
 

 

Предмети на адрес: 

• частен интерес към нова икономическа дейност, най-вече по време на 

всички стартиращи дейности 

• безработни са в състояние да придобият нови умения да си намерят 

работа 

• безработни възрастни, които се опитват да се преместят в променили 

икономика 

• На заинтересованите предприятия са в състояние да се разшири визията в 

една променяща се икономическа рамка 

Проектът има за цел да: 

• Получаване на място обучение в избрани съвместни и социални 

предприятия 

• Изследвайте за  ситуация на съвместните и социални enterpriseenterprises в 

цяла Европа 

• Насърчаване на творчеството, пригодността за заетост и развитието на 

предприемаческия дух склонни да се изправи иновационни практики 

• инструменти за производство на продукта, които са полезни за обучение, 

учат и да даде подкрепа за частния и публичния сектор 

• Стимулиране • Стимулиране на някои устойчиви екологични дейности и 

нов начин на живот 
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PROJECT PARTNERS 

 
 
 
AUSTRIA - Multikulturelles Netzwerk 
www.mk-n.org  
 
BELGIUM –CESEP - Centre Socialiste D'Education Permanente 
www.cesep.be  
 
BULGARIA - International Platform for Citizen Participation (IPCP) 
www.ipcp.eu 

     
SWITZERLAND – Prolog GmbH  
www.prolog-rtdi.yolasite.com 
 
CZECH REPUBLIC - HANDI JOBS, o.s. 
www.handijobs.cz/ 
 

FRANCE – Association ESENIORS 
www.e-seniors.asso.fr 
 

HUNGARY – Belvárosi Tanoda Alapítvány 
www.btabp.hu 
 
ICELAND – SEEDS, SEE beyonD borderS 
www.seeds.is 
 
LITHUANIA – VŠĮ Žinių kodas 
www.ziniukodas.lt 
 
NETHERLANDS – CMO Groningen 
www.cmogroningen.nl 
 
POLAND – Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna 
www.euroidea.wordpress.com 
 
PORTUGAL – Agrupamento de Escolas de Arganil 
www.esarganil.pt 
 

SPAIN Canarias – LANZAROTE OCEAN ART 
www.lanzaroteoceanfilmfestival.eu 
 
TURKEY – Eskişehir Milli Eğitim Mdüdürlüğü 
http://eskisehir.meb.gov.tr 
 
UNITED KINGDOM – Pathways : Inspirational Development CIC 
www.pathways-development.com 
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http://www.caseswork.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborative and Social Enterprises as a new model of economic 

activity and WORK opportunity 



 
C.A.S.E.S. РАБОТЕН ПРОЕКТ 

Леонардо да Винчи партньорствата, които включват 15 партньори 

от различни европейски държави. 

Предистория: една съвместна консуматорството 

Времената се менят . Двадесети век видя появата на общество на 

консуматорството . Днес , икономическата и екологичната криза се 

отразява на поведението и начина на живот на потребителите. 

Съвместни форми на потребление , които в момента се 

разработват , се характеризират с предимството на използването 

на един обект или продукт на своята собственост. Те се реализират 

чрез споделяне на добри практики , наем, обмяна на валута, 

кредитни , подарък , бартерни сделки , а също и чрез рециклиране 

на предмети и продукти. 

Тези консуматорски практики , разпределени в секторите на 

потреблението , особено те използват ИКТ и обикновено се 

използва , за да се организират и да разшири търговията . 

В съвместна икономика 

Тези модели на потребление влияят върху икономиката 

стартиращи компании в творческия и иновационен си атмосфера , 

и те са разположени на новите форми на обмен и пряк обмен 

между отделните индивиди. 

Те ще развият икономиката модел, в който партньорска към 

партньорската , общност , участие и разпределени модели 

превърне всички икономически дейности, за производство и 

дистрибуция на стоки и ресурси , чрез услуги и съвместни начин на 

живот. 

 

 

 

 

Редица съвместни проекти въртят около социална и солидарна 

икономика , като например глобални мрежи от неправителствена 

рециклиране " Freecycle " " Freecycle " или споделяне на 

настаняване от ученици от " " CouchSurfing '' CouchSurfing " , а също 

и формите на мрежи от които съставляват Съвместния покупка и 

солидарност групи покупки солидарност ... 

 

За C.A.S.E.S.  

 

Този проект се основава на отговори на потребностите на пазара на 

труда и предвиждането на  новите умения, които се изискват в тази 

нова среда. Проектът възнамерява да: 

- Да проучи света на социалните и съвместни предприятия в цяла 

Европа, събиране на добри практики 

- Изграждането на новаторски образователни инструменти, на 

различни езици, като например електронни книги ръководства за 

стартиращи дейности, предоставящи съответната информация, 

указания, ресурси. 

Подходът за реализация на проекта е динамична и ще създаде с 

помощта на ИКТ, иновативни образователни инструменти за този 

нов сектор и нов подход към предприемачеството. 

А изграждането на нова икономика е възможно като се отдалечи 

от остарялата концепция на изцяло собствеността към един, където 

ние споделяме, бартер, отдаване под наем и суап активи, които не 

включват само консумативи, но и нашето "време и пространство". 

Социалните Предприятия променят света със създаването на 

положително социално въздействие. 

Съвместните и социални предприятия са реалност и, за разлика от 

други сектори, те създават нови възможности за работа. Примери 

за това са, например: 

- кооперациите 

- Co-работа 

- Crowd финансиране 

- Алтернативни производство на енергия 

- Съвместни услуги Транспорт / схеми, като например наем за 

споделяне на автомобили за споделяне 

- Справедлива търговия 

- Открити услуги правителствен източник 

- Икономиката на селските райони 

- Образование 

Тези experiencesexamples са разнородни и се различават в 

зависимост от страната и разширения (от местно до 

глобално). 

 


