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Контекст: Швейцария 

• Население: 8,2 милиона 

• Дял на чужденците: 24% 
   (Миграция от Германия,  

   Италия, Сърбия, Португалия,  

   Франция и др.) 

• 4 официални езика 

• 198 жители на км2 

• Индекс на глобално  

предприемачество & развитие: 

6-то място 

 

 

 



Какво е seif? 

Инициативата и фондацията „Социално 

предприемачество“ seif подпомага лица или 

екипи, които с иновативни идеи търсят 

предприемачески отговори на обществени 

въпроси. 



Какво разбираме 

под „Социално 

предприемачество‘? 



Социалните предприемачи... 

Решават обществени предизвикателства 

чрез предприемачество. 

 

Цел... 

Така се генерира както финансова, така и 

обществена добавена стойност. 

 

 

Кликнете, за да добавите заглавие 



Между двата полюса 



Сфери на иновативни бизнес идеи 

• Здраве и превенция 

• Бедност 

• Интеграция 

• Образование 

• Възраст 

• Промяна на климата и устойчивост 

• Вода 

• Микрофинанси 



Нашето участие 

• Засилване на социалното предприемачество 

чрез подпомагане & професионализиране 

• Насърчаване на социални иновации във всички 

специализирани дисциплини и с различни 

профили 

• Мрежа от всички участници (други организатори, 

висши училища, частно стопанство, държава... )  

• Връзки с обществеността – изграждане на 

съзнание 

• Импулси на висши училища и университети 
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Награди  

seif 

• Най-важната награда за „социално предприемачество“ в 

Швейцария 

• Нарастващ брой кандидати (2011: 22; 2012: 56; 2013: 91; 2014: 131) от 

различни държави 

• Различни специализирани области, като здраве, образование, 

околна среда, енергия, ИТ, Web 2.0, интеграция и др. 

• Различни категории (наградна сума от по 10 000 шв. франка) 
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Пример: „Градинско злато“ 

Добавена стойност:  
• Интеграция на хора с увреждания 
• Екологична полза 

Концепция:  
• Хора с увреждания берат 

неизползвани ябълкови 
дръвчета 

• От ябълките се произвежда 
сок за продажба 



Пример: „Да открием ръцете“ 

• Концепция: Обучение на слепи жени за 

прегледи с опипване за превенция на рак на 

гърдата 

• Добавена стойност:  

- Генериране на работни места 

- Подобряване на превенцията 



Идеи за по-нататъшно развитие на 

сектор „Социално 

предприемачество“... 



Обучение на съзнанието 



Прозрачност на проекти 



„Обучение за самопомощ“ във всички фази 



Пример: ReWinner  

Добавена стойност: 

• Намаляване на емисиите 

• Намаляване на боклука 

• Намаляване на проблемите с 
достъпа до енергия 

Концепция:  

Строителни материали от 
Швейцария се пращат за по-
нататъшна употреба в 
източноевропейските държави 
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Създаване на бизнес & развитие на 

бизнес  

• 5-дневни семинари 

• Групи от 10-15 предприемачи/екипи 

• Финансиране от фондации & държавни 

институции (CTI Entrepreneurship) 

• Малък личен дял на социалните 

предприемачи (300 шв. франка)  

• Комбинация от теория / практика 

 Силен фокус върху работата по собствения 

проект и взаимен обмен / оценяване 



Теми във фазата на основаване: 

• Разработка на подходящ фирмен модел 

• Маркетинг & комуникация 

• Правни форми 

• Източници и стратегии на финансиране 



Теми във фазата на растеж: 

• Стратегии за растеж 

• Измерване на социалната ефективност (Social Impact 

Measurement) 

• Финансиране на растежа 

• Развитие на екип и организация 

• Привличане на инвеститори 

 





Онлайн акселератор 

• Трансфер на 

знания 

• Подпомагане на 

развитието на 

проекти 

 

• Актуално:  

търсене на 

партньори 
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Етикет „Социално предприемачество“ 
• „Етикет Социално 

предприемачество, сертифицирано 

от seif“:  

 Процес за проверка на качеството 

• Условия: социална иновация, 

финансово устойчив модел, 

ангажимент на учредителите, 

потенциал за растеж, седалище в 

Швейцария 

• Цел: по-лесен достъп на социалните 

предприемачи до „Етична инвестиция“ 

и „Рискова филантропия“  

•  „Готови за растеж и финансиране“ 
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Кликнете за добавяне на заглавие 



Покриване на празнината и 

финансиране/инвестиции 



Обществени пари 

• CTI (Комисия за технология и иновация):  
- Подпомагане на иновативни продукти & услуги 
- Насърчаване на сътрудничеството на висши 

училища/университети с предприятия в R&D проекти 
http://www.kti.admin.ch/projektfoerderung/ 

• Швейцарски гид за Европейските проучвания & 
иновации (например Horizon 2020): 
https://www.euresearch.ch/en/ 

• Подпомагане на регионални фирмени клонове 
(например панаири, помещения, програми за 
безработни, финансови гаранции, кредити... ) 

• Обществените институции могат да бъдат 
възложители за социалните предприемачи 

© seif 
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Пример: Пазарна ниша 

Концепция:  

• Интеграция на мигранти и 
дълготрайно безработни 

• Експлоатация на магазин и 
закусвалня 

Добавена стойност 

• Реинтеграция  

• Производство на трайни 

продукти 



Social Venture Fund 



Връзки на 

социалното 

въздействие 
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Благодаря! 



Други слайдове за въпроси 

• Кликнете за добавяне на текст 



Етични фондове & финансови 

посредници 
• BonVenture (www.bonventure.de): активен в немскоезичното пространство. 

Предлага безлихвени кредити (€10 - 50 000) или инвестиции (€200 000 - 1 000 

000).  

• Social Venture Fund (www.socialventurefund.com): предлага на европейски 

социални предприемачи чужд, собствен и мецанинов капитал 

• Toniic (www.toniic.com): глобална мрежа от „Етични инвеститори“, които 

инвестират в социалните предприемачи капитал между $50 000 и $3 000 000 

• LGT Venture Philanthropie (www.lgtvp.com): помощ в развиващите се страни, но 

и в Европа; за социални предприемачи във фаза на растеж между $200 000 и  

$10 000 000 

 

http://www.bonventure.de/
http://www.socialventurefund.com/de/home/
http://www.toniic.com
http://www.lgtvp.com


Етични банки 

Алтернативна швейцарска банка (www.abs.ch): предлага различни финансови 

услуги; инвестиции в трайни проекти (по-специално социални предприемачи)  

 

Globalanace (www.globalance-bank.com): виж горе 

 

FormaFutura (www.formafutura.com): виж горе 

 

GLS Bank (Германия) (www.gls.de): виж горе 

 

Triodos Bank (различни европейски страни) (www.triodos.com): виж горе 
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Микро кредити 

   Фондация „Давай! Самостоятелна цел“  

 (www.gozielselbststaendig.ch) за бъдещи 

социални предприемачи в региона на Цюрих 

▫ Макс. 40 000 шв. франка със 6.5%  

▫ Подпомагана от град Цюрих, Цюрихската 

кантонална банка и  др. 

© seif 
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Преглед на възможностите за 

финансиране 
Социално 

етичен 

бизнес • Учредители, 

„Семейство, приятели и 

глупаци“ 

• Фондации 

• Бизнес план 

конкуренция / награди 

• Групово финансиране 

(базирано на дарения) 

• Микро кредити 

 

 

• Бизнес ангели 

• Мецанин финансиране 

• Групово финансиране 

(базирано на дарения) 

• Групово инвестиране 

(базирано на собствен 

капитал)  

 

• Етични фондове, 

етични банки & 

посредници на капитал 

• Групово инвестиране 

(базирано на собствен 

капитал) 

• Обмен на социални 

активи 

• Социално етични 

кредити 

 

Социален 

бизнес 

Социални 

предприе

мачи с 

идеална 

цел 

• Обществени средства 

• Фондации 

• Групово финансиране 

(базирано на дарения) 

• Фондове за социални 

иновации 

• Публични фондове 

„Стартиране“: Посяване 

& инкубация 

(концепция, 

организация, 

управление)   

0-0.2 млн. шв. франка 

“Предоставяне на 

проверка на 

концепцията”: ранна 

фаза (стабилност, 

развитие, изграждане) 

0.2-1.0 млн. шв. франка 

Късна фаза („Развий 

своя бизнес“):  

x > 0.5 млн. шв. франка 
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