ДОБРИ ПРАКТИКИ
в социалното предприемачество в България

www.bi-gd.org

Социално Чудната градина
предприятие
Локация Добрич
Сфера на Включване на изключени групи – млади хора с
дейност интелектуални затруднения
Уязвими групи, към които е
насочена работата на
социалното предприятие Млади хора с интелектуални затруднения
Социални предизвикателства Нуждата от работа и доходи за младежите с
интелектуални затруднения, които нямат
квалификация и възможности. Те имат също и
остра нужда от социализация, обучение и развитие
на трудови навици
Дейност на социалното „Чудната градина“ е социално предприятие,
предприятие създадено в Добрич през 2018 г от местна
фондация за хора с увреждания. То развива
социално земеделие, осигурявайки заетост и
достоен живот на 22 младежи с интелектуални
затруднения. „Чудната градина“ използва модел на
градско социално земеделие, чрез коeто хората с
интелектуални затруднения придобиват работа, поголяма независимост и по-добър социален статус.
По настоящем отглеждат зеленчуци, овощни
дървета и над 40 вида цветя в 5 оранжерии от 880
кв.м и открита площ от 0,2 ха. Първите стъпки са
направени с подкрепата на местната власт, които
предоставят земя, а за да проработи идеята са
привлечени финансиране от проекти,
корпоративни дарители, щедри хора, доброволци и
постоянна работа.
„Чудната градина“ използва различни канали, за
да достигне до клиентите: магазинче в самата
оранжерия, директни продажби на 4 места в
Добрич, фермерски пазари и куриери. В момента
предприятието работи 7 дни в седмицата, като
произвежда качествена продукция и активно я
популяризира заедно с каузата си чрез социални
медии и други канали.
Правна форма Фондация
Линк http://chudotvorets.bg.cm/content/garden.html
https://www.facebook.com/fondationstnicolay/
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Бартина

С. Барутин
Социално включване; трудности и
предизвикателства в периферните и селските
райони; съхраняване на традициите
Уязвими групи, към които е Дългосрочно безработни жени от селски район
насочена работата на
социалното предприятие

Социални предизвикателства Намира се в малко селце в отдалечен пограничен
район в планинска зона, където липсват
възможности за работа, особено за жени.
Дейност на социалното Бартина е социално предприятие, което стартира
предприятие като проект на Сдружение Бартина, финансиран от
ЕС. Основната му цел е осигуряване на заетост и
постоянен доход, обучение, практически умения,
интеграция и устойчива заетост на уязвими групи,
предимно дългосрочно безработни жени.
Предмет на дейност: изработка на автентични
български народни носии. Произвежда различни
видове мъжки, дамски и детски български народни
носии (цели костюми или части от тях - ризи,
елеци, панталони, шапки, колани, ямурлуци,
рокли, престилки, кърпи и шапки, чорапи, плетива,
шевици и др.). Намират своите клиенти сред
множеството клубове за народни танци, културни
центрове, училища и детски градини, традиционни
механи, къщи за гости и други туристически места
в цяла България. Бартина създава и налага
собствена марка „BARTA” за спортни
стоки/тениски, блузи, суичъри, клинове и др.
Сътрудничат с медиите, за да достигнат до повече
потенциални клиенти и партньори. Бартина
предлага също турове и атракции в техните
помещения, където хората могат да видят как се
изработват традиционните носии и дори да се
опитат да направят част от тях.
Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
Линк https://sp.bartina.org/
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Социално СЮЗО – социално предприятие
предприятие
Локация Благоевград
Сфера на Социалното предприятие работи в областта на
дейност социалното включване на уязвими групи чрез
дигитален маркетинг
Уязвими групи, към които е Уязвими групи/ хора с увреждания, безработни
насочена работата на младежи, дълготрайно безработни/ мотивация за
социалното предприятие включване в пазара на труда, постигане на ключови
компетенции на уменията, осигуряване на заетост.
Хора с увреждания и хора в неравностойно положение
на пазара на труда.
Социални Липсата на заетост е основна причина за бедността и
предизвикателства социалното изключване. За преодоляване на
необходимостта е необходимо да се създадат
подходящи условия за включване на уязвимите групи
на пазара на труда.
Дейност на социалното Идеята за създаване и развитие на социално
предприятие предприятие, предлагащо услуги за интернет бизнеса,
е да задоволи силно нарасналото търсене на услуги,
свързани с развитието на електронни магазини,
фирмени уебсайтове, интернет медии, тематични
сайтове, сайтове за услуги, блогове и други. В
момента голям брой бизнеси се развиват и разширяват
в Интернет, но нямат необходимия капацитет от
обучени хора, които да извършват всички услуги,
необходими за тяхното развитие.
СЮЗО - Социално предприятие обучи представители
на уязвими групи, предимно млади хора, на дигитални
умения и създаде трудова заетост, като посредничи с
потенциалните клиенти чрез специализирана уеббазирана бизнес платформа. Този модел на социален
бизнес е интересен, тъй като превръща свободното
време на представителите на целевата група в тяхна
професия. Някои от заетите представители на
целевите групи никога досега не са имали възможност
да работят поради физически увреждания.
Компанията работи на местно ниво, като включва
много заинтересовани страни /община, бизнес,
институции/ и предлага решения, достигащи до
застрашените от бедност или социално изключване, до
които активните социални политики рядко достигат.
Правна форма Организация с нестопанска цел
Линк https://www.aswm.net/index.php/bg/
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