Вдъхновение и дегустация - официално представяне на HOPe Restaurant
Сряда, 08 Февруари 2017 14:57

Представянето на социалното предприятие за интеграция на младежи от домове за деца
ще бъде открито от посланика на Великобритания в България г-жа Ема Хопкинс

На 9 февруари 2017г. от 16 часа в "Дом на Москва в София" на ул. Раковски 92 ще
се проведе
официалното представяне на идеята и менюто
на социално предприятие, предоставящо работни места и обучение на младежи,
израснали без родителски грижи –
HOPe Restaurant
. Организаторите и партньори по проекта
“Фондация за социална промяна и включване”
и Ротари Клуб София Интернешънъл
ще разкажат повече за концепцията на социалния бизнес, стойността му за уязвимите
младежи и обществото, след което всички гости ще имат възможност да дегустират
продукцията на заведението за хранене.

В изисканата обстановка на "Дом на Москва в София", британският посланик Ема
Хопкинс ще открие вдъхновяващото събитие
, след което представители на Ротари Клуб от България и Великобритания, както и
представители на “Фондация за социална промяна и включване” ще разгърнат темата
за младежите, напускащи домовете за деца, реализацията им на пазара на труда и
възможностите, които HOPe Restaurant предоставя за тяхното развитие.
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HOPe Restaurant отвори врати в края на 2016г. с общите усилия на “Фондация за
социална промяна и включване”, Rotary Club Sofia International, Rotary eClub of West of
England и Rotary District 1100. Основните цели на социалното предприятие са:
осигуряване на достъп до пазара на труда на млади хора, израснали без родителска
подкрепа и хора в риск от бедност, изграждане и развиване на социалните и трудови
умения на уязвими групи, повишаване информираността на обществото относно
съществени социални проблеми, развиване на социалното предприемачество като
сектор в страната, както и генериране на средства в подкрепа на социалните програми
на Фондация за социална промяна и включване .
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