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1. Преглед на Курса 
 

Спортът е един от най-значимите социални феномени. Днес той е един от професионалните 
сектори, които трансформират икономиката и обществото и създават възможности за много от 
хората, които се стремят към бъдеще в света на спорта. 
 
Спортът се практикува от спортисти. Спортното предприемачество е често срещано в 
професионалния спорт, който се практикува от елитни спортисти, което от своя страна влияе 
върху начинанията на социално предприемачество. Елитните спортисти, които притежават 
умения за социално предприемачество могат да бъдат компетентни и при насърчаването на 
гъвкавостта на своите бизнес начинания. Комбинирането на стопанска и нестопанска цел, може 
да създаде социално предприемаческо начинание в спортния контекст.  
  
Елитните спортисти имат голямо въздействие върху отделните лица и обществото. За да бъдеш 
подготвен и квалифициран социален предприемач и елитен спортист води до големи ползи за 
обществото. Умението на елитните спортисти да разработват и прилагат иновативни и 
проактивни идеи и решения на социални, културни и екологични проблеми е от решаващо 
значение при оценката на техния потенциал. 
 
Спортът е неразделна част от социалната структура на повечето страни по света и предоставя 
уникална перспектива за предприемачество. Усилията на елитни спортисти да използват спорта 
като метод и инструмент за социална промяна и значимо въздействие зависят от развитието на 
уменията им за социално предприемачество. Тези умения им позволяват да станат успешни и 
ефективни социални предприемачи, както и да имат големи постижения в спортния свят.  
 
Елитните спортисти имат контакт с много хора от различни сектори по време на състезания и 
социални събития през цялата си спортна кариера. Това им дава възможност да създадат големи 
мрежи от контакти. Елитните спортисти, които са развили умения за социално 
предприемачество, могат да използват тези мрежи за лесно сътрудничество със 
заинтересованите страни в публичния, частния и доброволческия сектор и да реализират 
инициативи и предприятия, занимаващи се със социални, културни и екологични проблеми. 
Работодателите и организациите в спортния сектор искат да наемат елитни спортисти, за да се 
възползват от широките им мрежи. За да могат социалните предприемачи да реализират своите 
цели, те трябва да бъдат ефективни публични оратори. Промяната изисква вдъхновение, а 
елитните спортисти имат този потенциал.  
 
От друга страна, за спортистите, съчетаването на спортната кариера с образование или работа 
често е предизвикателство. Желанието за успех на най-високо ниво в даден спорт изисква 
интензивни тренировки и състезания в страната и чужбина, които могат да бъдат трудни за 
съчетаване с предизвикателствата и ограниченията на образователната система и пазара на 
труда. 
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Елитните спортисти играят важна роля във филантропската общност и затова е важно да се 
развият техните умения за социално предприемачество. Социалното предприемачество в 
спорта обаче е сравнително нова научна и образователна област. Не съществува структурирана 
учебна програма за спортни организации (университети, институти, национални олимпийски 
комитети, спортни федерации и др.), професионалисти/консултанти, треньори и ментори, която 
да насърчава двойната кариера на елитните спортисти в сферата на социалното 
предприемачество. 
 
Бившите елитни спортисти не могат да отговорят на нуждите на пазара на труда в спорта с 
наличните знания, умения и компетенции за предприемачеството. Необходими са отворени и 
дигитални платформи и ресурси за обучение, за да се развият знанията, уменията и 
компетенциите за социално предприемачество на тези спортисти и да се осигури тяхната заетост 
на пазара на труда. 
 
Учебният план на проект SENTA се фокусира върху стартирането на нови инициативи за 
разрешаване на социални проблеми в обществото чрез/в спорта. Те ще подобрят уменията и 
компетенциите за социално предприемачество на елитните спортисти и ще допринесат за 
развитието на иновативни продукти, услуги, бизнеси и процеси за решаването на тези проблеми. 
 
Учебният план и съдържанието са специално съобразени с нуждите на елитните спортисти. 
Обучителният курс по проект SENTA е разработен въз основа на констатациите от изследваната 
литература в страните партньори, проучванията сред елитните спортисти и проведените 
интервюта и фокус-групи с разработчиците на учебни планове, кариерни консултанти и 
експерти. 
 
Международният консорциум на проекта се състои от престижни организации от Австрия, 
Белгия, България, Босна и Херцеговина, Канада, Норвегия, Румъния и Испания и подчертава 
предизвикателствата на инициативата, необходима за изпълнението на обучителния курс в цяла 
Европа и за разрешаването на социалните проблеми на елитни спортисти. 
 
Курсът е разделен на седем модула. Във всеки модул има няколко части. Участниците получават 
точки за всяка част. Всяка част завършва с малък тест, който участникът трябва да реши. Курсът 
прилага най-предпочитаните методи за обучение на елитни спортисти, като електронно 
обучение и упражнения под формата на игри. 
 
Целева Група 
 
Целевите групи на обучителния курс са талантливи, елитни бивши спортисти в партньорските 
страни. Освен тях, от това обучение могат да се възползват студенти спортисти, хора, които са 
активни в спортния сектор и искат да станат спортни предприемачи, предприемачи, спортни 
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институции, стартиращи фирми, катализиращи, инкубационни, иновационни, изследователски 
и технологични центрове/мрежи и инвеститори. 
Езици 
 
Български, немски, английски, френски, норвежки, румънски и испански. 
 

2. Образователни Цели на Обучителния Курс SENTA 
 
Обучителният курс SENTA има за цел да увеличи знанията, уменията и компетенциите на 
елитните спортисти, за да могат да стартират социален бизнес. По време на курса обучаемите 
ще: 
 

• обсъдят какво е социалното предприемачество и защо е важно за обществото; 
• обсъдят ролята на спортистите в дейностите на социалното предприемачество и защо и 

други хора трябва да ги прилагат; 
• научат кои са уменията, които спортистите вече притежават и които могат да им помогнат 

да бъдат социални предприемачи; 
• разберат, че да бъдеш създател на промяна е вариант за кариера и начин да дадеш нещо 

на общността; 
• обсъдят какви умения са им необходими, като спортисти, за да организират социална 

инициатива; 
• разберат разликите между бизнес моделите на търговските предприятия и бизнес 

моделите на социалните предприятия; 
• обсъдят защо технологиите и технологично ориентираното предприемачество са важни 

за социалното предприятие в спортната област; и 
• научат как социалните ценности в спорта могат да служат като модел за социално 

предприемачество. 

3. Методология на Курса 
 
Основната теоретична основа на дизайна на учебния план на проект SENTA е предоставена от 
модела на конструктивисткото подреждане на Бигс, който може да се определи като „подход, 
основаващ се на резултатите от преподаването, при който резултатите, които учащите трябва да 
постигнат, са определени преди провеждането на самото обучение“ (Бигс, 2014: 5). 
Оперативната рамка за този учебен дизайн се основава на три основни области:1 
 

                                                
1 1 Biggs, J. 2014. Constructive alignment in university teaching. HERDSA Review of Higher Education, 1: 5-22. 
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• Предвидените образователни резултати (ПОР) определят нещата, които обучаващият се 
трябва да научи във всеки модул; 

• Преподавателските/учебните дейности (ПУД) описват това, което обучаващият се трябва 
да направи, за да ги научи; 

• Задачите за оценяване (ЗО) оценяват до каква степен обучаващият се е постигнал своите 
цели.  

 
Това ще бъде осъществено чрез упражнения под формата на игри и финален изпит. Оценката от 
курсът SENTA ще образува бал. Ако повече от 80% от отговорите на финалния изпит са верни, 
обучаемият се оценява като успешно преминал курса. 
 
Обучителният курс SENTA е основан на компетентностите, разработени при изпълнението на 
упражнения под формата на игри и други учебни дейности от платформата за електронно 
обучение. Платформата е създадена като игрова система за обучение, която прилага елементи 
и техники с игрови дизайн. По този начин, мотивацията на обучаващите се да се включат в курса 
и да постигнат целите си ще се повиши. Учебните материали и инструменти, допълнени от 
упражненията под формата на игри, ще насърчат творческото мислене и ще мотивират 
обучаващите се да го прилагат в реалния бизнес контекст. Онлайн платформата за обучение 
SENTA представлява иновативна учебна среда, която предоставя възможност на хората да учат 
навсякъде и по всяко време. Тя предоставя образователен ресурс с отворен достъп, за да 
гарантира по-добро обучение за социално предприемачество на елитните спортисти. 
 

4. Структура на Курса 
 

Структурата на обучителният курс SENTA е разработена на принципа на модулния подход, при 
който всеки модул представлява отделна и цялостна учебна единица, водеща до конкретни 
резултати. Модулният подход ще направи обучението SENTA по-гъвкаво, като предостави 
персонализирани учебни пътища, които да отговарят на нуждите на обучаващите се. 
Обучителният курс SENTA се състои от 7 модула. Всеки модул е описан подробно в „Приложение-
1: Учебен План и Съдържание на Модулите“, което включва описание на модула, предвидените 
образователни резултати и учебните дейности. 
 

Учебен План на Курса за Социално Предприемачество чрез/в 
Спорта 
 
Модули: 
 
Модул 1: Защо е Важно Социалното Предприемачество за Спортисти 
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Модул 2: Профилът на Социалния Предприемач: Спортисти и Социални Предприемачи 
 
Модул 3: Ролята на Създателите на промяна в Обществото: Спортисти Носещи Промяна 
 
Модул 4: Кариерно Планиране от Теория към Практика: Спортисти в Обучение 
 
Модул 5: Социални Бизнес Модели: Спортисти на Терена 
 
Модул 6: Технологично (Социално) Предприемачество: Спортисти на Подиума  
 
Модул 7: Спорт и Социално Въздействие: Цели на ООН за Устойчиво Развитие  
 
Основна Информация за Курса 
 
Време и Място: 7 седмици, онлайн  
 
Предпоставки: Този курс е създаден специално за елитни спортисти. Въпреки това, няма 
специални предпоставки. Интересът към спорта и социалните проблеми, страстта към 
социалните промени или това да станеш създател на промяна чрез спорт е предимство. 
 
Софтуер: Онлайн интерактивен (под формата на игра) курс, достъпен чрез всеки уеб браузър и 
интернет връзка. 
 
Уебстраница/линкове: portal.dualcareer.net 
  
Описание на Курса: Този безплатен 7-седмичен онлайн курс е за спортисти, които искат да 
направят промяна в своите общества. Курсът подкрепя тяхната двойна кариераи им дава 
възможност да се превърнат в социални предприемачи. Независимо дали спортистите 
продължават спортната си кариера, подготвят се за преход в кариерата или вече са се отказали 
от активна спортна дейност, този онлайн курс отключва техния потенциал да създадат промяна 
в обществото. 
  
Политики на Курса 
 
Достъп: Обучаващите се трябва да завършат процеса на регистрация, който включва създаване 
на профил в платформата за обучение. 
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Езици: Английски (Субтитри на: български, норвежки, румънски, испански, немски, босненски, 
белгийски и френски) 
 
Очаквания от Страна на Обучаващия се: Обучаващите се трябва да умеят да използват собствен 
компютър и да работят в Интернет. 
 
Участниците в онлайн курса, трябва да очакват да прекарат същия брой часове в онлайн курса, 
които биха прекарали по време на присъствен курс. Налични са инструменти, които 
предотвратяват прекалено бързото напредване на участниците в онлайн курса. Ако участник 
напредне твърде бързо в програмата, той ще бъде принуден да се върне към предишния раздел 
или ще бъде блокиран от курса. Тази система е създадена в подкрепа на образователните 
резултати и спазването на изискванията за лицензиране.  
 
Очаква се участниците да спазват етичните принципи по време на дейностите на онлайн курса. 
Това включва правилно идентифициране при регистрация и завършване на курса. 
 
Компютърни/Софтуерни Изисквания: Участниците, записали се в онлайн курса, трябва да имат 
основни компютърни, интернет и умения за използване на клавиатура, както е описано в 
учебната програма на курса. 

Завършване на Курса: Онлайн курсът трябва да бъде завършен в рамките на една година от 
датата на записване. Курсът е достъпен от всеки компютър с интернет достъп. 

Сигурност: Личната информация, събрана от Институт FURIM, се счита за поверителна и се 
защитава чрез инструменти за криптиране. Достъпът до личната информация на обучаващите се 
е ограничен до служители и изпълнители на Институт FURIM, които имат законна бизнес 
необходимост от тази информация за изпълнението на задълженията на Институт FURIM и които 
имат сключено споразумение с него за обработка на лична информация по начин, който е в 
съответствие с тази Политика. 

Техническа Поддръжка: Достъп до техническа поддръжка е наличен за всички регистрирани 
потребители чрез изпращане на имейл до info@furim.no. 

Задачи и Оценяване 
 

• гледане на 1 уводен видеоклип; 
• гледане на 1 лекционен видеоклип; 
• изпълнение на 3 упражнения под формата на игри; 
• четене на статия, свързана с темата; 
• получаване на 80 точки на всеки тест. 
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Приложение-1: Учебен План и Съдържание на Модулите 
 
 
Модул 1: Защо е Важно Социалното Предприемачество за Спортисти 
 

 
 
 
 

Описание на 
Модула 

 
Този модул разглежда аспектите на социалното предприемачество в 
спорта и защо обществото инвестира в него. В този модул ще сравним 
различни гледни точки и практики, относно това защо е важно и за 
самите спортисти. Модулът подчертава основните концепции за 
социално предприемачество в спорта и перспективите на Европа и 
Северна Америка, с акцент върху социалното предприемачество, като 
възможност за двойна кариера на елитните спортисти. 
 

 
 
 
 

 
Образователни 

Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 

 
• обсъдят какво е социалното предприемачество и защо е важно 

за обществото; 
• сравнят перспективите на социалното предприемачество в 

Европа и Северна Америка; 
• обяснят как спортът може да бъде използван за решаването на 

проблеми в обществото; 
• обсъдят защо социалното предприемачество е важно за 

спортистите; 
• обсъдят ролята на спортистите в дейностите на социалното 

предприемачество и защо и други хора трябва да ги прилагат. 
 

 
 
 

Учебни Дейности 

 
• гледане на 1 уводен видеоклип 
• гледане на 1 лекционен видеоклип 
• изпълнение на 3 интерактивни задачи, базирани на игри 
• четене на статии, свързани с темата 
• резултат минимум 80% на изпита 
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Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 2 часа, които включват: 
 

• 30 минути за гледане на видеоклипове 
• 60 минути за запознаване с материала за четене 
• 30 минути за упражнения 

 
 
 
Текст от Видеоклип 

 

Уводен Видеоклип 

Здравейте! Добре дошли в Модул 1.  

В настоящия модул заедно ще научим кои са основните аспекти на 
социалното предприемачество в спорта и как да осигурим неговото 
развитие и по-нататъшно прилагане, като възможност за заетост на 
спортисти и като обществен инструмент за положителна промяна. Ще 
сравним перспективите на социалното предприемачество в Европа и 
другите части на света и ще разберем защо то има решаващо значение 
за развитието на обществото – извеждането на обществото на следващо 
ниво.  
 
Социалното предприемачество може да бъде интересна възможност за 
изграждане на двойна кариера за елитните спортисти, както и за 
откриване на възможности за лично и професионално развитие след 
тяхната спортна кариера. Социалното предприемачество може да 
отвори нови хоризонти, които да отговарят на обществените нужди и да 
предоставят качествени възможности за заетост на спортистите. Като 
източник на вдъхновение ще откриете някои добри практики, казуси и 
интересни източници, които могат да ви мотивират да започнете нова 
кариера – социален предприемач в областта на спорта.     
 

Лекционен Видеоклип 
 
Предприемачеството в областта на спорта е относително нова сфера, 
която определено провокира интереса на изследователите от спортния 
сектор, тъй като в повечето случаи спортното предприемачество е 
комбинация социално предприемачество и социални иновативни 
дейности, провеждани в контекста на спорта. Спортната индустрия е 
бързо разращваща се и е една от най-големите в света, и влияе на други 
индустрии включително тези в туризма, фитнеса, медийната и 
образователната, чиито фокус е изцяло върху социалните иновации и 
социалното предприемачество. В проучване на Европейската Комисия 
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изследващо приноса на спорта към икономическия растеж и заетостта в 
ЕС е подчертано, че делът на брутна добавена стойност, генерирана от 
сектор спорт съответства на 294 милиарда евро, (2.98% от общата БДС 
на ЕС), докато заетостта в спорта съответства на 7.38 души, работещи в 
тази сфера (3.51% от общата заетост в ЕС). Въз основа на представените 
данни, определено можем да заключим, че спортът предлага уникална 
перспектива за предприемачество и е интегрална част от социалните 
предприятия в повечето страни по света. 
 
Процесът на спортното предприемачество е основан на цялостната 
обща представа за социално предприемачество, както следва:  
 
Социалното предприемачество е подход на отделни лица, групи, 
стартиращи компании или предприемачи, чрез който те развиват, 
финансират и прилагат решения на социални, културни, или екологични 
въпроси.2 Тази концепция може да бъде приложена към голям набор от 
организации, които варират по размер, цели и ценности.3 
 
Бил Дрейтън основава Ашока през 1980г. – организация, която подкрепя 
местните предприемачи. Дрейтън казва на своите служители да търсят 
четири качества: 
 
креативност, 
предприемачество, 
социално въздействие на идеята и 
етични нишки.4  
 
Може би най-ярката, която наистина подчертава същността на 
социалното предприемачество, е креативността. Креативността има две 
части: поставянето на цел и разрешаването на проблем. Социалните 
предприемачи са достатъчно креативни, за да развият идея какво искат 
да се случи и как да изпълнят тази идея.5 В книгата си „Силата на 
Неразумните Хора“, Джон Елкингтън и Памела Хартигън посочват защо 
социалните предприемачи са, както те казват, неразумни. Те казват, че 

                                                
2 What is a Social Entrepreneur, PBS Foundation - "A social entrepreneur, in our view, is a person or entity that 
takes a business approach to effectively solving a social problem." 
3 "The Meaning of Social Entrepreneurship," J. Gregory Dees, 1998, rev 2001 "The Meaning of Social 
Entrepreneurship".  
4 Bornstein, David (2007). How to Change the World. New York: Oxford University Press. pp. 121–122. 
ISBN 978-0-19-533476-0. 
5 Bornstein, David (2007). How to Change the World. New York: Oxford University Press. pp. 124. ISBN 978-0-
19-533476-0. 
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тези мъже и жени търсят печалба от социална продукция, от която 
другите хора не биха очаквали печалба. Те също игнорират и 
доказателствата, които сочат, че предприятията им ще се провалят в 
опита си да измерят резултати, които никой няма възможност да 
измери.6  
 
Относно това, Фондация „Schwab“ казва, че предприемачите имат 
„Стремеж да измерят и наблюдават въздействието си. Предприемачите 
имат високи стандарти, особено когато се отнася до усилията на 
собствените им организации и отговора на общностите, с които те 
работят. Данните, както количествени, така и качествени са техните 
ключови инструменти, които водят непрекъснатата обратна връзка и 
подобрение".7  
 
В „Силата на Неразумните Хора“, Джон Елкингтън и Памела Хартигън 
описват бизнес структурите на социалните предприемачи, като 
разделящи се на три различни модела, приложими в различни ситуации 
и икономически климати: 
Пренасочващ с нестопанска цел: Този бизнес модел свързва финансови 
и други ресурси по иновативен начин, в отговор на социални нужди.8 

1.  
Хибриден с нестопанска цел: Тази организационна структура може да 
има разнообразни форми, но се отличава, защото хибридния бизнес 
модел с нестопанска цел, би използвал приходи от някои дейности, за 
да поддържа собствените си операции, които имат социално или 
обществено предназначение. Хибридните организации, често се 
създават, за да се справят с провалите на правителството или пазара, 
като генерират приходи, които да подкрепят дейността без да са 
необходими заеми, безвъзмездна помощ или други форми на 
традиционно финансиране.9 

2.  
3. Социален бизнес с рисков капитал: Тези модели са приложими за 

бизнеси, които са проектирани да създават промяна чрез социални 
средства. Социалният бизнес с рисков капитал се е развил, заради 
липсата на финансиране. В такава ситуация, социалните предприемачи 

                                                
6 Elkington, John (2008). The Power of Unreasonable People. Boston: Harvard Business Press. pp. 15–19. 
ISBN 978-1-4221-0406-4. 
7 What is a Social Entrepreneur?". Schwab Foundation for Social Entrepreneurs. Retrieved 28 October 2016. 
8 The Power of Unreasonable People, 2008. pg. 31 
9 The Power of Unreasonable People, 2008. pg.37 
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са принудени да се превърнат в организации със стопанска цел, защото 
социалните бизнеси трудно получават заеми и собствен капитал.10 

4.  
Съществува и по-широка гама от хибридни модели за печалба, при 
които конвенционалният бизнес инвестира част от финансите си в 
социални, културни или екологични дейности. Терминът „Филантро-
предприемач“ е приложим към този тип дейност.11  
 
Докато до преди няколко години концепциите за социално 
предприятие, социално предприемачество и социален предприемач се 
обсъждаха рядко, то в момента те правят невероятен пробив и от двете 
страни на Атлантическия океан, особено в страните от ЕС и Съединените 
Щати. Те също привличат нарастващ интерес и от други региони като 
Източна Азия, особено Южна Кореа, Япония, Тайван и Латинска 
Америка. В Европа, концепцията на социалното предприемачество 
направи първата си поява през 1990г. в самия център на третия сектор, 
с последвал силен тласък към Италия, тясно свързан със 
сътрудничеството. През 1991г. италианският парламент прие закон, 
създаващ специфична правна форма за „социалните кооперации“, а 
след това започва и изключителния растеж. В Съединените Щати, 
концепцията на социалното предприятие, също среща много позитивни 
отзиви през ранната 1990г. През 1993г. например, Бизнес Училището на 
Харвард стартира „Социална Предприемаческа Инициатива“, което е 
едно от постиженията на този период.12 
 
Звучи интересно, нали? Но какво се случва, когато добавим и спорта към 
картинката? Социалното предприемачество в рамките на спорта 
съдържа три елемента, които трябва да бъдат определени: социалният 
елемент, предприемачеството и спортът.13 Отличителна черта на 
социалното предприемачество в спорта е степента, до която иновацията 
е както ресурс, така и източник на идентичност.14 Тъй като все по-често 
разпознаваме силата на спорта в различните нива на обществото, 
трябва да подчертаем неговата способност да влияе на кохезията на 

                                                
10 The Power of Unreasonable People, 2008. pg. 42 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropreneur 
12https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia
19e30obqAhXJ8OAKHW0zBYwQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fiae.univ-
nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fcommunication_j_1224259083400.pdf%3FID_FICHE%3D296308%26INL
INE%3DFALSE&usg=AOvVaw3bBa0jmi-OGcqujNtvxYqP  
13 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2017.1346618?journalCode=fcss20 
14 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75046-0_5 
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обществото, физическото и менталното здраве, социалното 
приобщаване и осигуряването на позитивни ролеви модели сред 
обществото.15 Все повече спортни бизнеси използват тези социални 
аспекти в своите планове, като начин да се разграничат от 
конкуренцията си. Това води до повече социални иновации в спорта. 
Напоследък все по-голям акцент се поставя върху социалното 
предприемачество в спорта, благодарение на растящата нужда да се 
улови социалното му влияние. Нека да видим някои конкретни 
примери, които допълнително да изяснят социалното 
предприемачество в спорта: 
 
Сити Пайрътс16 е футболен отбор в Антверпен, който е активен в 
различни квартали на града. Играчите са формирали сближена общност, 
в която възрастта, уменията, пола, расата, религиозните убеждения и 
произходът не са от значение. Сити Пайрътс не се интересуват само от 
футбол: клубът иска да насочи вниманието към своята социална роля 
при подпомагането на младите хора да се чувстват като у дома си в 
града и да допринесе за обществото на Антверпен. В момента в Сити 
Пайрътс членуват над 1000 младежи, голяма част от които имат 
миграционен произход и клубът се грижи за социалната им интеграция 
чрез образование, като включва и техните родители и ги включва в 
социални услуги. Трима социални работници, членуващи в Сити 
Пайрътс, контактуват с голям брой млади хора, които често израстват в 
бедност. Когато възникнат проблеми сред младите играчи (закъсняло 
плащане на членски внос, износени дрехи, поведенчески проблеми, 
лоши оценки в училище), социалните работници активно посещават 
техните домове и/или училища. Децата могат да пишат домашните си в 
клуба, където им осигурява помощ в сътрудничество с училищата, които 
младите играчи посещават. На родителите и на някои от по-възрастните 
членове на клуба се предлага помощ в намирането на работа чрез 
установени партньорства с агенциите по заетостта.  
 
Сити Пайрътс вярват, че футболът може да промени света. С 80 различни 
националности и отбор, съставен от младежи с интелектуални 
затруднения, Сити Пайрътс е домакин на ежегодното събитие „Парадът 
на Пиратите“, по време на което младежите се събират, за да танцуват 
и пеят песни срещу расизма и дискриминацията, а след това всички 
участващи отиват на стадиона за да подкрепят първия отбор на 
Кралския Антверпен. В седмиците преди събитието се организират 

                                                
15 https://www.taylorfrancis.com/books/9781351141048 
16 https://iamamigrant.org/stories/italy/radja-nainggolan-and-city-pirates 
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уъркшопи и няколко открити дискусии в партньорство със социалния 
проект Ривър Сайд Студио. 
 
Интересен подход, нали? Имаме още един интересен пример за вас – 
проектът Bike (колело)17, общност на бежанци, велосипедисти, 
механици и доброволци. „Нашата мисия е проста: да вземем 
велосипеди втора ръка, да ги ремонтираме в нашата работилница и да 
ги подарим на бежанците.  
 
Ние провеждаме и групови обучения за жени-бежанки в Лондон и 
Бирмингам. Уроците овластяват и вдъхновяват жените да усетят 
свободата, която собствения им велосипед им дава – може би за първи 
път в живота си. 
 
Освен нашите благотворителни дейности, ние продаваме част от 
прекрасните ремонтирани велосипеди на широката публика чрез нашия 
онлайн магазин за велосипеди. Всяко пени, което изкарваме от 
продажбата на велосипеди, се връща обратно към благотворителната 
организация. Тези така необходими пари ни помагат да гарантираме 
дългосрочната си устойчивост – а това означава, че още повече бежанци 
ще карат велосипед!“ 
 
Както вече споменахме в предишните части на този модул, социалното 
предприемачество в спорта е новаторска тенденция в Европа, но не 
само. Останете с нас за още два примера за успешни и креативни бизнес 
предизвикателства в спорта от Северна Америка и Австралия.  
 
Работа по Една Мечта – Уганда18 
 
След като майка му умира и той губи семейството си, заради развод, Ед 
изпада в дълбока депресия, която се изостря от военните травми, които 
е претърпял като тийнейджър в Уганда. Безработен и с мисли за 
самоубийство, в крайна сметка той се озовава в приют. Поканата на Бил 
да започне да играе футбол обаче е възможност, която той не може да 
пропусне. Докато растял, той обичал спорта и дори се надявал да стигне 
до националния отбор. Подобно на по-голямата част от хората, които са 
финансирани да бъдат част от отбора на „Световното Първенство на 
Бездомните“, Ед се завръща от участието си в Мексико през 2012г., 
мотивиран да помага на другите, както му е било помогнато на него. 

                                                
17 https://thebikeproject.co.uk/ 
18 http://www.streetsoccercanada.org/social-enterprise 
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Сега той управлява „Уличен Футбол”, канадско социално предприятие 
за перилни услуги, което осигурява чисто спално бельо за приюти и 
други неправителствени организации – както и работни места за Ед и 
неговия персонал. Услугата помага на участниците да станат част от по-
голяма цел. „Сега имам цел“, казва Ед. „Когато се събудя сутрин, съм 
щастлив, че ще дам своя принос, не само за собствения си живот, но и 
за живота на някой друг“. 
 
Друга интересна история, която открихме, е тази на футболния отбор на 
Северен Мелбърн, който отиде отвъд спорта, за да помогне на спорта.  
 
В момента известен като „Центърът за Прегръдки, Образование и 
Живот“19 е открит през март 2010г. и създаден от Кенгуратата – 
неофициалното име на футболния отбор на Северен Мелбърн. Като 
секция във футболния клуб със специфичната задача да ангажира 
местната общност, центърът включва класна стая, многофункционален 
корт, заседателни зали и лекционна аудитория. 
 
Дейностите в центъра не са само футболни. Той има широк фокус върху 
три потока, които ангажират общността. 
 

● Образователната програма включва целодневна програма за 
ученици на възраст 8-16 години от местните начални и средни 
училища, със специфични дейности за новодошлите ученици; 

● Програмата за домашна работа предлага уроци и образователна 
помощ за тийнейджъри с ограничен или никакъв достъп до 
интернет, както и занимания по време на училищните ваканции, 
като учебни часове, шофьорски курсове и развлекателни 
дейности; 

● И накрая, третият поток – програми за общността, които 
предлагат развлекателни дейности на обществото. 
 

„Всички програми са безплатни за участниците, тъй като парите са едно 
от препятствията в мултикултурната общност“, казва Сача Херцег – 
Мениджър Общностни програми. „Ние предлагаме уъркшопи по 
нетбол, волейбол, журналистика и фотография. Ние сме уникални в 
австралийската футболна лига, тъй като не предлагаме програми, който 
са фокусирани единствено върху футбола“. 
 

                                                
19 http://citiesofmigration.ca/good_idea/kangaroos-football-and-the-local-community/ 
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Сега картинката е малко по-ясна: социалното предприемачество в 
спорта е комбинация от доходоносна заетост, която има за цел да 
донесе позитивна промяна в нашите реалности. 
 
Но задавате ли си въпроса, защо то е особено подходящо за спортисти? 
Отговорът е много прост – защото спортистите не тренират само тялото 
си! Менталните умения са необходими за върхови постижения по време 
на спортни събития, но са ключови и при ситуациите, в които спортът не 
е замесен. Острият ум не се открива случайно, а се учи и развива от 
всеки спортист, който полага усилия. Инструкциите и практиката не 
изграждат само физическите умения, те подобряват и менталните. 
Подобно на физическите предизвикателства, изграждането на 
ментални умения, изисква борба и желание за превъзходство. Успехът 
изисква напредък и подобрение.20 

Нека заедно проверим петте ментални умения на успешните 
спортисти21 и на по-късен етап да проверим дали тези умения са 
приложими и към предприемаческите модели. 
 

1. Нагласа: Избирай и Поддържай  
 
Нагласата е основна част от успеха и може би едно от най-
основополагащите умения които трябва да бъдат придобити. Преди 
всичко, спортистите трябва да приемат, че нагласата е избор. 
Положителната нагласа ще им помогне да се учат както от победите, 
така и от провалите, което е важна част от стремежа към върхови 
постижения. 
 

2. Мотивация: Открий и Поддържай 
 
Без мотивация за спортистите би било невъзможно да продължат към 
целите си. Това е начин на мислене и стремеж към непрестанен 
напредък. Мотивацията развива упоритост, която подсилва участието. 
 

3. Цели: Поставяй и Преследвай 
 
Целите не трябва да са нелепи, мащабни или екстравагантни. Те трябва 
да бъдат реалистични, на достижимо ниво, но същевременно 

                                                
20 https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-mental-skills-of-successful-athletes/ 
21 https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-mental-skills-of-successful-athletes/ 
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предизвикателни. Времето и възможностите са най-добрите цели, 
които трябва да се поставят, тъй като те могат да бъдат измерени, а 
подобряването им развива повече мотивация и се създава положителен 
самоукрепващ се цикъл. 
 

4. Емоции: Приемай и Управлявай 
 
Емоциите, особено тревожността, могат бързо да се засилят, когато 
става въпрос за спортни дейности. Спортът и състезанията предлагат на 
спортистите възможността да упражняват изключително важно 
ментално умение: да приемат емоциите, в момента в който идват и да 
се научат да се справят с тях. Емоциите могат да нарушат или да засилят 
други ментални умения, така че разбирането и регулирането им 
отличават най-успешните спортисти от останалите. 
 
Концентрация: Способност, която да притежаваш и владееш 
 
Спортистите, които могат да бъдат тук и сега, да останат съсредоточени 
и да обръщат внимание на обстановката, упражняват менталните 
умения за „концентрация и фокус“. Трансверсалните умения могат да 
бъдат за цял живот – постоянна бдителност и концентрация върху 
настоящата дейност, увеличаване на успеха и удовлетворението. 
Спортистите, които искат да бъдат успешни, се научават как да се 
концентрират върху задачата, дори ако това означава блокиране на 
феновете и съперниците и запазване на фокуса върху това, което трябва 
да се направи. 
 
Успехът оставя следи. Всеки който е успешен в живота прави 
определени неща, които му помагат да печели отново и отново. Ако 
откриете някой, който вече е постигнал и моделирал вашите цели, 
можете да видите какво е направил той за да успее, а вие можете да 
направите същите неща и да постигнете подобни резултати. Това е само 
малка част от всички доказателства, които могат да бъдат събрани, за да 
защитят твърдението, че елитните спортисти могат да станат 
невероятни спортни предприемачи, които да гарантират че позитивната 
промяна е видима в нашата реалност. Надяваме се, че представената 
информация е била полезна и вече сте готови да станете социални 
предприемачи в спорта.  
 
Ето няколко интерактивни инструмента, с които да ви убедим:  
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Вдъхновете се от „Горящият Предприемач“. Споделете с нас, кое бе 
предизвикателството, което открихте там? 

1.  
Проверете предприемаческия си потенциал, като направите бърз 
онлайн тест. Споделете резултатите си с нас.  

2.  
Създайте визуализация на предприемаческата си идея и я споделете с 
екипа на SENTA. 

3.  
Благодарим ви за вниманието! Останете мотивирани за предстоящите 
модули, които ще обогатят знанията ви в областта на социалното 
предприемачество в спорта, в изпълнение на целите на SENTA 
/Спортистите се Превръщат в Социални Предприемачи! Разработване 
на Тренировъчна Програма за Спортисти, Базирана на Игри/.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Интерактивни 
Задачи Базирани 

на Игри 

 
Задача 1: Ежедневният подкаст на предприемачите „Горящият 
предприемач“ е полезен, когато сте в търсене на вдъхновение. Това е 
подкаст, чийто домакин е американецът Джон Лий Дъмас, който 
интервюира гости от сферата на бизнеса и социалната общност. 
Ежедневното шоу обсъжда успеха и провалите на предприемачите, 
както и техните ресурси, тактики и още. Разгледайте го на  
www.eofire.com и споделете мнението си с нас:  
 

Задача 2:  Самооценката за предприемачески потенциал ви позволява 
да проверите потенциала си: https://www.bdc.ca/en/articles-
tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/entrepreneurial-
potential-self-assessment.aspx 
 
Направете теста и напишете резултата си в полето отдолу:  
 

 
 

 
 
 

 
 

За Четене 

Спорт и икономика:  

https://ec.europa.eu/sport/policy/economy/data_en  

Използването на спорта, като сила на доброто:  

https://www.entrepreneur.com/article/284155  

Спортисти предприемачи:  
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https://www.entrepreneur.com/slideshow/305570#1  
 
Спортът като създател на ценности за предприемачеството – 
перспектива за спортни организации в сферата на елитния спорт за 
създаване на предприемачески ценности чрез спорт:  
https://www.utwente.nl/en/bms/nikos/events/2019/12/480984/sport-as-
value-creator-for-entrepreneurship   
 
Power2Inspire (Силата да вдъхновяваш):  
 
https://www.pioneerspost.com/business-school/20150220/power2inspire-
sets-sports-inclusivity-agenda-the-uk  
 
Социално предприятие с възможност за спорт:  
 
https://probonoaustralia.com.au/news/2014/12/a-social-enterprise-with-
a-sporting-chance/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Изпит 

 
1. Социалното предприемачество в спорта е: 

а. компания с международно измерение; 
б. предприемаческа инициатива, създаваща позитивна 

промяна в обществото чрез или в спорта; 
в. част от дейностите на всяка спортна организация на 

елитно/професионално ниво. 
 
2. Социалното предприемачество в спорта е:  

а. нов процес в ЕС, силно развит в Северна Америка; 
б. нов процес в Северна Америка, силно развит в ЕС; 
в. явление с добри традиции както в ЕС, така и в Северна 

Америка; 
г. нито едно от изброените. 
 

3. Социалното предприемачество и спортът са взаимосвързани 
чрез:  
а. и двете са важни сфери в нашето общество; 
б. умения, които спортистите притежават, благодарение на 

спортните си кариери, водещи също и до предприемачески 
успех; 
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в. сравнително високото икономическо въздействие на спорта, 
свързано с огромната му универсална сила; 

г. всички изброени. 

 
4. В настоящия модул подчертахме някои от уменията на 

спортистите, които водят до успешна бизнес инициатива. Тези 
умения са: 
а. отношение; самодисциплина; цели; емоции; креативност; 
б. отношение; мотивация; цели; финансова грамотност; 

концентрация; 
в. отношение; мотивация; цели; емоции; концентрация; 
г. отдаденост; мотивация; управленски умения; работа в екип; 

концентрация.  
 
 

5. Сити Пайрътс вярват, че футболът може да промени света. Каква 
е целевата група, с която работи социалното предприятие? 
а. 120 различни националности и младежки отбор от бежанци; 
б. 60 различни националности и младежки отбор от хора с 

интелектуални увреждания; 
в. 80 различни националности и младежки отбор от хора с 

интелектуални увреждания; 
г. 80 различни националности и младежки отбор от хора с 

физически увреждания. 
 
  
 
Модул 2: Профилът на Социалния Предприемач: Спортисти и Социални 
Предприемачи 
 
 

 
 

Описание на 
Модула 

 
Чрез този модул, участниците в обучението ще научат кои са уменията, 
които характеризират социалния предприемач, социалните умения, 
които спортистът трябва да придобие и кои умения би могъл да развие. 
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Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 
 

• разпознават уменията, които характеризират социалния 
предприемач и ще знаят защо са важни; 

• разпознават уменията, които спортистите вече притежават и 
уменията, които могат да им помогнат да станат социални 
предприемачи; 

• определят възможностите, които даден спортист трябва да 
притежава, за да бъде социален предприемач. 

 
 
 

Учебни Дейности 

 
• гледане на 1 уводен видеоклип  
• гледане на 1 лекционен видеоклип 
• четене на статии, свързани с темата 
• изпълнение на 3 интерактивни задачи, базирани на игри  
• резултат минимум 80% на изпита 

 
 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 3 часа, които включват: 
 

• 30 минути за гледане на видеоклипове 
• 75 минути за запознаване с материала за четене 
• 60 минути за интерактивните задачи 
• 15 минути за изпита 

 
Текст от Видеоклип Уводен Видеоклип 

Добре дошли във видео урока на Модул 2! В този модул ще представим 
информация, която ще спомогне да отговорите на следните въпроси: 
 
Какво характеризира социалния предприемач? 
Какви умения притежава даден спортист, които биха го превърнали 
добър социален предприемач? 
 
За да научите повече за характеристиките на социалния предприемач, е 
необходимо да разберете какво представлява самото социалното 
предприемачество. 
 
Да започваме! 
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Лекционен Видеоклип 
 
 
Фондацията за Социално Предприемачество „Schwab“ говори за модел 
на социална промяна, който комбинира мисията да бъде в полза на най-
уязвимото население на планетата, с принципите на 
предприемачеството и добрите практики на частния сектор за 
създаване на свят, който е по-честен, справедлив и устойчив. 
 
Следователно, социалните предприемачи са тези хора, които 
инициират и разработват проект на тези характеристики, като 
приоритизират социалното влияние над икономическите ползи. 
 
Но тогава, какви са уменията или характеристиките на предприемача 
или социалния предприемач?? 
 
Представяме ви седемте характеристики на новите предприемачи, 
които трансформират света. 
 
1. Неконформизъм: Това са хора, които често идват от общества, 
живеещи в условия на бедност или неравенство и им е омръзнало от 
това. Те имат оплаквания и са готови за действие. Този неконформизъм 
е често срещан при млади хора, принадлежащи към поколението на 
милениалите. 
 
2. Находчивост: Социалните предприемачи основно оперират чрез 
стартиращи компании, които имат ограничени ресурси. Те имат малко 
пари и недостиг на персонал, за да започнат и да управляват проектите 
си, затова трябва да развият в себе си необходимата креативност, за да 
правят повече неща с по-малко средства. 
 
3. Бизнес Визия: Ключовото за една компания е да се генерират пари и 
това не е изключение при социалните компании. Това е причината тези 
предприемачи да знаят как да създават модели, които освен да 
насърчават обществото и да допринасят към околната среда, да са 
печеливши за своите основатели и инвеститори. 
 
4. Реални Причини: Мисията на успешния социален бизнес е да направи 
този свят по-добър. Както моделът, така и неговите стратегии и цели са 
фокусирани върху подобряването на качеството на живот на хората или 
върху намаляването или разрешаването на проблеми, като глобалното 
затопляне и неграмотността. 
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5. Мотивация: Да бъдеш предприемач не е лесно, особено когато целта 
е толкова амбициозна, колкото промяната на статуквото или на 
ситуацията на местно ниво. Това е причината стартиращи и вече 
утвърдени компании със социален или икономичен фокус, да трябва да 
имат устойчиво лидерство, способност за мотивация и вдъхновяване на 
екипа и потенциални клиенти и инвеститори. 
 
6. Грижа за Всички: Компания, с истинско социално призвание, трябва 
да е сигурна, че всички участници във веригата за доставка печелят от 
финалния продукт и имат полза, която допринася към тяхното развитие. 
Социалният предприемач надминава себе си. 
 
7. Оптимизъм: Въпреки, че социалното предприемачество често е част 
от разочарованието и неконформизмът на някои членове на 
обществото, то също се основава на оптимизма на вярването, че пазарът 
може да генерира позитивни промени. 
 
Това са само някои от уменията, които характеризират един 
предприемач, но към тях можем да добавим и страст, лидерство, 
иновативност, устойчивост, способност за вземане на трудни решения и 
много други характеристики.  Към тези характеристики трябва да 
добавим и други качества от особено значение: неконформизъм, 
социална отговорност и ангажираност. 
 
След като вече знаете какви умения притежава социалният 
предприемач, бихме искали да си спомните за опита си като спортист и 
да видите, кои от тези умения притежавате? Помислете добре, защото 
сега ще поговорим за това. 
 
Спортните предприемачи могат да бъдат определени като хора, които 
са иновативни, проактивни, такива които поемат рискове в сферата на 
спорта, като разработват предприемачески начинания. Тези 
предприемачи могат да бъдат опитни в конкретна индустрия или в 
нишова област, като спорта. 
 
Знаете ли, че спортисти които са се състезавали или се състезават на 
елитно ниво притежават характеристики, които са много сходни с тези 
на предприемачите? Точно така, и двата типа хора тестват себе си с 
целенасочено мислене и състезателен характер, които могат да бъдат 
постигнати чрез активно участие в спорта. Успехът на активните лидери 
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зависи в голяма степен от това как те управляват организацията при най-
високото ниво на продуктивност. 
 
Това е връзката между социалния предприемач и спортиста: 
 
1.Състезателен характер 
 
Предприемачът постоянно се сблъсква с трудности, но не се отказва, 
докато не успее да преодолее препятствието: тук е мястото, където 
бизнесът и спортът са свързани. Състезателния характер, който 
виждаме в спорта не е по-различен от това, от което се нуждаем, за да 
бъдем номер едно в нашия бизнес. Спортистите използват тази черта 
ефективно, като често прилагат тези страст и потенциал към съответната 
сфера на работа. 
 
2. Лидерство 
 
Всеки отбор се нуждае от лидер, който има ясна визия и показва 
правилния път. Представянето зависи от способността на лидера да 
мотивира другите да дават най-доброто от себе си. Няма отбор, който 
да е спечелил шампионат без лидер в групата си. 
 
Един предприемач има същите задължения, като един спортисти, 
когато става въпрос за извеждането на неговия/нейния отбор до върха: 
той трябва да ръководи отбора си и да „прибере кораба вкъщи без 
проблеми“. Бъдещето на цялата компания лежи върху плещите на 
лидера, неговата ментална сила трябва да издържи и трудното и 
лесното.  
 
3. Напрежение 
 
В спорта, често можем да се окажем в ситуации, които да ни поставят 
под невероятно напрежение, когато едно единствено движение може 
да повлияе на крайния резултат на играта. Въпреки това, справянето с 
тези битки и възможността за вземане на решения могат да имат големи 
ползи и последици. Стойността на един играч зависи от уменията му да 
се справя с напрежението и да остане спокоен по време на играта. 
 
В бизнеса, един предприемач се занимава с много задачи, които могат 
да имат огромно влияние върху собствения му бизнес и среда. Като 
лидер на собствената си компания, вашите работници зависят от вас и 
вашата способност за вземане на подходящи решения. Истинският 
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лидер трябва да знае как да затегне колана си и да използва менталната 
си сила, за да се движи напред и да успее. 
 
4.Практика 
 
Никой спортист не може да развие пълния си потенциал без практика. 
Всеки трябва да упражнява качествата си и да работи постоянно, за да 
усъвършенства играта си. 
 
Един предприемач има както сили, така и слабости, но той трябва 
винаги да работи като перфекционист, за да преодолее слабостите си, 
като залага на своите сили. Съвършенството в практиката е съществен 
ключ към успеха. 
 
5. Постоянство 
 
Всеки среща много препятствия по пътя си, преди да бъде коронован 
като победител. Някои препятствия ще бъдат невероятно 
непреодолими, но постоянството води лидера към крайната му цел. 
 
Знаем, че полето на бизнеса не е най-лесната игра на планетата. 
Предприемачът ще трябва да прескача трудни препятствия, само за да 
се доближи до финалната линия. Точно както в спорта, ще трябва да се 
борите за всичко, което искате да постигнете и затова са ви нужни 
постоянство и ментална устойчивост. 
 
За повечето черти, които са жизненоважни в спорта и бизнеса, 
проучвания показват, че предприемачите които са били спортисти са по-
добри лидери и бизнесмени, благодарение на тези качества, които само 
спортът развива. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задача 1: Моля, отговорете на въпросите, свързани със съдържанието 
на модула. 
 

1- Предприемачът има същите задължения като спортиста, когато 
става въпрос за извеждането на отбора до върха. 
а. да 
б. не 

 
2- Когато говорим за характеристиките на социалния 

предприемач, каква е истинската цел? 
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Интерактивни 
Задачи, Базирани 

на Игри 

а. те имат малко пари и недостиг на персонал, с които да 
започнат 

б. успешният социален бизнес има за мисия създаването на 
по-добър свят 

в. хора, които често идват от бедни общности 
г. социалният предприемач надхвърля себе си 

 
3- Социалните предприемачи са тези хора, за които 

икономическите ползи имат приоритет пред социалното 
въздействие? 
а. да 
б. не 

 
4- Защо напрежението помага на спортистите да станат социални 

предприемачи? 
а. трябва да се борят за всичко, което искат да постигнат 
б. задълженията са същите, когато даден спортист трябва да 

изведе отбора си до върха 
в. истинският лидер трябва да знае как да използва 

психическата сила 
г. никой спортист не може да достигне пълния си потенциал 

без практика 
 

5- Проучвания сочат, че предприемачите, които са били спортисти 
са по-добри лидери и бизнесмени 
а. да 
б. не 

 
Вие завършихте задачата и Вашият резултат е: 
 
Задача 2: В тази задача трябва да попълните липсващите думи в 
изреченията 
 
Начало 
 

1- За повечето черти, които са жизненоважни в спорта и бизнеса, 
проучвания показват, че предприемачите които са били 
спортисти са по-добри __________  и бизнесмени, 
благодарение на тези качества, които само спортът развива. 

Лидери 
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2- Всеки отбор се нуждае от лидер, който има ясна визия и 
показва правилния път. Представянето зависи от способността 
на лидера да __________  другите да дават най-доброто от себе 
си. 

 
Мотивира 
 

3- Предприемачът постоянно се сблъсква с трудности, но не се 
отказва, докато не успее да преодолее препятствието: тук е 
мястото, където __________  и спортът са свързани. 
 

Бизнесът 
 

4- Един предприемач има както сили, така и слабости, но той 
трябва винаги да работи като перфекционист, за да преодолее 
слабостите си, като залага на своите сили. Съвършенството в 
практиката е съществен ключ към __________. 

 
Успеха 
 

5- Предприемачът ще трябва да прескача трудни препятствия, 
само за да се доближи до финалната линия. Точно както в 
спорта, ще трябва да се борите за всичко, което искате да 
постигнете и затова са ви нужни __________  и ментална 
устойчивост. 

 
Постоянство 
 
Вие завършихте задачата и Вашият резултат е:  
 
Задача 3: Моля, помислете върху съдържанието на модула и 
отговорете: 
 

1. Посочете 3 от характерните умения на социалния 
предприемач, които смятате, че притежавате. Обяснете защо. 

2. Смятате ли, че спортистите притежават други умения за 
социално предприемачество, които не сме споменали в 
бележките? Напишете поне 3. 

3. Смятате ли, че социалното предприемачество в спорта може да 
предложи възможности за нова кариера след края на 
спортната? Защо? 
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4. Обяснете, защо лидерството е умение, което спортистите 
притежават и което може да помогне да станете социален 
предприемач. 

5. Обяснете защо постоянството, което сте развили като спортист, 
може да Ви помогне като социален предприемач. 

 
 

 
За Четене 

 
Социалното предприемачество и спортът в Румъния: как един бивш 
спортист може да допринесе към устойчивата социална промяна? 
(разгледайте портала) 
 
Победа в живота: https://www.redbull.com/us-
en/theredbulletin/athletes-for-social-change 
 
Психо-социална характеристика на социалните предприемачи: 
сравнително изследване (разгледайте портала) 
 
Социално Предприемачество и иновации в Спорта (разгледайте 
портала) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Изпит 

 
1. В статията за Социалното предприемачество в спорта в Румъния, 

каква е целта на социалната компания сравнена с тази на компания, 
която няма такава цел? 

2. Как спортът може да предложи ресурси и вдъхновение за иновации, 
чрез социално предприемачество и как може да се справи със 
социалните проблеми? 

3. Как бившите спортисти могат да допринесат за устойчива социална 
промяна в Румъния? 

4. Кой е Иван Пацайчин и проектът „Rowmania“? 
5. С няколко думи обобщете заключенията на проучването. 
 

 
 
 
Модул 3: Ролята на Създателите на промяна в Обществото: Спортисти Носещи 
Промяна 
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Описание на 
Модула 

 
Този модул има за цел да запознае обучаващите се с концепцията на 
създателите на промяна. Този модул ще определи и ролите, 
отговорностите и уменията, свързани с това да бъдеш създател на 
промяна. 
 

 
 
 
 

Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 
 

• познават дефиницията, уменията и ролите на създателите на 
промяна в обществото;  

• развият разбирането, че това да бъдеш създател на промяна е 
вариант за кариера и начин да дадеш нещо на общността. 
 

 
 
 
 

Учебни Дейности 

 
● гледане на 1 уводен видеоклип  
● гледане на 1 лекционен видеоклип 
● гледане на 2 експертни видеоклипа 
● четене на статии, свързани с темата 
● изпълнение на 3 интерактивни задачи, базирани на игри  
● резултат минимум 80% на изпита 

 
 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 3 часа, които включват: 
 

● 30 минути за гледане на видеоклипове 
● 75 минути за запознаване с материала за четене 
● 60 минути за интерактивни задачи 
● 15 минути за изпит 

 
Текст от Видеоклип Уводен Видеоклип 

Следователно, какво означава да бъдеш създател на промяна? Кой 
може да стане създател на промяна? В следващия модул ще се потопим 
по-задълбочено в концепцията на това да бъдеш създател на промяна 
и ще представим нагласите и уменията, необходими за да бъдеш 
успешен в това начинание в своята общност.  
 
Лекционен Видеоклип 
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От учители до известни личности и ученици, всеки има потенциала да 
бъде Създател на промяна. Според фондация Ашока, като създател на 
промяна може да бъде определен всеки, който предприема креативни 
действия за разрешаването на социален проблем. 
 
По-конкретно, създателите на промяна се определят от три ключови 
характеристики: устременост, мотивираност и креативност. 
Създателите на промяна са устремени да разрешат определен социален 
проблем. Те са съпричастни към околните и умишлено преследват 
социални цели. Създателите на промяна са и мотивирани за действие, 
изправят се пред социалните проблеми и продължават да опитват да 
променят. И накрая, създателите на промяна са креативни. Те задават 
въпроси, непредубедени са и могат да видят нещата от друга 
перспектива.  
 
Раздробявайки това определение, изследователи от цяла Европа 
посочват няколко лични качества, от които създателят на промяна се 
нуждае, за да генерира социална иновация и въздействие: 
самоувереност, лидерство, сътрудничество, постоянство, 
самоосъзнатост, ориентираност към действие, креативност, критично 
мислене, разрешаване на проблеми, отразяване, съпричастност, 
социално-емоционална интелигентност и комуникативност. 
 
Създателите на промяна могат да генерират въздействие в общностите 
си по много начини. Те могат директно да осигуряват или мащабират 
услуги на нуждаещите се. Това може да означава започването на малка 
програма за менторство или подпомагането на вече утвърден подход за 
растеж. Създателите на промяна могат също да действат или да се 
застъпят за промяна на системата и да помогнат за разработването на 
нови подходи и политики, които ще помогнат на обществото да бъде по-
честно и справедливо.  
 
Социалното предприемачество може да бъде ценен инструмент за 
създателите на промяна, с който да започнат действие. Социалните 
предприемачи са създатели на промяна, които генерират въздействие, 
като се фокусират върху промяна на системите и да бъдат в помощ на 
другите да процъфтяват. 
 
Спортистите са много добре овластени, за да станат създатели на 
промяна и социални предприемачи. По време на спортната си кариера 
те придобиват умения като – постоянство, лидерство или дисциплина, 
които също са от съществено значение за социалното предприятие. 
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Освен това, спортистите често развиват значителни лични и 
професионални мрежи, които могат да им помогнат да дадат отскок на 
инициативите си. 
 
Да бъдете създател на промяна обаче, е много повече от това да имате 
социални цели и да притежавате точните личностни качества. Важно е 
също да бъдете напълно наясно с ролите, възможностите и 
отговорностите, които идват с желанието да бъдеш създател на 
промяна. Създателите на промяна имат отговорности към хората, с 
които работят и към обществата, на които искат да бъдат от полза. Освен 
всичко друго, създателите на промяна трябва да осигурят участието на 
общността, да развиват мрежи, да изграждат доверие, да водят другите, 
да получават финансови ресурси и да създават дългосрочни планове. 
 
Можете да станете създател на промяна, без да има значение кой сте. 
За да бъдете успешен създател на промяна, трябва да развиете 
правилните умения, за да успеете и да бъдете наясно с уникалните 
отговорности към Вашето общество. 
 

 
 

 
 

 
 

Интерактивни 
Задачи, Базирани 

на Игри 

 
Задача 1: Създател на промяна във Вашата общност 
 
Разкажете ни за някой създател на промяна във Вашата общност. Какво 
прави този човек създател на промяна и какво въздействие има той 
върху Вашата общност?  
 
Това може да бъде обикновен въпрос с отворен отговор или по-
интерактивна дискусия. 
 
Задача 2: Определяне на Вашите Умения, като Създател на Промяна и 
Социален Предприемач  
 
Как оценявате социално-предприемаческите си умения?  
 
Тук бихме могли да интегрираме оригиналното проучване на SENTA 
(адаптирано от испанските изследвания) и да дадем на всеки 
участник профил за самооценка на уменията в 17-те 
идентифицирани области. Това може да даде на участниците и 
представа за уменията, в които са силни, и за онези, върху които 
трябва да поработят. 
 
Задача 3: Планирайте развиването на уменията си 
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Въз основа на самооценките Ви от Задача 2, напишете как Вашите най-
добри умения могат да допринесат, за това да станете създател на 
промяна. Напишете също и как смятате, че можете да подобрите някои 
от по-слабите си умения.     
 
Това може да бъде обикновен въпрос с отворен отговор или по-
интерактивна дискусия. 
 
Задача 4 (По избор): Оценка на Средата за Социално Предприемачество 
/ОССП/ 
 
ОИСР е подготвила инструмент за оценка, който дава възможност да се 
оцени средата или региона на социалното предприятие. Работата с този 
инструмент отнема известно време, но предоставя отлична основа за 
размисъл върху реалностите в даден район.   
 

 
 

За Четене 

 
Фондация Ашока. Повече от това „да правиш добро“ : определение за 
създателите на промяна 
 
Ривърс, Прилагане на социални иновации и социално въздействие към 
дисциплините: идентифициране на характеристиките на създателите 
на промяна 
 

 
 

Експертни 
Видеоклипове 

 
Как да станеш създател на промяна в днешния свят | Мигел Джоуи 
Авилес | TEDxUPRM 
 
Всеки е създател на промяна| Фондация Ашока 

 
 

 
Изпит 

 
1. Какво е определението за „създател на промяна“, според 

Фондация Ашока? 
а. Всеки, който стартира бизнес, извън стандартната 

концепция за пазара; 
б. Всеки, който предприема креативно действие за 

разрешаването на социален проблем; 
в. Всеки, който прави дарения или е доброволец.  
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2. Може ли някой, който подкрепя програма за менторство в малка 
общност или обществена трапезария, да бъде смятан за 
„създател на промени“? 
а. Да 
б. Не 

 
3. Кои са трите определящи характеристики на „създателя на 

промяна“?  
o Мотивиран за действие; 
o Съзнателно преследване на социални цели; 
o Преследване на печалба; 
o Разработване на нова технология; 
o Известен или добре познат; 
o Креативен; 
o Значителни финансови ресурси. 
 

4. Избройте пет умения, които са свързани с успешния „създател 
на промяна“ 

Възможните отговори включват: увереност, лидерство, постоянство, 
самоосъзнатост, ориентираност към действие, креативност, критично 
мислене, разрешаване на проблеми, рефлексия, емпатия, мотивация, 
емоционална интелигентност, социална интелигентност, фокус върху 
ценностите, иновативност, комуникативност, планиране, 
сътрудничество, работа в екип.  
 

5. Какви са ролите и отговорностите на „създателите на промяна“  
o Да удовлетворяват заинтересованите страни; 
o Да осигурят участието на общността; 
o Да разработват мрежи; 
o Да изграждат доверие; 
o Да водят другите;  
o Да получават финансови ресурси; 
o Да създават дългосрочни планове; 
o Да станат известни; 
o Да се свържат с други известни лица; 
o Да разширят дейностите си на национално или 

международно ниво. 
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Модул 4: От Теория към Практика: Спортисти в Обучение  
 
 

 
 

Описание на 
Модула 

 
Чрез този модул ще научите как да станете социален предприемач, ако 
сте или сте били спортист на елитно ниво, както и възможностите, които 
това може да Ви даде, след като спортната Ви кариера приключи. 
 

 
 
 
 

Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 
 

• обсъждат социалното предприемачество, като начин за 
самостоятелна заетост в края на спортната кариера за 
постигане на икономически успех, основан на социална 
отговорност; 

• познават стъпките за стартирането на социална инициатива; 
• обсъдят какви умения са им необходими, за да управляват 

социална инициатива. 
 
 
 
 

Учебни Дейности 

 
• гледане на 1 уводен видеоклип  
• гледане на 1 лекционен видеоклип 
• гледане на 1 експертен видеоклип 
• четене на статии/добри примери, свързани с темата 
• изпълнение на 3 интерактивни задачи, базирани на игри  
• резултат минимум 80% на изпита 

 
 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 3 часа, които включват: 
 

• 30 минути за гледане на видеоклипове 
• 75 минути за запознаване с материала за четене 
• 60 минути за интерактивни задачи 
• 15 минути за изпит 

 

 
Текст от Видеоклип 

 
Уводен Видеоклип 
 
Добре дошли във видео урока на Модул 4! 
В този модул ще ви научим как да отговорите на следните въпроси: 
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Как социалното предприемачество може да ми помогне да си намеря 
работа след края на спортната ми кариера? 
Какво трябва да направя, за да стана социален предприемач в спорта? 
Какви умения са ми необходими и как да ги развия? 
Ще започнете да се учите как да станете социален предприемач, ако сте 
или сте били спортист на високо ниво. Успех! 

Лекционен Видеоклип 

Идеята за „социално предприемачество“ има особено значение в наши 
дни, тъй като настоящата ситуация се нуждае от установяване на 
предприемачески подход към социалните проблеми. Социалните 
предприемачи са необходими за разработването на нови модели; 
Социалното предприемачество, като нов начин за разбиране на бизнеса 
и социалното благосъстояние, дава нови професионални възможности 
и възможности за работа, като в същото време предлага иновативни 
модели, за справяне със социалните проблеми и проблемите и нуждите 
на средата около нас. 
 
Спортният сектор е жизненоважна индустрия, способна да създаде нови 
професии и да генерира икономически дейности, които в момента са 
идеалния сценарий за спортистите, които приключват спортните си 
кариери, за да се заемат и да се изправят пред проблемите на сегашния 
пазар на труда. Много спортисти са използвали предприемачески дух в 
изграждането на собствените си марки, като да участвали в множество 
световни маркетингови кампании за потребителски продукти като 
часовници, парфюми и вино. Спортисти като Грег Норман, Дейвид 
Бекъм и Серина Уилямс са поемали риск, като са се включвали в 
иновативни бизнес сделки, които са се оказвали търговки успешни.  
 
Връзките с обществеността могат да помогнат управлението на имиджа 
на определен спортист, когато бъдат фокусирани върху области като 
социална отговорност и ангажираност с обществото. Спортистите, които 
са част от отбор, използват връзките с обществеността, за да засилят 
професионалния си имидж и способността си да управляват интернет 
медиите в кариерите си. Способността на спортиста да оформя имиджа 
си е важен компонент при намирането на бизнес възможности. 
 
За да бъдеш успешен като предприемач изисква усилена работа, 
всеотдайност и много постоянство, но за съжаление не съществува таен 
ключ или формула, за да успееш във всеки един проект. 
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Въпреки това, има определени препоръки и основни стъпки, които 
могат да Ви помогнат да постигнете целите си на нов социален 
предприемач. Споделяме някои от тях, които могат да ви помогнат за 
разработването на стратегии за изпълнението на нов проект. 
 
Основната цел на социалното предприятие е разрешаването на даден 
проблем в обществото, но никога да не се пренебрегва получаването на 
финансова помощ и генерирането на заетост. Социалното 
предприемачество се разпространява все повече и повече в света на 
бизнеса и се появяват все повече и повече компании с мотивацията да 
подобрят различни аспекти на света, в който живеем. 
 
Въпреки това, приоритетът на всеки който реши да създаде социален 
бизнес, не трябва да бъде увеличаването на продажбите. Вместо това, 
целта трябва да бъде насочена към социален проблем в тяхната среда, 
който те искат да подобрят и/или разрешат. 
 
Всеки човек, който избере да започне бизнес приключението си чрез 
социална компания, трябва да има предвид, че стъпките които трябва 
да следва, за да я създаде ще зависят от правната форма, която избере. 
Тук описваме в детайли стъпките, с които да стартирате социално 
предприятие в спорта: 
 
1. Трябва да решите в коя държава или регион ще установите 
седалището на социалното си предприятие. Има някои региони, които 
имат определен регламент по отношение на създаването на социални 
предприятия и приложимостта е първо на този специфичен документ, 
вместо на другите нормативни актове в държавата. 
 
2. Изберете основата, върху която вашето социално предприятие ще 
бъде развито, тъй като съществуват различни вариации: кооперации, 
взаимни дружества, фондации, асоциации, трудови дружества… 
 
3. В зависимост от формата, която сме избрали, ще преминем към 
въпросните разпоредби и ще бъдат извършени необходимите 
процедури във всеки един случай. 
Но какви модели съществуват за създаването на социална компания в 
спорта?  
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Открихме, че социално отговорните компании проектират социалните 
си модели въз основа на начините, които им позволяват да помогнат на 
обществото: 
 
- Чрез продукт или услуга: това се отнася до компании, които предлагат 
продукт, който разрешава проблем, повишава ефективността на някои 
производствени процеси, осигурява нови технологии на хора, които се 
нуждаят, или намаляват/заменят разходи, които хората не могат да си 
позволят. 
 
- Чрез работа: компании, които поставят стойността, която имат в 
обществото чрез работа и използват групи в риск от изключване или с 
по-малко възможности, за изпълнението на дейностите на компанията. 
 
- Чрез използване на суров материал: моделите, основани на суровия 
материал, предлагат продукти, които вече съществуват на пазара, но са 
направени с нови материали, които изненадват клиентите. 
 
Бъдете наясно, че има много социални предприятия, които изпълняват 
бизнес проекти, които имат за цел да откликнат на различни проблеми 
на обществото. Въпреки това, не всички са успешни. Въпреки, че много 
идеи са полезни и интересни, много от тези проекти не се изпълняват, 
защото приложението им в бизнеса не е възможно. Следователно е 
необходимо да се знаят някои от препоръките за успеха на социалните 
предприятия. 
 

А. Идентифициране на възможности: необходимо е да 
идентифицираме появяваща се възможност, за да знаем как да 
отговорим на проблем, засягащ социалното предприятие, 
защото в противен случай няма да постигнем нищо. Трябва да 
анализираме пазара и да открием как да помогнем за 
подобряването на обществото и стесняването на обхвата, 
особено в началото. Както всички компании, трябва да се 
отдадем само на едно нещо, тъй като не можем да покрием 
всички социални нужди. 
 

Б. Познаване на Клиента: трябва да бъдем наясно, че понякога 
човекът, който ще има полза от нашия продукт не е същия човек, 
който ще плати за него. Трябва да се прицелите във всяка една 
от аудиториите си. 
 



 
 

 
 
Подкрепата на Европейската Комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което 
отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

 
www.dualcareer.net 

www.portal.dualcareer.net 
 

В. Създайте печеливш бизнес модел: както всички компании, е 
необходимо за създадете модел, който да генерира доходи, или 
поне, да не генерира загуби. Социалните предприятия не са 
изправени пред генерирането на печалби чрез дейностите, 
които изпълняват, но поставят разрешаването на проблема на 
обществото преди да получат печалба за самия основател. 
 

Г. Да не се разчита на субсидии: в началото е възможно даренията, 
субсидиите и помощите да ни помогнат при стартирането на 
проект. Въпреки това, едно от ключовите неща е да подсигурим, 
че това няма да е единствения източник на приходи за 
компанията, тъй като когато изчезнат, компанията също няма да 
може да продължи. Целта е да се постигне финансова 
стабилност, която да осигури устойчивостта на компанията. 
 

Д. Предложете добавена стойност за продуктите или услугите си: 
това е една от най-важните точки. Продуктите и услугите, 
предлагани от социалните предприятия имат по-висока цена по 
очевидни причини:  по-голям процес на разработка, по-скъпи 
материали и действия, в полза на средата в която живеем. 
Следователно, трябва да сме сигурни, че хората са съгласни да 
платят допълнителна сума за стойността на наш продукт или 
услуга в сравнение с тези на нашите конкуренти. 

 
Важно е да запомните, че съществуват все повече и повече проучвания, 
които твърдят че спортистите и бившите спортисти, които се захванат с 
такъв вид инициатива могат да бъдат важни популяризатори на 
предприемачеството. Статуса на знаменитост и създадената мрежа 
могат да бъдат в полза за развиването на това явление. 
 

 
 

 
 
 
 

Интерактивни 
Задачи, Базирани 

на Игри 

 
Задача 1: Бизнес Модел Canvas: 
Регистрирайте се и влезте 
в  https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 
 
Задача 2: Проектирайте своя социален бизнес модел с шаблона 
Canvas, който ще намерите в линка на задачата.  
 
Задача 3: Споделете Вашия шаблон Canvas за спортния социален бизнес 
в следната папка: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rXHFVOoEiLszjJ3aNtnDCnRd5AjB9
mZj?usp=sharing 
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За Четене 

 
Социално предприятие: Как да открием оригинални идеи с помощта на 
на социалния бизнес модел Canvas?: 
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-uncover-
original-ideas-using-business-model-canvas 
 
Социалното предприемачество и как умното харчене на пари може да 
бъде от полза в бизнеса: 
http://moneysmartathlete.com/2018/10/24/social-entrepreneurship-and-
how-the-msa-can-help-people-through-business/ 
 

 
 

Експертен 
Видеоклип 

 
Как да опишете/проектирате/подобрите Вашия Бизнес Модел? 
 
https://vimeo.com/78350794 

 
 

 
 
 
 

Изпит 

 
1. Моля, обяснете накратко, в какво се състои Вашата идея за 

социален бизнес в спорта? 
2. Бихте ли могли да обясните накратко, какво Ви мотивира да 

направите бизнес план? 
3. Смятате ли, че като активен и/или бивш спортист, може би имате 

някои предимства при разработването на Вашия социален 
бизнес? Обяснете защо. 

4. В кой момент от Вашата спортна кариера смятате, че ще бъде 
най-добре да приложите бизнес идеята си? 

5. Щом научите, какво представлява спортното предприемачество 
и как можете да използвате уменията си на спортист, бихте ли се 
осмелили да създадете социална компания в спорта? 

 
 
 
 
Модул 5: Социални Бизнес Модели: Спортисти на Терена 
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Описание на 
Модула 

 
Този модул въвежда участниците в обучението в областта на 
социалните бизнес модели, като им предоставя теоретични и 
практически знания. Фокусът на този модул е поставен върху 
компонентите на социалния бизнес модел и различните видове 
социални бизнеси. След това модулът разглежда въпроси, свързани с 
социалния бизнес модел Canvas и стратегиите за генериране на приходи 
за социален бизнес. Фундаменталните познания за основните социални 
бизнес модели са „задължителни“ за начинаещите социални 
предприемачи. 
 

 
 
 

 
 
 

Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 

● обяснят какво е бизнес модел и защо е важен за обществото; 
● обяснят разликите между бизнес моделите на търговските 

предприятия и бизнес моделите на социалните предприятия; 
● разбират компонентите на социалния бизнес модел; 
● използват шаблон за социален бизнес модел; 
● познават различните видове социални бизнес модели;. 
● разбират различни стратегии, които да генерират приходи и да 

гарантират устойчивост. 
 
 

Учебни Дейности 

 
● гледане на 1 уводен видеоклип  
● гледане на 2 лекционни видеоклипа 
● четене на статии, свързани с темата 
● изпълнение на 5 интерактивни задачи, базирани на игри  
● резултат минимум 80% на изпита 

 
 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 3 часа, които включват: 
 

● 30 минути за гледане на видеоклипове 
● 75 минути за запознаване с материала за четене 
● 60 минути за интерактивни задачи 
● 15 минути за изпит 

 
 

 
 
 

 
Уводен Видеоклип 
 
Здравейте! Добре дошли в Модул 5! 
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Текст от Видеоклип 

 
Да бъдеш предприемач е предизвикателство. Да бъдеш социален 
предприемач изглежда още по-предизвикателно, като се има предвид, 
че то носи със себе си допълнителни проблеми. Без значение коя е 
индустрията, всеки бизнес има бизнес модел, който описва как ще 
работи инициативата и как ще бъде поддържана. Както видяхме в 
предишния модул, за социалното предприятие допълнителната цел за 
генериране на социална стойност е също толкова важна, колкото и 
аспектът, генериращ приходи. В този модул ще научите как да поставяте 
целите си въз основа на социалния бизнес модел. 
 
Лекционен Видеоклип – 1  
 
За вас е важно да имате план, когато искате да създадете продукт или 
услуга, която хората ще искат и ще трябва да откриете ефективен начин 
да я продавате. На първо място трябва да запомните, че просто „да 
искате да създадете социално предприятие“ не означава, че имате 
"правото да съществувате на пазара“ и че ще бъдете успешни. Трябва да 
отстоявате мястото си и този модул ще ви помогне: Задавайте 
правилните въпроси и структурирайте плана си върху бизнес модели, 
които вече са били изпробвани с течение на времето.  
 
Е, нека видим какво представлява социалният бизнес модел. 
 
В наши дни терминът "социален" се използва обсесивно, което ни 
затруднява да разберем как всъщност изглежда социалният бизнес. 
Следователно, първата стъпка ще бъде да разберем какво е бизнес 
модел. Най-простото определение е дадено от всеизвестния финансов 
журналист Майкъл Луис (1999), който казва че единственото, което има 
значение е как планираш да изкараш пари.  
 
В по-развито определение, бизнес моделът може да бъде разглеждан 
като процес от две части. Първата част включва всички дейности, 
свързани с производството или доставката на нещо: проектирането му, 
покупката на материали или компоненти, производството му и т.н. 
Втората част включва всички дейности, свързани с продажбата на този 
продукт или услуга, което предполага откриването и достигането до 
клиенти, разпространяването на продукта или изпълнението на 
услугата.  
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По този начин, бизнес моделът е план, изпълняван от компания, с цел 
генериране на приходи и често се анализира по отношение на 
способността му да генерира печалба.  
 
Социалният бизнес модел има ясното намерение да генерира 
позитивна промяна в обществото, като в същото време възнамерява да 
открие баланса между идеята за печалба и позитивната промяна. По-
просто казано, ключът към проблема е да се открият тези умения и 
ресурси, които са необходими да превърнат традиционните печеливши 
компании в социални бизнеси. Този вид структура има двойна цел: да 
осигури позитивна промяна и да поддържа здрав финансов план. 
 
С други думи, представете си, че сте архитект и трябва да построите 
къща. Трябва да разберете какви са основните ви нужди, след това да 
седнете на бюрото си и да започнете да скицирате плана за вашата 
къща, в този случай - социален бизнес. В следващото видео ще видите 
кои са основните стълбове на социалния бизнес модел. 
 
Лекционен Видеоклип – 2 
 
Бизнес моделът притежава някои компоненти, които позволяват на 
инвеститорите и собствениците да имат ясна идея за това как е най-
добре да започнат и разраснат бизнеса си. Класическият бизнес модел, 
обикновено има четири компонента, които са неразделни. Тези четири 
елемента са: 
 

• Предложение за Стойност на Клиента; 
• Формула за Печалба; 
• Ключови Ресурси; 
• Ключови Процеси. 

1.  
Социалният бизнес модел добавя и пети елемент към тези четири 
компонента: Предложение за Стойност на Бенефициента.  
 
Нека ги разгледаме поотделно и да видими защо са важни. 
 
Първият компонент – Предложение за Стойност на Клиента, показва че 
бизнес моделът „помага на клиента да изпълни конкретна работа, която 
алтернативните предложения не адресират“ (Джонсън, 2008 с. 1). 
Първата стъпка във вашия бизнес план е да се уверите, че продуктът или 
услугата, които предлагате са полезни, необходими или желани от 
вашите целеви клиенти. Това е ключов принцип на бизнеса, които 
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включва и добре проектирано предложение. Когато се уверите, че 
имате полезен и необходим продукт или услуга, е важно да го 
представите на клиентите си по прост начин. Ако искате да успеете е 
полезно да си отговорите на някои въпроси като например: Кой е 
вашият клиент? Кой продукт(и) най-добре ще покрие нуждите на вашия 
клиент(и)? Ще купят ли продукта за себе си или за някой друг? 
 
Вторият компонент – Формулата за Печалба, се смята за „чертежът, 
които определя как компанията ще създава стойност за себе си, като в 
същото време осигурява стойност и за клиента“ (Джонсън, 2008 с. 3). 
Този компонент включва някои основни икономически принципа, които 
сочат, че социалният бизнес модел генерира приходи за вашата 
компания с помощта на елементи като разходи, маржове или оборот на 
запасите. Формулата за Печалба носи със себе си някои допълнителни 
въпроси, като: Колко пари могат да се изкарат? Колко клиента ще, имам 
за определена цена? Този вид въпроси са от значение, за да имате 
дългосрочен поглед към социалното си предприятие. 
 
Третият компонент са Ключовите Ресурси. Този аспект се отнася до 
персонала, технологиите, материалите, съоръжения и други активи, 
необходими за предложението за стойност на целевите клиенти на 
бизнеса. Ключовите ресурси могат да бъдат категоризирани както 
следва: Човешки (опит, креативност, умения и др.), Физически (сгради, 
превозни средства, материали), Финансови (пари в брой, кредити) и 
Интелектуални (марки, партньорства, модели).  
 
Четвъртият компонент са Ключовите Процеси. Една бизнес дейност се 
основава на различни процеси, като например обучение, производство, 
планиране, услуги за придобиване на ресурси. 
 
Петият компонент се отнася до Предложението за Стойност на 
Бенефициента. В социалните предприятия, клиентът може да бъде 
различен от бенефициента. Този отличителен белег създава нуждата от 
въвеждане на индикатор на бенефициент, който повдига някои 
въпроси, подобни на тези, които зададохме на Предложението за 
Стойност на Клиента: Кой е бенефициентът? Кой продукт(и) би покрил 
нуждите на този бенефициент? Какъв е недостатъкът от гледна точка на 
пари, умения или достъп? 
 
Тези пет компонента са важни, за да се разберат механизмите на 
социалния бизнес модел. 
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Интерактивни 
Задачи, Базирани 

на Игри 

 
Моля, прочетете казусите по-долу и посочете стратегиите за печелене 
на пари, използвани от следните социални предприятия: 

World Bicycle Relief (WBR) е организация с нестопанска цел, основана в 
САЩ, която предлага велосипеди, в помощ на хората в нужда в 
развиващите се страни по света. До март 2020г. WBR е разпространила 
500 000 велосипеда. Освен тези дарения, WBR създава и пазар за 
велосипеди в други области, в които хората искат да закупят. И където и 
да отидат, те обучават хора, които да ремонтират велосипедите и 
съдействат за създаването на местни сервизи, в които тези обучени 
техници да помагат на бенефициентите да поддържат велосипедите си. 
Повече за този проект на: 

https://www.forbes.com/sites/jimvinoski/2020/01/13/can-bicycles-relieve-
poverty-world-bicycle-relief-says-yes/#4e2a96f2aab2 

Моля, запишете отговора си в полето: 

Моля, прочетете казусите по-долу и посочете стратегиите за печелене 
на пари, използвани от следните социални предприятия: 

Стрийт Фитнес Шотландия е организация с нестопанска цел, която 
предлага фитнес програма за хора, които се сблъскват с бездомността, 
непълноценния сън във временното настаняване или се нуждаят от 
помощ при плащането на наем. Тази програма носи положителни 
промени на самочувствието, менталното и физическо здраве, 
поведението, ангажираността с персонала и общностите, и уменията за 
заетост. Участниците се учат да работят като част от екип в подкрепяща 
среда, която има за цел да повиши бъдещите им стремежи. От 2016г. 
Стрийт Фитнес Шотландия е регистрирана благотворителна 
организация и в момента се финансира от шотландското правителство. 
Повече подробности за дейността й можете да намерите 
на: https://www.streetfitscotland.org/about-us/ 

Моля, запишете отговора си в полето:  

Моля, прочетете казусите по-долу и посочете стратегиите за печелене 
на пари, използвани от следните социални предприятия: 
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„Janji“ е социално предприятие, което произвежда дрехи за бягане и 
позволява на бегачите да изследват, да се свързват помежду си и да 
променят света чрез бягане. Всеки сезон „Janji“ посещава различна 
държава по света, среща се с местни художници, производители на 
тъкани и дизайнери, създава модна линия в тази страна и след това 5% 
от всички продажби отиват за финансирането на проект за чиста вода в 
тази страна. Днес „Janji“ е в над 200 работещи магазина и дава хиляди 
години наред чиста питейна вода на хората по целия свят. Повече за 
проекта можете да откриете тук: 

https://www.causeartist.com/janji-running-brand-providing-clean-drinking-
water-around-the-world/ 

Моля, запишете отговора си в полето: 

Моля, прочетете казусите по-долу и посочете стратегиите за печелене 
на пари, използвани от следните социални предприятия: 

Стрийт Фитнес Шотландия е организация с нестопанска цел, която 
предлага фитнес програма за хора, които се сблъскват с бездомността, 
непълноценния сън във временното настаняване или се нуждаят от 
помощ при плащането на наем. Тази програма носи положителни 
промени на самочувствието, менталното и физическо здраве, 
поведението, ангажираността с персонала и общностите и уменията за 
заетост. Участниците се учат да работят като част от екип в подкрепяща 
среда, която има за цел да повиши бъдещите им стремежи. От 2016г. 
Стрийт Фитнес Шотландия е регистрирана благотворителна 
организация и в момента се финансира от шотландското правителство. 
Повече подробности за това предприятие 
на: https://www.streetfitscotland.org/about-us/ 

Моля, запишете отговора си в полето:  

Моля, прочетете казусите по-долу и посочете стратегиите за печелене 
на пари, използвани от следните социални предприятия: 

Футболната Фондация за Африка (ФФА) е социално предприятие, което 
се стреми да разреши проблемите на развитието на Африка с крайната 
цел – създаването на възможности за работа. ФФА има оперативен 
фокус в Африка. Основната цел на Фондацията е структурирана в три 
направления на действие: устойчива спортна инфраструктура, 
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образование и застъпничество. ФФА организира футболни турнири и 
други дейности в подкрепа на младежите за достъп до качествено 
образование и нормални възможности за работа. Членовете на ФФА 
плащат членски внос и работят за общия интерес. 

 Моля, запишете отговора си в полето: 

 
 

За Четене 

 
За Четене – 1 
 
Как социалните предприятия могат да печелят пари? Всяко социално 
предприятие се нуждае от бизнес модел със стратегия за печалба. В тази 
връзка Ви представяме 10 стратегии за генериране на приходи за 
социалните предприятия. Те са отлична отправна точка, на която 
социалният предприемач може да разчита.  
 
Първият аспект е събирането на данни. Това означава, че социалният 
предприемач трябва да събира информация за клиенти и потребители, 
но също така и за населението, на което проектът е в полза, ако 
клиентът/потребителят не е един и същ, като бенефициента. 
Събирането на данни е полезно при вземането на вътрешни бизнес 
решения. 
 
Втората стратегия е свързана с консултирането. Социалните 
предприятия обикновено се развиват на по-ниши нива, което им 
позволява да извършват консултантска работа. Специализирането в 
предоставянето на услуги открива възможността за мултиплицирането 
на проекта и обучението на други. 
 
Бизнес съдействие е друг начин социалните предприятия да подчертаят 
знанията си. Това означава, че социалното предприемачество може да 
осигури подкрепа на други подобни проекти чрез различни форми на 
съдействие, като проверка, готовност за инвестиции, развитие на 
бизнеса и други услуги. Този вид подход е полезен и при работата в 
мрежа, тъй като може да изгради устойчиви взаимоотношения с 
клиентите. 
 
Друга стратегия може да бъде абонаментната услуга. Този подход 
осигурява периодични приходи, защото убеждава потенциалните 
клиенти да плащат всеки месец или година за продукти  и/или услуги. 
Чрез абонаментната услуга, социалният бизнес изгражда дългосрочен 
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план и едновременно с това прави своите продукти и услуги по-
достъпни за клиентите с ниски доходи. 
 
Аспект е и възможността да се образоват и обучават хора, в замяна на 
което да получавате възнаграждение. Образователния цикъл включва 
набирането на обучаеми, осигуряването на обучение и свързването има 
с работодатели. Следователно работодателите плащат на социалното 
предприятие за този образователен процес. 
 
Партньорството и споделянето на приходи са чудесна възможност за 
социалните предприятия да реализират печалба и да укрепят своя 
бизнес. Препоръчва се да откриете партньор, който може да Ви помогне 
с Вашия бизнес и с когото да споделите работата, да увеличите броя на 
клиентите си и да разделите приходите. Социалното предприятие може 
да бъде както основният стълб, така и вторичният участник в такова 
партньорство. Можете да предоставите на други организации данни, 
знания, технологии или бизнес услуги в замяна на бъдещи проценти от 
приходите. Не забравяйте, че за вас е важно да имате широк достъп до 
пазара. 
 
Този вид стратегия има подобен подход, като при партньорствата, 
които си споделят риска. Социалните предприятия могат да помогнат 
например, за намаляването на рисковете за застрахователните 
компании. Изследванията показват, че това е дейност с голям 
потенциал за социалното въздействие. 
 
Лизинговите програми са интелигентна техника на социалните 
предприятия да генерират приходи със свои активи. Като социален 
предприемач можете да използвате тези програми, за да финансирате 
допълнително оборудване, патенти и други лицензи. 
 
Социалните предприятия могат да генерират приходи чрез 
организирането на събития. Профилът на социалния бизнес улеснява 
възможността за продажба на билети и осигуряването на спонсорство 
по време на различни събития и дейности. В допълнение към 
финансовия аспект, социалните предприятия имат възможност да 
засилят въздействието на събитието.  
 
И последната, но не най-маловажната стратегия е най-простата от 
всички. Социалните предприятия могат да продават продукти или 
услуги на клиенти. Истинското предизвикателство за вас ще бъде да 
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намерите баланс между продажбата на продукт и популяризирането на 
дадена кауза.  
 
 
За Четене – 2 
 
През последните десетилетия изследователите обсъждат профила на 
социалните предприятия по света и са идентифицирали множество 
модели. Волфганг Граси, професор по бизнес администрация, през 
2012г. разграничава девет типа социални бизнес модели.22 Той 
комбинира три важни фактора на социалния бизнес модел (мисия, вид 
интеграция и целево население) с трите традиционни бизнес категории 
(със стопанска цел, с нестопанска цел и хибридни). Това води до девет 
специфични типа социални бизнес модели, които са илюстрирани по-
долу. 
 
Кооперативният модел е може би една от най-известните категории на 
социалното предприемачество. Кооперацията е членска организация, 
базирана на такси, с общи нужди и цели, която предоставя различни 
услуги на своите членове. Кооперацията е собственост на членовете си 
и се управлява от тях. 
 
Моделът за подкрепа на предприемача продава услуги, които 
подпомагат бизнеса, директно на клиента (предприемачи, 
самостоятелно заети лица или фирми). Тогава този тип предприятия 
позволяват на своите клиенти да продават продуктите и услугите си на 
свободния пазар. 
 
Моделът на пазарния посредник, както подсказва името му, улеснява 
достъпа на клиентите до пазарите. Социалното предприятие предоставя 
услуги за предприемачи, фирми или кооперации, с които да им помогне 
да получат достъп до пазарите. Тези услуги обикновено включват 
маркетингови дейности, разработване на продукти, кредити и др. 
 
Моделът на заетост на социалния бизнес предоставя възможности за 
заетост и обучение за работа на своите бенефициенти, които 
обикновено са хора, които срещат трудности при намирането на работа 
(бездомни хора, хора с увреждания и др.). Организацията управлява 

                                                
22 Grassi, W. (2012). Business models of social enterprise: A design approach to hybridity. ACRN Journal of 
Entrepreneurship Perspectives, 1(1), 37-60.  
http://www.acrn.eu/resources/Journals/JoE012012/Grassl_SE-Hybridity.pdf  
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предприятие, което набира клиенти и продава своите продукти или 
услуги на свободния пазар. 
 
Моделът на „такса за услуга“ на социалния бизнес работи, като пуска 
на пазара своите социални услуги, което означава да ги продава 
директно на бенефициентите/клиентите или на трета страна. По този 
начин Вашето предприятие ще има финансова стабилност чрез таксите 
за услуги. 
 
Клиентът с ниски доходи, като пазарен модел, описва социалните 
предприятия, които осигуряват достъп на клиенти с ниски доходи до 
продукти и услуги. Този тип предприятия обикновено работят в области 
като здравеопазване, хранителна-промишленост или комунални услуги. 
 
Моделът на пазарната свързаност е подобен на посредническия 
модел, но социалният бизнес не предлага/продава продукти и услуги на 
своите клиенти. Моделът на пазарна свързаност свързва купувачите с 
производителите и обратно и начислява такси за тази услуга. И по този 
начин, този тип предприятия се основават повече на изграждането на 
взаимоотношения. 
 
Моделът за субсидиране на услуги е много популярен сред социалните 
предприемачи. Основната характеристика на този социален бизнес е 
продажбата на продукти или услуги на външен пазар и използването на 
генерирания доход за финансиране на неговите социални програми. 
 
Моделът за организационна подкрепа продава продукти и услуги на 
външен пазар или на широката общественост. Този модел обикновено 
е външен: бизнес дейностите са отделени от социалните програми. Той 
е създаден, като механизъм за финансиране на организацията и често е 
структуриран, като спомагателен бизнес (организация със стопанска или 
нестопанска цел). 
 
Социалното предприятие с цел печалба е моделът за въздействие на 
бъдещето 
 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/12/22/the-
forprofit-social-enterprise-is-the-impact-model-of-the-
future/#1f4926b95571  
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Изпит 

 
1. Какво е бизнес модел? 

а. Описание на система, която използва банкови концепции; 
б. План за успешното функциониране на бизнеса; 
в. Теоретична конструкция, представяща икономически 

процеси чрез набор от променливи и логически отношения. 
 

2. Кои от следните компоненти са специфични за социалния бизнес 
модел? 
а. Предложение за бенефициент; 
б. Формула за печалба; 
в. Ключови ресурси; 
г. Всички изброени. 
 

3. Кои от следните стратегии за печалба на пари са препоръчителни за 
успешния бизнес модел? 
а. Абонаментно обслужване, организиране на събития, продажба 

на продукти и услуги; 
б. Инвестиране във фючърси и облигации, лизингови програми, 

валутна търговия; 
в. Партньорство и споделяне на приходи, закупуване на сграда, 

спортни залагания; 
г. Всички изброени. 

 
4. Кои от следните модели са социални бизнес модели? 

а. Кооперативният модел; 
б. Моделът за такса на услуга; 
в. Модел за субсидиране на услуги; 
г. Всички изброени. 
  

5. Кои от следните характеристики са специфични за кооперативния 
модел? 
а. Доходите на кооперацията се управляват от държавата; 
б. Кооперацията има собственик и се управлява от членовете си; 
в. Моделът е специфичен за комунистическите страни; 
г. Всички изброени. 

 
 
 
Модул-6: Технологично (Социално) Предприемачество: Спортисти на Подиума 
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Описание на 
Модула 

 
Този модул обяснява какво са технологиите, какво е технологично 
ориентирано предприемачество и защо е важно то за социалното 
предприятие. Този модул разяснява как технологиите помагат за 
мащабирането на дадения бизнес модел. Модулът разяснява и как 
технологиите улесняват достигането до голяма аудитория и как 
социалните продукти и услуги, произведени за целевата аудитория, 
увеличават достъпа. 
 

 
 
 
 

Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще могат да: 
 

• обсъдят защо технологиите и технологично ориентираното 
предприемачество са важни за социалното предприятие в 
спортната област; 

• обсъдят как използването на технологии допринася за 
социалното предприятие; 

• обсъдят как социалният предприемач може да използва 
технологиите, за да увеличи въздействието си. 

 
 
 
 
 

Учебни Дейности 

 
• гледане на 1 уводен видеоклип  
• гледане на 1 лекционен видеоклип 
• гледане на 2 експертни видеоклипа 
• четене на статии, свързани с темата 
• изпълнение на 3 интерактивни задачи, базирани на игри  
• резултат минимум 80% на изпита 
 

 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 2 часа, които включват: 
 

• 30 минути за гледане на видеоклипове 
• 60 минути за запознаване с материала за четене 
• 15 минути за интерактивни задачи 
• 15 минути за изпит 

 
Текст от Видеоклип 

 
Уводен Видеоклип 
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Здравейте! Добре дошли в Модул 6. Социалните предприемачи са 
хората, които използват иновативни подходи, за да се справят със 
социалните предизвикателства, като липса на качествено образование, 
обществено здраве, безработица и неравенство. В тези и други случаи 
технологиите имат важна роля, тъй като те не само, че са иновативни по 
своята същност, но все по-често става рентабилно да бъдат прилагани 
за решаването на социални проблеми. В този модул ще разгледаме 
защо технологиите и технологично ориентираното предприемачество 
са важни за социалното предприятие в спортната област. Също така, ще 
обсъдим как използването на технологии допринася за социалното 
предприятие и как социалният предприемач може да ги използва, за да 
увеличи въздействието си. Сега е време да се качите на подиума!  
 
Лекционен Видеоклип 
 
Спортът е едно от важните социални явления, от което хората от 
различните слоеве на обществото особено се интересуват. Много хора 
са част от спорта, като последовател, практикуващ или като 
професионалист.  
 
Спортът не е само дейност за през свободното време и за добро лично 
здраве, той има и голямо индустриално въздействие. Със своя принос 
от €294 млрд. към брутната добавена стойност на ЕС, спортният сектор 
се смята за значително задвижващо колело за интелигентния и устойчив 
растеж.  
 
В по-общото си определение спортната индустрия е реална индустрия, 
на която може да се гледа като на двигател за растеж за по-голямата 
икономика, тъй като генерира добавена стойност и работни места в 
голям набор от сектори, като производствения, както и при някои 
услуги, стимулиращи развиването и иновациите. 
 
Спортната индустрия се характеризира и от постоянните и бързи 
иновативни вълни, често в тясно сътрудничество с други индустрии. 
Като резултат, иновативните продукти/услуги се разпространяват 
прогресивно на различни пазари и се използват с различни цели.  
 
Заедно с иновативния аспект на спортната индустрия, спортното 
предприемачество е важно икономическо понятие в Европа и света, и 
се превръща във все по-често срещана кариерна опция, особено сред 
младите хора. 
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В последните години, гиганти като ФК Барселона и ФК Арсенал 
подкрепят спортни предприемачи, ориентирани към технологиите, чрез 
иновативните центрове, които са основали. 
 
За технологични предприятия се смятат тези, които са иновативни, с 
висока добавена стойност и с технологични бизнес идеи. 
Технологичните предприятия са изтъкнати със своя голям и бързо 
растящ потенциал и своя капацитет да се отворят и мащабират към 
световния пазар.  
 
Помислете за компаниите като AirBNB, Uber и Facebook. Общите 
характеристики на тези предприятия са, че са нараснали много и са 
достигнали до милиони от потребители/клиенти по целия свят 
благодарение на технологиите и иновативните си бизнес модели. 
 
От друга страна, технологиите играят важна роля, тъй като технологиите 
не само са иновативни по своята същност, но все по-често става 
рентабилно да се внедряват при разрешаването на социални проблеми. 
 
Как използването на технологии допринася към социалното 
предприятие? Отговорът на този въпрос разбира се ще бъде – за да 
засили ефекта, който искате да създадете. Как социалният предприемач 
може да използва технологии, за да увеличи въздействието си? Нека 
разгледаме това. 
 
За разлика от традиционния предприемач, социалният предприемач 
може да разреши проблем, като използва последните технологии и 
иновативно мислене. 
 
Технологиите демократизират достъпа на социалните предприемачи до 
знания, осигуряват им нови умения и им помагат да разпространят 
бизнеса си. Разбира се, това не означава, че всяко техническо начинание 
ще бъде успешно. 
 
Технологиите са мощен инструмент, който когато бъде използван 
правилно може да повиши обхвата и влиянето на социалните 
предприятия. В допълнение, технологиите могат да са причината за 
значителни социални промени, когато са представени от социални 
предприемачи, по начин който овластява желаната аудитория с 
подходящо обучение. Сега, нека разгледаме някои примери. 
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Adim Adim (Стъпка по Стъпка) е социално предприятие, което има за цел 
да насърчава „колективното благотворително бягане“ в Турция. То 
включва повече от 83 хиляди бегачи-доброволци и повече от 690 хиляди 
дарители. Платформата „Бягане за Добротата“, стартирана от Adim Adim 
е уеб платформа за „благотворително бягане“ използвана от 
доброволци, които искат да бягат за дарение за неправителствени 
организации. Доброволците-бегачи могат да видят класирането, броя 
на дарителите и значките си на уебстраниците, основани на 
игровизация. Платформата Бягане за Добротата е първата дигитална 
платформа за набиране на средства в света, изградена специално за 
благотворително бягане. 
 
Нека поговорим за мобилните технологии,  технологиите, причина за 
най-впечатляващите промени през последните години. Организацията 
на Обединените Нации признават, че мобилната революция е овластила 
бедните повече от всяка друга технология. Днес, възможността на човек 
да има мобилен телефон е по-голяма от тази да има достъп до тоалетни 
и канализация. „Играй с Мен“ е мобилно приложение в Норвегия, 
специално насочено към насърчаването на взаимодействието на 
бежанците с общността домакин и подкрепата на социалното им 
приобщаване чрез спорт. Благодарение на това мобилно приложение, 
бежанците имат лесен достъп до спортните съоръжения, които са най-
близо до тях и могат да открият цялата информация за съоръжението, 
която им е необходима. Мобилното приложение също дава 
възможности на бежанците и домакините да организират спортни 
дейности заедно, като допринасят към повишаването и разширяването 
на социалното въздействие, което ще се появи. 
 
Накрая, нека разгледаме дигиталния дизайн и инструментите на 
социалните медии, които много от нас използват днес. Да кажем, че 
започвате инициатива и организирате рекламна кампания. Преди 
съществуването на дигиталните инструменти като социални медии, 
може би е трябвало да комуникирате със стотици хора за това. Сега, 
благодарение на инструментите за дизайн с много прост интерфейс, 
можем да персонализираме готови шаблони и да ги изпратим на 
стотици хора чрез инструментите на социалните медии. Ако един 
елитен спортист сподели подобен пост в своя акаунт, означава, че този 
пост е достъпен за всеки, навсякъде по света, по всяко време.  Това е 
добър пример за това как технологиите могат да осигурят ангажираност 
и взаимодействие в социалните предприятия, инициирани от спортист, 
който е обичан и следван от обществото. 
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В този модул обсъдихме как технологиите могат да допринесат към 
повишаването и разпространяването на въздействието на социалните 
предприятия. Несъмнено, технологиите се променят постоянно и 
иновативно. Социалните предприемачи трябва да следват новите 
технологични тенденции, да имат предвид мотото „технологиите за 
добро“ и да правят живота по-добър като използват технологии. 

 
 

 
Интерактивни 

Задачи, Базирани 
на Игри 

 
 
 
 

 
Задача-1: Моля, отворете линка, за да тествате своите технологични 
умения. След това, поставете резултата си на следния линк и го 
запазете. 
 
https://sportstec.typeform.com/to/UFWlhU 
 
 
Задача-2: Какви инструменти/технологии можете да използвате, за да 
достигнете до целевата аудитория, върху която искате да създадете 
социално въздействие или да улесните достъпа им до Вашите 
продукти/услуги? 

o Социални Медии 
o Уебсайтове/Платформи 
o Мобилни Приложения 
o Краудсорсинг 
o Блокчейн 
o Виртуална/Добавена Реалност 
o Роботика 
o Изкуствен Интелект 
o Машинно Обучение 
o 3D/4D Принтиране 
o 5G 
o Големи Данни 
o Дронове 
o Облачни и Едж Изчисления 
o Други 

 
 
Задача-3: Какви технологии могат да Ви помогнат да 
разширите/мащабирате своя социален бизнес модел? 

o Социални Медии 
o Уебсайтове/Платформи 
o Мобилни Приложения 
o Краудсорсинг 
o Блокчейн 
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o Виртуална/Добавена Реалност 
o Роботика 
o Изкуствен Интелект 
o Машинно Обучение 
o 3D/4D Принтиране 
o 5G 
o Големи Данни 
o Дронове 
o Облачни и Едж Изчисления 
o Други 

 
 

За Четене 

 
Пет начина, по които социалните предприемачи използват 
технологиите, за да повишат въздействието си. 
 
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2014/12/10/five-ways-social-
entrepreneurs-use-technology-to-increase-their-impact/#5c1f703b14cc 
 
 

 
 

Експертни 
Видеоклипове 

 
Как техническите и социалните предприемачи могат да работят 
заедно? 
 
Какво могат да научат един от друг техническите и социалните 
предприемачи? 
 

 
 

 
Изпит 

 
1. Коя от изброените не е отличителна черта на технологичните 

предприятия? 
а. висок и бърз потенциал за растеж; 
б. лесно отваряне за световните пазари; 
в. традиционен бизнес модел; 
г. висок капацитет за мащабиране. 
  

2. Кое от изброените не е принос на технологиите за социалните 
предприемачи? 
а. демократизиране на достъпа на социалните предприемачи 

до знания; 
б. предоставяне на нови умения на социалните 

предприемачи; 
в. помощ на социалните предприемачи да мащабират своя 

бизнес; 
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г. позволява на социалните предприемачи да бъдат 100% 
успешни. 

 
3. Технологиите са мощен инструмент, който използван 

правилно, може да повиши мащаба и въздействието на 
социалните предприятия. 
а. истина 
б. лъжа 

 
4. Традиционните предприемачи могат да разрешат даден 

проблем, използвайки последните технологии и иновативното 
мислене. 
а. истина 
б. лъжа 

 
5. Технологиите могат да създадат значителни обществени 

промени, когато са представени от социалните предприемачи 
по начин, който дава на целевата аудитория подходящо 
образование. 
а. истина 
б. лъжа 
 

 
 
 
 
Модул 7: Спорт и Социално Въздействие: Цели на ООН за Устойчиво Развитие 
 
 
 

 
 
 
 

Описание на 
Модула 

 
По време на този модул, участниците ще: 
 

• научат как ЕС и ООН са създали логическа рамка, при която 
професионалистите предлагат социално предприемачество на 
аудиторията си; 

• открият ресурси и специално финансиране, чрез които да се 
съсредоточат върху социално-предприемаческата си дейност; 

• се запознаят с неразривната връзка между социалните 
ценности в спорта и меките умения, които могат да бъдат 
приложени към социалното предприемачество; 
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• научат как социалните ценности в спорта могат да служат като 
модел за социално предприемачество.   

 

 
 
 
 

Образователни 
Резултати 

 
В края на този модул участниците ще: 
 

• знаят, че за да се съобрази с желанията на гражданите на ЕС за 
по-социална Европа и икономика, ЕС е създал: политика, 
портал и специално финансиране, които могат да бъдат 
използвани само за социално-предприемачески дейности; 

• знаят, че има логическа рамка на ниво ЕС и ООН, в подкрепа на 
вашата социално-предприемаческа дейност. Напр. 
Европейската седмица на спорта и Международния ден на 
спорта за развитие и мир. 
 

 
 
 

Учебни Дейности 

 
• гледане на 1 уводен видеоклип  
• гледане на 1 лекционен видеоклип 
• четене на статии, свързани с темата 
• изпълнение на 2 интерактивни задачи, базирани на игри  
• резултат минимум 80% на изпита 

 
 
 
 

Очаквана 
Продължителност 

 
Общото времетраене е приблизително 3 часа, които включват: 
 

● 30 минути за гледане на видеоклипове 
● 75 минути за запознаване с материала за четене 
● 60 минути за интерактивни задачи 
● 15 минути за изпит 
 

 
Текст от Видеоклип 

 
Уводен Видеоклип 
 
Здравейте! Добре дошли в Модул 7! 
 
Фактът, че сте стигнали до този модул, показва, че имате силно желание 
да бъдете социален предприемач. Нека се опитаме да разберем 
логическата рамка на ниво Европейски Съюз и ООН, която ще ви 
помогне да реализирате тази страст. Нека разгледаме политиките, 
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порталите и специалното финансиране, които могат да бъдат 
използвани само за социално-предприемачески дейности за по-
социална Европа и по-социална икономика. 
 
 
Лекционен Видеоклип 
 
 
Започваме с добри новини: има финансиране, което може да бъде 
използвано само за социални предприемачески дейности! И 
спортистите също имат достъп до него. А парите идват с цяла логическа 
рамка, която подготвя обществото със „Световните Дни“ и събитията на 
ЕС, с които можете да се свържете като ежегодната Европейска Седмица 
на Спорта! А светът на Социалното Предприемачество приема 
ценностите и уменията, които спортистите носят. 
 
От къде идват тези пари? Съществуват групи, които следят еволюцията 
на социалните ценности и ги съобщават на институциите на ЕС, които 
адаптират стратегическите си планове според тях. Например, 
представители на асоциациите на учителите – но и още много други – са 
инструктирали мениджърите на пенсионните си фондове, че процент от 
спестяванията им трябва и могат да бъдат инвестирани само в социални 
предприемачески дейности.  
 
Европейската Комисия признава тази промяна в обществото и това, че 
повечето европейци искат „по-социална и устойчива Европа и 
икономика“ и създава цял план за нея. Можете да получите повече 
детайли на уебсайта „socialeconomy.eu.org“. 
 
Призивът на гражданите на ЕС за по-социална Европа и по-социална 
икономика могат да бъдат възприети като предприемачество и 
предприемачески възможности. Хората искат да купуват повече местни 
продукти, искат да произвеждат и поправят местното, искат да затворят 
цикъла относно отглеждането на местна храна и компостирането на 
органични отпадъци или отглеждането на насекоми върху тях, искат да 
благоприятстват местното събиране на дъждовна вода, рециклирането, 
местно производство на енергия, местни инициативи за устойчив 
транспорт чрез напр. споделени автомобили/стъпала/превозни 
средства, мобилността като услуга, съжителство на студент с по-
възрастна двойка, за да им помага, боядисване на покривите бели, за 
да се намали парниковия ефект и др. И съществуват пари за 
финансиране, които могат да бъдат използвани само за започване на 
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социално-предприемачески дейности, предоставящи такива продукти и 
услуги. С „лицето“, образа, мрежата, медиите – радио и телевизия, 
които спортистите носят, има възможности или поне социални 
предприемачески групи, които биха искали да видят екипа си подсилен 
от някой с вашата атлетична харизма или каквото и да е това, което 
носите. 
 
И за да се съобрази с това, което европейците искат, Европейската 
Комисия е направила още повече – съществува цяла логическа рамка, 
използваща този импулс за призив за по-социална и устойчива Европа и 
икономическо и социално предприемачество. Тази стратегия се 
маркетира и прилага из цяла Европа и дори се свързва с подобни 
инициативи по целия свят. Има възможности за спортисти в маркетинга 
на тази социална икономика: има хора, на които им се заплаща, за да 
подготвят почвата за вас, като се обръщат към социалното 
предприемачество в групите, от които идват – защо да не се 
присъедините към тях в техните маркетингови дейности и да помогнете 
за информирането на техните членове, организации и компании? Те ви 
очакват да осъществите контакт, за да поговорите за вашата социална 
предприемаческа дейност, да ви финансират или да поръчат вашия 
продукт или услуга или екип, в който сте се присъединили, или да ви 
помогнат да преминете на следващото ниво по какъвто и да е начин. 
 
Логическата рамка идва и със специални места с висок медиен интерес 
и моменти през годината, към които можете да свържете вашата 
социална предприемаческа дейност, например титлата Спортна 
Столица на ЕС, за която градовете се състезават всяка година. След това 
е #BeActive Европейската Седмица на Спорта и #HEPA – Укрепваща 
Здравето Физическа Активност, през последната седмица на септември, 
също всяка година. 
 
Политиката по отношение на спорта попада в Генералната Дирекция по 
Образование. А в нейната програма за финансиране Еразъм+ също има 
възможности, които можете да проучите заедно с екипа си: 
 
Еразъм+ Спорт: има определено финансиране за всички участници в 
спортната екосистема, например за извеждане на връзката между 
европейския спортен сектор и призива за по-социална Европа и 
Икономика на следващо ниво. 
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Логическата рамка на нашия Европейски съюз се привежда в 
съответствие с по-голямата логическа рамка, която ние помагаме да 
оформим на световно ниво, съставена. 
 
Дневен ред 21 – стратегически план за организации, които да помогнат 
на човечеството да премине след 2100 година. Актуализира се на всеки 
10 години във „Форумите за Земята“ от 1972 година. Олимпийския 
Комитет използва този план, за да се направи още по-социално значим 
и устойчив; просто потърсете в интернет: Олимпийски Игри21, 
Култура21, Спорт, Атлетизъм, Танци21 и още. 
 
Почти всички градски управления в света – и особено в Европа – 
използват този стратегически план. Проверете в Google дали вашият 
град има „Местен Дневен Ред21“, говорете с хората, които работят по 
него и заедно ще намерите възможности във ваша полза и ще ви 
свържат със вече съществуващите екипи. 
 
На ниво ООН, има календар на Празниците на ООН, например 6 април –  
Международен Ден на Спорта за Развитие и Мир. Потърсете в интернет 
„UN Observances” (Празниците на ООН), за да видите пълния списък със 
„Световните Дни“ и изберете този, които отговаря на дейността на 
вашето социално предприятие. 
 
Третата рамка на световно ниво, която ще ви бъде полезна са 
17#ГлобалниЦели, които човечеството трябва да постигне до 2030, ако 
не искаме да се сблъскаме със стена през 2100. Почти всички градски 
управи, организации и все повече и повече компании интегрират тези 
17#ГлобалниЦели в стратегическите си планове. Потърсете в Google 
17#ГлобалниЦели и вижте кои цели са най-релевантни за вашата 
социално-предприемаческа дейност. Атлетизмът със сигурност идва 
чрез #ГлобалниЦели17, Партньорство за Целите, където спортистите 
могат да действат, за да донесат вдъхновение, динамика, грандиозно 
представяне, хубав имидж и всички качества, свързани с атлетизма, 
спорта, честната игра, ценностите и др. 
 
Признайте, че логическите рамки на ЕС/ООН дават допълнителна сила 
и важност, нали? Съществуват и безплатни ресурси, благодарение на 
които не трябва да измисляте всичко – готово е за вас, затова ги 
използвайте и включете някои приятели или семейството си. 
 
Успех със социално-предприемаческите Ви дейности! 
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Интерактивни 
Задачи, Базирани 

на Игри 

 
Задача 1: Отидете на уеб портала на 17#GlobalGoals (17#ГлобалниЦели), 
(https://www.globalgoals.org/), прегледайте списъка и вижте кои 
глобални цели имат отношение към вашата социална предприемаческа 
дейност/бизнес. Запишете ги във вашия бизнес план + съответната 
информация, която сте намерили. Напишете кратък текст, който се 
преструвате, че представяте на потенциален 
партньор/клиент/представител на правителството и му обяснявате 
защо целта е важна за тях и как тя е свързана с вашата социално-
предприемаческа дейност/бизнес и защо/как/бихте могли да си 
сътрудничите. Колко време искате да отделите на това и кога? 

Задача 2: Разгледайте акаунтите в социалните медии 
(twitter/facebook/instagram и т.н.) на посочените по-долу организации и 
запишете в бизнес плана си какво има отношение към вашата социална 
предприемаческа дейност, как и кога ще го използвате, колко време 
искате да се посвети на това и кога? 
 
- Европейската Седмица на Спорта #BeActive 
- Спортният Ден на ООН за Развитие и Мир 
- 17#GlobalGoals, спортът пристига чрез #GlobalGoal17 – Партньорства за 
Целите 
- Европейска Социално-предприемаческа Икономика: EU4SocEnt 
@SocEntEU 
 

 
 

За Четене 

 

Моля, следвайте следната връзка, за да продължите с раздела за 
четене. 

Портал на Европейския Съюз за социална икономика: 
https://www.socialeconomy.eu.org/ 

В подкрепа на предприемачите и самоназначените – социално 
предприемачество: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=e
n  
 
Финансиране за социални предприемачи: 
https://betterentrepreneurship.eu/en/resources  
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Най-големият урок на света: https://vimeo.com/357309724 

Нелсън Мандела, силата на спорта: https://youtu.be/5lvHnYQsTBU 

Какво е устойчиво развитие?: https://vimeo.com/144354623  

 
 
 

 
Изпит 

 
1. Как намерихте уебстраницата на Европейската Комисия с 
финансисти, които са отделили средства, които могат да се 
използват САМО за социално-предприемачески дейности? 

а. в Google, като използвате следните думи за търсене: Europa 
Social Entrepreneurship Finance (Европа Финанси за Социално 
Предприемачество) – като това е напълно безплатно; в 
краен случай се обадете в ЕС, те с удоволствие ще ви 
помогнат; 

б. трябва да отидете на уебсайта на ЕС, да се регистрирате, да 
кандидатствате за одобрение, като това струва ± 1000€/на 
година; всичко, което ЕС прави, е надценено!; 

в. това е конспирация и парите са само за избраната група от  
Билдърбърг!!!; 

г. обадете се на вашата Спортна Федерация/Спортна 
Гимназия. 

 
2. Кога е Европейската Седмица на Спорта #BEACTIVE? 

а. последната седмица на септември, всяка година – потърсете 
в Google и се обадете на вашата Спортна Федерация; 

б. променя се всяка година – по време на нея се представят 
хората от вашата федерация, спортните университети в 
страната ви и всички в Спортния Отдел на Европейската 
комисия са глупави!!!; 

в. първата седмица на септември, точно след лятната 
ваканция, когато никой няма време; 

г. по време на четна година: през лятото, а по време на 
нечетна: през зимата – така че едната година да бъдат 
представени летните спортове, а другата година зимните. 

 
3. Кога е Световният ден на спорта на ООН #SportDay – 

Международният ден на спорта за развитие и мир? 
а. на 6 април, всяка година; 
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б. променя се всяка година – по време на нея се представят 
хората от вашата федерация, спортните университети в 
страната ви и всички в Спортния Отдел на Европейската 
Комисия и на ниво ООН са глупави; 

в. по време на четна година: през лятото, а по време на 
нечетна: през зимата – така че едната година да бъдат 
представени летните спортове, а другата година зимните; 

г. всяка държава може свободно да избира, но повечето го 
правят през юни – средата на изпитния период, тъй като 
тогава студентите могат да имат полза от малко повече 
кислород за мозъка си 

 
4. Какво са Спорт21, Атлетизъм21, Танци21, Акробатика21, Местен 

Дневен План21? 
а. стратегическият план Agenda21 (Дневен Ред21), приложен 

към света на спорта, атлетизма, танците, акробатиката, 
дневния ред на управлението на твоя град – разговаряй с 
тях!; 

б. означава световна конспирация на Билдърбърг за контрол 
на съзнанието на всички хора до 2100 година!!!; 

в. това е маркетинговата кампания на мултинационална 
компания, която се занимава със спорт, танци и събития; 

г. това е ден, в който хората възпоменават жертвите на 21-вата 
Световна война и се провежда по време на 21-ата минута от 
21-ия час на 21-ия ден от 21-ия месец в годината – всяка 
година. 

 
5. Какво са 17#ГлобалниЦели? 

а. 17 Цели, които човечеството трябва да реализира между 
2015 и 2030 година; 

б. 17 сателита, които ще бъдат изпратени в орбита, за да 
наблюдават Земята от космоса, всеки с различна честота, за 
да съберат информация за 17-те най-важни заплахи, пред 
които е изправено човечеството; 

в. 17 сателита, които ще бъдат изпратени в орбита, за да 
наблюдават дали има обект/метеорит в близост до Земята, 
който ще повлияе на Земята и ще унищожи целия живот на 
планетата, както се е случило преди. 

 


