
         
 

 

ОБУЧИТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ 2  

Наименование на обучителния резултат Да улесни инкубирането на социалната иновация: предложения и идеи 

Дефиниране на обучителния резултат Улесняването на инкубирането на социалната иновация (EESII) е в състояние да ръководи хората/екипа да 
превърнат "първото виждане за нови решения" в предложение, определящо социалната стойност и описващо 
потенциала на пазара. 

Ниво по Европейската квалификационна 

рамка 

5  

ECVET кредити 10 (200 часа) 

Часове в обучителния курс ESII  Онлайн курс Самостоятелно учене 

4 часа 16 часа 

Раздел 1 EESII е в състояние да създаде идея/предложение със социална стойност. 

Знания Умения Компетенции 

ESII дефинира Социалната Иновация и 
разпознава социалната стойност на 
предложението. Защо? Какво? Как? Какво е? 
   
ESII открива дали Социалната Иновация е 
продукт/услуга или и двете. 

ESII идентифицира нуждите на клиентите и 
какво клиентите/потребителите на 
социалната иновация могат да очакват. 

ESII разбира социалната стойност на 
предложението.  

ESII предоставя кратко обяснение на проблема/нуждата за 
социалната иновация и идентифицираните 
предизвикателства/бариери. 

ESII определя дали социалната иновация е услуга или продукт и 
как може да бъде приложена. 

 

ESII подчертава ползите от социалната иновация. 

ESII демонстрира/илюстрира с примери социалната стойност на 
предложението. 

ESII демонстрира, разпознава и изразява как социалната 
иновация разрешава проблем и предоставя решение. За да 
имате ясна представа за първоро виждане. 

ESII установява предлагането на продукт/услуга в бизнес 
контекста с ясна посока на социалната и финансовата печалба. 

ESII идентифицира и демонстрира ползите за 
клиента/потребителя на социалната иновация. 

ESII прилага предложението за социалната стойност в 

контекста на предложението/проекта. 

Раздел 2 EESII е в състояние дасъздаде екип/ключови дейности.  



         
 

 

Знания Умения Компетенции 

ESII изследва основните дейности с цел 
разработване на продукт/услуга, както и 
човешките ресурси, необходими за проекта/ 
услугата. 

ESII идентифицира подкрепата и уменията, 
необходими за постигане на социалната 
иновация. Конкретно персонал или технически 
опит. 

ESII определя ефективен план за комуникация 
на екипа. 

ESII изчислява и картографира дейностите и човешките ресурси. 
 

ESII подробно описва специфичната роля, която партньора/ 
персонала/изпълнителя/техника/ментора може да играе в 
проекта. 

 

ESII описва метода на интелигентната и ефективна 
комуникация за изграждане на екипа и разширеният екип. 

ESII изработва план за ключови дейности по проекта и 
необходимите човешки ресурси за осигуряване на Вашата 
социална иновация. 

 

 

ESII изгражда комуникационен план за идентифициране и 
включване на стратегически и подходящи 
партньори/персонал/изпълнител/техник/наставник. 

 

Раздел 3 EESII е в състояние да изследва/идентифицира и анализира пазара/Вашата марка. 

Знания  Умения Компетенции 

ESII разпознава подходящи маркетингови 
модели с примери.  
 
ESII има детайлни знания за пазара и 

конкурентите.  

ESII разбира концепцията за брандирането и 

значението му за социалната иновация.  

ESII използва различни модели и инструменти (PESTEL/SWOT/PLUS 

допълнителен анализ на пазарните сили) към проекта за 

социална иновация. 

ESII разглежда пазара и демонстрира как ще разграничи 

социалната иновация от конкурентите. 

ESII насочва социалния иноватор при представянето на марката 

по отношение на теоретичните рамкови модели, участието на 

клиентите, удовлетвореността и емоционалната 

интелигентност. 

ESII прилага различни маркетингови модели към Социалната 

Иновация. 

ESII илюстрира как социалната иновация се различава от 

конкурентите.  

ESII наблюдава пазара и конкурентите. 

 
ESII води маркетинговата стратегия и бъдещата посока. 

Раздел 4 EESII е в състояние да профилира Социално Иновационно Предприятие 

Знания Умения Компетенции 

ESII идентифицира и дефинира опциите за 
управление. 

ESII съветва и насочва възможностите към Социалния Иноватор. ESII изгражда и развива пътя на Социалния Иноватор. 

 


