Уважаеми г-н Президент,
Господа министри,
уважаеми гости,
За мен е чест да съм тук и да говоря днес с вас. Фондацията „Тръст за социална алтернатива“ подкрепя
образователни и трудови програми в цяла България и като нейн представител имам привилегията да
пътувам до различни места на България и да се срещам с много хора и организации и бизнеси, които се
борят да подобрят условията за живот както в собствените си семейства, така и в общностите, в които
живеят.
Днес бих искала да ви разкажа три кратки истории, които показват силата на индивидуалното
предприемачество и потенциала за икономически успех, дори и в слабо развити икономически региони.
Първата история е за един предприемач и семейството му и тяхното голямо желание да създават не
само килими, но истински произведения на изкуството. Историята започва с държавно субсидирано
обучение за тъкачи във Велинград през 1970 година, но разцъфтява ,когато този предприемач през 90-те
години намира пазар. Днес, ако отидете до малката фабрика в село Костандово, ще откриете световна
класа килими, ръчно тъкани от талантлива група жени българки, българо-мохамеданки и жени от ромски
произход. Техните килими са в австрийски музеи, английски замъци, и историческа резиденция в
Холандия. За да помогнем на този малък бизнес да се разшири, ние осигурихме финансиране, което
даде възможност на по-възрастните тъкачки да обучат ново поколение млади тъкачки. Резултатът от
съвместните ни усилия беше една красива изложба през есента на гоблени и килими. За наша голяма
радост изложбата беше посетена и от Президента на Република България. Днес новото поколение
тъкачки има нужните умения да продължи успешно този бизнес. Дори и най-креативните предприемачи
имат нужда от помощ, достъп до капитал и вяра в успеха им.
Втората ми история е за млад мъж от ромски произход, единствен от семейството си завършил средно
образование. Той преминава обучение за фризьори много успешно. Младите жени от квартала в гр.
Кюстендил ползват уменията му за сватби, абитуриентски балове и други специални събития. С
получените пари той успява да се запише и учи в университет за голяма изненада на семейството си.
Неговата работа му осигурява възможност да продължи образованието си. Нашата фондация му осигури
достъп до микрокредит, чрез който той закупи оборудване за бизнеса си. За съжаление
съществуващите закони в България поставят доста пречки пред развитието на малкия бизнес и част от
хората се обезсърчават ,особено в по-слабо развитите региони. Ние трябва да намерим начин да
преосмислим законодателната среда ,така че тя да улеснява самостоятелно наетите лица, а не обратното.
Последната ми история е за социално предприемачество в един от най- бедните региони в България –
северозападната част от страната в с. Хайредин, област Враца. Това са хора от ромски произход,
представители на неправителствена организация, които отглеждат пчели и продават мед. По този начин
те се издържат и дават работа и на други хора от общността. С наша финансова подкрепа те обучиха
безработни младежи от региона, които в момента работят с тях или развиват самостоятелен бизнес и се
надяват да стигнат до по-широк пазар.
Разказвам тези истории с идеята и надеждата, че можем да помогнем на по-слабо развитите региони в
България, където също има голям икономически потенциал. За да бъде един бизнес успешен, той
трябва да развива в подходящи за това условия. Самостоятелно заетите лица и малките фирми имат поразлични цели и възможности отколкото средните и големите предприятия. Основната цел на малкия
бизнес е генериране на доходи за нуждите на семействата. Ние трябва да окуражаваме стремежа към
предприемачество, защото това първо намалява зависимостта от социални помощи и второ- не помалко важно, дава усещането за независимост и собствена стойност.
Ако успеем да променим условията за самостоятелен малък бизнес, мисля, че ще дадем възможност на
много хора да подобрят живота си и този на общността, в която живеят.

