
 

Уъркшоп n°4: Как да наберем средства и други видове ресурси? 
Часове за обучение: 4 

 
 

Резултати от 
обучението 

В края на тази част обучаемите трябва да: 
● Са наясно с възможностите за първоначално финансиране, които 

съществуват на тяхната територия.  
● Са наясно с процесите, свързани с краудфъндинга. 
● Са наясно с наличните публични субсидии на тяхната територия. 
● Са наясно с моделите на финансиране, свързани със социалната 

икономика и солидарността (като фидуциарните сделки и широко 
разпространеното дялово участие) 

Продължи-
телност 

Необходими 
предпоставки 

Дейност/Съвети към 
обучителя 

Ресурси 

5 мин.  Представяне на участниците  
10 мин.  Обобщение на предходната 

сесия. 
Особено важно е да се позовете на 
модул 1, част 2, който разглежда 
признаването на общите блага на 
териториите, на които живеят 
обучаемите (вижте материалите). 

45 мин. Лепящи 
бележки, 
моливи, бяла 
дъска. 

Мозъчна атака на тема: 
„Източници на 
финансиране“ 
 
Попитайте участниците 
какви според тях могат да 
бъдат най-важните 
източници за финансиране 
на тяхното предприятие в 
обществен интерес. 
 
Могат да се използват 
повечето техники за мозъчна 
атака: важното, когато 
работите заедно в група, е 
да попитате: 
 
● Къде ще търсите 

средствата, необходими 
за Вашето предприятие в 
обществен интерес? 

 
Когато обучаемите посочат 
много източници (което им 
помага да преминат отвъд 
най-традиционните), 
обучителят може да попита: 
 
● Кои източници 

предпочитате? Кои от 
изброените са най-

Точки за обучение:  
● Подчертайте, че съществуват и 

други източници, които се 
различават от традиционните за 
обикновените предприятия. 

● Посочете, че парите не са 
единственият ресурс, който може 
да бъде активиран в общността: 
има и хора и други видове 
кооперативна дейност.  

 
Предложения за техники за 
управление на мозъчната атака: 
● Групово генериране на идеи. 

Направете групова мозъчна 
атака. Накарайте хората да 
използват въображението си и да 
артикулират идеите си в тази 
обстановка, така че „творческите 
сокове“ да „потекат“. 

● Запълване на празноти. 
Идентифицирайте текущото 
състояние – точка А с липса на 
ресурси – и Вашата крайна цел – 
точка Б с достатъчно ресурси. 
Какво има между точки A и Б? 
Кои са всички неща, необходими 
на един предприемач, за да 
запълни тази празнота? Избройте 
ги и разберете какво е 



подходящи за Вашето 
предприятие в обществен 
интерес? 

необходимо, за да ги получите. 
● Мисловна карта. Това е полезен 

инструмент за разработване на 
възможно най-много идеи в 
йерархично дърво и клъстърен 
формат. Започнете с цел в 
центъра, разклонете се към 
основните подтеми и 
продължете да се разклонявате в 
толкова подтеми, колкото са 
необходими. 

● Brainwriting. Накарайте групата 
да напише идеите си на лист 
хартия. След 10 минути завъртете 
листите към различни хора и 
надградете това, което другите са 
написали на своя лист. 
Продължете докато вече всеки е 
писал на листа на всички 
останали. 

● Мислене в обратна посока. 
Помислете какво обикновено ще 
направи всеки във Вашата 
ситуация. След това направете 
обратното. 

90 мин. Видео 
проектор, 
компютър. 

Лекция за най-важните 
източници на финансиране 
за предприятията в 
обществен интерес като 
цяло. 

Вижте предложените слайдове. 

30 мин. Видео 
проектор, 
компютър. 

Фокусирайте се върху 
конкретни източници на 
територията, на която ще 
създадете Вашето 
предприятие в обществен 
интерес 

Слайдовете са подготвени от 
партньорите по проекта специално 
за тяхната страна. 

45 мин. Лепящи 
бележки, 
моливи, бяла 
дъска. 

Мозъчна атака в групи, по 
една за всяка бизнес идея, 
като се започне с въпроса: 
„Каква според Вас би могла 
да бъде най-добрата 
стратегия за финансиране на 
Вашето предприятие в 
обществен интерес? 

Обучителят не трябва да описва 
действителна финансова стратегия, 
а да подпомогне откритото мислене 
по въпроса, опитвайки се да 
изолира комбинация от източници, 
които отговарят на територията и 
идеята. 

15 мин.  Обобщение и приключване  

 
Преход към следващите теми 

Добавете източници, които според Вас са подходящи за темата на вашия уъркшоп – напр. 
видеоматериали, TedX презентации, статии и др. 
 



 


