
Модул 4: Подкрепа за социалните предприятия и оценка на успеха  

 

 

Съдържание на модула по теми 
1. Оценка на социалното въздействие и измерване на успеха:  

а)  приложение на инструменти за оценка на социалното въздействие. 

2. Преглед на европейски и национални политики за социално предприемачество:  

а) „Инициатива за социално предприемачество“ на Европейската комисия;  

б) „Хоризонт 2020“;  

в) подкрепа за социални иновации;  

г) Еразъм+ и възможности за социалното предприемачество;  

д) национални политики за социално предприемачество. 

3. Проучване на възможности за подкрепа  на социалното предприятие на национално ниво и в региона на действие:  

а) доставчици на обучение, програми за менторство, възможности за работа в мрежа и достъп до добри практики;  

б) оперативна и стратегическа подкрепа;  

в) хъбове за социални предприятия, инкубатори;  

г) финансова подкрепа (вкл. грантове, заеми, капиталови инвестиции/дялово участие и микрoфинансиране).  

4. Социално финансиране  
а) преглед на предизвикателствата пред социалното предприятие по отношение на достъпа до финансиране;  

б) определение за „социално финансиане“;  

в) проучване на възможностите за подкрепа под формата на социално финансиране.   

Резултати от учене (Знания, Умения, Отношения) З У К Оценяване Методи на преподаване 

Прилага на практика инструменти за измерване на успеха и 

оценка на социалното въздействие. 

 √  Текуща оценка на:  

 разбирането и възприемането на английския 

език; 

 компетентност и увереност при употреба на 

английския език по разглежданите теми;  

 развитие на познавателните способности чрез 

чуждия език.  

 

Устно и писмено оценяване:  

 социален бизнес план: оценява социалния ефект 

на социалното предприятие според бизнес 

плана; 

 идентифицира 3 достъпни форми на подкрепа  

за разработваното социлно предприятие (една 

финансова и две нефинансови) и дискутира 

възможните ползи за конкретния бизнес от 

достъпа до подобен вид подкрепа.  

 

Е-портфолио - мисли, идеи, убеждения и 

отношения: 

 прави необходимите промени в бизнес плана си 

в резултат на наученото в този модул. 

 

  

CLIL: интегрирано обучение по предмет на чужд език 

Интегрирани в модула езикови дейности за говорене, слушане, четене 

и писане, едновременно с преподаването на съдържание по социално 

предприемачество. Допълнително подсилени с разнообразие от ИКТ-

базирани стратегии за учене за формиране на холистичен 

познавателен опит както у обучаемите, така и у преподавателите. 

 

Приложение на различни продукти нa езиковата употреба: устни, 

писмени, визуални, електронни/ дигитални, жестове, знаци.  

 

Всички методи на преподаване, включващи дигитални стратегии, ще 

поставят акцент върху: 

 развиване на умения за междуличностна комуникация посредством 

английски език; 

 разбиране на езикови структури и съдържание на английски език; 

 опознаване и употреба на английския език. 

 

1. Оценка на социалния ефект 

2. Инструменти за оценка на социалния ефект 

3. Бази данни с европейски и национални политики в областта на 

социалното предприемачество  

4. Е-портфолиа 

5. Дигитални ресурси 

6. Работа по казуси и социално финансиране 

Търси и проучва различни форми на финансова подкрепа, 

налични в рамките на ЕС.  

√   

Сравнява и съпоставя налични форми на подкрепа за обучение, 

менторство и работа в мрежа съобразно  специфичното  

местоположение на обучаемия в Европа.  

√   

Дефинира термина „социално финансиране“. √   

Разбира значението и ползите от достъпа до обучение, 

менторство, работа в мрежа и финансова подкрепа за социалното 

предприемачество. 

 

 

  √ 

Познава предизвикателствата пред социалното предприятие по 

отношение на достъпа до финансиране. 

  √   

Описание на модула 

Този модул свързва и затвърждава първите три модула от 

Програмата и помага на обучаемите допълнително да подобрят 

своите бизнес планове чрез практическо приложение на 

съдържанието от модула.   

Обучаемите ще се запознаят с европейските политики за 

социално предприемачество и възможностите за подкрепа като 

обучения, менторство, работа в мрежа, оперативна, стратегическа 

и финансова подкрепа. Ще получат информация за такива 

политики и възможности за подкрепа на национално ниво и в 

специфичния контекст на техните държави и региони.  

Модулът предоставя възможност за фокусиране върху различния 

национален и регионален контекст на обучаемите, и различните 

форми на подкрепа, до които имат достъп на национално ниво.  

Включва 20 уч. часа и 5 ч. самостоятелна работа.  

  

√ 

  


