Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) в партньорство с фондация „Тръст за
социална алтернатива“ (ТСА) стартира безплатна 4-месечна обучителна програма за предприемачи
от гр. София и населените места в близост до столицата, която да подпомогне превръщането на
идеите им в успешен бизнес, чрез подобряване на уменията им за финансово планиране,
управление и развитие.
Обучението започва на 13 октомври 2021г. и е част от програма „BASE - Бизнес академия за
стартиращи предприемачи “, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
Програмата се стреми да отговори на нуждата от създаване на предприемаческа култура, умения и
практически знания у гражданите на София и региона, които имат желание да започнат свой малък
бизнес (или да разширят вече съществуващ такъв) като източник на доходи и икономическа
независимост за тях и семействата им.
Моделът на програмата обхваща курс от 12 обучителни лекции, показващи практически пътя от
идеята за бизнес до реализацията на успешна услуга или продукт, който често е доста трънлив и
зависи от множество фактори, сред които са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал,
възможностите за наемане на офис и ползване на инфраструктура от доставчици на найнеобходимите услуги, административни пречки/облекчения, наличие на база с добри примери,
общност.
Обучителната програма е интерактивна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез
различни методи включват обучаемите в процеса на представяне и овладяване на знанията и
информацията, така че да ги мотивират за пълноценно участие в обучителния процес. В края на
обучението през януари 2022г. ще се проведе конкурс, като независимо жури ще награди найдобрите бизнес планове с финансови награди на обща стойност 10 000 лв, за да спомогне за техния
успешен старт и/ли развитие.

Формат на провеждане:
Предвид настоящата епидемична обстановка, програмата ще се провежда предимно онлайн, а при
възможност лекциите ще се провеждат присъствено при спазване на съответните мерки за
безопасност.

За участие в програмата е необходимо:
1. Да сте навършили 18г.
2. Да имате достъп до компютър с добра интернет връзка, камера и микрофон.

3. Да имате бизнес идея, която желаете да реализирате успешно или вече да развивате бизнес,
който искате да разширите/развиете.
4. Да сте мотивирани за промяна и жадни да развивате предприемаческите си умения;
5. Да сте готови да се ангажирате за 4 месеца, като отделяте време веднъж седмично за
посещения на курса и подготовка вкъщи.

За записване в програмата попълнете следния ФОРМУЛЯР в срок до
17 септември 2021 г.
https://www.surveymonkey.com/r/KZ87H83

ТСА си запазва правото да се свърже само с предварително одобрени кандидати, които ще бъдат
поканени на интервю. За успешните кандидати, които живеят извън София, ще бъдат покрити
разходите за транспорт и престой.

За допълнителни въпроси, свържете се с Любка Георгиева, програмен координатор,
тел: +359 895 092 390, ел. поща: lgeorgieva@tsa-bulgaria.org.

Повече информация относно програмата на обучение може да намерите ТУК.
(https://baseprogram.bg/)

