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Структура:
1. Проектът
„Павилион“
в
Босна
Херцеговина — защо не успя?
2. Предприемачество — какво е това?
3. „Приобщаващото кафене“ в Босна
Херцеговина — защо можа да успее?

и

и

Контекст: Сътрудничество на немски и босненски
партньор за развиване на подкрепена заетост за
хора с увреждания в Босна и Херцеговина
• Идеята на проекта: Създаване на мрежа
от „павилиони“,
• Вдъхновен от ONCE
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Идеята за
павилион:
Следвайки ONCE
ONCE е националната
организация
на
незрящите
лица
в
Испания
ONCE има лотарийни
павилиони
във
всички градове в
Испания
ONCE осигурява 25 000
работни места за хора с
увреждания в
павилионите
Павилионите на ONCE
имат корпоративен
дизайн и
децентрализирана
организация

Визия: „Zivotna Pomoc Kiosks“?
• Местните
организации създават
„павилиони“,
• за подкрепена
заетост/ работа за
хора с увреждания,
• с корпоративен дизайн:
„zivotna pomoc“
• в паралелен процес
• взаимно се подкрепят и
си сътрудничат

• укрепват

„zivotna pomoc“

мрежата

Zivotna Pomoc – „Sunce“

„Zivotna Pomoc — Стратегия за павилиони?“
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Какво се изискваше от местните партньори?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Концепция/ „Бизнес план“/ Разходи — план
Структура на проекта
Хора с увреждания/ персонал
Място и изграждане на павилиони
Маркетинг
Работен план
Сътрудничество с национална организация

Какво се предлагаше на местните партньори?
2-годишно финансиране и консултации
Каква беше ситуацията шест месеца след края на
финансирането? И трите финансирани павилиона бяха
затворени.

Предложения за обяснение на неуспеха
•
•
•
•

Икономически обстоятелства
Лоши маркетингови стратегии
Проблеми на проекта, „собственост“
….

• Липса на „предприемачество“
сред партньорите?

Какво е предприемачество?
•

Карл Маркс: търсене на печалба и власт чрез инвестиции. Поемането
на рискове морално узаконява добиването на излишък.

•

Джоузеф Алоис Шумпетер: Всеки, който търси печалби, трябва да
обновява първата и втората теория за предприемачите

•

1-ва: 4 измерения на обновяването: изобретение, иновации,
разпространение и имитация: „Чисто новата идея сама по себе си не е
достатъчна да доведе до реализиране... Тя трябва да бъде възприета от
силен характер (предприемач) и реализирана чрез неговото влияние“.
Нещата се постигат не със силата на идеите, а със силата на
предприемача.
Предприемачът е инициаторът на промяната... Типичните
характеристики на предприемачите са: интелигентност, бдителност,
енергия и решителност.

•

2-ра: Нарастващата сложност на съвременните икономики води до
необходимост от повече взаимодействие. Иновациите вече не зависят
толкова много от отделните личности, а се прилагат чрез сътрудничеството
на много различни участници в динамична среда.

Шумпетер: Лични мотиви за действие на
предприемачите
• желанието да се създаде „собствено царство“. Съвременният
човек, чрез успехите си в индустрията или търговията, може да
придобие чувство за сила и независимост, подобно на
европейския средновековен господар;
• желанието за печалба. Предприемачът може да осъзнае
желанието си да се бори, да се състезава, да покаже
превъзходството си над другите, да спечели в името на
победата. В сравнение със спорта, в икономическия живот има
„финансови състезания“, но има и „финансов бокс“;
• радостта от създаването, да постигнеш нещо, или просто да
упражняваш енергията и интелигентността.
(Вж. Sledzik 2015, 93)

„Приобщаващо кафене“ в Тузла - защо успя?
• Идея: Обучение и работа на хора с увреждания в кафе-бар в Тузла,
(проект, съфинансиран от германската лотария (Aktion Mensch)
• Изпълнява се от организация на хора с увреждания, но е свързана с
институционалната среда, т.е.
- използва програма за национален фонд за рехабилитация
- използва ангажираността и консултантската оферта на граждани
на Тузла
- използва опитен гастроном
- сътрудничество с университет и колеж за професионално
обучение
-
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Обсъждане:
Има ли нужда от „предприемачество“, за да бъде проектът
успешен?
Ако е така, какво точно означава и какво е необходимо?
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