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Осми Европейски форум на социалното предпрпиемачество
От 28 до 31 март 2019 г., в град Пловдив, се проведе осмото издание на Европейския
форум за социално предприемачество. Проявата се организира от Европейската комисия,
Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия
(CECOP), Министерството на труда и социалната политика, Министерство на икономиката,
Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия, Българската стопанска камара, Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации, Националната федерация на работодатели на инвалиди и
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шест водещи неправителствени организации, защитаващи правата на хората с
увреждания. През тази година в панаира участват над 110 предприятия, в които са заети
хора с увреждания.
Темата на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество
беше „Екосистемата на социалното предприемачество“. За първи път бяха представени на
регионално, национално и европейско равнище осемте елемента на екосистемата на
социалното предприемачество в множество събития в богатата програма на форума.
За първи път в Европа,
социалното
предприемачество
беше
представено
заедно
с
публичните и частни малки средни
и големи предприятия, които чрез
дейността си, чрез резултатите от
политиката си за корпоративна
социална
отговорност
взаимодействат
и
подпомагат
развитието
на
социалното
предприемачество.

Социалните предприятия придобиват все по-голямо
признание и се превръщат в конкурентоспособен, равноправен
участник в икономическия живот на страната и в рамките на общия
европейски пазар. Това каза министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков при откриването на форума. Министърът
подчерта, че новата законодателна рамка дава възможност на
уязвими групи в обществото да участват пълноценно в
икономическия и социален живот на страната чрез мерки за
включването им в заетост и социално приобщаване чрез
социалните предприятия. Той добави, че чрез установените в
Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
насърчителни мерки от страна на централната и местна власт ще
се гарантира целенасоченото подпомагане и развитие на
социалните предприятия.
НФРИ взе участие във форума с членовете си:
"Авис" ЕООД - Бузовград
"Атрия Прима" ЕООД - София
Ателие „Бела Рада“ - София
"Аника 2017 ЕООД - Мезек
"БГАсист" ЕООД - София
"Велдия дизайн" ЕООД - София
"Видеа Маркет" ЕООД - София
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"ГИП - София" ЕООД - София
Екокозметикс ЕООД - Хасково
"Лозана" ЕАД - София
"Мальовица" ЕООД - Самоков
"Мир Добрич" ЕООД - Добрич
"Мир - И" - Етрополе
„Нике Груп“ АД - Годеч
"Ния Милва" ЕООД - Хасково
"Савина - Събина Данева" ЕТ - Ямбол
"Стопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив
"Тобекс Ко" ЕООД - София
"Тотал Ел Си" ЕООД - София
"Фиорела" ООД - София
След официалното откриване на форума министъра на труда и социалната
политика награди социални предприятия за развитието на иновативни продукти и услуги.
Награди за иновативни социални продукти и услуги от системата на федерацията
получиха:
 „Атрия Прима” ЕООД – София,
 „БГАсист” ЕООД – София,
 „Мир-И” ЕООД – Етрополе.
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Приета е Методиката за индивидуалната оценка на потребностите на хората с
увреждания

Започва прилагането на Методиката за извършване на индивидуална оценка на
потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която беше приета от Министерския
съвет на 27 март 2019 г. Тя е базирана на Международната класификация на
функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация (ICF).
С методиката се цели да се създаде ефективен модел на индивидуална оценка,
който да бъде съобразен с функционалните затруднения на хората с увреждания и с
препятствията в обкръжаващата среда. Предвидено е да бъде идентифицирано и
желанието на човека за извършването на конкретни действия. С тази методиката ще се
прави и оценка за нуждата от социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при
условия и по ред, определени със закон.
Прилагането на цялостен и комплексен подход, какъвто предлага ICF, може да
подобри реализацията на хората с увреждания на пазара на труда, което да доведе до
повишаване на ефективността на предоставяните средства и услуги и до повишаване на
жизнения стандарт на хората с увреждания.
Награди за отговорен бизнес 2018

БГАсист, член на НФРИ, с две награди за отговорен бизнес 2018 г. – найпрестижния конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво
развитие в България.
 Носител на специалната награда „ENGAGE“ за 2018 г., присъдена от Международния
форум на бизнес лидерите за приноса на своите служители в подкрепата към деца и
възрастни със зрителни увреждания.
 Второ място в категория „Най-добра социална политика на малко и средно
предприятие“ за 2018 г.
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Форуми и събития в рамките на проект ИНОВЕНТЪР

През м.март 2019 г. НФРИ проведе и взе участие в различни форуми и събития по
проекта, който управлява INNOVENTER, финансиран от Програмата БАЛКАНИСРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020.
Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение
по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да
прилагат иновации, като същевременно ангажират за служители хора в неравностойно
положение.
Водещ партньор по проекта е Националната федерация на работодателите на хора с
увреждания (България), а партньори са Русенския университет „Ангел Кънчев" (България),
Асоциация „Мария Кюри – МСА" (България), Помощ за общността в Албания (Албания),
Кипърска търговско-промишлена палата (Кипър), DYEKO – Мрежа за подкрепа на
предприемачеството и социалната икономика (Гърция), Асоциация за консултиране в
управлението (БЮРМ).

За повече информация: Елка Тодорова, nfri@abv.bg

Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER проведе три специализирани обучения за
Социално предприемачество
В периода м.февруари-м.март 2019 г. стартираха пилотните обучения по Социално
предприемачество по проекта Иновентор чрез двудневни интерактивни обучения:
 25 и 26 февруари 2019 г. в гр.София, залата на ет.9, ресторант „Панорама”,
бул.Дондуков № 11
 15 и 16 март 2019 в гр.Благоевград, залата на Университетски център „Бачиново”
 22 и 23 март 2019 в гр.Бургас, залата на хотел Аква, бул.Демокрация
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Програмата за обучение по социално предприемачество е приложена чрез микс от
въвеждащи сесии, дистанционно представени сесии през електронната платформа
www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства и сесии лице в
лице.
Формираха се смесени екипи от работодателите за
представяне на проектни бизнес идеи. По време на обученията
освен теоретичния материал, бяха засегнати теми за
идентифициране на възможности на всеки участник да развие
социално предприемачество и бяха разработени конкретни идеи за
стартиране на социално предприемачество.
Обучението се
проведе с лекторите Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска. Те
и отговорните ръководители на екипи подкрепяха участниците при
разработването на шаблони за предприемачески инициативи.
Благоевград, 15-16 март 2019

По този начин пилотно бяха обучени участниците
включили се в обучителната програма по проекта в
двете й форми: дистанционна онлайн среда за
предварителна самоподготовка и смесена, която
включва предварителна самоподготовка на участниците
и двудневни интерактивни обучения в горепосочените
дати.
София, 25-26 февруари 2019 г.

Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по
предприемачество
В периода 13 - 15 март 2019 г. председателят на федерацията и екипа по проекта от
НФРИ взеха участие в организираната от Русенския университет „Ангел Кънчев” работна
среща за внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по
предприемачество.
Ректорът на университета чл.-кор.
проф. д.т.н. Христо Белове приветства
гостите с добре дошли в Русенския
университет. Той отбеляза, че висшето
училище винаги е създавало благоприятна
среда
за
срещането
на
различни
институции, които да дискутират идеи, добри
практики
и
предизвикателства
пред
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обществото.
Участници в семинара бяха представители на образователни
институции от София, Пловдив, Разград и Силистра, които
споделиха
своя
опит
от
обученията
по
Социално
предприемачество. От своя страна екипът на Русенския
университет запозна участниците с възможности за обучения на
учители по Наредба 12 през Центъра за продължаващо обучение
на РУ "Ангел Кънчев" по програма, разработена в рамките на
проект INNOVENTER. Партньорските организации от страната,
представиха своя опит, а НФРИ направи и преглед на социалните
предприятия
и
предприемачество
в
страната.

Форум по заетостта по проект INNOVENTER

В периода 28-30 март 2019 в гр. София НФРИ
организира форум по заетостта по проекта
INNOVENTER за насърчаване на социалното
предприемачество.
Експерти
от
Агенцията
по
заетостта
представиха
възможностите
за
заетост
в
социалните предприятия по националните мерки за
насърчаване на заетостта и по Националната
програма за заетост на хора с трайни увреждания.
Възможностите за заетост в специализираните
предприятия на хора с увреждания и самостоятелен
бизнес чрез методиките на АХУ представиха
експерти от Агенцията за хора с увреждания.
Партньорите по проекта имаха възможност да
споделят политиките за заетост и добри практики в
страните - партньори по проекта.
Делегациите от участници от българските
партньори бяха най-многобройни като представиха своите презентации и взеха активно
участие в дискусиите с представителите на националните агенции АЗ и АХУ.
Интерес предизвика темата за дигиталните помощни технологии, като беше
представено портативно устройство за изкуствено зрение – OrCam MyEye 2.0 на
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израелската компания OrCam. Оригиналното
устройство OrCam MyEye стартира през 2015 г.,
а през 2017 г. излиза следващото поколение OrCam MyEye 2.0. OrCam MyEye е наймодерната технология, която е в помощ на
незрящи хора или хора със зрителни
увреждания, както възрастни, така и деца.
Устройството тежи само 22,5 грама и може да
се монтира магнитно на почти всички рамки за
очила.
В края на деня гостите от страните партньори посетиха VIII European Forum on Social
Entrepreneurship, където се запознаха на място с работодатели в социалното
предприемачество.

С пожелания за успешна седмица,
екипът на НФРИ

