предоставяне на след
продажбено обслужване.
Социалните предприятия разчитат на микс от потоци
от приходи, за да бъдат финансово устойчиви.
 Какви са основните източници на доходите,
грантовете и даренията, които ще генерирате
в подкрепа на вашата работа?
 В идеалния случай, какъв трябва да е приносът
на всеки източник към общия доход?
 Помислете как ще постигнете устойчив баланс.
Има няколко начина за генериране на потоци от
приходи:
Продажба на активи – Най-популярният поток от
приходи е в резултат на продажба на права върху
физически продукт.
Такса за ползване – Този поток на приходи се
генерира от използването на дадена услуга.
Абонаментни такси – Този поток на приходи се
генерира от продажба на постоянен достъп до услуга.

Отдаване под наем/лизинг - Този поток на приходи се
генерира
от
временно
предоставяне
на
изключително право върху даден актив за определен
период от време срещу възнаграждение.
Лицензиране - Този поток на приходи се генерира от
предоставяне на клиентите на разрешение за
използване на защитена интелектуална собственост
срещу лицензионна такса.
Брокерска такса - Този поток на приходи се генерира
от услуги за посредничество от името на две или
повече страни.
Реклама - Този поток на приходи се генерира от такси
за реклама на даден продукт, услуга или бранд
6. Ключови ресурси
Градивният елемент „ключови ресурси“ описва найважните активи, необходими, за да работи един
бизнес модел. Всеки бизнес модел изисква ключови
ресурси. Тези ресурси позволяват на предприятието
да създава и предлага предложение за стойност, да
достига до пазари, да поддържа отношения със
своите клиентски сегменти, както и да получава
приходи. Ресурсите могат да са човешки, финансови,
физически или технологични. Те могат да са
притежават или използват на лизинг от компанията
или да са придобити от ключови партньори.
 Кои са ключовите ресурси, които притежавате,
или които ще трябва да придобиете или
разработите?

 Кои ресурси ще бъдат най-важни за постигане
на успех?
Ключовите ресурси могат да бъдат категоризирани,
както следва:
Физически – Тази категория включва физически
активи, като производствени съоръжения, сгради,
превозни средства, машини, системи, системи за
точки за продажба, както и мрежи за дистрибуция.
Финансови – Някои бизнес модели изискват
финансови ресурси и/или финансови гаранции, като
парични средства, кредитни линии или стокови
опции за наемане на ключови служители.
Интелектуални – Интелектуалните ресурси, като
търговски марки, права върху интелектуална
собственост, патенти и авторски права, както и бази
данни от клиенти, стават все по-важни компоненти на
силния бизнес модел.
Човешки – Всяко предприятие изисква човешки
ресурси, но хората са особено важни в определени
бизнес модели.
7. Ключови дейности
Има неща, които вашето социално предприятие
трябва да направи, предостави или произведе, за да
може да предостави стойност на клиентите и да има
въздействие.
Градивният
елемент
„ключови
дейности“ описва най-важните неща, които една
компания трябва да направи, за да бъде работещ
нейният бизнес модел. Това са най-важните

действия, които компанията трябва да предприеме,
за да функционира успешно. Подобно на ключовите
ресурси, ключовите дейности са необходими за
създаване и предоставяне на предложение за
стойност, достигане до пазари и поддържане на
отношения с клиенти, както и за генериране на
приходи.
Категории ключови дейности:
Производство – Тези дейности са свързани с дизайн,
направа и предоставяне на продукт в значителни
количества и/или с високо качество.
Решаване на проблеми – Ключовите дейности от този
вид са свързани с предоставяне на нови решения на
проблеми на отделни клиенти.
Платформа/мрежа – Бизнес модели, разработени с
платформа като ключов ресурс, са доминирани от
ключови дейности, свързани с платформа или мрежа.
 Кои са важните за мисията ви дейности, които
трябва да се стремите да изпълнявате?
8. Ключово партньорство
Малко вероятно е вашето социално предприятие да
постигне успех, като работи самостоятелно.
Градивният елемент „ключови партньорства“ описва
мрежата от доставчици и партньори, благодарение
на които бизнес моделът функционира. Кои са хората
и групите, които трябва да ангажирате за постигане
на успех? Каква ценност носят те? Помислете за

основателите, партньорите, доставчиците и др., които
ще повлияят успеха ви как ще работите с тях.
Можем да разграничим четири вида партньорство:
1. Стратегически съюзи между не конкуренти
2. Сътрудничество: стратегическо партньорство
между конкурентите
3. Съвместни начинания за развитие на нов бизнес
4. Взаимоотношения между купувач и доставчик за
гарантиране на надеждни доставки
 Кои са хората и групите, които трябва да
ангажирате, за да постигнете успех?
 Каква стойност ще ви донесат?
 Помислете за основателите, партньорите,
доставчиците и др., които ще повлияят успеха
ви как ще работите с тях.

9. Структура на разходите
Структурата на разходите описва всички разходи за
опериране на бизнес модела. Този градивен елемент
описва най-важните разходи, направени при работа
по
даден
бизнес
модел.
Създаването
и
предоставянето на стойност, поддържането на
отношения с клиенти и генерирането на приходи
водят до разходи. Тези разходи могат да се изчислят
сравнително лесно след дефиниране на ключови
ресурси, ключови дейности и ключови партньорства.

 Кои са основните елементи на разходите при
изпълнение
на
вашата
работа
и
удовлетворяване на нуждите?
 Кои ресурси и дейности са най-скъпо? Как ще
контролирате основните си разходи?
Има два общи вида бизнес модели:
Базирани на разходи – Базираните на разходи бизнес
модели се фокусират върху минимизиране на
разходите, когато това е възможно. Този подход има
за цел създаване и поддържане на възможно найоптимизирана структура.
Структура на разходите, използваща предложения за
стойност на ниска цена, максимална автоматизация и
обхватен аутсорсинг.
Базирани на стойност – Някои компании са по-малко
загрижени за разходите при създаване на бизнес
модел и вместо това се фокусират върху създаване на
стойност.
Структурата на разходите може да има следните
характеристики:
Фиксирани разходи – Разходи, които остават
постоянни независимо от обема на произведените
стоки или услуги.
Променливи разходи – Разходи, които варират
пропорционално на обема на произведените стоки
или услуги.

Икономики на мащаба – Ценово предимство за
бизнеса с увеличаване на производството.
Икономии на обхвата – Ценово предимство за
бизнеса в резултат на разширен обхват на дейности.

Управление на проектния цикъл
„Управление на проектен цикъл” (PCM) е
методологията, възприета от Европейската комисия
като главен подход за управление на проекти и
програми. Основната цел на PCM е да осигури
участващ подход за разработване и управление на
проекти, започвайки от реалните нужди на крайните
бенефициенти на дейностите. Този подход гарантира
високо качество на проектните дейности (които са
съобразени с реалните нужди на целевите групи) и
преди всичко – високо ниво и силна устойчивост на
резултатите и ефекта на проекта. Пълният проектен
цикъл се състои от шест етапа: програмиране,
идентификация,
формулиране,
финансиране,
изпълнение и оценка.
Този цикъл се ръководи от три основни принципа:
 На всеки етап се дефинират критерии за
вземане
на
решения
и
процедури
(включително
изисквания
за
ключова
информация и критерии за оценка на
качеството);




Етапите в цикъла са последователни и са
свързани помежду си;
Новото програмиране и идентификация на
проект започва от резултатите от мониторинга
и оценяването след всяка интервенция
(цикъл).

Етапът на мониторинг и оценяване има за цел да
определи началния контекст, новата основна
ситуация за справяне с нов проект, началното
състояние, което трябва да се подобри, които се
считат за изменени от предходната интервенция.
Проектният цикъл получава името си от процес,
състоящ се от 6 етапа, от планиране до изпълнение,
от първоначалната идея до реализацията.

Programming

Evaluation

Identification

Implementation

Formulation

Financing

Етапи на проектния цикъл
 Програмиране
По време на първия етап се извършват различни
анализи с цел идентифициране на проблеми,
ограничения и възможности, които могат да се
адресират посредством сътрудничество. Целта е да
се идентифицират основните цели и приоритети за
сътрудничество и следователно предоставяне на
адекватна и реалистична рамка за програмиране, в
която могат да бъдат идентифицирани проектите.
Резултатите от оценката на предходни проекти също

се вземат предвид, което осигурява прецедент и
насоки за бъдещи проекти.
 Идентификация
По време на етапа на идентификация се обръща
внимание на значимостта и анализа на проектните
идеи. Важно е проектните идеи да адресират реални
нужди на целевите групи. С тази цел е
препоръчително да се извърши цялостен анализ на
целевите групи, бенефициенти и заинтересовани
лица, като се разгледат и проблемите, пред които са
изправени те. На базата на тези анализи могат да се
идентифицират
потенциални
проекти.
Предварителни проучвания също се извършват на
този етап. В края на етапа на идентификация се
изготвя доклад за идентификация на проекта, който
обяснява логиката и целите за изпълнение на
конкретен проект. Този етап от проектния цикъл
играе най-важната роля по отношение на значимост,
а на него се определя и основната структура на
проекта.
 Формулиране
Подробната проекта идея се изготвя и оценява по
отношение на реализуемост и устойчивост от
бенефициентите и групите от заинтересовани лица.
Избраната проектна идея трябва да отговаря както на
критерия за устойчивост, така и на този за
реализуемост. На този етап се определят проектните
показатели и се разработва логическата рамка.

 Финансиране
На този етап се вземат финансови решения и се
решава дали проектът ще получи финансиране.
Подписват се финансови споразумения, определят се
ангажименти за изпълнение и финансиране на
проекта.
 Реализация
След като проектът е правилно планиран и получи
финансиране, може да стартира реализацията му.
Основни принципи на етапа на реализация са:
Планиране и повторно планиране – по време на
етапа на реализация трябва постоянно да се
използват плана на дейности, бюджета и графика на
дейности; освен това тези документи трябва редовно
да се обновяват в случай на промяна
Мониторинг – постигането на целите трябва да се
гарантира чрез постоянен вътрешен мониторинг
Докладване – изготвят се доклади за напредък
относно професионалната и финансова реализация
на проекта с цел гарантиране, че проектът напредва
безпроблемно към постигане на определените цели.
 Оценка
По време на последния етап, оценката, основната цел
е да се оцени адекватността, постигането на целите,
устойчивостта на постигнатите резултати и ефекта от
проекта. Събраните по време на оценката данни са
полезни както за донора, така и за кандидата, като

могат да се използват в процеси за вземане на
решение в бъдещи програмни периоди като научени
уроци или като нови отправни точки за определяне
на нови приоритети.

Диаграма на Гант
Диаграмата на Гант е инструмент за планиране на
проект, който се използва за представяне на времето,
необходимо за изпълнение на задачите, които
съставляват проекта.
Т.нар. диаграма на Гант е формат за обобщаване,
приоритизиране и представяне на информацията на
дадено дружество по визуален начин. Тя помага за
определяне на логическата последователност от
действия,
очакваната
им
продължителност,
зависимости между дейностите, и осигурява основа
за
разпределение
на
отговорностите
на
ръководството. Когато има изготвена диаграма на
Гант, може да се направи допълнително определяне
на ресурсите и насрочване на разходите.
В диаграма на Гант всяка задача отнема до един ред.
Датите са в горната част под формата на дни,
седмици или месеци, в зависимост от общата

продължителност на проекта. Очакваното време,
необходимо за всяка задача, се представя
посредством хоризонтална линия, левият край на
която маркира очакваното начало на задачата, а
десният – очакваната дата на приключване. Задачите
може да са подредени последователно, паралелно
или да се припокриват. Диаграмите могат също така
да показват зависимости, например, Задача D трябва
да изчака приключването на Задачи А и В, преди да
стартира.
Нека създадем диаграма на Гант посредством
следните стъпки:
 стъпка 1: за всеки очакван резултат избройте
основните дейности
 стъпка 2: разделете дейностите на лесно
управляеми задачи
 стъпка 3: посочете последователност и
зависимости
 стъпка
4:
изчислете
стартиране,
продължителност и приключване на всички
дейности
 стъпка 5: обобщете насрочването на
основните дейности
 стъпка 6: дефинирайте основни моменти
 стъпка 7: дефинирайте експертни знания
 стъпка 8: разпределете задачите между екипа

Моля, използвайте следващите 100 минути за
създаване на вашата диаграма на Гант.
Планиране на бюджет
Вече сте изготвили списък с разходите, когато
работихте по своята матрица LogFrame Matrix,
социалния Business Model Canvas и диаграмата на
Гант. Сега моля, групирайте тези разходи, свързани с
всяка дейност, като използвате следните пера и
бюджети:
 Разходи за персонала
 Разходи за пътуване и дневни разходи
 Други разходи
 Разходи за подизпълнители
 Разходи за оборудване
 Косвени разходи (разходи, свързани с
администрирането
на
проекта
(напр.
компютри, преносими устройства, куриери,
факс, телефон, интернет, поща, наем,
електричество за помещението, където се
извършва бизнеса/проекта, консумативи,
хартия, офис консумативи).
Моля, отделете следващите 90 минути за планиране
на вашия бюджет. Не се колебайте да добавяте други
категории в зависимост от своята бизнес идея.
Използвайте дейността в социалния Business model
canvas.

Стъпка 9: Структура на разходите като основа за
размишление по този конкретен модул.
Допълнете
допълнителни
детайли
относно
разходите, които вече са идентифицирани, като
обърнете внимание на конкретната времева рамка на
дейностите. Трябва да идентифицирате разходите на
базата на ясна продължителност на дейностите. Ако
продължителността на бизнес идеята ви все още не е
дефинирана добре, може да идентифицирате само
разходите за началния етап, който обикновено е 3
години.
Elevator Pitch
Това е кратко описание или представяне на идея,
бизнес или продукт, което обяснява контекста по
начин, който слушателят може да разбере за кратко
време. Тази реч обикновено обяснява целевата група,
нуждите, както представлява и как се прави. В
допълнение към идеята говорещият трябва да
спомене и собствените си умения и цели и защо е
ценна част от екипа, реализиращ идеята.
Този elevator pitch не трябва да съдържа всички или
да съдържа само посочените по-горе компоненти.
Може да сте гъвкави, ако вярвате, че допълнителната
информация би помогнала. Не забравяйте винаги да
включите поне идеята, бизнеса или продукта и
тяхната ценност.

За да упражните и подобрите своята реч, моля,
направете следните упражнения в рамките на
следващите 45 минути.
 Стъпка 1: Изберете какво искате да споделите
- конкретен социален бизнес проект, който сте
организирали, който сте участвали или сте
следвали;
- вашата организация, бизнес план или
компания
 Стъпка 2: Създайте кратка презентация, която
включва част от елементите на elevator pitch,
споменати по-горе.
 Стъпка 3: Създайте своя реч, която отнема
около 30 секунди.
 Стъпка 4: Практикувайте речта си пред поне 5
различни човека.

УЧЕБЕН МОДУЛ 3: ОБУЧЕНИЕ ПО МЕКИ УМЕНИЯ ЗА
МЛАДИ ОБУЧАЕМИ В COOP
Този модул има за цел да насърчи младите
работници да развият отношения и умения,
необходими за управлението на кооператив.
Водещите основатели на социални кооперативи са
социални предприемачи, които действат като агенти
на промяна, като колективно преследват постигане
на социална цел.
Успехът на един социален кооператив зависи от
интереса, способността и капацитета на хората да
реализират желаната промяна, използвайки своята
инициативност и предприемачески дух, за да
превръщат идеите в действия, като си сътрудничат.
Цели на модула
Целите на обучението са:
- развитие на междуличностни умения за
взаимодействие в група;
- откриване (и подпомагане) на предприемаческите
умения на членовете;
- прилагане на принципи и ценности за
сътрудничество в планираните бизнес дейности;
- превръщане на идеите в действия посредством
групово вземане на решения;

- използване на цялата информация и материали за
обучението в ежедневната си работа и с хората, с
които работят.
Самостоятелно обучение
Хората непрекъснато учат, всеки ден, навсякъде.
Ежедневните преживявания с колеги, семейството,
медиите и др. повлияват средата на обучаемите и са
основа за самостоятелното обучение.
Самостоятелното обучение е образование, което е
отвъд ограниченията на традиционна учебна среда
като университет, училище, училище или колеж. То е
образование, което се случва в ежедневието ни или в
рамките
на
образователни
проекти,
които
предприемаме, за да се самообразоваме.
Често самостоятелното обучение включва научаване
на неща, без да осъзнаваме процеса на научаване.
Това може да включва намиране на информация
онлайн, от филм, видео, от пряк контакт с друг човек
и др.
Има 3 вида учебни подходи:
неформален и формален.

самостоятелен,

Самостоятелното обучение се случва в ежедневието,
в семейството, на работното място, в общности и
чрез интереси и дейности.

Неформалното обучение се придобива в допълнение
или като алтернатива на формалното обучение. В
някои случаи то също е структурирано според
образователни и обучителни норми, но е по-гъвкаво.
Провежда се в общностна среда, на работното място
и чрез дейности на граждански организации.
Формалното обучение се провежда в образователни
и обучителни институции. То се признава от
съответните национални органи и за него се издават
дипломи и квалификации. Формалното обучение е
структурирано съгласно образователни норми като
учебни програми, квалификации и изисквания за
преподаване и учене.

Самостоятелно обучение

Неформално обучение

Формално обучение

Коучинг подход и инструменти
Коучинг подход е целенасочено използване на
подходящи за трансфер елементи от коучинг в
разговорни контексти, където те биха били
подходящи и полезни. Този подход осигурява друга

възможност за ръководене. В днешно време
ефективните лидери използват този подход и
неговите практики в своите лидерски програми.
Петте принципа на Ериксон
1. Хората са OK:
Човешките същества навсякъде са ОК!
2. Хората имат реални ресурси:
Те имат много повече възможности, отколкото
си мислят!
3. Всеки човек има положително намерение:
Дори и ако положителното намерение е
скрито, то може лесно да бъде открито.
4. Хората дават най-доброто:
Те правят най-добър избор всеки ден на
базата на това, което знаят за живота досега.
5. Промяната е неизбежна:
Независимо колко е трудно, ние се учим,
израстваме и се променяме. Така нашият
жълъд става дъб.
Трябва да се фокусираме върху настоящето и
желаното бъдеще, а не върху миналото.
•
•
•

Положително формулиране.
Израства това, върху което се фокусирате.
Решението не се интересува как е възникнал
проблемът.

•
•

Кога навлизаме по-дълбоко в миналото?
Намиране на положителни ресурси.

При коучинга е важно да задаваме правилните
въпроси. Въпроси, които карат хората да се замислят.
Ето няколко съвета как да задавате правилните
въпроси. Въпроси относно:
• Цели
• Решения: начини, възможности
• Справяне: Как се справяте със ситуацията/ кой
може да ви помогне/ какво ще ви помогне да
се справите?
• Мащаб/мярка
• Миналото като положителен ресурс.

Моля, имайте предвид, че въпросите относно целите
трябва да следват правилото SMART:
Специфични
Измерими
Постижими
Реалистични
Навременни
За да упражните техниката си за задаване на въпроси,
моля, отделете време, за да запишете 10 коучинг
въпроси.
Коучинг инструмент „кръг на баланса“
Този инструмент помага при решаване на проблем
или размишление по важна тема по различен начин.
 Стъпка 1: Изберете проблем или тема, по
който искате да работите.
 Стъпка 2: Кое е първото нещо, което може да
направите, за да постигнете целта си?
 Стъпка 3: Кога ще го направите?
 Стъпка 4: Колко сигурни сте? (напр. 90%)
 Стъпка 5: Какви ползи ще получите?
 Стъпка 6: Ако го направите, какво ще бъде
различно?

Паспорт на компетенциите
Позволява ви да се запознаете с основните
компетенции
по
отношение
на
социално
предприемачество и организационно управление,
както и да идентифицирате тези, които трябва да
развиете.

Преди да продължим с паспорта на компетенции,
нека идентифицираме някои социални и граждански
компетенции, дефинирани от Европейската комисия.
Персонални и социални компетенции и придобиване
на умение за учене
Персоналните
и
социални
компетенции
и
придобиването на умение за учене представляват
способност за вглеждане в себе си, ефективно
управление на време и информация, работа с другите
по градивен начин, устойчивост и управление на
процеса на обучение и кариера. Те включват
способност за справяне с несигурност и
комплексност, придобиване на умение за учене,
подкрепа
на
физическото
и
емоционално
благоденствие, поддържане на физическо и умствено
здраве, както и способност за водене на ориентиран
към здравето и бъдещето живот, акцент върху и
управление на конфликти във включващ и подкрепящ
контекст.
Компетенция за гражданство
Компетенцията за гражданство е способност за
действие като компетентен гражданин и пълно
участие в гражданския и социален живот на базата на
разбиране на социални, икономически, правни и
политически понятия и структури, както и глобални
развития и устойчивост.

Компетенция за културно съзнание и изразяване
Компетенцията за културно съзнание и изразяване
включва разбиране и уважаване на креативното
изразяване и комуникиране на идеи и значение в
различни култури и чрез изкуство и други форми на
изразяване. Това включва ангажиране в разбиране,
развитие и изразяване на собствените идеи и чувство
за място или роля в обществото по различни начини
и в различни контексти.
Компетенция за предприемачество
Компетенцията за предприемачество се отнася до
капацитета за действия на базата на възможности и
идеи и до трансформирането им в ценност за
другите. Базира се на креативност, критично мислене
и решаване на проблеми, поемане на инициатива и
упорство, както и способност за работа в екип с цел
планиране и управление на проекти, които имат
културна, социална или финансова стойност.
 Отделете
време
да
помислите
за
компетенциите, които притежавате, както и за
тези, които трябва да развиете.
7 ключови умения
предприемачи

на

успешните

социални

Креативност
и
иновация:
За
социалните
предприемачи интуицията за намиране на бизнес
възможност в произволни обстоятелства не е

достатъчна; те трябва също така да разработят
креативни
решения
за
адресиране
на
несправедливост. Това често се прави чрез
нестандартно мислене.
„Ако винаги правиш това, което си правил, винаги ще
получаваш това, което винаги си получавал“ Албърт
Айнщайн
Оптимизъм: Социалните предприемачи са уверени,
че могат да постигнат смела визия, дори когато много
хора се съмняват в тях. Те имат силно чувство за
ефективност и вяра, че могат да контролират и
променят обстоятелствата.
„Всеки ден дава на човека надежда за ново утре“
Херман Дж. Щайнхер
Лидерство: Социалните предприемачи поемат
инициатива и предприемат действия за разрешаване
на проблеми (вместо да се оплакват какво не е
наред).
„Добрият лидер вдъхновява хората да вярват в него,
страхотният лидер вдъхновява хората да вярват в
себе си“. Елеанор Рузвелт.
Устойчивост на трудности, предизвикателства,
предизвикателства и провали. Когато нещата се
провалят, социалните предприемачи използват

възможността. Те просперират в най-големите бури.
Гледат на провала като на ценна обратна връзка.
„Падни седем пъти, изправи се осем“. Японска
поговорка
Решителност: Това е комбинация от упоритост, страст
и усилена работа – безотказния стремеж за постигане
на цели и ангажименти за изпълнение на задачата.
„С течение на времето решителността е това, което
разграничава плодотворните животи от безцелните“.
Джон Ортберг
Емоционална
и
социална
интелигентност:
Социалните предприемачи трябва да са добри в
свързване с другите и изграждане на силни
отношения.
„Знанията идва с учене. Мъдростта идва с живота“.
А.Д. Уилямс
Емпатия: Социалните предприемачи могат да се
поставят на мястото на другите и да си представят
гледна точка, различна от своята собствена; това е
едно от най-ценните качества за разбиране нуждите
на другите.
„Бъди някой, който кара всеки да се чувства като
някой“. Брад Монтаг

Комуникация, сътрудничество и екипна работа
За ефективна комуникация и сътрудничество при
работа в екип, Едуард де Боно е разработил
ефективна и иновативна методология: Шестте
мислещи шапки.
Методът на шестте мислещи шапки дава възможност
на една група да планира мисловните процеси по
подробен и структуриран начин и така да мисли поефективно заедно.
Предпоставката, на която е базиран методът, е че
човешкият мозък мисли по няколко различни начина,
които могат да бъдат умишлено предизвикани и
следователно планирани за използване по
структуриран начин за разработване на тактики за
мислене относно конкретни проблеми. Де Боно
идентифицира шест различни посоки, в които може
да бъде предизвикан мозъкът.
Бяла шапка: с тази шапка се фокусирате върху
наличните данни. Разгледайте информацията, с която
разполагате, анализирайте минали тенденции и
вижте какво можете да научите от тях. Търсете
пропуски в знанията си и се опитайте да ги запълните
или да ги разберете.
Червена шапка: когато „носите“ червената шапка, вие
разглеждате проблемите, като използвате своята

интуиция и шесто чувство, емоции. Също така,
помислете как другите биха могли да реагират
емоционално. Опитайте се да разберете отговорите
на хората, които не познават напълно вашата логика.
Черна шапка: използвайки мисленето на черната
шапка, разгледайте потенциално негативните
резултати от дадено решение. Огледайте го
внимателно. Опитайте се да видите защо то може да
не проработи. Това е важно, защото подчертава
слабите места на един план. Позволява ви да ги
елиминирате, промените или да подготвите мерки а
избягването им.

Жълта шапка: тази шапка ви помага да мислите
положително. Именно оптимистичната гледна точна
ви помага да видите всички ползи от решението и
неговата стойност. Жълтата шапка ви помага да
продължите, когато всички изглежда мрачно и
трудно.
Зелена шапка: зелената шапка представлява
креативност. Именно с нея развивате креативни
решения на даден проблем. Това е свободен начин
на мислене, в който няма много критика на идеи.
Синя шапка: тази шапка представлява контрол на
процес. Носи се от хората, които например
председателстват срещи. Когато сте изправени пред
трудности поради липса на идеи, може да насочите
дадена дейност към мислене с зелена шапка. Когато
са необходими планове за извънредни ситуации,
прилагайте черната шапка.
В началото на срещата всеки носи синя шапка, за да
се обсъди как ще се проведе срещата и за да се
определят общите и конкретни цели. След това
дискусията може да се насочи към червена шапка, за
да се съберат мнения и реакции към проблема. Този
етап може да се използва и за определяне на
ограничения за реалното решение, като кой ще бъде
засегнат от проблема и/или решението. След това
дискусията може да премине към (жълта и) зелена

шапка за генериране на идеи и възможни решения.
След това дискусията преминава между бяла шапка
като част от разработване на информация и черна
шапка за критики на определеното решение.

Заключение
Партньорството по проект YuothCoops
започва в началото на 2018 г. в отговор на
европейския приоритет за промотиране на
образование за предприемачество и
социално предприемачество сред младите
хора.
В момента считаме, че социалният
кооператив е идеалният бизнес модел за
осъществяване на устойчива инвестиция,
изпълнение и ефективност.
След 2 години работа в Европа и в света,
силно засегнати от новите предизвикателства,

предизвикани от пандемията от COVID,
непознати и немислими преди, резултатите
от нашата работа засилват още повече
валидността на нашите предпоставки и
постигнатите от нас резултати.
Днес сме изправени пред важна
икономическа криза, която рискува да
пренебрегне младите хора, да концентрира
икономическата стойност и сила в ръцете на
малко на брой хора и да доведе до
недостатъци за местни региони.
Социалните кооперативи представляват
огромен потенциал, който да стимулира и
ангажира младите хора да участват в този
предизвикателен момент.
Това, което всички ние, обучители, работници
в областта на младежта и начинаещи
предприемачи, научихме в последните
месеци, е, че адаптивността, бързото
реагиране на нови нужди, иновацията и
социалната отговорност са основни
изисквания за бъдещи работници и
предприемачи.

А принципите за демокрация, социално
включване, активно учене, устойчивост и
адаптивност, които са основа за кооперативен
бизнес, предлагат устойчив път в тази посока.
Интересът към социално отговорни бизнеси
открива с ценностите на социалните
кооперативи устойчив модел.
Ценностната ориентация на един бизнес
винаги е по-оценявана. Услугите и продуктите
трябва да имат социално въздействие, трябва
да оказват влияние върху средата чрез
положителна промяна.
От друга страна, една гъвкаво работеща
организация не само е възможна, но и в
някои случаи единствената постижима опция.
Автономността, свободата и ориентацията
към цели са основа за интелигентна и гъвката
работа и основно изискване за
кооперативния модел.
Търсенето на иновативно решение и
поемането на инициатива са силна мотивация

за младите хора, както и социална нужда
сами по себе си.
Търсенето на нов баланс и подобряване
качеството на живот се споделят от млади и
не толкова млади работници и граждани.
Принципът на „взаимно обучение –
сътрудничество между кооперативи“ създава
икономики на мащаба и е инструмент за
стимулиране на управленски капацитет и
развитие на умения.
В заключение, кооперативът се дефинира
като „автономна асоциация на лица,
доброволно обединени за постигане на
своите общи икономически, социални и
културни нужди и стремежи посредством
съвместно притежавано и демократично
контролирано предприятие“.
Те са собственост и под контрола на своите
членове, които вземат решения по
демократичен начин. Тези членове могат да
бъдат работници, производители,
потребители или клиенти според вида на
кооператива.

Това прави модела на кооператива поустойчив и повече от всякога удачен за
подобряване и използване.
Чрез съдържанието на учебните модули в
настоящата брошура ние имаме за цел да
промотираме социалните кооперативи като
важни участници в настоящата и бъдеща
европейска икономическа организация и
процес на иновации.
Цялостната оценка на дейностите
YOUthCOOPs, учебните дейности с ментори и
преподаватели, смесената мобилност с
начинаещи предприемачи и тестването на
онлайн платформата демонстрира
удовлетвореност на респондентите от
планирането, организацията и изпълнението
на дейностите.
Респондентите потвърждават, че обхванатите
теми и практически упражнения по време на
мобилността са сред основните знания, които
младите предприемачи трябва да
притежават, за да създадат устойчиво
социално предприятие.

Теоретичното съдържание, в комбинация със
стратегиите за самостоятелно обучение и
прякото участие на социални партньори и
предприемачи, повишава мотивационния
ефект на дейностите и води до очакваните
резултати.
Партньорите силно вярват в потенциала на
постигнатите резултати и в интеграцията на
съдържанието на онлайн платформата:
www.youthcoopsportal.eu
Порталът представлява не само място за
съдържание за учебните модули, но и
свободно достъпно пространство за среща на
млади хора и ментори и за принос в една
„кооперативна“ система.
Международното измерение и различния
опит на участващите ментори гарантират
многообразие на подхода и обхващат широк
набор от нужди за менторство. В допълнение,
платформата осигурява идеалното
пространство за нетуъркинг.
В края на един дълъг, плодотворен и смислен
процес, ние благодарим на всички партньори,

които работиха усърдно по проекта; фокус
групите в различните държави, които ни
помагат от началото на проекта да
анализираме реалността.
Огромно благодаря и на менторите за техния
принос към съдържанието на модулите и за
тестване на резултатите.
На последно място, бихме искали да
благодарим на младите предприемачи, които
участваха във финалната смесена мобилност:
със своето участие, ентусиазъм, идеи и
обратна връзка те придадоха смисъл на
усилията през последните две години.
Очакваме да промотираме техните истории
като примери за успешни кооперативи.
Следете страницата и социалните канали на
проекта, защото предстоят новини.
Нищо от това не би било възможно без
програма Еразъм+. Изразяваме нашата
благодарност за получаването на гранта,
който направи разработването на проекта
възможно.

Казуси
В тази част ще откриете успешни примери от
партньорските държави.

Campoastur

Този
коопе
ратив
е
основан през 2012 г. и се състои от няколко различни
агро-кооперативи в региона Астурия: AACOMASI,
Cooperativa Agropecuaria de Cangas del Narcea,
COSEA, COASTUR, la Oturense и Unión Ganadera de
Tineo. Официално започва да функционира през
2013 г. Основната му цел тогава и сега е да отговори
на нуждите в аграрния сектор през последните 20
години, произтичащи от всички промени в
обществото. Иска да подчертае значимостта на
производството и дистрибуцията на земеделски
продукти, гарантирайки справедлива цена за всички
и устойчиви практики.
За повече информация: http://campoastur.es/

Central Lechera Asturiana
Макар че събирането е направено в предходни
години, кооперативът е основан като такъв през 1969
г. След това той непрекъснато се разраства и
предоставя млечни продукти не само на регион
Астурия, но и да останалата част от Испания.
Превръща се в една от най-големите компании в
Европа. Основните функции на кооператива са да
поддържа естествените фактори на продуктите, да
гарантира устойчивостта на средата – основно за
животните, които произвеждат продукцията му –
както и да гарантира, че фермерите получават
справедливо възнаграждение за своята работа.
Всичко това прави продуктите му изключително
качествени, а кооперативът е една от най-големите
компании в Испания.
За

повече

https://www.centrallecheraasturiana.es/es/

информация:

Cooperativa de enseñanza del Principado
Този кооператив е създаден в името на равенство в
образованието, равни възможности за всички и
стимулиране на включване и солидарност сред
учениците. Той е основан като кооператив през 1979
г., но в предходните години вече функционира като
частно училище. Предлага начално до средно
училищно образование (до 16-годишна възраст) и
има програма на английски език, предлагана от
Trinity College.
За

повече

https://www.colegioprincipado.es/

информация:

Учебен кооператив Santa Maria De Los
Angeles – Малага

Училището F.P. Sta. María de los Ángeles е
образователен
кооператив,
формиран
от
преподаватели, чиято цел е образование на всички
нива. Това е училище-кооператив, предвидено да
действа като място за сътрудничество между учители,
семейства и ученици за обучение на лица, способни да
дават креативни отговори, с цел солидарно
изграждане на един по-свободен и справедлив свят.
Училището е политически, икономически и религиозно
независимо. Чрез развитието си в частния сектор, то
предоставя публично образование. Кооперативите
имат принципи и ценности, които ги правят най-добрия
икономически модел за постигане на по-справедливо и
устойчиво общество. Хората, които работят в
кооператива, имат етичен ангажимент за честност,
прозрачност, социална отговорност и грижа за другите.
Произходът на кооперативите е нуждата от
сътрудничество за достъп до споделени ползи и

подобряване състоянието на лицата, които са част от
този проект.
За
повече
информация:
https://santamariadelosangeles.es/filosofia/

Мрежа хлебни къщи

Мрежа хлебни къщи е първото партньорство в
България между социо-културен център и социална
фурна, която подкрепя и работи с лица със
специални нужди и уязвими групи. Основният
инструмент за въздействие е общностното правене
на хляб, в което участниците „месят, за да смесят“.
Те преминават през всички стъпки на направата на
ръчен хляб с квас, добавяне на брашно, месене,
оформяне на фигури от тестото. Чрез дейностите
участниците не само правят хляб, но и създават
приятелства, споделят истории и мисли, създават
музика и поезия. Общата мисия на мрежата е да

вдъхновява лица и общности по света да откриват и
развиват своя креативен потенциал и да си
сътрудничат независимо от пол, възраст, етническа и
религиозна принадлежност – чрез колективното
правене на хляб, съпътстващото го изкуство и
устойчивото земеделие, като процесът позволява на
общностите да развиват свои общностни културни
центрове и общностни пекарни за гражданско
участие.
За
повече
http://www.breadhousesnetwork.org/

информация:

Благичка – ресторант с нулеви отпадъци

Благичка е първият български ресторант с нулев
отпадък, който наема младежи в неравностойно
положение, които да работят и готвят вкусна храна с
местни съставки. Ресторантът обединява любовта

към храната, вярата в младото поколение,
здравословните избори и стремежа към генериране
на нулев отпадък. Ресторантът отваря през 2019 г., а
преди това съществува компания (Благичка – кухня с
кауза) със същата мисия. В Благичка може да
намерите сладки мъфини, различни торти, бисквити,
кремове, плодови салати, браунита и др.
Компанията работи с доставчици, които носят
съставките без пластмасова опаковка. Пазаруването
става със собствени кутии и торби.
За повече информация: https://blagichka.com/

Nueva Via

Nueva Via се ражда от любовта към сладкото на
млада дама, която страда от непоносимост към

храни. Собственикът на компанията, Диана
Самолейова, започва да има тези здравословни
проблеми, когато е само на 16 години, и тъй като по
това време на пазара липсват качествени продукти,
тя започва да експериментира и да създава свои
собствени здравословни торти. Идеята за създаване
на бизнес за сурови десерти узрява, когато Диана е
на 18. Една година по-късно тя отваря първата
„сурова“ сладкарница в Братислава. Екипът се състои
от 6 млади служители. Една от ценностите на
компанията е създаване на работна среда, в която
всеки прави това, което хареса, за да демонстрира
своя потенциал. Следователно, работата им е и
тяхно хоби. Всички рецепти, както и финалната визия
на тортите, се измислят от персонала на компанията.
Всички вкусове, дизайни и идеи се раждат в главите
на 6-мата партньори. Най-голям акцент се поставя
върху качеството. Използват се само продукти с найвисок качество. В продуктите няма глутен, лактоза,
бяла захар, маргарин или изкуствени оцветители.
Всички тези усилия и внимание към детайла се
отплащат и през 2018 г. компанията увеличава
своята печалба с 90%. Тенденцията продължава и
през 2019 г. Въпреки засиления интерес към
продуктите и бързото нарастване на печалбата,
Nueva Via предпочита постоянно, но поетапно
разширяване на своята дейност, което няма да
повлияе качеството.
За повече информация: www.nuevavia.sk

KRASPLAST s.r.o.

Социалното предприятие KRASPLAST s.r.o. е
компания, основана през 1993 г. В началото
основната дейност на компанията е обработка на
пластмасови материали. Като най-голям свой успех
компанията счита своята регистрация (през 2003 г.)
като социално предприятие, фокусирано върху
подкрепа за хора с увреждания. Производството се
фокусира върху класификация и обработка на
технологични пластмасови отпадъци. В рамките на

дейността има и поточна линия за леки пластмасови
компоненти, която изисква ръчни умения. И това е
област, в която компанията дава шанс на лица с
увреждания. Мотото на компанията е „Нека дадем
на хората с увреждания шанс да работят и да се
интегрират в обществото!“
За повече информация: www.krasplast.sk

Molti Volti

През 2014 г. група приятели с различен културен
опит, преживявания и социален профил от 8
различни държави – Сенегал, Замбия, Афганистан,
Бангладеш, Франция, Испания, Гамбия и Италия,
създават пространство, проектирано и структурирано
така, че да предлага достойнство, гражданство и
ценност в разнообразието. Така Moltivolti се ражда
като модел за социално предприятие, базирано на
отношение, лаборатория за представяне на ново
общество, където обменът в многообразието е
основа за развитие. Проект, тясно свързан с квартал
Баларо в Палермо, който се разраства в унисон с
цветния оживен пазар с млади и нови граждани.
Moltivolti е ресторант със сицилианско-етническа и

популярна кухня и co-working пространство,
посветено на третия сектор. Две различни области,
които съжителстват в синергия, печалбата, която
поддържа нетърговско дружество, но от която то
извлича енергия и значение. От интеграция към
взаимодействие, кухнята като метафора за нова
рецепта за домашно партньорство и подкрепа за
развитие.
За повече информация: https://moltivolti.org/en/

Образование

и

промотиране

на

социални

кооперативи в Турция
Тази статия съдържа интервю с г-жа Рабия Гьокчен
Мерт Коркмаз, експерт в Министерството на
търговията,

която

говори

за

състоянието

на

социалните кооперативи в Турция. В нея тя споделя
реалното състояние на тези компании и как те
започват с идеята за „обучение за социални
кооперативи“. Обяснени са и различните дейности в
рамките на това обучение, както и основната цел:

разпространение на социалните

кооперативи

в

цялата страна.
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WC
MS_651207/lang--en/index.htm
Статия относно международен трудов преглед
(1921-1965)
Тази статия, написана от Жан Оризе, се съдържа в
международен трудов преглед (1921 – 1965) и говори
за кооперативното движение и неговите ползи за
благоденствието на работниците. Тя дава ясна
представа за това как се е зародило движението и е
чудесна основа за съпоставка с настоящата ситуация.
Orizet, Jean, "The co-operative movement and the
welfare of the worker", International Labour Review,
64:1,

1951,

p.1-23.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(195
1-64-1)1-23.pdf
Кооперативи и алтернативни хранителни мрежи
в Италия. Дългият път към социална икономика
в земеделието.
Тази статия анализира кооперативното движение в
Италия със специален фокус върху земеделския

сектор и появата на нови модели на социални
кооперативи през последните десетилетия на 20 век.
Авторите

разглеждат

различните

етапи

на

социалните кооперативи в Италия след края на
Втората световна война и до днес, показвайки как
движението е променило своя фокус и начин на
работа.
Fonte, Maria and Ivan Cucco (2017). “Cooperatives and
alternative food networks in Italy. The long road towards
a social economy in agriculture”. Journal of Rural
Studies.

Volume

53,

July

2017,

p.

291-302.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0
743016717300979
Икономика на социална солидарност в Барселона:
Кооперативът ECOS
Тази статия описва кооператив, базиран в Барселона,
който работи с други малки и нови кооперативи,
подпомагайки техния растеж. Най-просто казано,
ECOS е кооператив на кооперативи, кооператив от
второ ниво.
https://cooperativecity.org/2019/04/25/social-solidarityeconomy-in-barcelona-the-ecos-cooperative/

Фермерски кооперативи и социалната икономика:
Испания
Този документ показва ролята на кооперативите на
фона на новите социални изисквания, като взема
предвид принципите им на функциониране и новата
концептуална рамка, в която участват, но със
специален

фокус

върху

Испания.

Авторите

анализират основните промени във фермерските
кооперативи в Испания през последните години и
сериозното развитие и растеж.
Juliá Igual, Juan Francisco and Sergio Mari-Vidal
(2002). Farm Cooperatives and the Social Economy:
The

Case

of

Spain.

https://www.researchgate.net/publication/46534612_Far
m_Cooperatives_and_the_Social_Economy_The_Case_
of_Spain

YOUTH COOPS: PROMOTING SOCIAL
AND COOPERATIVE
ENTREPRENEURSHIP AMONG YOUNG
PEOPLE

