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Abstract: The article presents some results from international joint trainings in social 

entrepreneurship in 2019 within the frame of the international project INNOVENTER on the 

base of the reactions of the 32 participants from North-East Bulgaria, led by the University 

of Ruse “Angel Kanchev” to Albania, Cyprus, Greece and North Macedonia. 

Key words: social entrepreneurship, joint trainings, South-East Europe. 

Резюме: В публикацията се представят резултати от международни съвместни 

обучения по социално предприемачество през 2019 в рамките на международния 

проект INNOVENTER, основани на реакциите на 32-мата участници от Североизточна 

България, под оперативното ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в 

Албання, Гърция, Кипър и Северна Македония. 

Ключови думи: социално предприемачество, съвместни обучения, Югоизточна 

Европа. 

JEL Classification: L26, L31, M14 

I. Introduction 

In 2019 the INNOVENTER consortium 

undertook unique mobilities. А variety of 

trainers in Social entrepreneurship had 

the opportunity to meet in South-East 

Europe and share experience. 

Also, 32 representatives from the 

educational institutions in North-East 

Bulgaria had the opportunity to visit 

Albania, Cyprus, Greece and Northern 

Macedonia and participate the so called 

“Joint trainings” under the INNOVENTER 

project. Their sending organization was 

the University of Ruse “Angel Kanchev”, 

while the host partners were: 

• ACA - Albania Community Assist, 

Albania. 

• Cyprus Chamber of Commerce & 

Industry, Cyprus. 

• DYEKO - Support Network for 

Entrepreneurship and Social Economy, 

Greece. 

• MCA 2000 Management Consulting 

Association, North Macedonia. 

The aim of this article is to present the 

general evaluation we have received from 

these 32 participants as a good practice 

for collaboration between university and 

social entrepreneurs from the educational 

sector, NGOs and companies. 

2. The need of International Joint 

trainings 

South-East Europe is quite a diverse 

region, regarding history and culture. 

From a political point of view, it is quite 

important to stimulate the collaboration 

among the countries. Therefore, the 

I. Въведение 

През 2019 г. международният проектен 
консорциум INNOVENTER предприе 
уникални мобилности. Различни обу-
чители по социално предприемачество 
получиха възможност да се срещнат в 
държавите от Югоизточна Европа и да 
споделят опит. 

Сред тях са и 32 представители на 
обучителни институции от Североиз-
точна България. Те посещават така на-
речените „Съвместни обучения“ в Алба-
ния, Гърция, Кипър и Северна 
Македония. Изпращащата ги органи-
зация е Русенският университет, а 
приемащите ги организации са: 

• DYEKO - Мрежа за подкрепа по 
предприемачество и социална 
икономика, Гърция. 
• Кипърска Търговско Промишлена 
палата, Кипър. 
• ACA - Албанската Общност за 
Подпомагане, Албания.  
• MCA 2000 - Асоциация за управлен-
ско консултиране, Сев. Македония. 

Целта на тази публикация е да представи 

оценката на 32-мата участници като 

добра практика за сътрудничество на 

университет със социални предприемачи 

от образователния сектор, НПО и 

предприятия. 

2. Необходимост от международни 

съвместни обучения 

Югоизточна Европа се характеризира с 

културно и историческо разнообразие. 

От политическа гледна точка е важно да 

се стимулира сътрудничеството между 

държавите. Ето защо, по проект 

INNOVENTER (финансиран по програма 
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INNOVENTER project, funded under the 

BALKAN - MEDITERRANEAN 2014-2020, 

has put in the priority to supports such 

collaboration and the joint trainings have 

been organized in a way to encourage 

this type of interaction among all 

participants. 

Social entrepreneurship is also related to 

the family businesses, because they are 

the strategic entities to keep our 

civilization (Pavlov et al., 2017). There 

are specifics in each family; according to 

Pencheva (2017) they even have 

different approach on how to study. 

According to Doncheva (2017) it is 

important to take into consideration the 

different principles when training is 

focused on new thinking and action. In all 

cases we have to keep good pedagogical 

approach as researchers (Zhelezova, 

2017). 

The social entrepreneurship has also 

become quite an important instrument 

for the improved collaboration among the 

universities and their stakeholders, 

especially the secondary schools. This 

fact reflects the increased role of the HEIs 

in the design of the sustainable regional 

development (Kirova et al., 2018). 

Some trainers from companies have been 

involved in the INNOVENTER project, too. 

Thus we empower their influence on the 

Corporate Social Responsibility 

(Antonova et al., 2018) helping them to 

develop some new stakeholders and to 

improve their regional reputation 

(Nikolova et al., 2016). The social 

entrepreneurs will also need to develop 

an integrated information system for 

their process management (Boneva et 

al., 2017). 

3. Evaluation of the Joint trainings 

The INNOVENTER team has been highly 

aware of all these requirements. 

Therefore, we have encouraged each of 

these special 32 Bulgarians to present 

their organization, answer questions, but 

also to learn from the experience of the 

other participants (Pavlov et al., 2019). 

The delegation to Greece, represented by 

the University of Ruse consisted of 11 

trainers. Each of them fulfilled a personal 

report to the Rector of the University of 

BALKAN - MEDITERRANEAN 2014-2020) се 

постави като приоритет подкрепата на 

такова сътрудничество, като съвместните 

обучения се организираха така, че да 

насърчат взаимодействието между 

всички участници. 

Социалното предприемачество се 

свързва и със семейните бизнеси като 

стратегическа клетка за запазване на 

човешката цивилизация (Pavlov et al., 

2017). Във всяко семейство има 

особености; според Pencheva (2017) има 

и различия дори и в начините на учене. 

Според Doncheva (2017) е важно да се 

вземат под внимание и различните 

принципи, когато обучението е насочено 

към ново мислене и действия. Zelezova 

(2017) откроява значението на 

качествения педагогически подход на 

изследователя. 
Социалното предприемачество се пре-

връща във важно средство за подобряване 

на сътрудничеството на висшите училища 

със заинтересовани стрaни, сред които и 

средните училища. Този факт води до все 

по-голяма роля на университетите за 

устойчивото развитие на регионите (Kirova 

at al., 2018). 

Проект INNOVENTER успешно привлече и 

обучители от предприятията. Така 

консорциумът засили тяхното влияние и 

върху корпоративната социална отго-

ворност (Antonova et al., 2018), подпо-

магайки ги да развият нови партньорски 

взаимоотношения, което допринася за уве-

личаване на тяхната регионална репутация 

(Nikolova et al., 2016). Социалните 

предприемачи имат нужда и от интегри-

рана информационна система за управ-

ление на процесите (Boneva at al., 2017). 

 

3. Оценка на съвместните обучения 

Екипът на INNOVENTER изцяло осъзнава 

горепосочените изисквания. Ето защо 

всеки от 32-мата участници е насърчаван 

да представи своята организация, да 

отговаря на въпроси, но и да изучава 

опита на останалите участници (Pavlov et 

al., 2019). 

Делегацията до Гърция, водена от Ру-

сенския университет, се състои от 11 

обучители. Всеки от тях попълва инди-

видуален отчет за проведена между-

народна командировка. Резултатите от 

получените оценки са групирани в 

Табл.1. 
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Ruse with the statements, grouped in 

Table 1. 

 

Table 1. Evaluation from the trainers of the joint 
trainings and proposals for improvements at the 
University of Ruse (Partner 2) on the base of the 
Joint trainings in Athens, 21-22 Feb 2019. 

 

Answers of the trainers YES NO 

The training has been successful. 11 0 

The University of Ruse should 
continue to use interactive methods 
to encourage creativity, self-
education and educational 
collaboration. 

11 0 

The number of professors at the 
University of Ruse who use blended 
learning to be increased. 

11 0 

More secondary schools to be 
approached by the INNOVENTER 
VET accredited trainings in Social 
entrepreneurship through the 
Long Life Learning Center at the 
University of Ruse. 

11 0 

To deepen the linkages of the 
University of Ruse and: schools, 
companies, NGOs by joint 
trainings and mutual research. 

11 0 

The Evaluation of the Joint trainings in 

Cyprus, represented by the University of 

Ruse targeted all 11 trainers. Each of 

them has fulfilled a personal report to the 

Rector of the University of Ruse with the 

statements, grouped in Table 2. 

Table 2. Evaluation from the trainers of 

the joint trainings and proposals for 

improvements at the University of Ruse 

(Partner 2) on the base of the Joint 

trainings in Nicosia, 09-10 May 2019. 

Answers of the trainers YES NO 

The training has been successful. 11 0 

The University of Ruse should 
continue to use interactive methods 
to encourage creativity, self-
education and educational 
collaboration. 

11 0 

The number of professors at the 
University of Ruse who use blended 
learning to be increased. 

11 0 

More secondary schools to be 
approached by the INNOVENTER 
VET accredited trainings in Social 
entrepreneurship through the Long 
Life Learning Center at the 
University of Ruse. 

11 0 

To deepen the linkages of the 

University of Ruse and: schools, 
companies, NGOs by joint trainings 
and mutual research. 

11 0 

The delegation to the Joint trainings in 

Albania, represented by the University of 

 

 
Таблица 1. Оценка от обучителите относно 
проведените съвместни обучения и предложения за 
подобрени взаимодействия с Русенския 
университет въз основа на Съвместните обучения в 
Атина, 21-22.02.2019. 

 

Отговори ДА НЕ 

Обучението е успешно. 11 0 

Използване на интерактивни тех-
ники за учебно общуване, насър-
чаващи развитие на критическо 
мислене, самостоятелно учене и 
учебното сътрудничество. 

11 0 

Все по-масово използване на 
смесеното обучение. 11 0 

Пилотиране на иновативен курс по 
социално предприемачество към 
Центъра за продължаващо 
обучение на Русенския универси-
тет с учителски колективи и 
ученици. 

11 0 

Задълбочаване връзките на Русен-
ския университет с училища, 
фирми и НПО чрез съвместни 
обучения и изследвания. 

11 
 0 

Делегацията до Кипър, водена от Русен-

ския университет, се състои от 11 обу-

чители. Всеки от тях попълва индиви-

дуален отчет за проведена междуна-

родна командировка. Резултатите от по-

лучените оценки са групирани в Табл.2. 

Таблица 2. Оценка от обучителите от-

носно проведените съвместни обучения и 

предложения за подобрени взаимо-

действия с Русенския университет въз 

основа на Съвместните обучения в 

Никозия, 09-10.05.2019. 

Отговори ДА НЕ 

Обучението е успешно. 11 0 

Използване на интерактивни тех-
ники за учебно общуване, насър-
чаващи развитие на критическо 
мислене, самостоятелно учене и 
учебното сътрудничество. 

11 0 

Все по-масово използване на 
смесеното обучение. 

11 0 

Пилотиране на иновативен курс 
по социално предприемачество 
към Центъра за продължаващо 
обучение на Русенския универ-
ситет с учителски колективи и 
ученици. 

11 0 

Задълбочаване връзките на Ру-
сенския университет с училища, 
фирми и НПО чрез съвместни 
обучения и изследвания. 

11 0 

Делегацията до Албания, водена от 
Русенския университет, се състои от 5 
обучители. Всеки от тях попълва 
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Ruse consisted of 5 trainers. Each of 

them has fulfilled a personal report to the 

Rector of the University of Ruse with the 

statements, grouped in Table 3. 

Table 3. Evaluation from the trainers of 

the joint trainings and proposals for 

improvements at the University of Ruse 

(Partner 2) on the base of the Joint 

trainings in Durras, 11-12 July 2019. 

Answers of the trainers YES NO 

The training has been successful. 5 0 

The University of Ruse should 
continue to use interactive methods 
to encourage creativity, self-
education and educational 
collaboration. 

5 0 

The number of professors at the 
University of Ruse who use blended 
learning to be increased. 

5 0 

More secondary schools to be 
approached by the INNOVENTER 
VET accredited trainings in Social 
entrepreneurship through the Long 
Life Learning Center at the 
University of Ruse. 

5 0 

To deepen the linkages of the 
University of Ruse and: schools, 
companies, NGOs by joint 
trainings and mutual research. 

5 0 

 

The delegation to the Joint trainings in 

Northern Macedonia, represented by the 

University of Ruse consisted of 5 trainers. 

Each of them has fulfilled a personal 

report to the Rector of the University of 

Ruse with the statements, grouped in 

Table 4. 

Table 4. Evaluation from the trainers of the joint 
trainings and proposals for improvements at the 
University of Ruse (Partner 2) on the base of the 
Joint trainings in Skopje 02-03 Oct 2019. 

Answers of the trainers YES NO 

The training has been successful. 5 0 

The University of Ruse should to 
continue to use interactive methods 
to encourage creativity, self-
education and educational 
collaboration. 

5 0 

The number of professors at the 
University of Ruse who use blended 
learning to be increased. 

5 0 

More secondary schools to be 
approached by the INNOVENTER 
VET accredited trainings in Social 
entrepreneurship through the Long 
Life Learning Center at the 
University of Ruse. 

5 0 

To deepen the linkages of the 
University of Ruse and: schools, 
companies, NGOs by joint trainings 
and mutual research. 

5 0 

 

индивидуален отчет за проведена 
международна командировка. Резулта-
тите от получените оценки са групирани 
в Табл.3. 
Таблица 3. Оценка от обучителите относно 

проведените съвместни обучения и 
предложения за подобрени взаимодействия с 
Русенския университет въз основа на 
Съвместните обучения в Дурас (Драч), 11-
12.07.2019. 

Отговори ДА НЕ 

Обучението е успешно. 5 0 

Използване на интерактивни 
техники за учебно общуване, 
насърчаващи развитие на крити-
ческо мислене, самостоятелно 
учене и учебното сътрудни-
чество. 

5 0 

Все по-масово използване на 
смесеното обучение. 5 0 

Пилотиране на иновативен курс 
по социално предприемачество 
към Центъра за продължаващо 
обучение на Русенския универ-
ситет с учителски колективи и 
ученици. 

5 0 

Задълбочаване връзките на Ру-
сенския университет с училища, 
фирми и НПО чрез съвместни 
обучения и изследвания. 

5 0 

Делегацията до Северна Македония, 
водена от Русенския университет, се 
състои от 5 обучители. Всеки от тях 
попълва индивидуален отчет за про-
ведена международна командировка. 
Резултатите от получените оценки са 
групирани в Табл.4 

Таблица 4. Оценка от обучителите относно 
проведените съвместни обучения и предложения 
за подобрени взаимодействия с Русенския 
университет въз основа на Съвместните обучения 
в Скопие, 02-03.10.2019. 

Отговори ДА НЕ 

Обучението е успешно. 5 0 

Използване на интерактивни тех-
ники за учебно общуване, насър-
чаващи развитие на критическо 
мислене, самостоятелно учене и 
учебното сътрудничество. 

5 0 

Все по-масово използване на 
смесеното обучение. 5 0 

Пилотиране на иновативен курс 

по социално предприемачество 
към Центъра за продължаващо 
обучение на Русенския 
университет с учителски 
колективи и ученици. 

5 0 

Задълбочаване връзките на 
Русенския университет с 
училища, фирми и НПО чрез 
съвместни обучения и 
изследвания. 

5 0 
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All trainers have been quite supportive 

for future similar joint trainings. 

 

4. Conclusions 

All the 32 participants shared that these 

events have been very useful for them, 

because: 

(1) It has been their first visit abroad as 

members of a delegation, consisting of 

academics, school principals, school 

teachers, NGO representatives and 

business representatives. 

(2) Each of them had the opportunity: 

- to present their Bulgarian organization 

in front of all international participants; 

- to study the experience of the other 

partners from all the 5 participating 

countries; 

- to rediscover some of the countries from 

South-East Europe. 

These 32 trainers from Ruse, Razgrad 

and Silistra have been invited by the 

University of Ruse for the Joint trainings 

under WP6 (look at Table 5). All of them 

have clearly indicated that they want to 

keep such types of relations with the 

University of Ruse after the lifetime of the 

INNOVENTER project, because of their 

high evaluation mark on the Joint 

trainings. 
Table 5. Participants for Joint trainings in 2019 
under WP6, invited by the University of Ruse 
(Partner 2). 
 

Regions (Oblast) 

  
A
th

e
n
s
 

  
N

ic
o
s
ia

 

  
D

u
rr

a
s
 

S
k
o
p
je

 

T
o

ta
l 

Trainers from the 
University of Ruse 

2 2 2 2 8 

External trainers 
from Ruse region 

3 3 1 1 8 

External trainers 
from Razgrad region 

3 3 1 1 8 

External trainers 
from Silistra region 

3 3 1 1 8 

Total: 11 11 5 5 32 

All 32 trainers have been quite pleased 

with the environment, provided by the 

host partners, especially with the 

opportunities to interact with people from 

different countries with similar issues in 

Social entrepreneurship. During their 

stay all trainers felt quite comfortable, 

tolerated and well accepted by the 

audience and the other participants. 

 

 

Всички социални обучители изказаха 
желание да участват в следващи подобни 
съвместни обучения. 

4. Заключение 

Всички 32-ма участници сподели, че тези 

проектни събития са им били доста 

полезни, защото: 

(1) За пръв път участват в задгранично 

посещение като член на делегация, 

състояща се от академични предста-

вители, училищни директори, учители, 

представители на НПО и бизнеса. 

(2) Всеки от тях е имал възможността: 

- да представи своята организация пред 

всички международни участници; 

- да проучи опита на другите партньори 

от петте участващи държави; 

- да преоткрия накои от държавите в 

Югоизточна Европа в благоприятна 

светлина; 

Всичките 32-ма участници от областите 

Русе, Разград и Силистра, представени в 

Табл.5, са поканени чрез Русенския 

университет за съвместни обучения по 

Работен пакет 6. Всеки от тях показа 

ясно желание да се запазят и такива 

взаимоотношения с Русенския универ-

ситет след приключването на проект 

INNOVENETR. 
Таблица 5. Участници в Съвместните обучения през 
2019 по Работен пакет 6, поканени от Русенския 
университет.  
 

Административна 
област А
т
и
н
а
 

Н
и
к
о
з
и
я
 

Д
у
р
а
с
  

(Д
р
а
ч
) 

С
к
о
п
и
е
 

О
б

щ
о
 

Обучители от Русен-
ския университет 

2 2 2 2 8 

Обучители от област 
Русе 

3 3 1 1 8 

Обучители от област 
Разград 

3 3 1 1 8 

Обучители от област 
Силистра 

3 3 1 1 8 

Всичко: 11 11 5 5 32 

Всичките 32-ма обучители изказаха 

задоволство от топлата среда, осигурена 

от домакините, особено от възможността 

да общуват с хора от различни държави 

по подобни тематики в Социалното 

предприемачество. Всеки обучител 

посочи, че се е чувствал уютно и добре 

приет от всички участници. 
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