
Проект ИССА (Интернационализация за социални и иновативни 

новостартиращи фирми и предприемачи) е създаден да 

идентифицира ключови и иновативни обучителни методи, които 

стимулират международните дейности на предприемачите.  За да 

постигне целите на проекта, ИССА се базира на три ясни  

резултата: пакет за обучение, платформа за електронно обучение и 

виртуална учебна среда. 

  

Партньорите работиха върху рамката за компетентност ИР1 ИССА 

Рамка за Компетентност и обучение и сценарии - Социални 

предприемачи и стартиращи фирми в международен план. Целта 

беше да се създадете пакет за самообучение, който развива 

социалните предприемачи към интернационализация на 

социалните предприятия. 

Пакетът за самообучение включва учебни материали за четири 

компетенции - забелязване на възможности, културна 

осведоменост, мобилизиране на ресурси, способност за 

разпознаване на социални проблеми. Партньорството по проекта 

ИССА избра забелязването на възможности като една от 

компетенциите за по-нататъшно развитие, тъй като при 

международното разширяване социалните предприемачи трябва да 

разпознават възможностите, които биха могли да допринесат за 

постигането на целите им. За да разберете разликите, които 

усещате и виждате по отношение на културната осведоменост, 

трябва да анализирате културата. Разделете културата на 

концепции, които бихте могли да разгледате и сравните, за да я 

разберете напълно. Също така, когато навлизате в нова култура, 

трябва да сте толерантни към възможните различия. Социалните 

предприемачи също трябва да действат въз основа на 

възможностите за разпознаване на социални проблеми и 

мобилизиране на ресурси за  постигане на целите си. Съответно 

тази компетентност се върти около получаването и 

разпределението на ресурсите, необходими за извършване на 

дейностите по план. 

Партньорството работи и върху учебното съдържание, което ще 

бъде достъпно в Мудъл като иновативни модули за самообучение и 

сценарии, които ще бъдат достъпни във виртуалната платформа за 

обучение на ИССА. 

 

Втората ССА Транснационална среща се състоя 

онлайн през юни 2020 г. поради пандемичната 

обстановка.  Срещата беше ползотворна, с добрия 

принос от партньори, включваща брейнсторминг и 

много дискусии. Партньорството доказа, че, дори 

онлайн, може да достигне висококачествени резултати. 

След успешната среща партньорите се разделиха 

мотивирани и развълнувани да продължат работата си 

заедно.   
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иновативни новостартиращи фирми и предприемачи) 

е създаден да идентифицира ключови и иновативни 

обучителни методи, които стимулират 

международните дейности на предприемачите.  За да 

постигне целите на проекта, ИССА се базира на три 
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https://www.linkedin.com/company/issaproject 

https://www.facebook.com/issaproject/ 

https://www.instagram.com/issaproject.eu/ 

ИССА Партньорство:  

ИССА консорциумът е стратегически съставен от различни организации от 

пет европейски държави (Норвегия, Кипър, Испания, Гърция и България) от 

различни сектори. 
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