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ВЪВЕДЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
Този наръчник Ви помага да стартирате свой
с о б с т в е н б и з н е с . То й В и п р е д о с т а в я
методология, чрез която да откриете своя
предприемачески потенциал.
С подкрепата на коучър ще преминете през
модел за създаване на заетост и ще научите
различни аспекти на предприемачеството и
бизнеса. Ще имате възможност практически да
научите повече за своите Качества, Опит,
Нагласи и Умения, да ги обсъдите и да ги
подобрите. Освен това моделът и коучърът ще
Ви подкрепят в избора на най-жизнеспособната
бизнес идея, която да превърнете в успешен
бизнес.
Надяваме се този наръчник да Ви хареса и да
Ви помогне да стартирате своя бизнес.
Очакваме да ни кажете за това!
Ваш партньор,
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
осигурява само подкрепа и насоки.
Този наръчник осигурява рамката и структурата, в която
обучителят може да изгради своята подкрепа за
начинаещите предприемачи.
Това е много повече от учебник, или ръководство, тъй като
е насочен към практиката и учене чрез правене.
Наръчникът е мощен инструмент, даващ гъвкавост в
работата на обучителя, основавайки се на опита му. Има
възможност за адаптиране на обучението в съответствие
с целевите групи и техните потребности като за всеки път
може да се отдели толкова време, колкото е необходимо.
За предпочитане е да се съчетаят интерактивни групови
сесии и индивидуални срещи, за да се постигнат найдобри резултати. В рамките на групата обучаемите
следва да си взаимодействат активно чрез споделяне на
мнение и опит, генериране на идеи и търсене на решения
на проблеми и предизвикателства. По време на
индивидуалните срещи между обучител и обучаемия потенциален предприемач се обсъждат въпросите
относно конкретен бизнес и обучителят насърчава и
напътства предприемача да осъвършенства чрез
развитие на знания и умения и поемайки отговорността за
своя собствен бизнес.

Петте пътища на методологията "Бъди си сам шеф"
BTFJCM са представени чрез кратко обяснение,
подкрепено от въпроси и форми. Включени са
допълнителни материали като:

Case Study
ДЕЙНОСТ

Казуси
Активности
Игри

Тъй като методологията е доста гъвкава, някои от тях
могат да бъдат пропуснати, или разширени, в
зависимост от средата.
За по-подробна информация посетете:
www.byob-project.eu

Важно е да се помни, че методологията поставя в центъра
обучаемия, той е главното действащо лице, което трябва
да започне да развива своя бизнес, а обучителят
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ОСНОВИ

КОЙ ИМА ПОЛЗА?
► Обучители и възрастни - обучаеми

ДЕФИНИЦИЯ
Самонаетите лица получават доходите си чрез
извършване на печеливша търговска или стопанска
дейност от дейност, която осъществяват директно. Те
могат да наемат други лица на трудов договор.
Самонаетите лица осигуряват сами своята работа и
продажби и плащат сами собствените си разходи.

► Обучители по професионално обучение и студенти
► Млади предприемачи
► Предприемачи в неравностойно положение
► Предприемачи от моргинализирани общности
► Възрастни предприемачи

Важно е да се отбележи, че самостоятелната заетост
може да бъде дейност, която е на пълен работен ден, на
непълно работно време или се провежда в свободното
време, например вечер или през уикенда.

► Всъщност всеки, който има потенциал, амбиции и
умения да бъде самонает/предприемач, независимо от
опита, възрастта, пола, етническата принадлежност,
сексуалната ориентация, неравностойно положение и
образованието, които има.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМОНАЕТ?

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА?

► Безработни
► Работещи на непълно работно време
► Хора, които имат работа, но търсят промяна

Чрез много практичен и успешен модел:
Модел за създаване на работни места
“Бъди си сам шеф“ BTFJCM.
Този модел е разработен и използван от британската
компания Bridging to the Future. Моделът ще отведе
тези, които желаят да бъдат предприемачи на път към
успешна самостоятелна заетост. Прочетете повече за
модела в следващата глава.
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Методология на модела BTFJCM
ПЪТ 1 - Начален индивидуален одит

Ключови думи
- Практически
- Гъвкав
- Елементарни стъпки
- Коучинг
- Идея в действие

Методологията на модела за самонаемане се основава на съвременното разбиране за обучение по
предприемачество като развитие
на предприемачески нагласи, знания и умения и подкрепящ обучаемите да превърнат идеите си в
действия.
Знанията и уменията за самонаемане могат да се придобият само

чрез изпълнение в реални условия на практика. Моделът за
създаване на заетост „Бъди си сам шеф“ е гъвкава, индивидуална, практическа рамка за обучение, базираща се на
експертиза и опит на хора, които вече са изминали пътя до
самонаемането. Обучаемият преминава заедно с коучър през 5
пътя:

Този път търси да разбере дали човекът е готов да стане
самонает. Като обучител ще бъдете включен в този
оценителен процес, за да определите дали е нужно
допълнително обучение.

ПЪТ 2 - Обхват на бизнес идеята
Във втория път обучаемият ще изследва и развива бизнес
идея/идеи.

ПЪТ 3 - Изграждане на успешно самонаемане
Когато има ясно дефинирана жизнена бизнес идея, обучаемият
ще се фокусира върху основаването на успешно самонаемане,
свързано с бизнес идеята. Този път се фокусира върху какво
енужно в началото, за да се започне бизнес.

ПЪТ 4 - Практически действия - първи стъпки на
пазара
Това е свързано с продажбите, маркетинга и промоцията на
бизнеса.

ПЪТ 5 - Изграждане на бизнеса
ПЪТ5
ПЪТ4
ПЪТ3
ПЪТ 2
ПЪТ1
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Този път се състои основно от оценка на текущото
състояние - кое е добре и кое не и може да се подобри.
На всеки етап от пътуването, Вие като обучител ще напътствате и
подкрепяте хората с помощта на експертни познания и опит.
Обучителят играе важна роля и участва във всички дискусии и
дейности, свързани с пътищата.
Всеки път в този наръчник включва няколко дейности, които ще
помогнат на човек да подобри уменията си. Пътищата включват
примери за преминали през модела, от които ще получите подобро разбиране за това как работи модела.
Моделът и наръчникът могат да бъдат използвани индивидуално и
в групови сесии или комбинация от двете.
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ПРОФИЛ НА ОБУЧИТЕЛЯ

Единственият начин да бъдете успешен обучител по
предприемачество, е да сте всъщност успешен ппредприемач.

Собствен бизнес опит

Обучителят трябва да бъде гъвкав, проницателен и мотивиран. Той
трябва да насърчи участниците да обсъдят идеи и да споделят
своите становища в рамките на обучението. Той трябва да насърчи
свежите идеи докато придава форма на учебния процес, и трябва
да остане сравнително неутрален, докато води участници.

Открит
Внимателен слушател
Гъвкав
Търпелив
Вдъхновяващ
Много комуникативен
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Ключови аспекти на ролята на обучителя:
► създава и поддържа атмосфера на сътрудничество в
тренировъчните сесии
► набляга на целта на всяка дейност
► насърчава всеки участник да участва в процеса на обсъждане
► остава неутрален, в повечето случаи, за да помогне на
участниците да работят за достигане на собствени решения
► Интегрира експертиза на участниците в сесията за обучение
► Запазва визуален запис на отговорите на участниците
► Намалява и задържа разсейването
► Фокусира се на учебния процес
► Използва техники за задаване на въпроси, отговори, записване
и обобщаване, за да улесни участниците да бъдат активни и да
допринесат със своя опит и сила на обучението

► Обобщаване е полезна техника при обучения или срещи.
Обобщението може да фокусира дискусия и трябва да бъде
последното, преди да се премине към нова тема или край на
обучението
► Обучителят е като алхимик, превръщащ нещо обичайно в
злато. A обучение трансформира обичайните нива на
способности и разбиране в златни мощности, които водят до
просперитет.

Някои съвети:
► Препоръчително е да задавате отворени въпроси. Въпросите
търсещи открития изискват гледна точка, мнение, чувство и опит
на човека. Ако участникът не е в състояние да отговори на
въпрос, обучителят трябва да бъде готов да го преработи или
изясни с пример.
► Когато участник задава въпрос, може да се подходи по два
начина. Обучителят може да отговори на въпроса пряко, или да
остави отговорността за отговора на групата или на конкретен
човек.
► Записването на това, което става по време на обучението
създава наличен архив на информация, представена от
участниците. Ефективният обучител записва идеите на
участниците със свои собствени думи. Записването също
предоставя полезна основа за обобщаване на резултатите от
дискусията.
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Примери
от живота
Ирина стартира своят бизнес като фризьор
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ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Обучителят трябва да следва прости стъпки по отношение на
методиката. Въпреки това, механизмите, начините на процеса на
обучение следва да са близки до потребностите на обучаваните и
опита на обучителя.
Препоръчително е да се започне с нагласите на включените в
обучението. Обучителят трябва да създаде много спокойна и
непринудена атмосфера, за да предразположи човекът насреща да
сподели за:
► Какво е желаниете, какви са очакванията му?
► Каква е мотивацията му да стане самонает?
► Какви знания и умения са необходими, за да успее?

ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ САМОНАЕТ?
Обучителят обяснява основните характеристики на
самонаемането, предизвикателствата, предимствата, рисковете и
възможностите, и използва примери, за да помогне на тази
дискусия.
Основни характеристики на самонаемането:
► Индивидуални ориентация
► Индивидуална отговорност
► Индивидуални усилия
► Да влагат страст в това, което правят
► Много да им се работи

13

Предимства
+ Ставате свой собствен шеф
+ Реализирате собствените си идеи
+ Правите го по свой собствен начин

s

Предизвикателства

? Постоянство
? Посвещаване на работата
? Отговорност да планирате и изпълнявате собствен

бизнес
? Постоянно развитие на знанията и уменията

~

Рискове

~ Да се провали
~ Загуба на пари и време
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ПЪТ 1
Начален индивидуален одит
И докато текат спорове дали предпиремачите се раждат или се
създават, едно нещо остава без съмнение: трябва да оцените себе
си преди да започнете собствен бизнес. Трябва да помислите за
Вашите качества, опит, нагласи и умения (КОНУ), за да разберете
дали сте готов да станете самонает. Как да разберете какво е
нужно?
Индивидуалният одит е въпросник с 11 твърдения за личността и
нагласата. Трябва да изберете дали съответното твърдение
отговаря на личността Ви или не. Започнете този път с
попълването на въпросника (ще го намерите на следващите две
страници) и го обсъдете с Вашия бизнес коучър. Той ще Ви даде
различни бизнес сценарии и ще работи с Вас, за да определи
какъв тип бизнес - индивидуалност сте.

Нека участниците дадат примери от собствения си живот и опит
при отгаварянето на въпросите.
Работодателите търсят служители, които имат някои от следните
качества, опит, нагласи и умения и ако искате да стартирате свой
собствен бизнес, такива ви трябват и на Вас:
КОНУ = КАЧЕСТВА ОПИТ НАГЛАСИ УМЕНИЯ
САМО МОТИВАЦИЯ
РАЗБИРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ
ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕТО
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ОТГОВОРНОСТ

УМЕНИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ
УМЕНИЯ ЗА ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

Въпроси подпомагащи този процес:
► Защо мислите, че сте постоянен?
► Защо мислите, че сте комуникативен?
► Как правите промени?
► Защо мислите, че лесно работите в екип?
► Колко часа бихте работили, за да постигнете целта си?
► Защо мислите, че не се отказвате?
► Кои са вашите предимства?
► Какво бихте искали да се подобри?

СПОСОБНОСТ ДА УЧИ
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
РАБОТА С ДРУГИ ХОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ
УМЕНИЯ ЗА ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
РЕШИТЕЛНОСТ
УСТОЙЧИВОСТ
УПОРИТА РАБОТА
НАДЕЖНОСТ
ПЛАНИРАНЕ
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ИНИЦИАТИВНОСТ
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PATHWAY 1
BTFJCM - първоначален одит
Това отнася ли се за мене?

Това
определено не
съм аз

Понякога се Това съм аз
отнася за
през повечето
мене
време

Това съм
точно аз!

Няма нужда някой да ми казва да се захващам за работа. Разбирам
какво трябва да се направи и го правя, преди да ме помолят.
Харесвам да контролирам положението каквато и работа да върша.

Рядко съм доволен от състоянието на нещата. Искам да ги
променя, да ги направя по-добри.
Разбирам от хора. Харесвам да изграждам екипи за справяне с
предизвикателства.
Рядко приемам отказ. Известен съм с упоритостта си, защото знам, че
не мога да постигна много от първия си опит. Просто продължавам да
опитвам.
Ако ми се каже, че нещо е невъзможно да се направи, често не мога да устоя
да проверя дали е истина. Нямам нищо против да се проваля, ако науча
нещо от това.

Каквато и работа да върша, искам да усещам, че постигам нещо,
а не е просто загуба на време.
Повече от всичко друго искам да печеля пари. Те ми дават
свобода и власт.
Когато работя за някой друг, винаги мисля как бих променил
нещата, ако бизнесът бе мой.
Готов съм да поема отговорността и огъня, ако моите решения
са погрешни, но искам признанието (или наградата), когато
вземам решения, които водят до правилни резултати.
Когато работя нещо, което наистина харесвам, нямам нищо
против да работя уси-лено часове наред. Дори не го разглеждам
като работа.
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ПЪТ 1
АКТИВНОСТИ
След завършване и дискутиране на въпросника, можете да
продължите със следните дейности, които описват определена
ситуация, в която трябва да направите нещо. Те са инструмент,
чрез който да оцените Вашите КОНУ.

Дейност 2 - УПРАЖНЕНИЕ ПО ПРОДАЖБИ
Вземете обикновен предмет, като лъжица или молив.
Опитайте се да продадете на коучъра си или някой друг 1000
бр. от този брой, вместо да купуват от друг редовен доставчик.
…………………………………………………………………............
…………………………………………………………………............

Дейност 1 - ПРОДУКЦИЯ В РИСК
Има проблем във фабрик ата. Ст удена пролет е и
температурата навън нощем е под 0°. Началникът на нощната
смяна Ви звъни и казва:
„Имаме сериозен проблем в производствената линия.
Отоплителната система в основната и в допълнителната
производствена част отказа. Температурите са близки до
замръзване през нощта, а синдикалните водачи заявиха, че
ще призоват работниците да спрат работа, докато не
п р о м е н и м у с л о в и я та . В с я к а м и н у та , в к оя то н е
произвеждаме автомобили, губим по 1 милион. Можете ли
да поемете отговорността нощната смяна да не напусне
работа?“

…………………………………………………………………............

Дейност 3 - НЕ НА ВРЕМЕ
Представете си, че работите в бизнес като част от административния екип. Получавате съобщение от рецепциониста на
бизнеса, че група студенти от Университета в Будапеща са
пристигнали и желаят да разгледат завода. В дневника си сте
записали, че трябва да пристигнат след 3 часа, не сега.
Какво бихте направили?

Какво е Вашето решение?
………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............

………………………………………………………………….............
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Дейност 4 - ОСТАВКАТА
Представете си, че сте шеф на малка фирма, която има 5
наети, включително Вие. Трябва да решите какво ще
направите, след като сте получили следното писмо от един от
работещите във фирмата:
Уважаеми г-н Директор,
Съжалявам, че трябва да Ви информирам, за желанието
си да подам оставка с двуседмично предизвестие.
Времето, което прекарах в тази фирма започна толкова
обнадеждаващо, но се вгорчи след като нивото на
подкрепа към работещите спадаше, а изискванията
ставаха все по-големи. Взех решението си да напусна и да
стана учител, където вярвам има повече респект към
работещите и повече възможности за развитие и
допълнително обучение.
Тъй като имам 9 дни оставащ отпуск, това ще бъде
последния ми работен ден във фирмата.
Сбогом
Питър Смит
Какво ще направите в този случай?
…………………………………………………………………............
…………………………………………………………………............
…………………………………………………………………............

Какви са Вашите силни и слаби страни?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
На какви продукти се възхищавате най-много и защо?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
След приключване на въпросника и след обсъждане с
обучаемия, ще прегледате и оцените тези стъпки заедно,
давайки отговор на следните два въпроса:
1. Желае ли наистина обучаемият и способен ли е да стане
самонает?
2. Има ли достатъчно качества, опит, нагласи и умения да стане
самонает?
Ако Вие и обучаемият не сте сигурни в това, трябва да
помислите заедно дали обучаемият има достатъчно потенциал
да стане самонает и дали има възможности да бъдете обучен,
или напътстван за това.
Ако отговорите и на двата въпроса са положителни, можете да
продължите към Път 2.
Всички стъпки в Път 1 се записват в документ Запис на прогреса
по модела „Бъди си сам шеф“.

След приключване на дейностите, КОНУ на обучаемия могат да
бъдат проучени още повече, като отговорите на следните два
въпроса:
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Форма ’Планиране на подобряването на вашите КОНУ’
КОНУ

Какви КОНУ?

Текущо ниво
на КОНУ

Пример

Какво да се
подобри

Как да се
подобри

Много слаби

“Никога не
съм правил
продажби”

Самоувереност

Практика да се
продават продукти
за
благотворителност
в началото за
придобиване на
самоувереност

Очаквани
резултати

Кога?

Качества

Опит

Нагласи

Предприемачески

Умения

Продажби
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Case Study

Шарлът

Bridging to the Future, Великобриктания –
Шарлът преминава обучение по методиката BTFJCM
Лицето се среща с коучъра и попълва индивидуалния одит
Одитът на Шарлът е на 30.08.2013
Коучърът обяснява някои характеристики на самонаемането,
предизвикателства, предимства, рискове и възможности и
използва примери в дискусията.
Коучърът на Шарлът е Бен Смиттън. Те се срещат заедно с още
11 младежи и обсъждат какво означава да си самонает.
Използват се примери, илюстриращи различни идеи например
сладкар има нужда от клиенти, оборудване, реклама. Има
разходи, но също и приходи. Някои в този бранш печелят 45000
годишно, но по-често стигат до 30000.
Индивидуалният одит се анализира от коучърът и Шарлът и се
стига до заключение, че:
1. Има ли желание и възможност да стане самонаета?

Шарлът има доста интереси, включително конна езда, музика,
екология и архитектура и също има опит в осъществяване на
контакти с хора във връзка с работата. Видно е, че тя е решена
и прави усилия да се справя добре в живота, въпреки че в
училищна среда среща трудности. Шарлът харесва повече
практическата работа, отколкото учението. Няма добър успех по
математика и ще и е нужно практическо обучение, за да може да
се справя със сметките и ценообразуването.
Ако обучителят и лицето не са сигурни в това, те ще трябва да
помислят заедно дали лицето има достатъчен потенциал да стане
самонаето и може ли да бъде обучено за това. В случай, че КОНУ
трябва да бъде подобрено, коучърът трябва да планира тоя процес
съвместно с лицето, използвайки формата „Планиране на
подобряването на Вашите КОНУ“.
Ако отговорът на двата въпроса е положителен, преминете към
следващия път.
Тези стъпки по пътя се записват и заключенията се споделят с
лицето.

Според коучърът Шарлът няма достатъчно квалификация, но
пък има опит във фотография и видео заснемане, тъй като това
и е хоби. Одитът и показва, че тя се интересува и има КОНУ които
да и помогнат да постигне успех, но и липсват контакти, опит в
бизнеса, знания по правни въпроси на самонаемането,
маркетинг, продажби, и привличане на клиенти. Талантът и във
фотографията и филмирането е налице, желае да следва тези
интереси и в бизнес начинанията си и има много идеи и
интереси, които да бъдат основа за самонаемане.
2. Има ли лицето достатъчно КОНУ да стане самонаето?
Коучърът разбира, че Шарлът притежава такива. Липсват и
бизнес познания, умения за продажби, комуникационни умения,
но в същото време е красноречива, уверена, и решителна.
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Игри
Изберете игри внимателно, в зависимост от общата тема,
наличното време, цел на събитието, напредъка и настроението
на групата, наличието на конфликт и т.н.
Използвайте игри, за да се въведе повече драма, което води до
повишаване на вниманието, участието и ентусиазма. Някои от
игрите може да се използват в малки или големи групи, а някои
могат да се използват индивидуално.
Използвайте тези "инструменти", за да изградите свои собствени
планове. Могат да се променят и адаптират в зависимост от
вашите цели и опит. Не съществува универсална употреба или
предписание.

Загрявка и други активности
Когато хората започнат нови дейности те не веднага работят с
максимална ефективност. Нужен е някакъв вид преход, който да
им помогне да се настанят, да им е комфортно, да се енергизират
и съсредоточат.
Този преход се нарича загрявка. А загрявката е планирана и
неразделна част от учебна дейност.
Загрявката активно включва всички участници в изпълнението на
нещо; запомняне на съответния опит, споделяне на вземане на
опита, анализиране на проблем, и т.н.
Тяхната цел е да се участници фокусирани, за да ги представят
по-добре в учебните дейности, които следват. Това може да
включва:
- Въпроси и Проблеми
- Проблеми и задачи
- Ситуационни игри
- Прилагане на занаяти и арт-техники
- Игри и опит
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Примери за въпроси:
1. Опишете най-ценното си постижение.
2. Ако ви дадат € 5.000 като подарък, как ще ги използвате?
3. Ако можете да избирате какъвто и да е подарък за рождения
си ден, какъв ще пожелаете?
4. Какво ви харесва най-много във Вас?
5. Споделете нещо, което можете да направите много добре?
6. Разкажа кога сте се чувствали горди от себе си.
7. За какво мислите, когато не можете да заспите?
8. Кое е качеството, което търсите най-много в приятелите си?
9. Каква дейност ангажира най-голяма част от Вас и ума, и
тялото и душата?

Логика
Автомобилната катастрофа
Г-н Смит и синът му карат кола. Колата катастрофира. Бащата
загива. Синът е в тежко състояние и е откаран в болница.
Хирургът го вижда и казва: "Не мога да го оперирам. Това е моят
син Артур." Как си обяснявате това?
Колко са ябълките?
Бакалин има някои ябълки за продажба. Един клиент купил
половината от ябълките, плюс половин ябълка.
Втори клиент взел половината от останалите ябълки плюс
половин ябълка. Третият клиент купил половината от
останалото количество ябълки, плюс половин ябълка. И така
бакалинът напълно продал ябълките. Никой от клиентите не
купил парчета ябълки. Всички покупки са в цели числа. Колко
ябълки имал бакалина първоначално?
28

Победеният е победител
Двама души притежават коне. Всеки настоява, че неговият кон е
най-бавен. Щели да си устроят състезание за да решат спора, но
нито един на се доверил, че другият ще язди с пълна сила, без да
задържа умишлено коня си. Как може да се установи със
сигурност кой е най-бавния кон?
Чорапи в чекмеджето
В едно чекмедже има дванадесет бели чорапа и четиридесет и
девет червени чорапа - всички смесени. Това са отделни чорапи,
а не чифтове. Какъв минимален брой чорапи трябва да се
изтеглят от чекмеджето със затворени очи, за да се гарантира
изваждането на два чорапа от един чифт? Всички чорапи са със
еднакъв размер и от еднакъв материал, така че няма разлики в
тях.
Отговори:
Автомобилната катастрофа: Хирургът
всъщност е майката на Артур.
Колко са ябълките: Бакалинът първоначално
имал седем ябълки.
Победеният е победител: Всеки язди коня на
другия .
Чорапи в чекмеджето: Ако сте извадили три
чорапа от чекмеджето, два от тях задължително ще съвпадат, тъй като съществуват
само два цвята.

Самонаблюдение
Умения, които имам и умения, които са ми
необходими
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Време: от 45 до 60 минути
Материали: флипчарт хартия, маркери и тиксо
Цел: Да се насърчи участниците да идентифицират своите силни
и слаби страни.
Кога да използвате: В момент от процеса на работа, когато
трябва да се насърчи самонаблюдението.
Стъпки:
1. Помолете участниците да изброят на лист флипчарт хартия,
всички умения, които притежават и областите, в които те се
нуждаят от укрепване. Помолете ги да запазят списъка за себе
си.
2. Помолете ги да помислят за едно умение, което им се отдава
най-добре.
3. Помолете всеки участник да изиграе своето умение без думи.
4. Попитайте останалата част от групата да се отгатне какво
представлява пантомимата на всеки човек.
5. Поставете списъците на стената и нека участниците ги
разгледат.
Разбор:
Обсъдете следното:
- Броят и разнообразието умения, които всеки човек има
- Фактът, че различните хора имат различни силни / слаби
страни.
- Общия състав на умения в групата.
До колко се познавам?
Време: 45 до 90 минути
Материали: флипчарт хартия, тиксо, както и маркери
Цел: Да се помогне на участниците да придобият самочувствие
и да разберат по-добре себе си и своите силни и слаби страни.
Кога да използвате: В определен момент от процеса, когато това
би било полезно да се насърчи самоанализа.
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Стъпки:
1. Помолете участниците да се нарисуват в центъра на голям
лист хартия.
2. В горния ляв ъгъл на листа ги помолете да напишат
"Личностно".
В горния десен ъгъл да напишат "Професионално".
3. От двете страни на картината, под всяка позиция, ги помолете
да напише пет думи, които най-добре да ги описват като човек
или професионално (в работата си). Помолете ги да се изброят
неща, които те обичат, харесват и се справят добре и да сложат
заглавие "Най-доброто от мен".
4. Закачете картините на стената.
5. Помолете участниците да се разхожда и да разгледат
листовете на всички, без да говорят.
6. Нека се опитат да идентифицират собственика на всяка
картина. Поставете имена на картините, които са разпознати.
7. Обсъждане на дейността. Категоризиране на уменията,
идентифицирани като междуличностни, технически или
комуникационни умения. Въвеждане на идеите на
самовъзприемане, положително самостоятелно понятие,
самооценка и самостоятелно приемане.
Разбор:
Задайте следните въпроси:
- Самовъзприятието статично понятие ли е или се променя? Как?
Защо?
- Как самовъзприятието се отнася към отношението към себе си?
Към другите? Към нечия работа?
- Обсъждане на картините.
- Лесно ли беше да направите това упражнение?
- Какво научихте за себе си и за другите?
Знаменитости
Време: 20 до 30 минути
Материали: карти, маркери и тиксо
Цел: Да се помогне на участниците да развият добри умения да
питат и събират данни / детективски умения.
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- Да се срещат с хора и да се забавляват.
Кога да използвате: При началото на събитие.
Стъпки:
1. Направете списък на известни хора, толкова, колкото са
участниците. Знаменитостите могат да са известни певци,
актьори / актриси, политици, бизнесмени, писатели, музиканти и
др
2. Имената могат да имат обща нишка, която ги свързва
(например известни личности, свързани с определена група,
имена, започващи с една и съща буква, или хората, които са били
популярни през определен период).
3. Ако познавате участниците добре, може да изберете
знаменитостите така, че да съответстват на някои характеристики
на вашите участници.
4. Напишете имената на лепещи листчета или табелки. Дръжте
имена на известни личности скрити от участниците.
5. Когато участниците дойдат, залепете име на гърба на всеки
участник и да ги накарайте да се разхождат и питат околните за
тяхната неизвестна персона. Могат да задават само въпроси, на
които може да се отговори с "Да" или "Не". Никакви други съвети
не трябва да се дават.
6. Упражнението продължава докато всички или почти всички
участници са открили самоличността на своята знаменитост.
Разбор:
След като са идентифицирани повечето известни личности,
поискайте от участниците да обсъдят следните въпроси:
- Какви въпроси са най-полезни?
- Бяха ли полезни невербалните следи?
- Какво научихте за другите чрез това упражнение?

ВЪЗПРИЯТИЯ
Ние свързваме възприятията със сетивата. Въпреки това,
възприятието е многоизмерно и зависи от много сетива. Начинът,
по който ние възприемаме условията, поведението ни към другите
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хора. Възприемането е един непрекъснат процес на събиране на
парченца от реалността и тълкуване според нашите интереси,
обичаи, норми, нужди и стилове на учене. Ние действаме в
съответствие с начина, по който ние възприемаме. Следните
упражнения могат да повишат информираността на начина, по
който различните хора и култури възприемат техния свят.
Използвайте тези игри и упражнения:
- В комуникационни сесии за обучение.
- Когато е необходимо да се развие групово сближаване.
- В сесии, които се фокусират върху личната или организационна
промяна.

Figure 1

Животни
Време: 10 до 15 минути
Материали: Снимка на животните ( виж фиг 1)
Цел: Да се разберат разликите във възприятията. Да се повиши
комуникацията и съпричастността.
Кога: В комуникационна или ориентационна сесия или семинар
Стъпки:
1. Копие на картинката.
2. Помолете участниците да разгледат Фигура 1 и да кажат какво
виждат. Повечето хора ще видят, патица или заек, или и двете. Не
давайте на участниците предположения за това какво изображение
да видят.
3. След няколко минути водещият трябва да провери какво вижда
всеки от участниците.
4. Ако някой участник може да види и двете изображения, той
трябва да обясни това, което вижда на останалата част от групата.
Разбор:
Насърчавайте дискусия по следните точки:
- Възприятията могат да бъдат различни.
- Лесно ли е да се обясни на някой друг това, което е очевидно за
вас, но не и за него?
- Лесно ли е да се възприеме това, което вижда някой друг?
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Figure 2
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Пребройте квадратите
Време: 10 минути
Материал: Илюстрация (виж фигура 2), проектор, флипчарт хартия
и маркери
Цел: Да се разберат разликите във възприятията. Да се посочи, че е
важно да се използва систематичен подход за работа при сложна
задача.
Кога да използвате: в курс на обучение по комуникация.
Стъпки:
1. Покажете илюстрацията на участниците.
2. Помолете участниците да разгледат и да реши колко квадратчета
има в илюстрацията. Не трябва да обсъждат заключенията си с
другите членове на групата.
3. След 5 минути, ги помолете да напишат своите отговори на
флипчарт хартия.
4. Помолете участниците да обясни своите отговори на групата.
Продължете дискусията, докато се даде правилен отговор.
5. Ако някой знае правилния отговор, поискайте от тях да обяснят
как са го направили, какво система са имали.

6. Обобщете дейността като посочите, че когато работите със
сложни задачи, е много полезен системен подход .
Разбор: Обсъдете как и защо хората възприемат нещата по
различен начин.
Анаграми
Цел: Да се отбележи, че информацията не е очевидна, често
може да бъде открита чрез постоянство и концентрация, като се
използва систематичен подход, и внимание.
Инструкции:
Стъпка 1: Раздайте на листа думите от табличката.
Стъпка 2: Помолете участниците да се опитат и да намерят 25
имена на птици в табличката. Дайте им 5 минути да изпълнят
задачата и че те могат да го обсъдят с останалите.
Стъпка 3: Раздайте лист с отговорите
Стъпка 4: Обобщете дейността като посочите, че много видове
задачи изискват продължително търсене, анализиране, и работа
в тясно сътрудничество.
Резюме: анаграмите са като хората, сбор от информация, която
не е лесно да се разбере. Информацията се разкрива само
когато си концентриран, и отдадеш цялото си внимание.
HERE THEY ARE. DID YOU FIND THEM?
PARROT
PEACOCK
WREN
HAWK
VULTURE
SPARROW
DUCK
CANARY
ROBIN
QUAIL
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WOODPECKER
GOOSE
DOVE
CROW
CRANE
EAGLE
TURKEY
GULL

OWL
JAY
LARK
FINCH
RAVEN
SWAN
HERON
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Изграждане на екип и сътрудничество
Изграждането на екип и сътрудничество са важни. Групата може
да се превърне в отбор, когато всички членове са взаимно
зависими. С конструктивно взаимодействие, диалог и консенсус,
сътрудничество и работата в екип се увеличава. Тези упражнения
са насочени към насърчаване на този диалог и се отразява върху
характера и процеса на работа в екип.
Използвайте тези игри и упражнения:
- В семинари, където групи трябва да изпълняват конкретни
задачи.
- Когато групи се занимават с въпросите на конкуренцията и
сътрудничество.
- За да подпомагане на организации или групи да оценят
взаимоотношения на работното място.
Квадрати 2
Време: 45 до 60 минути
Материали: За всяка група: Един набор инструкции, пет
комплекта квадрат
части (виж фигура 3), 5 малки пликове, 1 голям плик, хартия и
маркери
Цел: Да се опита решаване на проблеми като екипна работа.
Стъпки:
1. Подгответе, предварително, няколко комплекта квадрати, всеки
нарязан на единадесет парчета (виж фигура 3 за подробности).
Разбъркайте парчета и ги поставете в пет малки плика. Поставете
петте малки плика в
един голям плик.
2. Разделете участниците на групи от по пет на маса. Изберете
един наблюдател на всяка маса. Задачата на наблюдателя е да
следи за времето и напишете това, което се случва във всяка
група.
Трябва да има един голям плик за всяка група от 5.
3. Дайте на всяка група техния плик и инструкциите. Парчетата в
всичките пет плика ще позволят на групата да събере пет
завършени квадрати.
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4. Задачата на всяка група е да се изгради пет квадрати с
еднакъв размер, възможно най-бързо.
5. Освен това, никой не трябва да говори, след като указанията
са били прочетени и водещият даде сигнал "Старт".
6. Не е позволено да искат друг член на групата да им даде
парчета, или да дават сигнали за необходимостта от парче.
7. Членовете на групата могат да поставят парчета в средата на
масата или да предлагат парче на друг член на групата, но те
нямат право да помагат при попълването на квадрата на друг
човек.
8. Всеки може да вземе парчета от центъра на масата.
9. Целта на всяка група е да завърши всички пет квадрата
първа.
10. Когато всички групи са готови, ги помолете да седнат заедно
и да обсъдят какво се е случило.
Разбор: Задайте следните въпроси:
a. Как се чувствате, когато някой държи парче, но не вижда
решението?
б. Как се чувствате, когато някой завърши квадрат неправилно и
не осъзнава това?
° С. Имаше ли напрежение, когато някой играе сам за себе си и
не осъзнава необходимостта от групово сътрудничество?
Figure 3
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Креативност
Креативността е способността да разгледаме една позната
ситуация, задача или проблем и да видим решения, които
излизат извън рамките на общоприетото, на нормата или
стандартната процедура. Креативността се подхранва от
създаването на благоприятна среда. Такава среда изисква
ангажирана група от хора, които споделят едно толерантно и
открито отношение, които са чувствителни към културните
въпроси, които насърчават любопитството и критично съзнание и
които имат способността да мислят отвъд конвенционалното.
Следващите упражнения са предназначени за стимулиране на
креативното мислене.
Използвайте тези игри и упражнения:
- Когато търсите креативни решения на проблем.
- Като "Брейн сторминг“ или за оживяване на събитието.
- За отмора и забавление.

наличните материали, но нищо друго. Оставете двадесет минути
за това упражнение.
4. Когато групите са готови с построяването на апаратите, един
човек от всяка група отива да го изпробва, докато останалите от
участниците стоят отдолу, за да се видят дали яйцата ще се
счупят.
Разбор: Обсъдете нивото на сътрудничество и креативността
във всяка група.
Преместване на чаши
Цел: Още един от начините за загрявка, доказващ че често
решаването на проблеми може да е по-лесно, като изпозвате
нов, креативен начин.
Стъпки:
1. Обяснете, че шест чаши се поставят в един ред, като първите
три са пълни с вода, а останалите три са празни.

Яйцата могат да летят
Време: 60 до 90 минути
Материали: сурови яйца, 4 метра плат нарязан на ленти широки
2,5 см или парчета леко въже (или сламки), цилиндрични тела от
Тиксо, листа хартия (40 х 40 см), и балони.
Цел: креативност, решаване на проблеми, изграждане на екип
стъпки:
1. Помолете участниците да формират групи от три до пет души.
2. Дайте на всяка група следния материал:
- 4м лента от плат или въжени парчета (или сламки)
- 1 ролка тиксо
- 2 листа хартия
- 2 балони
- 2 сурови яйца
3. Помолете всяка група да се изработи един апарат, който ще
им позволи да безопасно капка техните яйца от по-висок етаж
прозорец или балкон. Можете да използвате някои или всички от
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2. Нека участниците се опитат да отгатнат как, като местят само
една чаша, могат да подредят чашите в реда пълна, празна,
пълна, празна.

3. Обобщете като обясните, че често проблемите могат да се
решат творчески.
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ПЪТ 2
Обхват на бизнес идеята

Като отправна точка, обучаемият трябва да отговори на следните
въпроси:
1. Каква бизнес идеи имате? В какво си добър? Какво харесвате
да правите? Можете ли да дадете варианти за бизнес идеи,
изхождайки от това, в което сте добър и това, което ви харесва?
След това бизнес идеята/идеите се обсъждат и разработват,
съсредоточавайки се върху следните три въпроса (3Q модел):
ВЪПРОС 1 – Какво ще продавате?
ВЪПРОС 2 – На кого ще продавате?
ВЪПРОС 3 – За колко ще продавате?

Имайте предвид, че това може да бъде както писмено, така и устно
упражнение - това зависи от човека, с когото работите. Дискусията
трябва да е част от този процес и се препоръчва относно първите
три въпроса да се проведе словесна дискусия, насочвана от
коучъра като детайлите внимателно се записват за да се използват
по-късно при одита на обучаемия. Този документ не е
задължително да се прави наведнъж, а може да се разделя в
зависимост от нуждите на обучаемия.

?
?

2. - След това обучаемият на базата на тези начални идеи
попълва долната таблица.
Идея
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Специфика на идеята

3. Има ли други идеи,
които можете да
използвате, за да
развиете собствен
бизнес?

?

Срещате се с обучаемият и обсъждате бизнес идеите, които има.
Използвайте своя опит в този процес, за да му предложите Ваши
идеи.

Какво ще
продавате?

На кого ще го
продавате?

?

?

?

За колко ще го
продавате?
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След подробна дискусия и изследване, най-добрите идеи (2 или 3
най-много, или само 1) се избират.
След като броят на бизнес идеите е редуциран, човекът трябва да
се фокусира само върху 1 или 2 идеи и да ги проучи по-подробно с
помощта на следните въпроси:

b) Мислите ли, че тези хора си вършат добре работата? Защо?
Може ли да се върши по-добре?

4. Какви бизнес идеи имате? Опишете с по-малк от 10 думи?

……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………
5. Защо се сетихте за тази идея? Опишете с по-малко от 15 думи.

c) Вашата идея ще предлага ли нещо различно? Ако да, каква е
разликата със съществуващите вече такива бизнеси?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Защо мислите, че това е добра бизнес идея? Опишете с помалко от 15 думи.

8 a) Кой ще купува продуктите и услугите Ви?
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
b) Какви типове хора?
7 a) Мислите ли, че някой друг предлага същите бизнес
услуги/продукти?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

c) От къде знаете, че ще купуват от Вас?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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9. Колко ще платят те за продуктите и услугите? От къде знаете,
че ще платят толкова?
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………

14. Какви приходи Ви трябват за да живеете и оцелеете като
самонает? Какви приходи бихте желали да имате като самонает
след първата, втората, третата година?
……………………………………………………………………………....

10. Какви са разходите за развитие на бизнес идеята?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
11. Какви са разходите за реалната работа на Вашия бизнес, за
да може да предлагате тези продукти и услуги?
……………………………………………………………………………....

15. Как ще получите този доход в началото на самонаемането
(за да покриете нуждите) и след това да достигнете Вашите цели
след първата, втората, третата година?
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
12. От къде знаете, че бизнес идеята ще проработи в реалния
свят? Обяснете с по-малко от 20 думи
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………

16. Какви са практическите стъпки, които да Ви отведат до
самонаемане? Какви ресурси, подкрепа и т.н. са Ви необходими?
От къде ще ги получите? Ще Ви струват ли пари и колко? Колко
време ще Ви е нужно, за да се сдобиете с необходимото за
стартиране на самонаемане?
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………

Идеята/идеите след това трябва да се обмислят от гледна
точка на следните въпроси:
13. Каква ще бъде цената на самонаемането? Какво трябва да
купите? От къде? За колко? Можете ли да намерите по-евтин
вариант?

17. От къде знаете, че хората ще купуват от Вас? Каква
конкуренция имате? Кой ще купува от Вас и защо?
……………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Всяка бизнес идея трябва да следва тези въпроси като рамка и
след подробно обсъждане и процес на изследване най-добрата
идея може да бъде избрана за достигане до самонаемане и се
продължава към Път 3.
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Следните дейности служат като подкрепящ инструмент за път 2 Обхват на бизнес идеята. Така ще се стимулира създаването на
бизнес идеи.
Какви са целите на проекта?
Дейност 1 - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА 10 ЛИРИ
1...............................................................................
Работите в група от 2 - 3 човека и получавате малка сума
пари, напр. 10 лири. С тях ще трябва да стартирате малка
бизнес дейност с цел да получите колкото може повече пари,
но минимум 10 лири, с които да възстановите началния заем,
който сте получили. Със сумата от 10 лири можете да си
купите ресурси или време, така, че да продавате продуктите
или услугите, за които Ви плащат. Трябва да планирате
идеята и да я обясните на коучъра си, а след това да я
реализирате.

1…………………………………………………………………………

Каква е целта?

2…………………………………………………………………………

Бизнесът предостява услуги или продукти, които другите
желаят или се нуждаят на цена, която биха платили и
доставяйки ги, когато те желаят. Ще упражните това в
дейността, използвайки реални пари. Това ще тества Вашата
креативност, способността Ви да изслушвате клиентите, да
обмисляте начини да спестите пари и да оптимизирате
Вашите дейности и оптимизирате приходите си.

3…………………………………………………………………………

Име: ..............................................................................................
Каква е идеята, която планирате? .............................................
.......................................................................................................
Каква е целта на идеята/бизнеса? ..........................................
.......................................................................................................
..................................……………..............……………...................
47

2...............................................................................
3...............................................................................
Какво ще представлява Вашият бизнес? Какво ще
предлагате?

Имате ли одобрението на коучъра си за тази идея?
........................................................................................................
Какви ресурси са Ви необходими за тази дейност? Колко ще
струват?
1………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
Какви са изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд на тези дейности?
……………………………………………………………………………
.........................................................................................................
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Какво ще продавате?
……………………………………………………………………………

Какво Ви е нужно, за да реализирате това и да успеете?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

На кого ще продавате?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Какви са рисковете на този бизнес, какво би довело до
провал? Как може да намалите вероятността бизнесът да
бъде засегнат от рискове?

Защо тези хора ще купуват от Вас?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Какви са разходите Ви? ……………………………………
За колко ще продавате?
……………………………………………………………………………

Какъв е приходът Ви?………………………………........……

…………………………………………………………………………...

Какво продавахте? ................................................................

Защо сте решили да продавате на тази цена?

Предизвикателството за 10 лири беше ли успешно? ..........

……………………………………………………………………………

Какво научих в тази сесия?
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Колко пари мислите, че ще получите и каква печалба
планирате?

Как наученото ще Ви помогне да станете поконкурентоспособен на пазара на труда или да започнете
свой бизнес?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Шарлът

Case Study

Лицето се среща с коучъра и обсъжда бизнес идеята си, а
коучърът на база опита си предлага идеи на лицето
Шарлът е решена да развие бизнес, свързан с фотография и
видео заснемане. Основните и интереси са екология,
неравенство, контрастни среди и необикновени и разтърстващи
примери от живота, но не вижда как да използва интересите си.
След консултация с коучър, е съгласувано вълнуващите я теми
да останат в центъра на работата и, като в същото време и е
нужна гъвкавост за постигане на успех. Затова, е съгласувано да
се изследват 3 линии паралелно така, че да се оцени
жизнеспособността и времевата рамка. Тези лини ще се
фокусират върху:
1. екология, неравенство, контрастни среди и необикновени и
разтърстващи примери от живота
2. празнични събития: сватби, партита, фирмени събития
3. социални бизнеси и образователни организации.

Една или повече бизнес идеи се обсъждат и развиват,
отговаряйки на следните три въпроса:
В1: Какво ще продавате?
В2: На кого ще продавате?
В3: За колко ще продавате?
Шарлът е работила с коучъра си по 3-те си идеи.

Всяка бизнес идея трябва да следва тези въпроси като рамка и
след детайлна дискусия и изследвания най-добрите идеи (може
да е повече от една) да бъдат избрани.
в) Идеята/идеите след това трябва да се обмислят от гледна
точка на въпросите:
Въпрос 4 - Какви ще бъдат разходите за самонаемане? Какво
трябва да закупите? От къде? За колко? Можете ли да
намерите по-евтин вариант?
Въпрос 5 - Какви приходи Ви трябват за да живеете и оцелеете
като самонает? Какви приходи бихте желали да имате като
самонает след първата, втората, третата година?
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Въпрос 6 - Как ще получите този доход в началото на
самонаемането (за да покриете нуждите) и след това да
достигнете Вашите цели след първата, втората, третата
година?
Въпрос 7 - Какви са практическите стъпки, които да Ви отведат
до самонаемане? Какви ресурси, подкрепа и т.н. са Ви
необходими? От къде ще ги получите? Ще Ви струват ли пари и
колко? Колко време ще Ви е нужно, за да се сдобиете с
необходимото за да стартирате самонаемане?
Въпрос 8 - От къде знаете, че хората ще купуват от Вас? Каква
конкуренция имате? Кой ще купува от Вас и защо?
Всяка бизнес идея трябва да следва тези въпроси като рамка и
след обстойна дискусия и изследване най-добрата идея може
да бъде избрана и да се продължи към път 3.
Шарлът е работила по тези въпроси заедно с коучъра си.
Използвала е различни методи да открие информация,
включително:
1. Интернет проучвания
2. разговори с местни предприемачи
3. питала е местни хора дали биха използвали услугите и за
колко пари
4. проучила е други фотографски и видео фирми
5. направила обсъждане с коучъра.
Част от дискусиите са базирани на проблема: Шарлът иска да
започне колкото е възможно по-скоро видео заснемане и
фотография основно екология, неравенство, контрастни среди и
необикновени и разтърсващи примери от живота, но коучърът е
притеснен, че няма да има достатъчно приходи в началото на
бизнеса. Коучърът и предлага да раздели времето си между потрадиционната работа (сватби, партита и т.н.) и реалните и
интереси.
Коучърът и обяснява, че ако успее да печели достатъчно, това
ще и даде време да развие връзки със сектор екология,
неравенство, контрастни среди и необикновени и разтърсващи
примери от живота.
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ПЪТ 3
Изграждане на успешно
самонаемане
Този трети път помага на обучаемия да разбера и опознае логиката
на самонаемането. Също като в път 2, това става чрез серия от
въпроси. Тези въпроси ще бъдат обсъдени с обучаемият и ще бъдат
предприети действия под наблюдението на обучителя. В края на
този път обучаемият преминава към път 4.
Имайте предвид, че път 1, 2 и 3 се преглеждат от обучителя заедно с
обучаемия и се идентифицират допълнителни обучения или КОНУ,
които да се развият, за да се оптимизира шанса за успех в
самостоятелна заетост. Ето и въпросите, на които трябва да
отговори обучаемият:
1. Как ще работите - на пълен или непълен работен ден или
почасово в началото на самонаемането?
2. Как хората ще разберат за Вашите продукти/услуги, какво е
нужно, за да информирате потенциалните си клиенти? Ще има ли
някакви разходи за това? Има ли някаква гаранция, че това ще бъде
ефективно?

5. По какъв начин ще осъществявате воденето на стоковите
наличности, финансовите транзакции, графици, насрочване на
срещи и т.н.?
6. Какви помещения ще са Ви нужни в началото на бизнеса? Какви
помещения може да са Ви нужни след първата година? Какъв ще е
разходът за това?
7. Какво е нужно за стартиране на търговската дейност в ден 1? Как,
кога и на каква цена ще се набави?
8. Какъв точно е продуктът/услугата, който ще продавате? За колко
ще го продавате? Как е образувана цената? Къде ще се продава?
Какво облекло, екипировка, оборудване ще Ви е необходимо?
Когато прегледате целия този път и предишните два пътя,
обучаемият може да премине към път 4.

3. Каква начална дата предлагате за самонаемането? Начертайте
времева ос от стартовата дата обратно до днес, за да означите кога
ще се случи всяко действие, колко ще продължи, крайните срокове,
разходи, ако има такива и защо е необходимо всяко едно действие?
4. Какви са стъпките, които трябва да предприемете за спазване на
правни и финансови изисквания? Къде трябва да се декларира
бизнеса? Какви осигуровки трябва да се плащат? Изискват ли се
разрешения? Каква ще е правната форма? Има ли някакви
изисквания за откриване на банкова сметка за самонаети? Какви
законови разпоредби трябва да се спазват?
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Пътища 1,2 и 3 се преглеждат от коучъра и лицето, за да се
идентифицира нуждата от допълтнително обучение или развитие на
КОНУ, които ще бъдат полезни за лицето за оптимизиране на бизнеса
на лицето
б) Чрез серия въпроси ще се изяснят логистичните въпроси на
самонаемането
Въпрос 1 - На какво работно време ще работи лицето - пълен,
непълен работен ден или почасово в началото?
Шарлът избира пълен работен ден.
Въпрос 2 - Как хората ще разберат за предлаганите от лицето
продукти/услуги? Как да се информират потенциалните клиенти? Ще
има ли разходи за това? Има ли гаранция, че ще бъде ефективно?
Шарлът прави проучване сред други фирми за фотографски и
видео услуги, приятели, местни училища, търси съвети на поголеми фирми относно техните нужди и използва социалните
медии за проучване на мнения и обратна връзка.
Въпрос 3 - Каква е предложената начална дата на самонаемането?
Начертайте времева ос от стартовата дата обратно до днес, за да
означите кога ще се случи всяко действие, колко ще продължи,
крайните срокове, разходи, ако има такива и защо е необходимо
всяко едно действие?
Шарлът и коучърът и считат, че е добре да се стартира бизнеса
през януари 2014. Шарлът пише плана с подкрепата на коучъра
си.
Въпрос 4 - Какви са стъпките, които трябва да предприемете за
спазване на правни и финансови изисквания? Къде трябва да се
декларира бизнеса? Какви осигуровки трябва да се плащат?
Изискват ли се разрешения? Каква ще е правната форма? Има ли
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някакви изисквания за откриване на банкова сметка за самонаети?
Какви законови разпоредби трябва да се спазват?
Шарлът е научила това и е попълнила документите с
подкрепата на коучъра си.
Въпрос 5 - Какви помещения ще са Ви нужни в началото на
бизнеса? Какви помещения може да са Ви нужни след първата
година? Какъв ще е разходът за това?
Въпрос 6 - Какво се изисква за стартиране на бизнеса в 1 ден? Как
и кога ще го набавите? На каква цена?
Въпрос 7 - Какъв точно е продуктът/услугата, който ще продавате? За
колко ще го продавате? Как е образувана цената? Къде ще се
продава? Какво облекло, екипировка, оборудване ще Ви е
необходимо?
Шарлът ще предлага 3 услуги:
1. Видео заснемане и фотография за семейства и приятели;
2. Видео заснемане и фотография за бизнес, корпоративни и
държавни учреждения;
3. Видео заснемане и фотография за екология, неравенства,
контрастни среди и необикновени и разтърсващи примери от
живота.
Шарлът ще се фокусира върху първия вид услуга от гледна
точка на приходите и ще прекара приблизително 75% от
времето си за тези услуги, 25% ще посвети на проучвания,
срещи с потенциални клиенти, ще създаде портфолио с нейни
работи, уебсайт за услуги 2 и 3. Шарлът ще бъде подкрепена от
коучъра си, който ще я вкара в собствената си мрежа от
контакти. Той и урежда 7 дни в местна видео компания.
Коучърът и също е организирал да се срещне и проследи
работата на двама професионални фотографи и да прекара
един ден във фирма за връзки с обществеността в Лондон.
56

ПЪТ 4
Практически действия първи стъпки на пазара
Това е началото на самонаемането - времето, когато се правят
продажби. Важно е да отбележим, че самонаемането може да
бъде дейност на пълен, непълен работен ден и почасово например в събота и неделя или вечер. Моделът не дава
предписания какво да се избере, просто задайте въпроси, които
формират основата на пътя. Нека под Ваше ръководство
обучаемият помисли и отработивърху следните въпроси:
1. От какво имате нужда за ден първи на търговската ви дейност?
Това включва всички правни въпроси и бизнес подготовка - напр.
данъчна регистрация, регистрация в местни и регионални
институции. От какво ще имате нужда на по-късен етап - напр.
продукти за продажба, употреба на оборудване, информационни
брошури за клиентите?
2. Как ще говорите с клиентите си? Това включва средства като
телефон, имейл, и т.н. и изразяване като учтиво, професионално,
позитивно...
3. Как ще направите тази първа продажба? Как ще направите
втората си продажба? И т.н.
4. Имате ли план за първите 5 дни от работата? Този план
предвижда ли и фокусира ли се върху продажбите?

По-долу ще откриете дейности, чрез които можете да подкрепите
обучаемия да упражни продажбените си умения и уменията си за
преговори. Тези дейности използват ролеви игри, в които
обучаемият може да упражни заедно с Вас уменията си.
ДЕЙНОСТ 1 - РОЛЕВИ ИГРИ
Вие и Вашия коучър изтегляте една карта. Картите съдържат
детайли за работата, която трябва да се опитате да
свършите. Ще имате 10 минути да разгледате ролята си и да
си направите записки. Имате маса с два стола. Преговаряйте
за 5 минути и после направете оценка на дейността като се
запитате: какво се получи добре и какво трябва да се
подобри?
1. Купувач:
Искате да купите кожено яке от уличен
търговец в чужда страна. Якето
наистина Ви харесва - добра кройка,
изработка и стил, но ви се струва, че
търговецът иска прекалено много.
Можете ли да се спазарите за цена,
която да устройва и двама Ви? Имате
максимум 80 Евро. Разполагате и с
кредитни карти. Във Вашата страна
цената на подобно яке е около 130
Евро. Знаете също, че в тази страна
стоките струват на половина от Вашата
страна. Решете какво искате да платите
и каква тактика ще изберете.
2. Купувач:
Искате да купите нова пералня.
Отивате в магазин за електроуреди и
търсите отстъпка от продавача. Пониската цена е привлекателна за Вас,
но и безлихвени кредити също биха Ви
устроили. Можете да си позволите наймного до 50 Евро месечно на вноски.
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1. Търговец:
Продали сте 7 такива якета на
чужденци през последните дни. Наймалко сте го продали за 40 Евро, и наймного за 100 Евро. Повечето чужденци
не са се пазарили. На Вас якето Ви
струва 30 Евро. Решени сте твърдо да
получите добра печалба.

2. Продавач
Вие сте продавач в магазин за
електроуреди. Можете да предложите
на клиента безлихвен кредит.
Пералните на Miele са на специални
цени в момента и имат редица добри
характеристики като цикъл студена
вода и струва само 319 Евро (26,60
Евро месечно за 12 месеца).
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ДЕЙНОСТ 2 - Екип „Лъжици“
Какво се случава в тази дейност?
В тази дейност ще научите две важни аспекта на бизнеса:
Как да се продаде един продукт или услуга и как да се
формира бюджет и да се вземат колективни решения за
бюджета. Чрез участието си в тези два практически дейности
ще се научите как успешно да се справите с тези две основни
бизнес задачи.
Защо да правя това?
Почти всички организации трябва да продадат нещо: училището
се нуждае от ученици, за да продава обучението си; лекарят се
нуждае от пациенти и продава уменията си на диагностичен
експерт и професионалния си подход; магазинът се нуждае от
клиенти и затова се нуждае от репутация за добро обслужване,
високо качество на продуктите и стойност. В допълнение, всички
организации имат бюджети и обикновено има много повече
нужди, отколкото бюджетът може да си позволи. Затова има
мениджъри, които да приоритизират разходите. Тези дейности
ще ви помогнат в двете основни сфери на бизнеса.
Предистория: Вие сте маркетингов отдел на мултинационална
компания, която произвежда лъжици.
Дейност: Трябва да се разработи обява в рамките на
маркетингова стратегия за увеличаване на продажбите на
лъжици за пазара на Европейския съюз.
Вие трябва:
1. да планирате обявата
2. да обясните как тя се вписва в общата стратегия за
увеличаване на продажбите
3. да изработите обявата
Време: 15 мин планиране;
5 мин за презентация за това как обявата се вписва в общата
стратегия за увеличаване на продажбитена лъжици;
2 мин за изпълнение на обявата
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Вие като коучър трябва да оцените завършените задачи, и да
предоставите обратна информация на обучаемия.

Преди преминаване към последния път, важно е да дадете
възможност на обучаемия да помисли по следните въпроси от
път 4:
5. Как преминаваха първите дни от стартиране на бизнеса?
- Имахте ли успехи? Срещнахте ли предизвикателства?
- Назовете пет неща, които вървяха добре през първите дни
- ... и 5 неща, които не вървяха толкова добре през първите
дни
6. Какво трябва да направите през следващите 5 дни на
търговия?
Тези въпроси трябва да обсъдите и отработите с обучаемия.
Когато е завършил това, обучаемият преминава към път 5.
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1. От какво имате нужда за ден първи на търговската ви дейност?
Това включва всички правни въпроси и бизнес подготовка - напр.
данъчна регистрация, регистрация в местни и регионални институции.
От какво ще имате нужда на по-късен етап - напр. продукти за
продажба, употреба на оборудване, информационни брошури за
клиентите?
Шарлът е решила да започне работа на 2 януари. Няма
достатъчно пари, но е успяла да спести и да си купи камера (Canon
EOS 1200D). Договорила се е местния колеж да и заемат тяхното
фотооборудване за 2 дни седмично за 3 месеца. Шарлът също
изследва възможността за набиране на финансиране от частни
дарители и спонсорство, за да успее да плати за оборудване, но е
наясно, че най-вероятно ще трябва да използва печалбата от
работата си, за да плати за допълнителното оборудване, което и е
нужно. Шарлът е наясно, че ще се нуждае от транспортно
средство и вместо да използва автобуси и влакове, амбицията и е
да си купи автомобил втора употреба, за да може да се придвижва
бързо до събитията. Шарлът започва да разпитва близки и
приятели, както и колежът, който посещава дали желаят, или
някой техен познат търси фоторафски и видео услуги. За
промотиране на работата си Шарлът използва Facebook,
Instagram, Twitter, Google + и др. социални медии. Също така
изследва местни събития, панаири, събирания, спортни,
музикални и др. събития и им изпраща писма с молба да
присъства и промотира услугите си. С помощта на достъпна
компютърна програма си изработва рекламна брошура. Найважното обаче е да се срещне с хора и да чуе от какво имат нужда
те и да им обясни какво може да направи тя за тях. Шарлът има
план да използва 50% от приходите си от услуга 1, за да започне
постепенно да закупува фотографско оборудване и автомобил.
Според нея е добре да има тениска с името на фирмата си „Image
Plus“, като използва за това пари спестени от предишна работа.
На компютър в колежа прави електронни таблички за записване и
прекарва 8 седмици в писане на местни бизнеси, държавни
администрации, спортни клубове, културни организации,
училища, църкви, обществени центрове, за да предложи услугите
си. Шарлът има много приятели и търси сред тях и техните
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познати къде да реализира услугите си. Принтира 1000 копия от
брошурата и ги поставя на улични витрини, пощенски кутии и
дори я залепва на къщата и колата на майка си, също и в
учителската стая на колежа си, в лекарски кабинети, спортни
клубове, барове, кафета, обществени центрове и черкви. Създава
си електронна поща и елементарна безплатна уеб страница.
2. Как ще говорите с клиентите си? Това включва средства като
телефон, имейл, и т.н. и изразяване като учтиво, професионално,
позитивно...
Да, Шарлът разполага с това и практикува с коучъра си как ще
комуникира с клиентите. Коучърът държи да се справя много
добре с това и я кара да се упражнява многократно. Шарлът се
упражнява също с приятели и семейство, за да придобие
увереност.
3. Как ще направите тази първа продажба? Как ще направите
втората си продажба?
4. Имате ли план за първите 5 дни от работата? Този план
предвижда ли и фокусира ли се върху продажбите?
Първата продажба на Шарлът е на най-добрата и приятелка,
която има парти за 21-я си рожден ден, а Шарлът прави снимки
и видео. Шарлът печели 125 лири от това; втората и продажба е
за колежът, в който е учила - за събиране с представители на
бизнеса и други колежи. Там Шарлът прави снимки за уеб
страницата на колежа и за публикации и печели 100 лири.
Третата и продажба е за местен футболен тим, който изискал да
се снимат всичките му отбори и някои от мачовете им и е
спечелила 200 лири. Шарлът печели 14 000 през първата си
година.
Преглед - много е важно след първия ден да се направи преглед има ли подкрепа за това от коучъра?
Оценка - Как са протекли първите 5 дни? Могат ли да се счетат за
успешни? Имало ли е трудности? Какво трябва да направи лицето в
следващите 5 дни на реалната си дейност?
в) Тези въпроси ще бъдат дискутирани и отработени индивидуално
под наблюдението на коучъра. В края на пътя се минава към път 5.
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ПЪТ 5
Изграждане на бизнес
Този път се преминава след стартирането на бизнеса през
първата му година. Път 5 касае изграждането на бизнеса като
осигурява повече продажби за в бъдеще. Много е важен
контактът и оценката на коучъра. Редовно трябва да се прави
оценка на работещ бизнес.
Нашият съвет е да планирате срещи с обучаемия със следната
честота:
џ Месец 1
Всяка седмица
џ Месец 2, 3 и 4
На всеки 2 седмици
џ През останалата част от годината Веднъж месечно
По време на тези срещи трябва да оценявате и дискутирате
следните въпроси с обучаемия:
1. Какво е минало успешно в началната фаза на търговската
дейност?
2. Какво не е минало толкова успешно, или дори се е провалило
при стартиращата фаза на търговската дейност?
3. Как могат да се увеличат продажбите?
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Този път ще се използва след 3-4 месец от основаването на бизнеса.
Път 5 се отнася за изграждането на бизнеса, осигурявайки повече
продажби и с поглед към бъдещето.
1. Какво е било успешно през първите месеци от търговската
дейност?
Шарлът вижда, че е много полезно да разговаря и изслушва
близки и приятели, както и да разбира местното търсене.
Срещите с бизнеси и наблюдението на свои колеги и събития в
мрежа, които е посетила, са добър начин да се срещне с нови
хора и да разбере от какво имат нужда. Спечелила е малко пари,
с нарастнало самочувствие е, но най-важно е започнала да
разбира какво хората, бизнесите и организациите желаят,
разбира по-добре пазара в дълбочина.
2. Какво не е минало толкова успешно, или дори се е провалило при
стартиращата фаза на търговската дейност?

4. Как може да се увеличи печалбата?
5. Какви трудности ще изникнат, когато нарастнат продажбите?
6. Какви правни и финансови разчети трябва да се водят?
7. Харесва ли му на обучаемия да е самонает?
8. Какво ще се постигне след първата и втората година от
търговската дейност?
9. Какъв е планът за следващата година за продажбите и
печалбата?
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Шарлът открива, че е трудно да се оказва натиск над хората,
например предлагйки им нещо допълнително. Понякога и казват,
че нямат нужда от нейните услуги, тъй като могат да си направят
сами снимки и видео със смартфон или фотоапарат. Затова
Шарлът се замисля каква добавена стойност може тя да даде
към събитията на хората - тя не просто прави снимки и видео, но
и предлага още изживявания и стойност на хората и
организациите.
3. Как броя продажби може да бъде повишен?
Шарлът разбира, че за да се повишат продажбите, трябва да
промотира това, което вече е направила, качеството му и
стойността му. Моли първите си клиенти за обратна връзка и я
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използва, за да уведоми потенциалните си клиенти за работата
си. Опитва се по-често да се среща с хора и да поддържа
контакти, за да бъде наясно какво търсят хората що се отнася
до фотография и видео. Предлага вече повече услуги и
преразглежда цените си.
4. Как може да бъде увеличена печалбата?
Шарлът иска да увеличи обема продажби преди да увеличи
процента печалба. Тя е сигурна, че като работи повече ще може
да купува ресурси в по-голямо количество, за да спести и да
работи по-ефективно. Тя разбира също, че като става все попопулярна, ще може да вдига и цените си, а ако запази цените,
печалбата и ще расте. Първият и приоритет е да продава и
покрие първоначалните си разходи и след това да започне да се
изкачва нагоре.
5. Какви промени ще срещне лицето, когато продажбите се
повишават?
С увеличаване на продажбите, Шарлът се среща с различни
трудности. Първо трябва да се справя с поръчките и да доставя
услугите си навреме и все таки да запази качеството на
работата си. Второ иска да си прави акуратно записване на
поръчките, които е имала, кога ги е завършила, кога е трябвало
да ги достави, кога е получила поръчката, кога е заснела и кога
е завършила цялостно снимките/видеото. Шарлът трябва да
отдели достатъчно време за всеки етап, за да запази
качеството, но също и да не пилее твърде много време за всеки
проект. Тя трябва да записва покупките и разходите си заедно с
касови бележки и фактури. Много бързо Шарлът разбира, че и е
необходима кола, с което работата и да стане по-ефикасна, така
че се фокусира върху това като ключова първа стъпка.
Спестява достатъчно пари за депозит и взима кредит за да
доплати останалата сума. Автомобилът е важен за Шарлът, за
да и осигури транспортиране заедно с оборудването и.
6. Какви правна и финансова отчетност трябва да си водите?

осигуровки, изисквания за здравословни и безопасни условия,
договори с клиенти. В това получава подкрепа от своя коучър.
7. Лицето харесва ли да бъде самонает?
Шарлът се интересува живо от фотография и видео и обича да
бъде самонаета. Въпреки, че не харесва документацията, знае
че тя е фундаментална за бизнеса и тя все пак се радва на
ролята си на предприемач. Тя си прави дневник, работи здраво
и вижда резултатите - колкото повече се труди, толкова повече
приходи има, заплаща и се повече и може да разрастне бизнеса
си. Харесва и, че може директно да влияе върху бизнеса си.
Вижда също толкова много интересни и чудесни събития сватби, бизнес събития и др.
8. Какво ще постигне лицето след първата, и втората година на
търговската дейност?
Приходите на Шарлът през първата година са 14 000 лири, а
през втората се очакват да бъдат 25 000.
9. Какъв е планът за следващата година от самонаемането от гледна
точка на продажби и печалба?
Шарлът планира да се придвижи вече по-сериозно към
областите и на интерес през година 3 (екология, неравенство,
контрастни среди, необикновени и разтърсващи примери от
живота) и също да работи за образователни и бизнес
организации. Тя ще поддържа и услугите си за сватби и
събития. Блогът и стартира през 2015 и има за цел да отразява
много повече екология, неравенство, контрастни среди,
необикновени и разтърсващи примери от живота и ще се
ангажира по-пряко със социални медии. Целта и за третата
година е да достигне приход от 45 000 лири.

Шарлът знае, че трябва да води точна счетоводна отчетност
(приходи и разходи) както и различни допълнителни отчетност 65
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕРИ
Case Study

обучаем

1

Този пример е за млада жена, която взе участие в пилотното
обучение в България.
1. Каква е идеята, която разработихте по време на
обучението?
Козметични услуги за лице, тяло и коса, основно с
натурални продукти

2. Какво постигнахте при разработването на бизнес идеята
си?
1. Преодолях страховете си от провал и осъзнах, че мога
да уча от грешките си
2. Осъзнах, че детайлния и реалистичен план е мой
приятел, който може да ме доведе до успех
3. Разбрах колко е важно развитието на личните качества
и умения - например аз се опитах да развия
самоувереност и решителност, през път 1

3. Кои трудности срещнахте при развитието на вашата бизнес
идея?
Беше ми много трудно да оформя конкретна идея
Страхувах се да започна да действам
Имах нужда от много време, за проучване на пазара,
конкурентите, евентуални партньори, нуждите на
клиентите и възможностите за развитие на идеята.
Оценяването на финансите също беше трудно за мен,
тъй като нямам опит в това преди.

4. Опишете накратко финансовите аспекти на вашата бизнес
идея, например цени, разходи за създаването на услугата или
продукта. Как сте се справихте с тези финансови аспекти, и
какво направихте в отговор на тях?
Беше ми много трудно да определя цените - коучърът
ме посъветва да изследвам цените на основните
материали и оборудване, които ще използвам, за да
изчисля разходите си - като ток, вода, наем, транспорт,
данъци и така нататък, и да решим дали това отговаря
на възможностите на моите клиенти. Сега знам колко
ще ми струва първоначалното стартиране на бизнес, но
все още не могат да си позволят разходите. Не съм
започнала още да работя, но имам идея колко трябва
да печеля, за да покрия началните си разходи.
5. Какви стъпки предприехте, за да разберете, дали вашата
бизнес идея ще работи в реалния свят, например, кой ще
купува от вас и за колко?
1. Говорих с мои приятели, дали се нуждаят от услугите
ми и какво биха похарчили за това
2. Попитах познати къде търсят козметични услуги и
колко плащат там
3. Четох много статии главно в Интернет за опита в
областта на красотата и модата
4. Разговарях с жените в курса
5. Потенциални клиенти биха могли да бъдат мои
приятели, бивши колеги и абитуриенти, тъй като те
искат да бъдат красиви за абитуриентския си бал
6. Смятате ли, че ще бъдете в състояние да получавате
доходи от бизнеса си в бъдеще? Какви доходи си мислите, че
може да получите от бизнеса? Защо?
Първоначално това може да бъде като допълнителен
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доход. Имам нужда от първоначален капитал и
помещения, за да започна.

7. Какви са основните практически стъпки, които са
предприети, за да започнете свой собствен бизнес?
Аз все още не съм започнала бизнеса си. Както обясних
направих изследвания и заедно с коучъра си от Бизнес
инкубатор - Гоце Делчев обсъдихме другите варианти,
като например да се говори с утвърдени салони за красота
(фризьорски например) може би те биха искали
допълнителни услуги и може да ме включат или може би
има някои клиенти, които биха искали да отида в домовете
им и да доставя услугите си там, или мога да започна
някои курсове, за да споделя това, което научих в
тестването на природни маски и използването на билки.
8. Какви промени и подобрения сте направили във вашата
бизнес идея по време на обучението?
Използването на природните продукти може да добави
стойност към услугите ми - и аз осъзнах това
благодарение на коучъра ми. Мобилността на моите
услуги би могла да направи същото. Разбрах, че мога да
мисля гъвкаво и да обърна внимание на
персонализацията на услугите.
9. Започнал ли е бизнеса Ви? Ако е така, кога? Ако не е, кога
си мислите, че ще започнете? Какви са следващите ви стъпки,
за да развиете бизнеса си допълнително и кога ще ги правите?
Не, аз знам колко ми трябва като първоначален капитал,
но все още търси финансиране. Ще имам нужда от малко
повече подкрепа от семейството ми.
10. Какъв продукт / услуга ще продавате? На кого ще го
продавате? За колко ще го продавате? Как определихте тази
цена?
Услугите ми ще бъдат за здраво и красиво лице, коса и кожа на
тялото - например маски, почистванеподсилващи процедури и
други. Ще ги предлагам на жените от региона , на абитуриентки
Цената е различна в зависимост от услугите.
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11. Как ще разберат хората, че имате нещо да провате т.е. как
ще се повиши информираността за вашия продукт / услуга?
Това може да включва методи и действия, които използвате
или ще използвате, за да рекламирате вашия продукт / услуга
и разходите за това.
Мога да информирам моите потенциални клиенти чрез
Facebook и знам, че в този бизнес най-добрата реклама е от
човек на човек, но за това трябва да започна да работя.
12. От къде ще работи вашия бизнес? Как определихте това и какви
ще са разходите?
Не съм решил още кой път ще избера - ако работя в
домовете на клиентите си, ще ми е безплатно, а ако си
намеря партньор, бихме могли да поделим наема за
помещението.
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Този казус представя млада жена, участник в пилотно
обучение в България.
1. Каква бе бизнес идеята, която развихте по време на
пилотното обучение?
Да продавам плетива по поръчка, предназначени главно
за бебета и деца.
2. Какво постигнахте при разработването на Вашата бизнес
идея?
1. Първото и най-важно постижение за мен бе да
осъзная, че плетенето може да бъде не само хоби, но и
бизнес.
2. Да убедя себе си, че мога да получавам пари за моите
продукти
3. Да проумея, че продуктите, отразяващи личността на
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клиента могат да се поръчват и продават с цена дори повисока от тази на такива изделия, продавани в
търговската мрежа.
3. Какви трудности срещнахте при разработването на вашата
бизнес идея?
В началото тя трябва да бъде работа на непълно работно
време, тъй като приходите не са достатъчни. Ако се
занимавам с това на пълно работно време, трябва да
започна да плащам социални осигуровки и данъци от
самото начало на регистрацията на фирмата, което не
подпомага стартиращ бизнес.
4. Какво най-много Ви допадна при разработването на Вашата
бизнес идея?
1. Опитвах се да бъда креативна във всеки един
аспект, не само при изработването на продуктите ми
2. Ефективно да използвам умението ми да плета и
създавам прекрасни продукти
3. Щастливите усмивки на доволните деца, които се
радваха на моите продукти.
5. Опишете накратко финансовите аспекти на Вашата бизнес
идея, напр. цените, на които продавате продуктите на
клиентите си, разходите ви свързани с предоставянето на
услугата или производството на продукт. Как се справихте с
тях?
Разходите за моите материали не са много ниски и
повечето от клиентите ми знаят това,също така те
разбират, че цената на труда ми не е ниска, имам предвид
не само ръчно изработените изделия, но също така
дизайна и усилията, които полагам, за да направя един
специално изработен за даденият клиент продукт.
Изчислявам цените си на тази основа. Също така винаги
вземам предвид подобните продукти на пазара и техните
цени.
6. Какви стъпки предприехте, за да разберете дали Вашата
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бизнес идея ще проработи в реалния живот, напр. кой би
купил от Вас и на каква цена?
Направих малко проучване сред тесен кръг от хора
затова дали те харесват моите продукти, какво биха
искали да поръчат и за колко. След това направих
няколко пробни продукта, които да покажат и
популяризират моят бизнес. Мой модел бе моята
дъщеря. Казах, че продавам тези продукти. Бях
посъветвана от обучителя да покажа и популяризирам
продуктите и бизнеса си чрез социалните медии. Там
намирам почитатели и увереност за нещата, които върша.
7. Кои бяха ключовите практически стъпки, които предприехте
за да започнете Вашия собствен бизнес?
Формирането на цената на моите плетени продукти;
Маркетинг и популяризиране чрез социалните медии;
Комуникация с клиентите
8. Какви промени и подобрения направихте във Вашата
бизнес идея по време на пилотното обучение?
Подобрения свързани с рекламирането на продуктите и
комуникацията с клиентите, която е много важна в моя
бизнес; също така подобрения свързани с формирането
на цената, в направата на нови модели и техники на
производство.
9. Как бихте информирали хората, че имате нещо за продан,
напр. как бихте повишили осведомеността за вашия
продукт/услуга? Това може да включва методи и действия,
които използвате или ще използвате за да рекламирате вашия
продукт/услуга и цената за това.
Използвам лични контакти, предимно с други жени, както
и социалните медии като добър канал за показване на
моите продукти.
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10. От къде ще развивате Вашия бизнес? Как го решихте какви
ще бъдат разходите за това?
Не са ми необходими специални помещения, работя
вкъщи.

Case Study

обучаем

3

Обучаем 3 е мъж, който участваше в пилотното обучение
в България.
1. Каква бе бизнес идеята, която развихте по време на
пилотното обучение?
Става дума за музикален продукт – композиране на
музика, на основата на българския фолклор.
2. Какво постигнахте при разработването на Вашата бизнес
идея?
1. Идеята е много добра инициатива, но трудно да се
реализира като бизнес, така че първите ми постижения
бяха преобразуването й в бизнес начинание.
2. Аз харесвам българската фолклорна музика много,
занимавам се и професионално, работя в местен
фолклорен ансамбъл. Приходити ми са малки и започнах
да мисля за алтернативни финансови източници, за да
реализирам идеята.
3. Друго постижение бе да започна да мисля като
предприемач, тъй като моя досегашен опит е като
музикант и културен деец.
3. Какви трудности срещнахте при разработване на Вашата
бизнес идея?
1. Нуждая се от оборудване, което е досат скъпо и за сега
не мога да си го позволя. Като частен бизнес може да
бъде доста трудно, за да оцелея, тъй като музикалния
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пазар е ограничен, в частност и традиционния български
фолклор. Окуражаван от коучърите, започнах да търся
алтернативни пътища за финансиране.
4. Какво най-много Ви допадна при разработване на Вашата
бизнес идея?
1. Възможността да разширя идеята си като социален
проект – издирване на талантливи млади хора, да ги
обучавам как да композират и записват музика, да
рекламират съкровището на българския фолклор.
2. Създаване на систематичен план, по който да
направлява бизнеса в бъдеще.
5. Опишете на кратко финансовите аспекти на Вашата бизнес
идея, напр.: цените, на които продавате продуктите на
клиентите си, разходите, свързани с предоставянето на услуга
и производството на продукт. Как се справяте с тях?
Направих проучване какво е оптималното оборудване
(включително софтуер за обработване и запис на музика)
необходимо бе да зная колко ще струва. Имам опит в
композиране на музика, но не мога да си позволя
закупуване на оборудване. И така като социален проект
може да бъде създадено ателие за млади музикални
таланти, където да композират тяхната музика или да се
записват песни на музикални състави и мога да прилагам
опита си и да им помагам, да осъществя мечтата си да
допринасям за развитието на местната култура.
6. Какви стъпки предприехте, за да разберете дали Вашага
идея ще проработи в реалния живот, напр.: кой би купил от
Вас и на каква цена?
Имам опит – музиката, която съм композирал и съм
записвал музикални аранжименти, използвани от местни
изпълнители са звучали в българските радиа, но е доста
74

трудно да се препитаваш само то музика. Като социален
проект за млади хора и насърчавайки творческите им
инициативи може да проработи.
7. Кои бяха ключовите практически стъпки, които
предприехте за да започнете Вашия собствен бизнес?
Оформяне на идеята, съчетавайки култура и социални
теми.
Определяне на минималното, но оптимално оборудване,
което е необходимо и изчисляване на разходите.
Да започна да мисля как да разработя музикалното
ателие за млади хора, където бих могъл да
трансферирам опит, любовта ми към музиката и
културата.
8. Какви промени и подобрения направихте във Вашата
бизнес идея по време на пилотното обучение?
Мислейки по-позитивно, открих начин да осъществя
мечтата си чрез социален проект. Разработването на
идеята направих с подкрепата на моя коучър от Бизнес
инкубатор – Гоце Делчев.
9. Как бихте информирали хората, че имате неощ за продан,
нар.: как бихте повишили осведомеността за Вашия продукт/
услуга? Това може да включва методи и действия, които
използвате или ще използвате за рекламиране на Вашия
продукт/ услуга и цената за това.
Популяризиране чрез:
Социални медии
Местни училища
Културни институции
10. От къде ще развивате Вашия бизнес?
Това ще бъде мобилно музикално ателие, така че лесно
да може да се премества на места, където е необходимо.
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Обучаем 4 е мъж, който участва в пилотното обучение в
Холандия.
1. Каква бе бизнес идеята, която развихте по време на
пилотното обучение?
Моята фирма се нарича Гриенскип. Това е комбинация от
фризийската дума за зелено (grien) и работа в екип
(mienskip). Започнах миналото лято да отглеждам зеленчуци
и плодове в градски зони в сътрудничество с колеж
Нордуин. Целта бе да доближим отглеждането на храна до
младите хора. Храната ще се предлага в училищните кухни.
Да разработя успешен бизнес, зная че трябва да
диверсифицирам или променя моя бизнес модел. Тъй като
аз съм пристрастен към чая, исках да направя нещо с чай. В
момента аз вече произвеждах местни сортове чай. Заедно с
подкрепата на Леуварден инкубатор, прилагайки
методологията и използвайки наръчниците, аз разработих
няколко бизнес идеи:
Доставчик на чай – аз съм доставчик на чай от няколко
организации и инициативи. Един добър пример е де
Стреекбоер. Де Стреекбоер събира в едно здравословна
храна от местни фермери и производители и ги предлага на
клиента. Аз съм изключителен доставчик на марки чай по
тази инициатива. Това наистина съответства на визията ми
за съчетаване на местна храна с местното общество. Аз
постоянно се опитвам да подобрявам и разнообразявам
прдлагането на чай. Този процес е изцяло за биологично и
екологично производство на широка гама от чай.
Имам мобилна чаена градина, в която хората могат да берат
техни собствени сортове чай. Хората могат да поръчат
76

моята мобилна чаена градина за събития, пазари и
панаири.
В момента по нова идея. Бих искал да предлагам късно
чай - парти с местни продукти и ястия (High Teas) на място.
Ще използвам мобилната си чаена градина, за да
предоставям тази услуга.
2. Какво постигнахте при разработването на Вашата бизнес
идея?
В резултат на обмислянето на бизнес идеите и тяхното
разработване, аз създадох по-концентрирано бизнес
мислене. Когато искаш бизнес идеята да заработи в
реални условия, има толкова много бизнес аспекти, за
които да мислиш и да носиш отговорност. Открих, че не е
лесно да се разработва бизнес идея. Трябва да се
обмислят много неща. В този процес научих да поемам
отговорност и повиших увереността си.
3. Какви трудности срещнахте при разработване на Вашата
бизнес идея?
В началото бе леко обезкуражаващо и имах своите
съмнения, че ще се справя. Но моят коучър ме подкрепи в
процеса и ми помогна да направя правилните стъпки.
Колкото повече работихме по идеята, толкова поразвълнуван и уверен ставах.
4. Какво най-много Ви допадна при разработване на Вашата
бизнес идея?
Както споменах, аз съм истински пристрастен към чая.
Наистита харесвам работата по бизнес идеята, защото е
свързано с моето хоби и не го чувствам като работа.
5. Опишете на кратко финансовите аспекти на Вашата бизнес
идея, напр.: цените, на които продавате продуктите на
клиентите си, разходите, свързани с предоставянето на услуга
и производството на продукт. Как се справяте с тях?
Всъщност на моите бизнес идеи им са необходими малко
финанси. Тъй като вече произвеждах местни сортове чай,
нямах нужда от финанси за производството. Да закупя
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мобилната чаена градина не е толкова скъпо. За да осигуря
петифурите за чаено парти на място имам споразумение с
местен стартап – производител на малки кексчета и
пекарна.
Относно остойностяването на продуктите и услугите,
цените на чаените сортове вече бяха определени. Цената
за наемане на моята мобилна градина зависи от какво
точно искат клиентите – продължителност на събитието,
услугите, продуктите, поръчките и т.н. Това, което бе потрудно е да определя цената на късния чай на място.
Моята коучър предложи да направя „пробна версия“ на
късния чай на място с персонала на инкубатор Люварден и
други стартапи. След този опит участниците попълниха
оценителан карта, включваща и следния въпрос „Колко
бихте платили за такава услуга?“. Това също ми помогна
да определя цената.
6. Как методологията „Бъди си сам шеф“ ви помогна да
разработите идеята си?
Методологията ми помогна да разработя правилния бизнес
модел чрез създаване на различни идеи и подробното им
разработване. Ето защо Път 2 беше най-важен и полезен за
мен. Мисля че Път 2 е много подробен и покрива всичко.
Той е перфектен за разработване на бизнес идеи.
7. Какви стъпки предприехте за да разберете дали Вашата
идея ще работи в реалния свят, напр.: кой би купувал и за
колко?
Пробната версия на късния чай на място, проучвания и
други късни чай – партита.
8. Какви ключови практически стъпки предприехте за да
започнете Вашия бизнес?
Регистрация в търговската палата, разработване на уеб78

страница, разкриване на банкова сметка, маркетингово
проучване.
9. Какви промени и подобрения направихте в разработването
на Вашата бизнес идея по време на пилотното обучение?
Пробата на чаеното парти на място доведе до редица
подобрения на бизнес идеята. В резултат на това:
Подобрих представянето на чаеното парти
Подобрих уменията си на домакин
Регулирах цените
Подобрих промоционните си материали (папка, уебстраница) като ги направих по-привлекателни. На пробата
бе поканен професионален фотограф да направи хубави
снимки, които да се използват с цел популяризиране.
С помощта на методологията разработих и
усъвършенствах моите бизнес идеи.
10. Стартирахте ли бизнес? Ако е така, кога? Ако не е, кога
мислите да го стартирате? Какви са следващите Ви стъпки и
кога ще ги направите?
Моят бизнес работи преди пилотното обучение.
Следващите стъпки са да популяризирам моята мобилна
градина и да организирам чаени партита. Искам да намеря
повече клиенти за чая.
11. Какви продукти/ услуги ще продавате? На кого? За колко?
Как определихте тази цена?
Както споменах преди, аз съм доставчик на различни
видове чай и де Стреекоер са мои клиенти. Кухнята на
колежа Нордуин (професионално училище) също са мои
клиенти. Имам и мобилна градина за чай. Хората могат да
поръчват чаената градина за събития, партита, пазари и
панаири. Следващите стъпки са да организирам чаени
партита.
12. Как ще накарате хората да узнаят, че имате нещо за
пордажба, как ще повишите осведомеността за Вашите
продукти/ услуги?
Вече разработих уеб-страница.
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13. От къде ще развивате Вашия бизнес? Как го решихте и
какви ще са разходите?
Аз управлявам своя бизнес от инкубатор Леуварден.
Ползвам флексибилен офис тук. Плащам 150 евро на
месец. Това включва мястото, коучингът, семинарите,
мрежата и т.н.
14. Кои качества, опит, нагласи и умения (КОНУ) развихте?
Научих да поемам отговорност, точно чрез това аз основно
развих лидерски умения и самоувереност. Когато имате
собствен бизнес Вие автоматично развивате и качествата,
опита, нагласите и уменията.

Case Study
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5

Този казус е за жена, участвала в пилотно обучение в
Холандия.
1. Каква е бизнес идеята, която разработихте по време на
пилотното обучение?
Работех в конната индустрия и работата ми бе свързана с
много физически усилия. По-късно започнах една позаседнала работа и забелязах как тази промяна в стила ми
на живот повлия върху здравето и теглото ми. Така
започнах да се интересувам от храненето. Върнах се в
училище и започнах да изучавам начина на хранене и
диетите. Скоро след завършването основах “Longevity
Practice 058” като франчайз на организацията „ LifeStyle
Coaching Nederland„ Това е организация предлагаща
здравословни програми и програми за дълголетие под
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ръководството на треньор за постигане на здравословен
начин на живот и здраво тяло.
2. Какво постигнахте по време на разработване на бизнес
идеята?
Тъй като то бе в началото на моята предприемаческа
кариера , обучението бе насочено в намирането на това
какви лични и бизнес аспекти трябва да бъдат приложени
за успешен старт. Научих много за самата себе си и какво
е необходимо за да започнеш своя практика. Определено
повиших увереността в себе си и бизнес уменията си , но
разбрах че не бе време да започна свой собствен бизнес.
Благодарение на методологията “Бъди си сам шеф” и
насоките бях добре подготвена да започна самонаемане,
но скоро разбрах, че не е за мен да започна своя
собствена практика.
3. Какви трудности срещнахте?
В началото бях доста уверена и развълнувана от това да
имам своя собствена практика. Въпреки това, по време на
този процес и двамата с коучъра ми осъзнахме, че
подходящите условия за започване на бизнес по
ефективен начин, не бяха налице.
4. Какво ви хареса, докато разработвахте собствената Ви
бизнес идея?
Научих толкова много за самата себе си и за бизнеса! Това
е нещото, което харесах.
5. Опишете накратко финансовите аспекти на Вашата бизнес
идея, напр. цените, на които продавате продуктите на
клиентите си, разходите ви свързани с предоставянето на
услуга и производството на продукт. Как се справяте с тях?
The Longevity Practices of LifeStyle Coaching Nederland е
франчайзингова формула. Като start-up компания аз
кандидатствах пред LifeStyle Coaching Nederland за
практика в района на Леуварден. Преди да започна
практиката трябваше да мина обучителна програма в
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Academy for Lifestyle Optimization (Академията за
оптимизация начина на живот) за да стана коучър по
дълголетие. За да спестя разходи практиката се
помещаваше в собствения ми дом.
Тъй като това бе франчайз, аспектите като
продукт/услуга/формиране на цената и т .н. бяха вече
определени.
6. Как методологията „Бъди си сам шеф” Ви помогна да
развиете бизнес идеята си?
Заедно с коучъра и под ръководството на методологията
„Бъди си сам шеф” , открих че не бяха налице подходящи
условия за започване на бизнес по ефективен начин. В
известен смисъл бях благодарен за това, тъй като тази
времева капсула на коучинг и подкрепа ме накараха да
проумея, че това не е правилния път за мен и без това
прозрение може би нещата щяха да се проточат по-дълго
време без особен успех. Методологията „Бъди си сам
шеф” ме накара да осъзная, че откриването на собствена
практика не е нещото, което да правя в този момент.
7. Какви стъпки предприехте, за да разберете дали Вашата
бизнес идея ще проработи в реалния живот, напр. кой би купил
от Вас и на каква цена?
LifeStyle Coaching със своите практики е вече доказан
успех. Поради тази причина човек знае, че той има
потенциала да работи в реалния живот.
8. Какви бяха ключовите практически стъпки, които
предприехте за започване на бизнеса Ви?
Регистрация в Търговската камара, обучение да стана
коучър по дълголетие, определяне на локацията.
Споразумения с LifeStyle Coaching Nederland . Отваряне
на фирмена банкова сметка.
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9. Какъв продукт/услуга ще продавате? На кого ще го
продавате? За колко ще го продавате? Как достигнахте до
тази цена?
Коучинг програмата „Здраве и дълголетие” (франчайз
формула на LifeStyle Coaching Nederland) за постигане на
здравословен начин на живот и здраво тяло.
10. Как бихте информирали хората, че имате нещо за продан,
напр. как бихте повишили осведомеността за вашия
продукт/услуга? Това може да включва методи и действия,
които използвате или ще използвате за да рекламирате вашия
продукт/услуга и цената за това.
Уебсайт и печатни промоционални материали. Съвместно
промотиране с LifeStyle Coaching Nederland.

развихте?
Самоувереност и умение за взимане на решения.
Извършихме и няколко дейности от наръчника. Това
спомогна да развия моите КОНУ (Качества, опит, нагласи,
умения). Също така помощта и напътствията на коучъра
ми бяха много ценни за мен.

11. Кои са стъпките, които трябва да предприемете (или вече
сте предприели) за правно и финансово съответствие?
Регистрация в Търговската камара;
Обучение за да стана коучър по дълголетие;
Споразумения с франчайзъра
Отваряне на фирмена банкова сметка.
12. От къде ще развивате Вашия бизнес? Как го решихте
какви ще бъдат разходите за това?
Ще ръководя бизнеса от дома си в Леуварден. Решението
се основава на икономията на разходи.
13. Кои са позитивните аспекти на методологията „Бъди си
сам шеф”?
Методологията има много практичен подход. Лесна е за
ползване и има ясна структура. Кара те да мислиш за
всички бизнес аспекти. Но и не само за тях. Смятам също
очертаването на моите КОНУ (Качества, опит, нагласи,
умения) в път 1 за много успешни. Тази самооценка в
комбинация с разработването на бизнес идеята ме накара
да разбера, че не съм готов да имам моя собствена
практика. Може би в бъдеще, но не сега.

Референции
џ Bridging to the Future, обучителни материали
џ Trainer Techniques Workbook, Mary Ann Gallagher, Myan Baker &

Integraon Strategies
џ Warmups and Other Activities, Participant Centered Training by
Barbara Pennington Ph.D., Jack von Dornum Ph.D., and Steve
Sussman

14. Какви качества, опит, нагласи и умения развихте? Как ги
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ПРОЕКТ „БЪДИ СИ САМ ШЕФ“ПАРТНЬОРИ
„Бъди си сам шеф“ е проект, финансиран от програма Еразъм + на
Европейската комисия. Целта на проекта е да подкрепя, открива
възможности, напътства и вдъхновява хората да създадат свой
собствен бизнес. В този контекст, 7 партньорски организации от 6
различни европейски страни (Обединеното кралство, България,
Нидерландия, Италия, Испания и Полша) са работили заедно, за да
се произведе продукт, който може да се използва в рамките на ЕС,
за да се даде възможност и подкрепа на широк спектър лица и
организации да се п ревърнат успешно в самонаети.

BRIDGING TO THE FUTURE
58 Oxford Street
Digbeth,
B5 5NR
United Kingdom

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев,
Център за подпомагане
на предприемачеството
Гоце Делчев
ул. Царица Йоанна 12
bi_gd@abv.bg
www.bi-gd.org
Осигурява специализирана подкрепа за стартиращи, малки и
средни предприятия в Гоце Делчев и трансграничния регион
чрез висококачествени бизнес услуги.

INQUBATOR LEEUWARDEN
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
The Netherlands
+31 58 845 80 44

info@bttf.org.uk
www.bridgingtothefuture.co.uk

info@inqubator.nl
www.inqubator.nl

Incubator for social enterprises and SMEs; it has grown from speciﬁc
expertise in education, business and training. They now work to develop
functional programs that can engage and develop individuals into a
productive role in society.

Inqubator Leeuwarden supports start-ups to grow their own business. We
offer them an ofﬁce, coaching and an international network. Also we help
schools to set up their entrepreneurship programmes for students.
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CEEIM

Campus Universitario de Espinardo, N.7
30100 Murcia
Spain
968904808

VITECO
Via Mario Sangiorgi n. 37
95129 Catania
Italy
+39 095 7225331

info@ceeim.es
www.ceeim.es

www.vitecoelearning.eu

Technology-based companies incubator, working in the detection and
development of business initiatives, by means of added value
services to entrepreneurs, potential or experiences ones, and offering
them highquality facilities.

Since 2004 VITECO is the provider of e-learning technologies which
pays attention to detail and to customer care as its main strength.
Their core business is based on VET and development of web-based
solutions for collaborative learning and educational content
management with a special focus on issues related to
entrepreneurship, business, hard and soft skills.

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK

ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
Poland
+48 42 664 22 55
jszczecinska@spoleczna.pl
www.san.edu.pl
Spoleczna Akademia Nauk is a private university that is very active in
scientiﬁc research, organisation of national and international
conferences and publishing scientiﬁc books. Also SAN provides
entrepreneurial courses and it is owner of the Academic Incubator for
young people.
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OXFAM
Via Concino Concini, 19
52100 Arezzo
Italia
800.99.13.99
sibilla.ﬁlippi@oxfam.it
www.oxfamitalia.org
OXFAM one of the most important international federations in the
world specializing in humanitarian aid and development projects.
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