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Модул 3: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 
Въведение 
 

Контекстуализация на ситуацията при жените с увреждания и при 
женското предприемачество 

 

Жени с увреждания 

 

 

 

 

 

 

 

Дефиниране на женското предприемачество 

Жените предприемачи могат да бъдат определени като жена или група жени, които 
инициират, организират и ръководят бизнес. Накратко, жените предприемачи са тези 
жени, които мислят за бизнес предприятие, инициират го, организират и комбинират 
производствени фактори, управляват предприятието и поемат рискове и се справят с 
икономическата несигурност, свързана с неговото управление. 

Според правителството на Индия „женско е предприятие, което е притежавано и 
контролирано от жена, която има минимален дял 51% от капитала и предоставя на 
жените минимум 51% от генерираната заетост “. 

Според J. Schumpeter „Жените, които правят иновации, инициират или активно 
предприемат бизнес, се наричат жени предприемачи“. 

В света над 1/3 от предприемаческите инициативи се управляват от жени 
предприемачи. Поради икономическия прогрес, по-добрия достъп до образование, 
урбанизацията, разпространението на либералната и демократична култура и 
признанието от обществото в Индия се наблюдава скок в женското 
предприемачество. В Индия са създадени специални стимули и механизми за 
стимулиране на израстването на жените предприемачи. Схеми като Startup India и 
Standup също представляват специален начин за насърчаване на предприемаческия 
интерес сред жените. 

Жените с увреждания представляват 16% от общото население на жените в 
Европа, което значи, че в ЕС има близо 40 милиона жени и момичета с 
увреждания. Жените с увреждания се сблъскват с дискриминация във 
всички области на живота, включително социално-икономически 
затруднения, социална изолация, насилие над жени, принудителна 
стерилизация и аборти, липса на достъп до публични услуги, лоши жилища, 
институционализация, неадекватно здравеопазване и лишаване от 
възможност за принос и активно ангажиране в обществото. 
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Постепенно, но стабилно по целия свят жените предприемачи се очертават като 
успешни предприемачи, които печелят много отличия. Например Опра Уинфри, 
американски предприемач, телевизионен водещ и медиен изпълнителен директор, 
получи президентския медал на свободата през 2013 г. за изключителната си работа 
в областта на развлеченията и социалното въздействие. 

Защо жените стават предприемачи? 

1. За да станат икономически независими; 

2. За да създадат собствено предприятие; 

3. За да утвърдят своята идентичност в обществото; 

4. За да постигнат върхови постижения чрез своите усилия; 

5. За да изградят самочувствие; 

6. За да развият способност за поемане на риск; 

7. За да претендират за равен статут в обществото; 

8. За осигуряване на по-голяма свобода и мобилност. 

Ползи от предприемачеството за хората с увреждания 

Хората могат да се насочат към самостоятелна заетост поради много причини. Докато 
някои пристъпват към самостоятелна заетост поради необходимост, мнозина се 
стремят да се възползват от възможността, за да получат независимост и 
самостоятелност, да подобрят баланса между професионалния си и личния живот, да 
засилят удовлетворението си от трудовата дейност и да се опитат да увеличат 
доходите си и други материални облаги. Въпреки че тези причини могат да окажат 
значително влияние и на предприемачите с увреждания, те също са мотивирани от 
различни фактори. Едно от най-големите предимства е, че самостоятелната заетост 
осигурява навлизане на пазара на труда, докато често се отчита дискриминация от 
страна на работодателя. Дискриминацията от страна на работодателите често е най-
силна при онези увреждания или ограничения, които са обект на по-големи 
предразсъдъци от страна на работодателите като тези с умствени и физически 
увреждания. За тези хора самостоятелната заетост може да предложи единствената 
възможност за активно участие на пазара на труда и наред с това подобрен доход и 
жизнен стандарт. 
 
Друго важно предимство на самостоятелната заетост за хората с увреждания е, че тя 
осигурява по-добра корелация между статуса на увреждане и трудовия живот чрез 
по-голяма гъвкавост в темпото на работа, отработените часове и местоположението 
на работата. По този начин самостоятелната заетост може да осигури усещане за 
самоуправление, тъй като предприемачеството може да предостави на човека 
възможност да поеме контрола над своите увреждания и участието му на пазара на 
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труда и да бъде социално и икономически активен, доколкото е възможно в неговото 
положение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания при 
започване на бизнес 
В допълнение към общите предизвикателства пред стартирането на бизнес, пред 
които са изправени всички предприемачи, предприемачите с увреждания вероятно 
ще се сблъскат със специфични бариери пред навлизането и поддържането на 
предприемачески дейности. Несъмнено някои от тези бариери са дълбоко вкоренени 
социално-структурни ограничения, които налагат сериозни ограничения върху 
жизнените възможности на определени групи хора с увреждания. 
Тези бариери включват: 
• Липса на увереност и ограничени стремежи - хората с увреждания може да имат 
затруднения при идентифицирането на бизнес възможност, разработването на тази 
бизнес идея и за съществено съдействие от страна на наличната инфраструктура за 
подкрепа, което допринася за ниските нива на доверие по отношение стартирането 
на бизнес. Това се усложнява допълнително от липсата на подкрепа от семейството и 
приятелите, които често обезкуражават стартирането. Това предизвикателство е 
особено актуално за хората с психични проблеми. 
• Капанът за обезщетенията показва, че често съществува страх от загуба на 
сигурността на редовния доход, когато се генерират други доходи. Информираността 

Вдъхновяващ предприемач: Вероника Хеденмарк, Швеция 
 
Вероника Хеденмарк е предприемач от Гьотеборг, Швеция. Тя е основала три компании, VH 
Assistants, VH Action и VH Kids, които са специализирани в предоставянето на лична помощ за деца, 
младежи и възрастни с увреждания. Вероника е родена с Osteogenesis Imperfecta, което е вродено 
костно заболяване, характеризиращо се с чупливи кости. Докато навърши 9 години, тя вече е 
претърпяла 152 костни фрактури. Въпреки състоянието си Вероника има много социално 
възпитание и с удоволствие посещава държавно училище. След като завършва гимназия, 
наблюдава как нейните приятели се отдалечават, за да посещават университет или да работят в 
чужди страни като детегледачи. Тя остава сама, несигурна как да направи следващата си стъпка в 
живота. 
 
Вероника остава объркана и обидена, когато службата за социално осигуряване й предлага 
предсрочна пенсия, намеквайки, че никога няма да може да работи. Вместо да приеме това, тя е 
още по-решена да остане активен участник в обществото. Приятелят й й помага да разбере 
разликата между това да има увреждане и да е инвалид и това променя нейната перспектива и 
възгледи за живота. 
Непосредственият резултат е желание за създаване и изграждане на компания. През 1996 г. тя 
основава VH Assistants, за да помага и вдъхновява други хора с увреждания. След успеха на тази 
компания тя основава VH Action и VH Kids, за да разшири мащаба и обхвата на своята работа. Днес 
компаниите имат над 600 служители в цяла Швеция. 
 
Освен че управлява успешен бизнес, Вероника е успешен защитник и говорител на хората с 
увреждания. През 2008 г. тя е назначена за посланик на шведския министър на индустрията и 
финалист за наградата Göranpriset. Тя печели Compass Rose през 2009 г., наградата на краля за млади 
лидери и е определена от списание Business World за един от 100-те най-влиятелни лидери на 
възраст под 40 години. 
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за допустимост за обезщетения е непълна сред населението на хората с увреждания 
и допринася за възприемането на самостоятелната заетост като „рискована“. 
• Липса на подходящи бизнес знания и умения - хората с увреждания често нямат 
специализация по бизнес управление, правни и финансови умения и знания поради 
ограничен опит в съответното образование и занятие. 
 • Достъп до начален капитал - хората с увреждания често изпитват затруднения при 
финансирането на новосъздадени предприятия поради ограничени лични финансови 
ресурси (спестявания, жилищна собственост), които от своя страна се дължат отчасти 
на лошо образование и концентрация на служители с увреждания в нископлатени 
професии; лош кредитен рейтинг след дългосрочно получаване на обезщетения; 
незаинтересованост / дискриминация от страна на банките; липса на достъпна 
информация за източници на безвъзмездни грантове и заеми). 
• Потребителска дискриминация - самостоятелната заетост може да бъде 
възпрепятствана от дискриминиране от клиентите, намаляване на търсенето на 
произведени стоки и услуги, както и ползите от самостоятелна заетост. 
 • Повишени разходи за труд - някои предприемачи с увреждания трябва да наемат 
асистенти, които да им помогнат да изпълняват задачи, които много хора без 
увреждания могат да изпълняват сами (например преместване на стоки, въвеждане 
на данни в компютърен софтуер), което увеличава разходите им за труд и ги поставя 
в неравностойно положение. 
• Липса на подходящи услуги за подпомагане на бизнеса - тази бариера има редица 
измерения поради индивидуалния характер на уврежданията. Първо, бизнес 
консултантите често не са склонни да препоръчват на хората с увреждания 
самостоятелна заетост като вариант за кариера и понякога активно се опитват да ги 
разубедят. Такива възгледи може да са последица от неадекватното или стереотипно 
разбиране на консултантите за ограниченията в дейността, произтичащи от 
специфични условия и / или погрешно възприемане на възможностите на 
получателите на подкрепа, както и от истинско съобразяване с рисковете, с които 
хората с увреждания се сблъскват при стартиране и управление на бизнес. 
 
Второ, и от решаващо значение, обучението не винаги е съобразено с 
индивидуалните нужди и следователно има ограничена стойност за определени 
реципиенти на програмата. За някои реципиенти с повтарящи се състояния или 
отделни кризи може да се наложи да се осигури подкрепа за продължителен период 
от време. Сред някои получатели на подкрепа има усещане, че финансиращите се se 
сблъскват с натиск да преминат бързо към следващия случай, вместо да предоставят 
по-дългосрочна подкрепа на тези, на които е оказана помощ („култура на отметка за 
отчета“). 
 
Трето, услугите за подкрепа може да не са налични в определени формати (напр. 
Брайлово писмо), което прави услугата за подкрепа недостъпна за определени части 
от хората с увреждания. Това вероятно ще повлияе и на нивото на информираност за 
налично  подпомагане. 
 
Четвърто, помещенията, в които се предоставя подкрепа, може да не са достъпни за 
лица със състояния и увреждания, които оказват влияние върху тяхната мобилност. 
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Освен това тази бариера може да бъде засилена чрез трудности, свързани с 
транспорта до и от центровете за подкрепа за хората с проблеми в мобилността. 
 
Пето, програмите за подпомагане може да използват език, който не се възприема от 
хората с увреждания. Например предприемачите с увреждания често имат по-ниски 
стремежи за растеж и може да не се идентифицират с термини като „предприемач“, 
защото не виждат себе си като използвачи на възможности или новатори. 

Шесто, разнообразието от недъзи и увреждания означава, че някои предприемачи с 
увреждания може да не възприемат себе си като „хора с увреждания“ и да 
предпочитат да бъдат подпомагани в рамките на масовите услуги, а не на 
специфичните за уврежданията. 

Има доказателства, че определени групи хора с увреждания се сблъскват на 
европейските пазари на труда с множество източници на неравнопоставеност. По-
вероятно е увреждането да засегне уязвими подгрупи в обществото, например 
възрастните, бедните и хората с увреждания. Жените, възрастните хора, етническите 
малцинства и мигрантите, които са с увреждания, са в по-неравностойно положение 
на пазара на труда. Поради това бариерите пред предприемачеството, свързани с 
уврежданията, могат да се съчетаят с полови бариери, етническа принадлежност и 
възраст, както и с неравностойно социално-икономическо положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдъхновяващ предприемач: Йота Михаилиду, Кипър  
  
Йота Михаилиду е предприемач в Лимасол, Кипър. Тя ръководи цех за печене и сладкарство, 
наречен Paradosiakes Dimiourgies, който произвежда традиционни кипърски печива. Йота 
започва кариерата си като учителка в детска градина, но посещава за удоволствие вечерни 
курсове за хлебарски и сладкарски изделия. Скоро след започването на кариерата си тя има 
възможност да отдели повече време за печене, докато е вкъщи, отглеждайки двете си деца. По 
това време Йота започва да показва симптоми на болестта на Старгард, прогресиращо очно 
заболяване, което засяга централно зрението. През последните години зрението й драстично 
отслабва до такава степен, че може да чете само едър шрифт или с помощта на свързване с 
телевизор. Използва и специален софтуер за увеличение, за да управлява компютъра си. Това 
обаче не повлиява значително на мобилността й, освен в непозната среда с ярка дневна 
светлина. Въпреки появата на болестта на Старгард, Йота запазва любовта си към печенето и 
търси работа в сладкарница. Успява да намери възможности за работа, но не остава дълго, 
защото се чувства малтретирана поради увреждането си. Това й дава идеята да започне собствен 
бизнес. Прави работилница в дома на родителите си, отговаряща на изискванията за здраве и 
безопасност, както и на зрителните си нужди. Например печката и купата за смесване са в ярки 
и контрастни цветове. Тази нова работилница започна като пробен бизнес, обслужвайки два 
хотела, детска градина и няколко души. В натоварени периоди помага майката на Йота заедно с 
други жени, които работят почасово. Впечатлен от стартиращата операция, социален работник 
предлага на Йота да посещава курсове за бизнес и компютри, за да може да разшири бизнеса 
си. Йота преминава оценка на нуждите и участва в обучение за малък бизнес за хора с 
увреждания, предлагано от Министерството на труда и социалното осигуряване. Една от първите 
стъпки, които тя предприема при стартирането на бизнеса си, е да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ, за да може да инвестира в два промишлени фризера, което й позволява да 
съхранява големи количества замразени продукти, за да обслужва повече клиенти. Йота 
продължава да развива бизнеса си и работи по готварска книга за хора с увредено зрение, 
представяща традиционни кипърски деликатеси. 
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Обобщение - Практически насоки 

Тъй като жените с увреждания се сблъскват с трудности като недостатъчни 
инвестиции, недостатъчно образование, особено по отношение на информацията за 
предприемачеството, мъжете не вярват, че те могат да бъдат успешни в 
предприемачеството поради липсата на образование и опит, липса на модели за 
подражание на жени предприемачи, липса на информация относно процедурите за 
предприемачество, патриархална структура в семейството, традиционни полови 
роли, ролеви конфликт, отговорности за деца и домашна работа, негативни идеи на 
клиента към жени предприемачи с увреждания, липса на подкрепа от кариерния 
съветник. Знаем обаче, че тъй като воденето на успешен бизнес осигурява усещане за 
успех, независимост, уважение и личностно развитие, участието в предприемачески 
дейности влияе положително на жените с увреждания в социално, психологическо и 
физическо отношение. 

Предприемаческите умения на индивидите се влияят както от вътрешни, така и от 
външни фактори. Както личностните черти, така и социалните условия са много важни 
по отношение на развитието на тези умения. Можем на първо място да разгледаме 
необходимите личностни качества на тези, които притежават добри 
предприемачески умения. 

1) Те трябва да имат мечти и да работят за превръщането им в реалност. 

2) Те трябва да могат да създават оригинални идеи и да мислят нестандартно. 

3) Те трябва да могат да измислят нови начини за задоволяване на клиентите чрез 
иновативни идеи. 

4) Те трябва да имат смелостта да направят първата крачка. 

5) Те трябва да бъдат готови да решават проблеми на всеки етап от предприемаческия 
процес. 

6) Те трябва да са оптимисти и да са наясно с възможностите. Това включва 
възможността да се определят всички възможни предимства във всяка ситуация. 

7) Те трябва да са самоуверени, да вярват в собствената си способност да постигнат 
целите си и да не се страхуват от поемане на отговорност. Крайната самувереност 
обаче може да създаде проблеми, когато става въпрос за приемане на критика или 
отваряне към по-добри идеи. 

8) Важно е жените да не изпадат в самоподценяване. Те често смятат, че има "стъклен 
таван", който не могат да пробият в кариерното си развитие и това често се съчетава 
със "синдрома на измамника", приписвайки успеха си на случайността, а не на 
собствените си усилия. Освен това жените не трябва да се чувстват така, като че ли 
домашните задължения се отнасят само до тях, или да се чувстват виновни, когато не 
са в състояние сами да се справят изцяло с тези отговорности. 
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9) Те трябва да имат силен вътрешен център на самоконтрол. Центърът на контрола 
се отнася до това как хората концептуализират контрола върху живота си. Тези, които 
имат силен външен център на контрол, вярват повече, че външните фактори 
определят какво се случва в живота им, докато тези със силен вътрешен самоконтрол 
смятат, че бъдещето им се определя до голяма степен от избора, който те самите 
правят. В резултат на силния си вътрешен самоконтрол успешните предприемачи са 
склонни да бъдат по-инициативни, иновативни и нетърпеливи да поемат нови 
отговорности. 

10) Те трябва да могат да се справят успешно с несигурността. С други думи, трябва да 
са готови да поемат отговорност дори при несигурни обстоятелства. 

11) Всички предприемачески дейности изискват някаква форма на поемане на риск, 
било то социален, психологически, свързан със здравето или с кариерата. Успешните 
предприемачи също така преценяват предимствата и недостатъците и планират всеки 
етап от процеса, преди да решат да поемат риск, за да избегнат вземането на 
необосновани и нерационални решения. 

12) Те трябва да са устойчиви на стрес и да могат да се справят с него, когато е 
необходимо. В противен случай по-неприятните аспекти на предприемачеството 
могат да доведат до безпокойство, умора, психическо изтощение и т.н. 

13) Те трябва да могат да разработват и изпълняват както краткосрочни, така и 
дългосрочни планове. 

14) Те трябва да управляват правилно времето си и да правят анализи на приходите 
и разходите. 

15) Те трябва да имат добри комуникативни умения, да вдъхват увереност и да 
показват лично отношение, защото трябва да могат както да убеждават, така и да 
мотивират другите. 

             Можем също така да проучим необходимите обществени и други външни 
фактори, които влияят положително на успеха на предприемачите. С други думи, 
икономическата и технологична инфраструктура, културата, образованието, 
семейната и социална среда, както и правните, политическите и административните 
структури са много важни определящи фактори, когато става въпрос за 
предприемачество. 

1) Стабилната икономическа структура и конкурентната бизнес среда подпомагат 
предприемачеството. 

2) Технологичната инфраструктура е важна за иновациите и тяхното прилагане при 
разработването на търговски продукти. Освен това поради ролята на 
научноизследователската и развойната дейност в развитието и напредъка на 
технологиите, тя трябва да бъде подкрепяна и подпомагана. 
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3) Тенденции като поемане на риск и иновации, които са необходими за успешното 
предприемачество, не се разглеждат като приемливи или подкрепяни във всички 
култури. 

4 Образователната система е много важна за предприемачите. Вместо просто да 
насърчава изучаването на всичко, образователната система трябва да помогне на 
учениците да развият необходимите умения, както и тяхното творчество и 
индивидуални таланти. 

5) Семейството и социалната среда влияят на предприемачеството. С други думи 
нагласите, поведението, ценностите и очакванията, получени у дома и в рамките на 
по-широкото общество, засягат предприемаческия дух на индивида. Ето защо е важно 
децата да не бъдат просто принудени да се подчиняват на произволни правила във 
всеки аспект от живота си и семейството и обществото да им осигурят възможност за 
свободно изразяване. 

6) Друга често срещана предубеденост спрямо жените е схващането, че те проявяват 
зависимо, емоционално и субективно поведение, вместо да рискуват, да са 
амбициозни и да са адекватни и способни да водят. Това трябва да се промени. 

7) Съществуващите възможности по отношение на предприемачеството, като 
курсове, възможности за обучение и т.н., трябва да бъдат рекламирани по-добре. 

8) Агенцията по заетостта трябва да създаде уебсайт с цел свързване на лица с 
увреждания със сферата на предприемачеството. 

9) Курсовете по предприемачество трябва да бъдат организирани и достъпни онлайн, 
за да бъдат по-лесно достъпни за хората с увреждания. 

10) Кариерните съветници, работещи с жени с увреждания, трябва да получават 
обучение и образование в областта на предприемачеството.  

11) Подкрепящите правни, политически и административни структури за 
подпомагане на предприемачеството улесняват новите предприятия и иновации. 
Например Министерството на семейството, труда и социалните услуги подкрепя 
турската Агенция по заетостта в нейния проект за безвъзмездна помощ за инвалиди, 
подпомагащ хората с увреждания, които създават собствен бизнес. Турската агенция 
по заетостта отпуска в Турция безвъзмездни средства в размер на 50 000 TRL на 
успешни кандидати, при условие че са изпълнени определени условия, включително 
притежаване на сертификат за предприемачество, както и майсторско свидетелство 
за професията, която упражняват. 

12) Размерът на безвъзмездните средства трябва да се увеличава според инфлацията 
всяка година, тъй като някои жени смятат, че безвъзмездните средства не са 
достатъчни за предприемачеството. 
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13) Трябва да се дават повече безвъзмездни средства на жени с увреждания, защото 
те имат и други нужди. Например Организацията за развитие на малката и средната 
промишленост в Турция отпуска повече безвъзмездни средства за предприемачество 
на хора с увреждания в сравнение със здрави хора. 

14) Трябва да се разработи система за микрофинансиране, тъй като жените с 
увреждания не могат да правят инвестиции. 

 



R EA DY WO M E N  у ч е б н а  п р о г р а м а  –

М одул  3 :  П Р ЕД ПР ИЕ МАЧ ЕСКИ  
У М Е Н И Я  ЗА  Ж Е Н И  С  У В Р Е Ж Д А Н ИЯ

Ready Women project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.



   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

1 

Модул 3: Предприемачески умения за жени с увреждания 

Учебна програма:  

1. Цел на обучението  

Тъй като жените с увреждания имат някои проблеми като недостатъчни инвестиции, 
недостатъчен опит, недостатъчно образование, особено по отношение на информацията за 
предприемачеството, мъжете са убедени, че жените не могат да бъдат успешни в сферата на 
предприемачеството поради липсата на образование и опит, липса на модели за подражание 
за жените предприемачи, липса информация за процедурите в предприемачеството, поради 
патриархалната структура в семейството, традиционните полови роли, отговорностите за 
децата и домашната работа, негативно отношение на клиентите към жени предприемачи с 
увреждания, липса на подкрепа от кариерния съветник. Знаем обаче, че тъй като 
управлението на успешен бизнес осигурява усещане за успех, независимост, уважение и 
личностно развитие, участието в предприемачески дейности оказва положително 
въздействие върху жените с увреждания в социално и психологическо отношение. 

В светлината на тази информация настоящото обучение има за цел да развие и актуализира 
„Предприемачески умения“, които са необходими за създаване на нова работа, за заетост и 
в социалната област. 

  

2. Ключови думи и изрази 

 Жени с увреждания, които са най-ангажирани на пазара на труда; 
 Жени, готови да започнат работа; 
 Нови компетенции; 
 Предприемачески умения. 

 

3. Цели 

 Подготовка на жените с увреждания да придобият смелост да бъдат предприемачи; 
 Предоставяне на информация за предприемачеството на жени с увреждания 

(бюрократичен процес, държавна подкрепа, финансова подкрепа, курсове и т.н.);  
 Подготовка на жените с увреждания да започнат да работят, да получават доходи и 

да участват в социалния живот; 
 Подготовка на жените с увреждания да бъдат независими и да придобият 

самочувствие. 
 
 

4. Резултати от обучението  

 15 жени с увреждания ще са получили изчерпателна информация и ще са 
реализирали възможности за предприемачеството; 
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 15 жени с увреждания ще са набрали смелост като предприемачи; 
 

 15 жени с увреждания ще се включат активно в трудовия и професионален живот; 
 

 15 жени с увреждания ще получават доходи, ще са станали независими финансово и 
ще са придобили самочувствие; 
 

 15 жени с увреждания ще участват в социалния живот, така че им е гарантирано 
социално включване. 
 
 

5. Съдържание на курса 

3.1. Разпознаване и управление на „Предприемаческите умения“ 

Основни теми: Понятие за предприемачество, видове предприемачество (техническо, 
оригинално, вътрешно, екологично, социално, дигитално, търговско и т.н.). Социалното и 
дигиталното предприемачество са по-подходящи за жени с увреждания. 

 

3.2. Фактори, които влияят върху предприемачеството 

Основни теми: По отношение на индивида (да бъде способен да мисли нестандартно, да има 
смелостта да направи първата крачка и да не се противопоставя на поемането на риск, да не 
се страхува от отговорност, да е оптимист и да е наясно с възможностите си, да бъде 
самоуверен, да вярва в своите собствените си способности да постига целите си, да не изпада 
в пораженчество (стъклен таван и синдром на измамника), да има силен самоконтрол, който 
се отнася до това как хората концептуализират контрола върху живота си, да може да се 
справя успешно с несигурността, да бъдат устойчив на стреса, да притежава добри 
комуникативни умения и да бъде надежден, защото предприемачите трябва да могат както 
да убеждават, така и да мотивират другите, да управляват времето си правилно поради 
очаквания за домашни дейности и т.н.) и обществени и други външни фактори с отношение 
към предприемачеството (вместо просто да се насърчава научаването наизуст, 
образователната система трябва да помогне на учениците да развиват необходимите умения, 
както и тяхната креативност и индивидуални таланти; семейството и обществото трябва да 
създадат възможност за тяхното свободно изразяване; курсовете по предприемачество 
трябва да бъдат организирани и достъпни онлайн; кариерните съветници, работещи с жени с 
увреждания, трябва да получат обучение и образование в областта на предприемачеството; 
подпомагащите правни, политически и административни структури относно 
предприемачеството улесняват новите предприятия и иновации; бюрократичните процедури 
трябва да бъдат намалени; хората с увреждания трябва да бъдат подпомагани не само 
финансово, но също така трябва да получават подкрепа от консултанти, адвокати и 
счетоводители, за да бъдат подпомагани при всички проблеми, които могат да възникнат по 
време на процеса; размерът на безвъзмездните средства трябва да се увеличава всяка година 
според инфлацията; трябва да се разработи система за микрофинансиране, да има стабилна 
икономическа структура и конкурентна бизнес среда и т.н.). 
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3.3. Условия за предприемачество в съответната държава 

Основни теми: Законодателство, бюрократичен процес, държавна подкрепа, данъци, 
финансова подкрепа, курсове в частния и публичния сектор. Тези условия могат да варират 
във всяка държава. Хората ще получат информация за процеса и ще реализират възможности 
за предприемачество. 

 

3.4. Създаване и оценяване на нов бизнес 

Основни теми:  Научаване се как да се създаде нов бизнес, да се оценят потенциалните 
възможности и рискове за нов бизнес със SWOT анализ, провеждане на пазарни 
проучвания, търсене на засилващи се бизнес и жизнени тенденции. 

 

3.5. Показване на примери за успешно предприемачество (особено при жени с 

увреждания) 

Успешното женско предприемачество може да даде смелост на останалите жени за първата 
стъпка. Примерите за тези хора трябва да бъдат подбрани в съответната държава. 

 

3.6. Тест за оценка на постигнатия напредък 

Първо писмен тест (с общо 30 въпроса с многократен избор) за общо два часа, насочен към 
установяване на постигнатия напредък; съвместна корекция на теста; открито сравнение на 
резултатите от курса. 

 

6. Учебни часове 

Обучителният модул ще продължи общо 6 часа (6 фази, всяка част по 60 минути), насочен е 
към „Готови жени“ за нова работа. Продължителността на модула може да варира и да се 
адаптира към темпото на обучение на жените, които са включени в курса. Препоръчват се 
обаче минимум 4 часа обучение. 

 

7. Методи на преподаване и обучение 

Курсът може да се преподава с помощта на два метода на преподаване. 

1. Интерактивно групово обучение 

Участниците ще могат да участват активно в класовете чрез присъствени обучителни сесии. 
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Мозъчна атака, дискусия, работа в екип, въпросоотговорна техника, разчупване на ледовете 
и др.  

 

2. Онлайн обучение 

Възможно е тези, които не могат да посещават присъствените курсове, да преминат 
обучението и да завършат модулите от онлайн платформата. 

 

8. МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Проучване на удовлетвореността от обучението и оценка на обучението преди теста. 

 

9. РЕСУРСИ  

Пакетна програма на Office; видеопроектор; персонални компютри; 30 писалки; 30 молива; 
15 цветни химикалки; черна дъска. 

 

10. Референции  

− Amiri, N. S. and Marimaei, M. R., “Concept of Entrepreneurship and Entrepreneurs Traits 
and Characteristics”, Scholarly Journal of Business Administration, Vol. 2(7) pp.150-155, 
November 2012. 

−  Ballı, A., “A Research on Entrepreneurship, Entrepreneurship Types and Entrepreneur 
Typologies”, Conference   Paper, 2018. 

−  Marangoz, M., Entrepreneurship, Beta Press, Istanbul, 2016. 

−  Ministry of Family, Labor and Social Services, Information Guide for the Disabled People, 
2019. 

−  Namal, M. K., “Investigation of Turkish Employment Agency’s Disability Entrepreneurship 
Support Program (Example of TR61 Region)”, Selcuk University Journal of Social Sciences 
Institute,2019; (42): 261-272. 

  https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62 

  https://www.campusОнлайн.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16 

  https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/ 
 

 

https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62
https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16
https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЛАНОВЕ ЗА СЕСИИ: (виж приложената таблица) 

 

Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 
Сесия № 3.1: Понятие за предприемачество и видове предприемачество 

Очаквано времетраене: от 40 мин. до 1 час, съобразно нуждите на жените 
 
Основни цели: подготвяне на жените с увреждания да придобият смелост да бъдат 
предприемачи. 
 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна програма Office; 
видеопроектор; персонални компютри; 30 писалки; 30 молива; 15 цветни 
химикалки; черна дъска. 
 

 
3.1. Понятие за предприемачество и видове предприемачество 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания са получили широка информация за предприемачеството и видовете 
предприемачество (социално, дигитално и т.н.). 
 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице 
− Онлайн 
Дейности (времетраене, подробно описание,...) 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника,  
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
 
1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
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Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 

Сесия № 3.2: Фактори, които влияят върху предприемачеството 
Очаквано времетраене: от 40 мин. до 1 час според нуждите на жените 
 
Основни цели: Подготвяне на жените с увреждания да придобият смелост да бъдат 
предприемачи. 
 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна офис програма; видеопроектор; 
персонални компютри; 30 химикалки; 30 молива; 15 цветни химикалки; черна 
дъска ... 
 

 
3.2. Фактори, които влияят върху предприемачеството 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания ще са получили богата информация за вътрешни и външни фактори. 
 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице 
− Онлайн 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,...) 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника, 
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
 
1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
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Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 

Сесия № 3.3: Фактори, които влияят върху предприемачеството 
Очаквано времетраене: от 40 мин. до 1 час според нуждите на жените 
 
Основни цели: Предоставяне на информация на жени с увреждания за 
предприемачеството (бюрократичен процес, държавна подкрепа, финансова 
подкрепа, курсове и т.н.) 
Подготвяне на жени с увреждания да започнат да работят, да получават доходи и 
да участват в социалния живот. 
 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна офис програма; видеопроектор; 
персонални компютри; 30 химикалки; 30 молива; 15 цветни химикалки; черна 
дъска ... 
 

 
3.3. Условия за предприемачество в съответните държави 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания ще са получили обширна информация за законодателството, бюрократичния 
процес, държавната подкрепа, данъците, финансовата подкрепа, курсове в частния и публичния 
сектор в съответната държава. 
 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице 
− Онлайн 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...) 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника, 
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
 
1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
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Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 

Сесия № 3.4: Как да се създаде или оцени нов бизнес 
Очаквано времетраене: от 40 мин. до 1 час според нуждите на жените 
 
Основни цели: Предоставяне на информация за жените с увреждания за 
предприемачеството (бюрократичен процес, държавна подкрепа, финансова 
подкрепа, курсове и т.н.) 
Подготвяне на жени с увреждания да започнат да работят, да получават доходи и 
да участват социалния живот. 
 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна офис програма; видеопроектор; 
персонални компютри; 30 химикалки; 30 молива; 15 цветни химикалки; черна 
дъска ... 
 

 
3.4. Как да се създаде или оцени нов бизнес 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания ще са получили обширна информация за това как да създадат нов бизнес, да 
оценят потенциалните възможности и рискове за нов бизнес със SWOT анализ, провеждане на 
пазарни проучвания, търсене на положителни бизнес и жизнени тенденции. 
 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице  
− Онлайн 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника, 
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
 
1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
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Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 

Сесия № 3.5: Привеждане на примери за успешно предприемачество 
 
Очаквано времетраене: от 40 мин до 1 час според нуждите на жените 
 
Основни цели: Предоставяне на информация за жените с увреждания за 
предприемачеството (бюрократичен процес, държавна подкрепа, финансова 
подкрепа, курсове и т.н.) 
Подготвяне на жени с увреждания да започнат да работят, да получават доходи и 
да участват социалния живот. 
 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна офис програма; видеопроектор; 
персонални компютри; 30 химикалки; 30 молива; 15 цветни химикалки; черна 
дъска ... 
 

 
3.5. Привеждане на примери за успешно предприемачество 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания ще са получили обширна информация за успешни предприемачи, 
особено за жени с увреждания. 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице 
− Онлайн 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника, 
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
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1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
 

 

 

 

 

 

 

Модул № 3 / наименование: Предприемачески умения за жени с увреждания 
 

Сесия № 3.6: Оценка на напредъка 
 
Очаквано времетраене: от 40 мин до 1 час според нуждите на жените 
 
Основни цели:  Придобиване от жените с увреждания на умения да бъдат 
независими и да придобият самочувствие. 
РЕСУРСИ: Класната стая трябва да бъде подходящо оборудвана, за да се постигне 
целта на обучението. Тя трябва да разполага с подходящите технологични средства 
за обучителя: компютър с интернет връзка, пакетна офис програма; видеопроектор; 
персонални компютри; 30 химикалки; 30 молива; 15 цветни химикалки; черна 
дъска ... 
 

 
3.6. Оценка на напредъка 
 
Резултати от обучението: 
 
15 жени с увреждания ще са получили обширна информация за успешни предприемачи, 
особено за жени с увреждания. 
 
Методи / основни положения: 
− Интерактивен / лице в лице 
− Онлайн 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
1) Мозъчна атака,  
2) Дискусия, 
3) Работа в екип, 
4) Въпросоотговорна техника, 
5) Разчупване на ледовете и др. 
 
 
Оценяване: 
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1) Анкета за удовлетвореността от обучението 
2) Оценка на обучението преди теста 
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