
 

 

 

 

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

КАТО ПЕРСПЕКТИВА ПРЕД 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ 

http: www.sgilovech.com 

 



Мисия: Да мотивираме отделните личности да намерят ресурс у себе 

си и подобрят живота си и този на хората около тях - тук в България, 

като се информират, развиват, работят и вземат участие при обсъждане 

и вземане на решения по въпроси, които засягат живота им. 



                                    

• „Наблюдавано жилище“ 

• „Център за обществена подкрепа“ 

• „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ 

 

 



СФЕРИ НА ПОДКРЕПА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 



ДЕЙНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Социално, психологическо, юридическо 

информиране и консултиране; 

 Извършване на мобилна социална работа в дома 

на детето/лицето в риск, където работим 

включително с разширеното семейство; 

 Предоставяме специализирана подкрепа- 

индивидуални педагогически услуги, логопедични 

услуги, медицинска рехабилитация; 

 Терапия в сензорна среда, музикотерапия; 

 Трудотерапия, арт-терапия, професионално 

ориентиране, подкрепа за усвояване на умения за 

самостоятелен живот, организация на свободното 

време на деца и лица в риск. 

 



 

 

 

 

 

СОЦИАЛНА  

УСЛУГА  

         
 

 Ангажимент да подкрепяме за трудова заетост на 

нашите клиенти. 

 Продукти от трудотерапия / арттерапия. 

 Как?/Къде?/Кой? 

 Социално предприятие- наема, произвежда, 

продава, влага печалбата в социалната услуга. 

 Повишава качеството на предлаганата услуга. 

 Разширява достъпа на целевата група до 

социалната услуга. 

СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 



ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВИ ЗАНИМАНИЯ 

“МАЙСТОРИЛНИЦА”:  

 АРТ АТЕЛИЕ - ИЗРАБОТВАНЕ НА СУВЕНИРИ, 

ИЗРАБОТВАНЕ НА БИЖУТА, ОПАКОВАНЕ, ПЛЕТЕНЕ , 

ШИЕНЕ, НАБАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛАГАНЕ НА 

ГОТОВИТЕ ПРОДУКТИ 

 



                        ПОДГОТОВКА ЗА ЦВЕТНИЦА  



КАФЕНЕ - ПРИГОТВЯНЕ НА ГОФРЕТИ И ЩРОБ ВАФЛИ ПО ХОЛАНДСКА 

РЕЦЕПТА, ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛИ НАПИТКИ – КАФЕ, ЧАЙ, 

КАПУЧИНО, СЕРВИРАНЕ, ОТСЕРВИРАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ 



 КОПИРЕН ЦЕНТЪР - НАБИРАНЕ НА ТЕКСТ, ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРИНТИРАНЕ, КСЕРОКОПИРАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИ ДО А 3 ФОРМАТ, СКАНИРИНЕ, ЛАМИНИРАНЕ, 

ПОДВЪРЗВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ИЗРАБОТКА НА 

ВИЗИТКИ, ГРАМОТИ И ДР.,УНИЩОЖАВАНЕ НА ХАРТИЯ 



РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ НИ  



НАЙ-НОВИЯТ НИ ПРОЕКТ – ЧЕРВЕН ДОМАТ- НОВ ЗАНАЯТ! 

Проектът се осъществява на 

предоставена за безвъзмездно ползване 

земя, с личен труд на членове на 

сдружението и на лица с увреждания 

и/или затруднения в адаптацията. 

В дейността са привлечени доброволци 

от местната общност, които ни обучиха 

да отглеждаме домати.  



Основни цели:  
1. Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, 

ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя. 
2. Обучение на деца и лица в риск в трудови умения за 

подкрепа на професионалното им ориентиране и трудовата им 
реализация. 

3. Подготовка за преход към социално предприемачество за 
осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения 
при трудовата си и социална интеграция. 

 



НАШИТЕ АМБИЦИИ   



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

За контакти 

ГР. ЛОВЕЧ; 

УЛ. “СТЕФАН КАРАДЖА” 16  

И БЛ. “ВАРОША” 

ТЕЛЕФОН: 0897952599 

e-mail: sgi_lovech@abv.bg 

http: www.sgilovech.com 
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