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В рамките на шест месеца проект „Предприемачество с планински релеф!
Насърчаване на младежката инициативност към иновации и трансформации“ се
реализира от Сдружение ВИА СИВИК в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“Белица в района на Община Белица. Целта на проекта е да се насърчи
предприемаческия дух на младежите в местната общност, за да припознаят
възможностите и ресурсите на средата като потенциал за стартиране на собствен
бизнес.

Проектът реализира серия от обучения на 25 бъдещи млади предприемачи, които да
усъвършенстват собствените си личностни умения – лидерски, презентаторски, поемане на

отговорност и риск, ефективно комуникиране, преодоляване на страха от грешки и др.,
необходими за да бъдат успешни като автономни икономически фактори.

Участниците от двете средни училища в Белица СУ “Св. св. Кирил и Методий „ и
Професионална гимназия „Никола Вапцаров“ повишиха знанията си за
предприемачеството и се научиха да използват практически инструменти за създаване на
устойчив бизнес модел, съобразен с местната реалност, а така също и начините за
финансиране. Чрез обмен на добри практики, те обогатиха идеите си за възможна
предприемаческа инициатива с помощта на професионални консултанти за стартиране на
собствен бизнес с фокус върху същността на предприемачеството, превръщане на местния
потенциал в предприемачески модели, опознаване на предприемаческата екосистема и
вариантите за финансиране – наблюдение на средата.

Днес участниците в проекта представиха своите идеи за собствен бизнес пред заместник
кметът на община Белица Красимира Мавродиева, секретарят на общината Иляз Дагонов,
директорите на двете средни училища, учители, читалищни служители, родители и местни
предприемачи в туристическия бизнес.Пред всички присъстващи ръководителят на проекта
д-р Деиана Драгоева връчи сертификати на всички участници в проекта.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
МЛАДЕЖТА (2016-2020), МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА,
ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ,
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

