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1. Въведение 
Тенденцията на обезлюдяване на селските райони, пред която са изправени много европейски 
страни и региони, генерира райони, считани за „Празна Европа“, които са изправени пред 
специфични и свързани демографски и икономически предизвикателства и липса на обществени 
услуги. В същото време тези територии имат богато кулинарно наследство, гастрономия и/или 
производство на храни, което в същото време може да генерира възможности. 

SAGA допринася за намаляване на неравенствата, осигурява икономическо възстановяване и 
приобщаващ и устойчив дългосрочен растеж чрез фокус върху съвместното създаване и 
сътрудничество, ангажирайки всички съответни заинтересовани страни, разработва и 
утвърждава програма за обучение за населението, живеещо в „Празната Европа“, но кой на в 
същото време имат богато кулинарно наследство и/или производство на храни. Проектът 
разработва и оценява иновативна програма за обучение за живеещите в този тип селски райони, 
като се занимава с техните неотложни проблеми като безработицата и икономическото и 
социално съживяване, като им дава знания, компетенции и умения за развитие на социални 
предприятия в гастрономията, храните и кулинарията наследствени полета. 

SAGA разработи набор от ръководства за улесняване на възприемането от заинтересованите 
страни в съответствие с философията и целите на програмата за обучение на SAGA и подкрепя, 
подкрепя и подобрява уменията и компетенциите на участниците и техните усилия да измислят, 
създават и управляват социално предприятие специфична област/сектор, т.е. свързана с храна, 
гастрономия и кулинарно наследство. 

Тези ръководства допълват основните резултати от проекта. 

 

2. Ръководства за обучение на SAGA 
Настоящото ръководство е част от тези усилия и по-широк набор от ръководства, разработени за 
всяка от заинтересованите страни в SAGA. 

SAGA опит и казуси: предоставя компилация от казуси и препоръки и практически опит на 
обучаеми и обучители, които са участвали в дейностите, и от заинтересовани страни, които са ги 
подкрепили. Той подчертава идеите и социалните предприятия, предвидени/създадени по 
време на пилотните дейности, и включва научени уроци, за да помогне за развитието на по-
нататъшен опит в партньорството и възприемането на програмата SAGA в други страни. Обръща 
се специално внимание на споделянето на знания и взаимното обучение между всички 
участници на местно ниво, но също и с други 

Ръководство и опит за обучители на SAGA: насочени към обучителите, които използват 
програмата за обучение на SAGA и изпълняват свързаните дейности лице в лице. Освен 
инструкциите за дейностите лице в лице на подхода за смесено обучение SAGA и методите за 
оценяване, които трябва да се използват в тези дейности за оценяване на придобиването на 
умения и компетенции от обучаемия, той включва също препоръки, съвети и трикове, уроци 
научено и примери от обучители, които са участвали в дейностите и идеи за това как SAGA може 
да бъде интегрирана във формалното и неформалното образование и обучение на институциите 
за ПОО. 

Ръководство за неправителствени организации на SAGA: за организации на гражданското 
общество, неправителствени организации, национални и регионални институции, работещи с/за 
групите в неравностойно положение в празна Европа, които се интересуват от използването на 
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учебната програма и резултатите на SAGA, за да генерират свои собствени (съвместни) социални 
предприятия в идентифицираните сектор (храна, гастрономия и кулинарно наследство) или да 
подкрепят своите бенефициенти при създаването на техните предприятия. Ръководството дава 
вдъхновение, идеи и примери за това как тези организации могат да използват и възприемат 
обучителната програма SAGA и резултатите го правят. Той включва практическия опит на 
персонала на НПО и препоръките на НПО, които са участвали пряко или непряко в дейностите 
по проекта. 

SAGA Policy brief : набор от препоръки за политиците, свързани с подкрепата за създаването на 
(съвместни) социални предприятия в областта на храните, гастрономията и кулинарията, като 
начин за генериране на икономическа активност в „празна Европа“. Той включва примери и 
препоръки, които се считат за подходящи за разработване на политика от участници, а също и от 
създатели на политика, които са участвали или са взаимодействали с проекта. 

3. ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Основната целева група на това ръководство са обучителите които планират да интегрират 
програмата за обучение SAGA в изпълнението на програми за развитие на лична компетентност. 

Програмата за обучение SAGA е отлична за обучители, които: 

- занимават се с установяване на бизнес, развитие на бизнеса, развитие на 
предприемачески и управленски умения, 

- искат да осигурят вдъхновение за създаването на социални предприятия и искат да 
развият компетенциите и да разширят знанията, необходими за успешна работа на 
социално предприятие, 

- се фокусира върху развитието на социална и функционална компетентност. 

Предимствата печелене на SAGA за тези обучители са следните : 

- съдържа актуални знания във всички модули, 
- обработват знанията с международни примери и знания 
- дава възможност на участниците в обучението да научат добри практики с помощта на 

конкретни примери и казуси, 
- методологията и материалът за знания отчитат нуждите от обучение на възрастни учащи 

(уеб базирано образователно съдържание, гъвкаво структурирано, метод на тънко 
нарязване, практични и полезни съвети за създаване на социално предприятие) 

- може отлично да се използва за предварителна подготовка на лични обучения, за 
интерактивна обработка на специфични теми или за поддържане на непрекъснато 
високо ниво на мотивация между обучителните сесии 

- малка част (така наречените закуски за знания) или цялата учебна програма могат да 
бъдат интегрирани в зависимост от знанията на членовете на обучението 

- програмата е приложима и съгласувана в цяла Европа, но позволява възможност за 
адаптиране към специфичните за страната характеристики. 
 

Други потенциални целеви групи са неправителствени организации и организации на 
гражданското общество, работещи пряко със и за основните целеви групи на проекта: социални 
предприемачи, принадлежащи към групи в неравностойно положение (поради социални или 
географски неблагоприятни условия), предприемачи от сектора на хранителното, 
гастрономическото и кулинарното наследство, които искат да приведат своята бизнес идея в 
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съответствие с идентифицираните социални предизвикателства, групи в неравностойно 
положение (поради социални, икономически или географски недостатъци), and жени. 

Например персонал от НПО, работещ с тези целеви групи, може да използва програмата за 
обучение, за да придобие умения и компетентност за създаване на социално предприятие, 
което да предостави възможности за заетост на своите бенефициенти. 

За тях предимствата от използването the на програма печелене на SAGA са следните: 

- обработят критериите за стартиране и функциониране на социално предприятие по 
начин; 

- дава идеи за създаване на социално предприятие; 
- с помощта на матрица на компетентностите обобщава компетентностите, които са от 

съществено значение за създаването и функционирането на успешно социално 
предприятие, учебната програма посочва върху коя компетентност се фокусира дадения 
модул или урок, което позволява провеждането на целеви обучения; 
илюстрира с международни примери, които също могат да бъдат вдъхновение за бизнес 
идеи. 

Непряката целева група са образователните институции (ПОО) , които се занимават с 
образование за възрастни, формално или неформално, и техният основен фокус е развитието на 
предприемачеството и предприемачите. 

За тези образователни институции програмата за обучение SAGA е програма за обучение, която 
отговаря на нуждите от обучение на възрастни ( практична, гъвкава, модерна). В допълнение, 
той е достъпен онлайн на няколко езика , така че може да се използва практически без граници. 
Те ще могат да имат достъп и да използват създадената в проекта платформа за електронно 
обучение и методика за обучение и да я популяризират сред целевата група. 

4. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА SAGA  
 

4.1 За програмата за обучение SAGA като цяло 
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Съдържанието се основава на комбинация от теория, примери, казуси, задачи и съвети и 
трикове, свързани със социалното предприемачество и целевата област. 

4 модула с 18 създаден, отразявайки различните фази, водещи до действителното създаване на 
предвиденото (съвместно) социално предприятие. 

Учебната програма е разработена с подхода, което означава, че целият учебен материал е 
разделен на малки учебни единици, фокусирани върху конкретна концепция и тема. Този 
подход позволява на обучаемите да изучават съдържанието и уроците, които са подходящи, 
важни и полезни за тях и отговарят на предишния опит и предварителни знания. 

Всеки урок може да бъде завършен самостоятелно , обучаемият може да избере. Това осигурява 
гъвкавост за обучаемия, което е от съществено значение за разработването на учебната 
програма за възрастни обучаеми. 

Съдържанието е специално разработено за избраната целева област, свързана с гастрономия, 
храна и кулинарно наследство. 

 

Учебната програма е практична, модулна, с примери и полезни инструменти, за лесно прилагане 

на практика. Потенциалните участници в обучителната програма са готови да отделят няколко 

часа седмично, за да подобрят маркетинговите си познания. 

Учебният материал съдържа и много практически примери и казуси, които освен че представят 

съществуващи бизнес начинания и решения, могат да послужат и като вдъхновение за 

обучаемите. 
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Бихме искали да споделим някои мисли на първите потребители на учебната което, надяваме 

се, ще потвърди решението, че си струва да включите програмата за обучение SAGA частично 

или изцяло в лични програми за обучение: 
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Молим участниците да напишат първите три думи, които им идват на ум във връзка с учебната 

програма SAGA, те бяха споменати най-често: 

 

 

Практическата полезност на информацията, получена по време на 
учебната програма, е много добра

Модулите са добре структурирани и допълнителните ресурси са 
много полезни

Важни понятия/дефиниции, наистина е полезно да можете да 
преразгледате основните понятия

Намерих програмата за обучение много интересна и полезна. 
Имаше много съвети, които можеха да се приложат на практика

Информацията и методите, научени по време на учебната програма, 
бяха нови
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4.2 Структура и съдържание на учебната програма SAGA 

 

 

 

 

Модул 1. : Вдъхновение за социално предприемачество 

 

Образователна цел на модула: 

Този модул предоставя инструменти за получаване на 
вдъхновение за социално предприятие. Освен всичко друго, 
ние навлизаме по-дълбоко в разпознаването на 
възможностите и оставяме една идея да узрее. 

 

Съдържание: 

 

Раздел 1 - Какво е социално предприятие и какво означава създаването на такова 

Раздел 2 - Идентифициране на възможности в празна Европа, свързани с гастрономията, 
кулинарното наследство и храната 

Раздел 3 - Идея за продукта и услугата, свързани с гастрономията, кулинарното наследство и 
храната 

Раздел 4- Анализ на пазара 

 

Вдъхновение за социално 
предприемачество

Определяне на вашия социален 
бизнес

Функционални компетенции

Социални компетенции
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МОДУЛ 2 – Дефиниране на вашия социален бизнес 

Образователна цел на модула: 

В този модул идеята се превръща в бизнес модел, базиран 
на Canvas за бизнес модел. Това включва ключови 
партньори, ключови дейности, ключови ресурси, 
предложения за стойност, взаимоотношения с клиенти, 
клиентски сегменти, структура на разходите и потоци от 
приходи. 

 

Съдържание 

Раздел 1 - Платно за бизнес модел за социални предприятия 

Раздел 2 - Финанси и набиране на средства 

Раздел 3 – Законодателство 

Раздел 4 – Маркетинг за социални предприятия в областта на гастрономията, кулинарното 
наследство и храните 

 

 

МОДУЛ 3 – Функционални компетенции 

 

Образователна цел на модула: 

В този модул, Функционални компетенции, се усвояват 
практически компетенции за ежедневната работа. 

Помислете например за умения за управление и 
сътрудничество. 

 

Съдържание: 

Раздел 1 - Бъдете подготвени, ,бъдете организирани! Организационни умения 

Раздел 2 – Работа в мрежа иpartnering 

Урок 3 – Управление на взаимоотношенията с доставчиците 

Раздел 4 – (Само)управление за социални предприемачи 

Раздел 5 - Измерване и оценка на социалното въздействие 

Раздел 6 – Управление на времето и ресурсите 
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МОДУЛ 4 – Социални компетенции 

Образователна цел на модула: 

 

В този модул, Социални компетенции, акцентът е върху 
съвместното създаване, социалните проблеми и 
лидерството. 

 

 

Съдържание: 

Раздел 1 – Съвместно създаване | съвместен дизайн | съвместна работа 

Раздел 2 – Лидерство в социалните предприятия 

Раздел 3 – Самоувереност 

Раздел 4 - Постигнете промяна като социален предприемач 
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4.3 Как да го използваме и как да интегрираме частите от 
единиците в обучение? 

Следната информация може да бъде намерена в общия преглед на всеки модул, което улеснява 
навигацията и избора между модули и уроци: 

Въведение Накратко – Това е кратко описание на целта на модула, резюме на 
съдържанието на модула. 
 

Резултати от 
обучението 

Описание на компетенциите/умението/знанията, които трябва да се 
придобият чрез тази единица. 
Програмата за обучение и учебен план SAGA дефинира цялата матрица 
на компетентностите и в тази част ние назоваваме компетенциите, които 
даден урок развива. С помощта на това може да се реализира целево 
развитие на компетентности, като се започне от матрицата на 
компетентностите 
 

Време, 
необходимо за 
единицата 

Изразено в минути (между 30-60 минути) 

Връзка с други 
звена на 
учебната 

програма SAGA 

Можете да намерите тук информация 
- ако обучаемият трябва да е направил друг модул или единица 

преди това 
- Ако обучаемият се нуждае от предварителни знания, предлагани 

в друга единица 
- Как тази единица е свързана с останалите единици/след 

завършване на тази единица 
- Коя единица е следващата препоръчана в учебната пътека 

 

Всяка единица е изградена от секциите по-долу. Сега ви даваме кратко ръководство on как могат 
да се използват частите на единиците по време на изпълнението на програмата за обучение. 
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Казус Започнете урока, като представите един (или повече, ако е приложимо) 
казус, пример, който е свързан с темата, представя добра практика и също 
е свързан със съвместно социално предприятие в областта на 
гастрономията, кулинарното наследство и храната. 
 
Казусът ви помага да покажете конкретен пример защо темата е важна 
и уместна при създаването и управлението на съвместни социални 
предприятия. 
 
Можете да намерите колекцията от казуси на уебсайта на програмата за 
обучение на SAGA, за да можете да избирате от тях според вашата цел и 
тема на обучението. 
 
Тези казуси могат дори да служат като шаблони за създаване на ваши 
собствени казуси или да помолите участниците да съберат или напишат 
подобни . 
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Урок Тази част от модула се присъединява към представения казус с отговор на 
въпроса ‘Какво можем да научим от това ? ’,подробно обяснение на 
темата с ясна структура, прости изречения. 
Основните съдържателни елементи на темата са подчертани с удебелен 
шрифт или с въпроси. 
 
Тази част от урока може да бъде научена от участниците по време на 
самостоятелно обучение . 
По време на личното обучение можете да обобщите тази част като 
въведение на обучителя или да подчертаете най-важните части или да 
обсъдите всички въпроси, които може да имат. 
Можете също така да помолите участниците да обобщят най-важната 
информация от урока, за да ви покажат какво са научили, като го приложат 
в собствения си (или планиран) бизнес. 

Tips &Tricks Колекция от добри съвети, практически съвети по основната идея на 
темата Съвети и трикове отговарят на следните въпроси: 
Как да го направим на практика? 
Какво да избягваме за успех? 
Какво трябва да имате предвид? 
 
Студентите могат да научат тази част самостоятелно. 
 
По време на личната среща можете да обсъдите с обучаемите: 
- Кой съвет се счита за полезен 
- Кое беше проследено и приложено и какъв опит натрупаха? 
- Кой съвет или съвет не беше осъществим? Защо? 

Important 
concepts or 

definitions 

Това е дефиниция от едно или две изречения на най-важните понятия от 
урока, като речник. 
 
Можете да използвате тази част например за съставяне на речник или за 
работен лист за съвпадение на концепции и дефиниции, или в края на 
урока можете да помолите участниците да дефинират дадените понятия 
със свои думи. 

Self-reflective 
questions 

Тези въпроси, задачи и упражнения карат читателя да се замисли дълбоко, 
карат го да осъзнае ползата от наученото в урока. 
Тези упражнения могат да бъдат събрани в работна тетрадка, която 
ученикът може да попълни, като един вид пътна карта или базова линия 
за тяхното начинание в създаването на собствено социално предприятие 
за сътрудничество. 
 
По време на личното обучение можете да се съсредоточите върху онези 
въпроси и задачи, които са затруднили участниците и на които те не са 
сигурни в отговорите си. 
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Може да се 
интересувате и 

от това/ 
Допълнителни 

полезни 
ресурси 

Колекция от подходящи уебсайтове; книги; видеоклипове 
 
Можете да използвате този раздел като обучител, за да задълбочите 
собствените си знания и да съберете различни илюстративни материали 
. 
Можете да намерите няколко видеоклипа или примери, които могат да се 
използват като въведение или обобщение на тема , а в случай на лично 
обучение те също са отлични като преход между две теми . 
Той служи на участниците да навлязат по-дълбоко в дадената тема, ако 
някой се интересува от темата много по-подробно, тогава ще намери 
различни ресурси, за да разшири знанията си. 
Ако им поставите като домашна работа да гледате/четете препоръчаните 
части, можете непрекъснато да поддържате техния интерес и мотивация 
между личните срещи. 

Препратки Тук ще намерите всички ресурси, които използвахме за компилиране на 
модула. С помощта на тази колекция можете да откриете произхода на 
използваните материали, които могат да задълбочат или опреснят вашите 
собствени знания. 
 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

Всичките 4 модула на програмата за обучение SAGA имат потенциал да бъдат интегрирани в 
учебните материали на професионалното образование и обучение на институциите за висше 
образование и могат да обогатят предлаганото обучение за обучение на възрастни. 
 
Модул 1 може да бъде особено полезен в учебните програми, които се занимават със социално 
предприемачество и събиране на идеи за създаване на социално предприятие; Модул 2 е 
подходящ за всяка учебна програма, фокусирана върху планирането и управлението на 
предприятие, докато модул 3 и 4 се занимават с функционални и социални компетенции и могат 
да бъдат адаптирани към учебни програми извън обхвата на сектора на социалните 
предприятия. 
 
Дори и да не успеете да признаете на национално ниво програмата за обучение като отделно 
формално обучение във всяка страна, програмата може да бъде интегрирана много добре 
частично или напълно в съществуващи образователни програми. 
 
Всички проучвания и допълнителни полезни ресурси предлагат международен опит. Могат да 
бъдат обработени като работа в екип, така развита кооперативност. 
 
Програмата за обучение SAGA ще подобри възможностите и достъпа до висококачествено 
обучение за хората в празна Европа и ще насърчи разнообразие от подходи за учене, което ще 
доведе до по-нататъшно укрепване на ключови компетенции - предприемачество, социални и 
функционални компетенции. 

 


