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Провеждане на информационна среща за представяне и популяризиране на 

социалното предприемачество 

Община Завет продължава с изпълнение на дейностите по проект  „Развитие на 

социалното предприемачество в община Завет“ по Административен договор № 

BG05M9OP001-2.010-0328-С01/16.05.2018 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

С изпълнението на проект  „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“  се 

даде възможност на представители от целевите групи да възобновят трудовите си навици и 

рестартират трудовата си кариера. Предоставена им бе възможност да придобият 

професионален опит в реална работна среда, като им се осигури заетост за период от 12 

месеца, както и създаване на условия за задържането им на работа в предприятието след 

изтичането на проекта.  

Една от важните цели по проекта е да се генерира обществен интерес към социалното 

предприемачество и да се популяризират услугите, които са ключов елемент от развитието 

и функционирането на създаденото по проекта социално предприятие.  

Дейностите по проекта са от централно значение за изпълнението на общата и специфични 

цели на проекта, защото единствено споделянето на получените резултати от дейностите 

пред широката общественост, може да допринесе за ускореното развитие на социалната 

икономика и създаването на по-голяма заетост за лица от уязвими на пазара на труда групи.  

С цел популяризиране на социалната икономика и социалната предприемачество, Община 

Завет предвижда да организира информационна среща, на която да бъдат представени 

резултатите от проекта - изграденото социално предприятие, разкритите работни места и 

услугите, които се предлагат. Участниците ще бъдат мениджъри, ръководители и 

собственици на фирми, които биха могли да се заинтересоват от прилагане на модела на 

социалната икономика и в техните организации. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата 

пред развитието на социалното предприемачество и ще бъдат набелязани мерки за бъдещи 

действия, свързани с разпространението на добрите практики от проекта. По този начин ще 

се осигури форум за конструктивна комуникация между заинтересованите организации и 

институции, за ползване опита на проекта при създаването на нови социални предприятия 

и при популяризирането на идеите на социалното предприемачество и социалната 

икономика. Наличието на подобен форум ще гарантира създаването на отработен 
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механизъм за трайна комуникация между участниците в проекта и по-добра мотивация на 

целевите групи, което от своя страна води до максимизиране на ефекта на проекта. Също 

така чрез тази инициатива ще се създадат предпоставки за мултиплициране на ефекта от 

модела за създаване на социално предприятие. Реализацията на събитието  ще насочи 

обществения интерес към принципите на социалната икономика и дейността на социалните 

предприятия. Разпространението на резултатите от проекта ще допринесе за устойчивостта 

на новосъздаденото социално предприятие и интерес към дейността му. 

 


