
Социално предприятие 

“Работилница на мечтите”



Историята за създаване на Социално 
предприятие “Работилница на мечтите”

Община Велико Търново е една от малкото
български общини с висока концентрация
на специализирани институции и алтернативни
услуги за лица с интелектуални увреждания.

Установена потребност на лицата изведени
от специализираните институции и настанени в
Защитени жилища е създаването на
подходящи форми за трудотерапия с цел
подобряване на възможностите за социална
интеграция и професионална реализация.

Липсата на развита мрежа от подкрепящи
социални услуги, които да подпомогнат
включването на лицата с интелектуални
увреждания в реална трудова заетост



за историята ...
Мотиви за неговото създаване:

 Обособяване на защитени работни
места;

 Осигуряване на средства за
допълнителни трудови дейности и
програми в Защитените жилища;

 Ефективно използване на активите
и ресурсите на Община Велико
Търново за социално включване, чрез
заетост и подобряване на социалните и
трудови умения на хора с увреждания;

 Изграждане на капацитет за
иновативна форма на социална услуга с
цел подобряване на адаптивността и
достъп до пазара на труда, като Център
за социално консултиране и защитена
заетост.



Накратко за проекта
Социално предприятие „Работилница на мечтите” е създадено в 
рамките на проект „Работилница на мечтите” – шанс за защитена 

заетост и социално включване в общността, реализиран от 
Община Велико Търново в партньорство със Сдружение „Център за 

социални инициативи”. 

Проекта се финансира по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г.

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 
“Социално предприемачество. Популяризиране и подкрепа на 

социални предприятия – Пилотна фаза”.

Компонент 2: Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.

Същият се реализира в периода 01.03.2010 г. - 30.04.2011 г. 



Моделът - Защитена заетост

 Социално предприятие „Работилница
на мечтите” е иновативен модел за
развитие на работната сила, като
механизъм за социално включване
на лицата.

 Доста често този модел се свързва с
така наречената защитена заетост,
където социалното предприятие се
явява работодател на хора с
увреждания и в същото време е
посредник на пазара на продукти със
социална добавена стойност.



Структура на Социално 
предприятие “Работилница на 
мечтите”

В процеса на разработване на СП “Работилница на мечтите”, безспорно
водеща беше социалната цел, като стопанската дейност бе средството
за нейното постигане и максимизиране на социалния ефект спрямо
лицата от целевата група.
В структурата на социалното предприятие “Работилница на мечтите” се
включват два основни компонента – производствен компонент и
компонент за защитена заетост с три основни функции:

- производствена база, включваща четири защитени 
работилници за изработка на сувенири;

- база за окомплектоване и опаковане на продуктите, 
осигуряваща ангажираност на 3 лица с увреждания;

- управление и маркетинг на продуктите на социалното 
предприятие.



Център за социално консултиране и 
подкрепена заетост



Създаване на социалното предприятие -
обособяване на четирите работилници за 
защитена заетост



Тренинги



Обучение “Безопасни условия”





Развитие на професионални умения и трудови навици на лицата:
базов обучителен модул по приложно изкуство и 4 специализирани 
модула - по керамика, плетиво и текстил, изработка на сувенири, 
изделия от кожа.



Защитена работилница – Церова кория

Профилирана в производство на 
керамични сувенири страдиционни 
символи от културно-историческото 

наследство на старата Българска 
столица. 

Продукти, включени в
производствения асортимент: 

 магнити за хладилник;
 плакети;
 моливници;
 медальони, рамки за снимки, 

вази и др.;
 тематични сувенири.









Защитена работилница – Пчелище

Производство на сувенири от кожа 
– различни видове 

ключодържатели – щамповани, 
с керамична плочка;

калъфи за телефони и очила,

портмонета, торбички, визитници, 

подложки за чаши и др.









Защитена работилница - Дебелец

Продуктовият асортимент 
включва изработка на еко 
чанти от плат с различни 

видове щампи, чанти с 
декорация, декоративни 
възглавнички, кърпички, 

гривни, пана, гоблени  и др.









Защитена работилница – Велико 
Търново

В работилницата се изработват 

рекламни тениски, сувенирни пана и 
картички със специфична техника –
графика с конец, тишлайфери и др. 





Нашите продукти 
Уникални, ръчно изработени предмети, в направата на които са 

вложени много емоции, старание и любов.
Сувенири, които са обвързани с традиционни символи на културно-

историческото наследство на старата българска столица, и които 
съхраняват спомена от посещението на региона. 

Всички изделия са съобразени с търсенето на пазара и с производствените 
възможности на защитените работилници и ангажираните в тях хора с 

интелектуални увреждания. 
Баланс между цена и качество на продуктите с акцент върху ръчното 

производство и социалната добавена стойност. 









„Ти сбъдваш една мечта  „ 

Като заключение ……или 

„Как можеш да сбъднеш една мечта?”

Хората имат различни мечти и желания, но това което движи 
света напред е вечният стремеж към по-добро и днес ние 

имахме уникалната възможност да сбъднем мечтата на нашите 
потребители да работят, да се чувстват полезни и да използват 

творческия си потенциал! 

“Всички наши мечти могат да се сбъднат, 

ако имаме куража да ги преследваме” 

УОЛТ ДИСНИ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
НИНА НЕНКОВА – РУСЕВА 

Управител на ДВХУИ, 
Защитени жилища и Преходно жилище с. Церова кория


