ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални
предприятия в България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

ДЕКЛАРАЦИЯ
за създаване на
ФОРУМ „СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Ние, присъединилите се организации и личности, създаваме Форум „Социални
предприятия в България” и подписваме тази декларация в духа на Декларацията от
Страсбург от 16-17 януари 2014 година, за необходимостта от икономически и
социален модел на Европа, гарантиращ справедлив и екологосъобразен растеж.
Считаме, че социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на
българската икономика и притежават потенциал за устойчив икономически растеж,
приобщаващ различни социални групи.
Постигането на тази цел има нужда от обединението и общите действия на
заинтересовани страни от всички сектори на обществото.
Форум „Социални предприятия в България” е неформална коалиция от независими,
доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации,
стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други
заинтересовани страни.

Значение на социалното предприемачество
Социалните предприятия са признати за един от основните фактори за постигане на
общественото благосъстояние, като:
+ Имат своята дълга социално-икономическа традиция в Европа и са добре
приемани от общностите,
+ Работят в полза на общия интерес, като създават работни места и предлагат
иновативни продукти и услуги.
+ Съдействат за изграждането на социална пазарна икономика, която е доказано поустойчива на икономически сътресения и кризи.
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Сфера на дейност на Форума
Основна цел на Форум „Социални предприятия в България“ е подобряване на
средата за развитието на социалното предприемачество в България, като дейност в
полза на обществото.
По-конкретно Форумът ще работи, за да:
 защитава интересите на сектора на социалното предприемачество,
 извършва изследвания, които очертават размера, ефекта и тенденциите пред
социалното предприемачество,
 се застъпва за увеличаване на подкрепата за социалните предприятия от
публичния и частния сектор,
 изгражда мрежи между социалните предприемачи,
 повишава имиджа на социалните предприемачи и социалните предприятия.

Създаването на Форума е подтикнато от срещите и работата по проект BG051PO001-7.0.070199-C0001 - „Партньорство за социални предприятия в България", финансиран от
Европейската комисия чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" на Република България.
Проектът се изпълнява от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в
партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор
Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на
труда и социалната политика на Република България.

14 октомври 2014 г.
гр. София
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