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Проектът "Start it UP, Keep It UP" е иновативен 
проект, насочен към насърчаване на социалното 

предприемачество. Този проект засяга една от 
най-неизвестните области в младежкия сектор и 

нова за Европа концепция-социалното 
предприемачество, подчертавайки иновативната 
особеност-създаването на социални стартиращи 

инкубатори. Този проект е насочен към 
решаването на социалните проблеми на 

общности в Европа, където младите хора могат 
да правят промени чрез социално ориентирани 

стартиращи, оснащая младежки организации 
необходимия капацитет за предоставяне на 

младите хора на съвети и обучение по 
въпросите на социалното предприемачество. 

Това не само ще реши различни социални 
проблеми в Европа, но и ще направи младите 
хора главните действащи лица на промяната. 

Този проект ще вдъхнови и предостави на 
младите хора знания и ресурси, за да направят 

промени в тяхната общност.

РЪКОВОДСТВО
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A) Социално предприемачество 
 
     Предприемачески и социален начин на мислене 
 
a) Уменията за предприемаческо мислене се отнасят до способността да се идентифицират възможностите на  
пазара и да се открие най-много подходящи начини и време, за да се възползвате от тях. Понякога това е просто  
обозначено като способност за намиране и преследване решението на проблем. Предприемаческото мислене е  
способността да виждате нещата по различен начин от останалия свят, но, това не е непременно вродена черта и  
може лесно да се развие или подобри. Това е по-скоро състояние на ума отваря очите ви за нови възможности за 
обучение и ви помага да се развивате в ролята си. Сега, когато сме наясно с това че уменията за предприемаческо 
мислене не са вродени и могат да се научат, ще намерите следните съвети, полезни в усилията ви за да ги  
подобрите: 
 
b) Бъдете страстни в работата си. Всички знаем, че страстта е най-важният ключ към успеха в кариерата. Така че,  
ако все още прекарвате половината от деня си на работа, фантазирайки как по-добре да работите другаде, време е  
да помислите как да пренасочите кариерата си. 
 
c) Опитайте се да поемате риск. Почти всички собственици на фирми са запознати с израза „висок риск, висока  
награда“. Какво отделя един служител с предприемаческо мислене от всички останали е именно неговия апетит  
към риска. Никой никога не е казвал, че е лесно да поставите всичко, което имате на залог, но това се отплаща! 
 
d) Не на последно място; мечтай смело! Никога не ограничавайте мечтите си, защото най-важният аспект на  
предприемачеството освен мисловните умения са безграничността, която се изисква. През целия си живот всички  
сме обусловени да бъдем практични и реалистични. Единственото нещо, което има тенденцията да ви разделя, е  
способността ви да мечтаете много и да мислите различно. Това е от където започва предприемаческото мислене! 
 
e) Социалното мислене се отнася до процес, през който всички преминаваме през ума си, докато се опитваме да  
осмислим нашите собствени и чужди мисли, чувства и намерения в контекста, независимо дали сме съвместни,  
активно взаимодействащи или измисляне на случващото се от разстояние (например медии, литература и т.н.). 
Способността ни да мислим социално е част от социално-емоционално обучение, което започва от раждането и се  
развива през целия ни живот. Също така, социалното мислене се казва процес на интерпретация на информация  
за по-добро разбиране иреагиране на опита на друг човек. От разбиране на мислите, действията, емоциите, 
вярванията, намеренията и знанията на друг човек се научаваме по-добре да се съобразяваме с другите.  
Социалните умения имат значителен ефект върху взаимоотношенията и успеха на работното място / училището,  
тъй като се отразява на човек; самоосъзнаване и саморегулация, социални умения, критично мислене, умения 
за игра, решаване на социални проблеми, перспектива, организационни умения, способност за учене и работа в  
групи.
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      Мислене на социалния предприемач 
 
Социалният предприемач е човек, който дава нови предложения, които имат потенциал да решават общностни  
проблеми. Тези хора са готови да поемат риска и усилията за създаване на положителни промени в обществото  
чрез техните инициативи. Социалната иновация често идва от прилагането на знанието към обществен проблем.  
Социалния предприемач знае, че техният опит и знания са изключително важни за тяхната ефективност. Докато  
други хора може да разгледат проблема отвън, социалните предприемачи се опитват да разберат проблемите 
задълбочено, обикновено от вътре, чрез личен опит, директно наблюдение или теренни изследвания. Поради  
уместността на техния опит за разработването на конкретни решения, те предлагат нови приноси, които увеличават 
шансовете им да имат силно въздействие. 
       
      Проблем с идентифициране и дефиниране на целева група 
 
Социалните предприемачи създават иновативни решения за справяне с важни и пренебрегвани обществени  
проблеми, мобилизирайки той идеи, капацитет, ресурси и социални договорености, необходими за устойчиви  
социални трансформации. За това, представяме инструмента „дърво на проблемите“, който предоставя рамка за  
анализ на причините и последиците на a избран проблем. Той насърчава разбирането на анатомията на социалния  
проблем чрез идентифициране на неговите причини и последици и причинно-следствените връзки между тях.  
Избраният проблем - който ще наречем „ядрото“ проблем “- се организира като дърво с корени и клони - причини и 
последици.  
 
Защо да използвате проблемното дърво като метод? 
Предприемачите трябва винаги да се опитват да се справят с първопричините за проблемите, а не с техните  
резултати или последици. Инструментът на проблемното дърво помага да се представи реалността и да се  
съсредоточи процесът на анализ: проблемът се разбира в неговото цялостност, но също така е разбита на  
различните му компоненти. Дървото на проблемите улеснява не само дискусията и изясняване на причините и  
последиците от проблемите, но и разбирането защо даден проблем продължава и все още не е решен от  
обществото. Този инструмент също така позволява на социалните предприемачи да: 
    Установят каква допълнителна информация или доказателства са необходими, за да продължат с  
    разработването на ефективно решение;     
    Разберат предизвикателствата, с които могат да се сблъскат при разработването на решението, например  
    нивото на необходимите ресурси или съответните партньорства;     
    Намерят области на интервенция, които най-добре отговарят на компетенциите на екипа и където е по-лесно да  
    се използват ресурси.
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Как да използваме проблемното дърво? 
  
a) Изберете основния проблем 
Целта на тази първа стъпка е да се обсъди и постигне съгласие по основния проблем, който трябва да бъде  
анализиран и решен. Определяне на проблема не е проста задача, за която може да се приеме, че това е - това,  
което в началото изглежда централен проблем, често е просто симптом или ефект на по-дълбок проблем, затова 
е важно да се събират, сравняват и обсъждат различни гледни точки на преглед през целия процес на дефиниране. 
 
b) Избройте всички проблеми 
Основният проблем в този етап, причините за проблема се разработват последователно. Първо, преките причини  
за проблемът се идентифицират, последван от основните причини за тези преки причини и така нататък, докато  
корените на основният проблем става ясен. Основният механизъм за изграждане на проблемното дърво е да  
попитате „защо?“ След като няколко пъти си зададат въпроса „защо?“ два или три пъти, социалните предприемачи  
обикновено са близо до първопричините. 
 
c) Избройте всички ефекти, причинени от основния проблем 
Важно е да знаете, че някои причини могат да бъдат едновременно последици. Това се случва, когато сме в  
присъствието на порочни цикли. Например стресът причинява нарушения на съня, които от своя страна причиняват  
повече стрес. Или детското затлъстяване води до намаление на физическите упражнения, което след това 
засилва затлъстяването. 
 
d) 4.Oрганизирайте причини и последици в дървовиден формат 
 
КАКВО Е ЦЕЛЕВА ГРУПА? 
Целевият пазар е група от клиенти в рамките на обслужващия се на разположение пазар, към който даден бизнес  
е насочил маркетинговите си усилия и ресурси. Целевият пазар е подмножество от общия пазар на продукт 
или услуга. Целевият маркетинг противоречи на на масовия маркетинг. Тя включва идентифициране и избор на  
конкретни сегменти за специално внимание. Като се има предвид настоящото състояние на икономиката, 
наличието на добре дефиниран целеви пазар е по-важно от всякога. Никой не може да си позволи да се насочи  
към всички. Малките предприятия могат ефективно да се конкурират с големи компании от насочени към пазар на  
ниша. Насочването към конкретен пазар не означава, че изключвате хора, които не се вписват вашите критерии.  
По-скоро целевият маркетинг ви позволява да фокусирате вашите маркетингови усилия и посланието на марката  
върху конкретен пазар, който е по-вероятно да купи от вас, отколкото на други пазари. 
 
Как да намерите целева група? 
С ясно дефинираната целева аудитория е много по-лесно да определите къде и как да пускате на пазара вашата  
компания. Тук са няколко съвета, които ще ви помогнат да определите целевия си пазар. 
 
a) Погледнете текущата си клиентска база. 
Кои са настоящите ви клиенти и защо купуват от вас? Потърсете общи характеристики и интереси. Кои от тях носят  
най-голям бизнес? Много е вероятно други хора като тях също да се възползват от вашите продукт /услуга.  
Насочете усилия и проучете по-дълбоко в клиентската си база. 
 
b) Вижте вашата конкуренция 
Към кого са насочени конкурентите ви? Кои са настоящите им клиенти? Невървете по същия  
пазар. Може да намерите пазар на ниша, който те пренебрегват: Насочете се към  
нишевия маркетинг. 
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e) Оценете своето решение. 
След като сте решили за целевия пазар, не забравяйте да вземете предвид тези въпроси:     
    Има ли достатъчно хора, които отговарят на критериите ми? 
    Ще се възползва ли наистина целевата ми група от моя продукт / услуга? Ще видят ли нужда от това? 
    Разбирам ли какво движи целевата ми група ми да взема решения? 
    Могат ли да си позволят моя продукт / услуга? 
    Мога ли да се свържа с тях със съобщението си? Лесно ли са достъпни? 
 
      Хипотеза за потребителски сегмент 
 
След като сте направили хипотеза относно сегмента на клиента и предлагането на стойност, трябва да валидирате  
вашата хипотеза чрез проектиране на въпроси или експерименти, които да насочите към потенциалните клиенти. 
 
Ако проектирате въпроси, важно е да избягвате въпроси, които ще повлияят на отговора на клиента. С други думи  
избягвайте реторични въпроси или въпроси, които питат за мнение. Например, НЕ бихте искали да кажете, "Бихте  
ли платили за X?"; По-скоро питай, „Кога за последен път платихте за X?“ Вторият въпрос е много по-малко  
субективен  и водещ. Не забравяйте, че не се опитвате да получите признание за вашето идея. По-скоро се 
опитвате да придобиете по-задълбочено разбиране на вашия клиентски сегмент чрез събиране на доказателства. 
 
След това тези доказателства ще определят дали вашата хипотеза е правилна или трябва да се въртите. Можете  
да зададете своите въпроси или лично, или дори по телефона. Въпреки че можете да използвате въпроси за  
валидиране и тестване на вашето предложение то най-добрите тестове включват действителни експерименти с  
призив за действие, за да видите как всъщност клиентът ще отговори на вашето стойностно предложение.

c) Анализирайте вашия продукт / услуга. 
Напишете списък на всяка функция на вашия продукт или услуга. До всяка функция избройте предимствата, които  
предоставя (и ползи от тези предимства). 
 
d) Изберете конкретна демографска информация, към която да се насочвате. 
Разберете не само кой има нужда от вашия продукт или услуга, но и кой е най- вероятно да го купи. Помислете за  
следните фактори:

Възраст
Етнически 

характеристики
Местоположение Пол

Социален и 
икономически статус

Ниво на  
образование

Семейно 
положение 

Професия
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      Експериментиране (пилотна фаза) 
 
Смелото експериментиране помага да се промени начина, по който се правят нещата 
Експерименталните подходи разбиват широкообхватните и сложни предизвикателства на по-малки цели,  
подходящи за тестване. В също време по този начин може да се реформира цялото общество. Един от  
крайъгълните камъни в намирането. На нови начини за правене на нещата е след това да се генерира  
предразположение към експериментална култура. По-малките експерименти служат за генериране на иновативни  
решения, които могат да подобрят услугите, да ускорят дерегулация, намаляване на бюрокрацията, обновяване на  
процедурите за вземане на решения и насърчаване на създаването на работни места и предприемачество.  
Пилотното подпомагане създава нови форми на сътрудничество между публичния и частния сектор заедно с  
гражданското общество. Едно иновативно общество не се ражда в празнота - трябва да намерим начин да работим  
заедно на всички фронтове. 
 
Какво е експериментирането и пилотната фаза? 
Изпитанията на политиките неизменно имат цел, която се тества на ограничена група хора и в даден контекст, тя  
има ясно начало и край и генерира нова информация, която може да бъде използвана при вземане на други  
решения в различен контексти. Експериментирането дава възможност да се предвиди и тества полезността на  
мерките, преди те да са въведени в по-широка употреба. Ако нов начин на правене на нещо не успее да работи в  
пилотния етап, това само по себе си е резултат. Добрият експеримент служи добре на своята цел, като например  
подобрява услугите и спестява разходи. (Ето готин инструмент, който можете да използвате за експериментиране - 
https://www.youtube.com/watch?v=F-5Iyj9A1MU) 
Експериментирането предоставя на много предприемачи стойността на обратната връзка, тъй като им казва какво  
е мисленето на клиентит. Проблемът е, че много от същите тези предприемачи не са сигурни или не се интересуват 
от какво друго могат да направят със спомената обратна връзка в този момент. Това е огромна загуба на мощен  
ресурс. Ето 4 неща собственици на стартъпи, котио може да направят с отзивите на потребителите:     
    Може да се използва като препоръки 
    Обратната връзка може да бъде мотивационен инструмент 
    Може да се използва за по-добро развитие на продукти и услуги 
    Може да помогне да се идентифицира как се възприема марката       
 
              
 
              
 
              
 

Например, можете да използвате фалшив уебсайт с три страници. Първата страница е страница за продажби в  
дълга форма, която изброява всичко, което клиентът трябва да знае, за да купи вашия продукт. Втората страница  
събира информация за плащанията на купувача. На последно място, на последната страница пише нещо като  
„няма на склад“ и „провери отново по-късно“. 
Експерименти като този отблизо имитира това, което искате да направите чрез клиентският сегмент. Определете  
потенциални клиентски сегменти, които (може би) имат зададения от вас проблем. За да направите това, екипът  
трябва да си представи няколко типа хора, които смятат, че ще използват продукта / услугата и ще ги набележат.  
(Https://steveblank.com/2011/04/04/the-leanlaunch-pad-at-stanford---class-4-customer-hypotheses/) 
Добър инструмент за използване са персоналните клиенти (https://blog.alexa.com/10-buyer-persona-examples-help- 
create/). То включва картографиране на перфектен човек, който би бил ваш клиент, за да можете да ги използвате  
като цели в следващата стъпка - експериментиране.
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      Стойностно предложение 
 
Предложението за стойност описва как предложението, което се предлага на целевата аудитория, се различава от  
доминиращото налично решение (и) (ако приемем, че съществуват такива решения) и обяснява защо целевата 
аудитория може да го предпочита пред тези други възможности. По този начин предложението за стойност  
определя какво възнамерява да предостави за живота и благосъстоянието на клиента , като се вземе предвид  
какво наистина клиента иска и цени. Ще преминем през набор от стъпки, които дават възможност за преминаване  
от дървото на проблема към предложението за стойност. 
 
Как да развием ценностното предложение? 
Процесът, представен в тази глава, е организиран в 3 стъпки: 
 
    Сравнете с основнотно решение 
    Стойностна диференциация 
    Определете основните елементи на стойностното предложение 
  
Можете да получите по-подробна информация от следния линк: 
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-the-value-proposition-canvas/

9



       Рамка за въздействие 
 
Практиката на социалното предприемачество е конструктивен процес, който може да бъде разделен на пет  
основни фази:  
       
 
 
 
Фазата „предвиждане“ е свързана със социалния предприемач и екипа, какво ги движи, какъв тип обществени  
проблеми, които искат да решат, и по-добрия свят, който искат да създадат. Следващият етап на проектиране е от  
съществено значение за развитието. Дизайнерското мислене привлича практици и изследователи в различни 
области на живота. Интеграция с потребителя е принцип като част от дизайнерското мислене и се очаква да  
трансформира създаването и доставката на продукти и услуги. Съответно, различни организации, които се впускат  
в дизайнерското мислене, разработват персонализирани решения и обслужват нуждите на дадени групи хора. 
Социалните предприятия, които са познати за своето превъзходно създаване на социална стойност, също твърдят,  
че се впускат за този иновативен подход за справяне с различни проблеми. Настоящата статия прави опит за  
анализ на различни социални и организационни процеси, които насърчават социалните предприятия да  
възприемат дизайнерско мислене, за да създават продукти, които са подходящи и жизнеспособни сред  
потребителските групи. Статията открива, че възприемайки дизайнерското мислене, социалните предприятия  
изобразяват своя продуктов иновационен жанр, като по този начин представляват основната си идедя, а именно  
решаване на сложни социални въпроси. Организациите с нестопанска цел все повече се съсредоточава върху  
предлагането на услуги, предназначени да осигурят резултати и въздействие. Въздействието е интересен термин,  
който отчита начина, по който програма или интервенция влияе върху цялостния опит на бенефициента. 
Въздействието може да бъде описано като:  
     Положителна промяна 
     Разлика или полза 
     Принос към благополучието 
     Влияние върху бъдещето 
 
В края на рамката за въздействие трябва да: 
     Разберете процеса на измерване и анализ на въздействието 
     Прилагате теорията за промяната 
     Намерите най-адекватните индикатори за измерване на промените

предвиждане/ 
проучване

дизайн пилотна фаза/ 
тестване

обратна връзка реализиране на 
продукта
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       Устойчив бизнес модел 
 
Как можете да стартирате и поддържате устойчив бизнес модел? 
 
a) Планирайте използването на ресурсите си 
     Направете списък на необходимите суровини. В зависимост от вида бизнес, който искате да започнете, този  
     списък ще варират драстично. Компаниите SaaS, например, няма да изискват суровите ресурси, които ще има  
     марка за дрехи. 
     Помислете къде може да се набавят вашите материали. Кой ги прави или прибира? Как се продават? 
     Помислете откъде идват и как се транспортират. Докъде трябва да пътуват пристигате в дома или склада? Как  
     можете да намалите километрите за гориво? Кои са най-рисковите ресурси за вас-направете списък и как  
     можете да увеличите тяхната производителност, като същевременно намалите зависимостта от тях? 
 
b) Помислете за алтернативни форми на собственост на компанията 
Традиционният бизнес модел отгоре надолу може да създаде необосновани разлики в заплатите между тези на  
най-високите стъпала на стълбата (главен изпълнителен директор, други ръководители на ниво С, основатели,  
мениджъри) и тези на най-ниското ниво (работниците със задачи със създаване на суровини или извършване на 
производствените процеси). Включване на всички във вашия план за устойчивост може да ви помогнат да  
поддържате бизнеса си на път и да дадете възможност на всички да изразт мнение. 
 
c) Ангажирайте клиентите си. 
Вашата отдаденост на устойчивостта може да доведе до по-високи цени за вашите потребители и това е ОК. Нека  
клиентите знаят защо плащат повече за вашите продукти в убедителна публикация в блога, поредица от  
публикации, посветени страница с история на марката.
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B) МЕНТОРСТВО НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
       Какво е менторство? 
 
Менторството е един от най-бързите начини за постигане на резултати. Ускорява личния ви и бизнес растеж, така  
че вие може да получите резултати по-бързо. Менторството синтезира научените от другите уроци, като  
кондензира знанията в полезни прозрения. Когато е правилно насочено, наставничеството предоставя структура,  
която можете да следвате, а менторството ви дава систематичен процес, който можете да използвате сега и във  
времето за последователни резултати. За социалните предприемачи може да бъде особено сложно да изберат  
подходящия наставник, който разбира техните уникални нужди. Наставничество за социалните предприемачи  
могат да се съсредоточат в четири области: личен растеж, социално въздействие, бизнес растеж, лидерство. 
Изисква се комбинация и от четирите елемента за да се успее като социален предприемач. 
 
Какво трябва да очаквате от наставника? 
Бизнес наставникът обикновено има богат бизнес опит или има познания в определена бизнес област, като  
финанси или маркетинг. Наставникът ще действа като доверен довереник на наставлявания си през гъвкав  
период от време. Ако мислите да намерите бизнес ментор, трябва да сте наясно какво можете и не можете да  
очаквате от тях. 
Вашият ментор ще: 
      Предлага външна перспектива както за вас, така и за вашия бизнес 
      Слуша поверително нещата, които ви притесняват за вашия бизнес 
      Помогне като сподели собствен опит както за неуспех, така и за успех 
      Да ви даде приятелска, безпристрастна подкрепа 
      Осигури честна и конструктивна обратна връзка 
      Бъдете извор за идеи 
      Да ви помогне с вземането на решения, като предлага алтернативи, базирани на личен опит 
      Осигури контакти и мрежи, за да подобрите личното и бизнес развитието си 
      Осигури постоянна подкрепа и насърчение       
 
      Как трябва да протича процеса на наставничество? 
 
a) Първоначална среща 
      Обяснете целта на наставническата връзка; 
      Форматът на срещите и как те ще работят; 
      На какво ще се ангажирате и вашата роля; 
      Какво се очаква от наставляваните и тяхната роля.
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c) Преминаване на следващ етап 
      Определяне кога връзката достига естествен край 
      Преглед и разписване на целите 
      Помощ на наставлявания да идентифицира следващите стъпки (евентуално различен наставник) 
      Самооценка и преглед на ефективността на отношенията и от двете страни 
 
d) Настаняване на социални предприемачи за личен растеж 
Социалното предприемачество започва със социалния предприемач. Най- добрите лидери познават себе си  
най-добре. И личностното израстване започва със самосъзнанието. Имам няколко инструмента, които да ви  
помогнат да станете по-осъзнати. Личностно израстване може също да включва самоуправление, способността ни  
да управляваме емоциите и поведението си; социална осъзнатост, нашето въздействие върху другите; и  
управление на отношенията, основата на успеха във всяка инициатива. Личният растеж може също включва  
научаване на нови умения или придобиване на нова увереност. 
 
e) Настаняване на социални предприемачи за въздействие 
Точно както всеки бизнес трябва да заеме своя пазар, така и социалните предприемачи трябва да заемат своето  
влияние. Докато ООН дава целите за устойчиво развитие, които са чудесна рамка за мислене за развитието, то не  
много социални предприятия могат да &quot;заличат глобалната бедност.&quot; Липсата на фокус върху конкретни,  
постижими цели за въздействие може да намали вашата ефективност. Понякога социалните предприемачи се  
нуждаят от наставничество, което да им помогне да се съсредоточат върху една конкретна област на въздействие  
и да планират как да стигнат там.

b) Менторски сесии 
      Преглед на опит; 
      Определяне цели; 
      Предоставяне на обратна връзка; 
      Определяне на силните страни и постиженията; 
      Определяне области на развитие; 
      Разглеждане на опциите; 
      Коучинг в конкретни области, ако се изисква; 
      Обсъждане на професионални въпроси; 
      Съгласуване са нуждите от подкрепа; 
      Поставяне на цели за бъдещи действия; 
      Създаване възможности на наставляваните да придобият опит.
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Менторството на социални предприемачи за растеж на бизнеса 
Ето нещото, което социалните предприемачи не казват често на глас на другите: Ако се притеснявам за парите,  
не мога да се съсредоточа върху моята мисия. Знам, че не винаги обичаме да говорим за пари, но истината е, че  
ни трябват долари, за да направим промените в обществото. В крайна сметка социалният бизнес е бизнес.  
Бизнесът оцелява и процъфтява от устойчив, печеливш мое, осигуряващ растеж. Социалният бизнес има социално  
въздействие само когато поддържаме бизнеса, създаваме печалба и растеж. Очевидно някои нестопански  
организации се справят добре. И все пак, те трябва да създадат устойчив източник на финансиране, за да създадат  
въздействие. Така че в известен смисъл парите и мисията никога не са напълно отделени. 
 
Менорство на социални предприемачи за лидерство 
Ако се надявате да мащабирате въздействието си и следователно бизнеса си, в един момент трябва да умножите  
усилията си по водещи други. Комуникацията, коучингът, създаването на култура и други ключови умения започват  
да имат предимство пред вашите техническо ноу-хау. Трябва да се научите как да привличате, набирате,  
отглеждате, управлявате, мотивирате и ръководите другите. Често виждаме това като пречка за растеж за  
стартиращи компании, преминавайки от екип от създатели в екип от екипи.
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