
практика
МЕСЕНЕ НА ХЛЯБ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

Колективно месене на хляб и 
сплотяващи събития в общността, 

подходящи за всички групи мигранти.



Мисия: 

Общностното социално възраждане чрез създаване на 
уютна и творческа среда за социални контакти и 
обединение между различни групи хора от всякакви 
възрасти, социален статус и култури чрез общностни 
събития за месене на хляб.

Развитие и устойчивост на социалното 
предприемачество в България, създавайки и 
разпространявайки уникален модел на Хлебни къщи –
социални предприятия и, партнирайки си успешно с 
други социални предприятия и бизнеси с кауза.

Мрежа Хлебни къщи е програма на Сдружение 
Международен съвет на самодейните средища. 



Практиката “Месене на хляб за социално 
включване” помага да се преодолеят:

• Липсата на разнообразни обществени събития, на 
които мигрантите да се срещнат и взаимодействат 
с местната общност;

• Ограниченият достъп до събития с представители 
на местната общност поради липса на 
информация, защитена и безопасна среда, 
възможности за транспорт, езикови бариери и 
др.;

• Културни бариери и стереотипи, причинени от 
различни религиозни убеждения, различни 
начини на мислене и поведение.



Смесени образователни събития за месене 
на хляб за деца 

• подобряване на 
езиковите и 
социалните умения

• насърчаване на  
междукултурния 
диалог между 
родителите

• преодоляване на 
стереотипи

* Проект «Всички сме замесени от едно тесто» в 
сътрудничество с СЖББ и финансиран от ВКБООН



Смесени събития за приготвяне на хляб за 
млади хора 

• директна комуникация
• преодоляването на 

стереотипи
• междукултурен диалог
• подобряване на 

езиковите и 
социалните умения

* Проект «Хлебари без граници», финансиран от японската 
Фондация за мир Нивано



Събития за кулинарен обмен  
жени-бежанки представят традиционни рецепти 

* Проект «Разнообразни ЗАЕДНО – споделяне на хляб и 
истории», финансиран от Фондация «Пловдив 2019»

• овластяване на жените, 
които влизат в ролята на 
фасилитатори

• възможност за 
взаимодействие, 
колективни дейности 

• споделяне на знания, 
опит и традиции



Събития за приготвяне на хляб за групи от 
деца или жени

• домашна и безопасна 
среда

• забавни и релаксиращи 
дейности 

• пространство за 
самоизразяване

• подобряване на 
езиковите умения и 
придобиване на нови 
способности

*Проект «Като у дома - месим, учим, играем» на СЖББ, 
финансиран от МОМ



Играене на игра за социално 
предприемачество «Създай Хлебна къща»

• работа в екип
• колективно създаване 

на идея
• запознаване с основите 

на бизнес планирането
• различни гледни точки

* Проект «Хлебари без граници», финансиран от японската 
Фондация за мир Нивано



Благодаря за вниманието!
www.bread.bg

FB: Хлебна къща София – Sofia Bread House

sofia@bread.bg

http://www.bread.bg/
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