TISKOVÁ ZPRÁVA

Šance pro sociální podniky a živnostníky
Praha, 9.1.2015
Sociální podniky a živnostníci, podporující a často zaměstnávající osoby handicapované a jinak
znevýhodněné na trhu práce, mají často problém s financováním svého provozu, což může vést až k omezení
poskytovaných služeb. Financování sociálních služeb ze strany státu bývá nepravidelné a je závislé na řadě
okolností. Pro banky tyto organizace nebývají zajímavým partnerem a mají proto problém získat úvěr.
Společnost OCCASIO ve spolupráci s Bankovním institutem nyní přináší v rámci projektu „Šance pro
rozvoj“ mimořádnou příležitost. Projekt je zajímavý zcela novým pojetím přístupu k propojení žadatelů,
disponujících často velmi atraktivními rozvojovými projekty, s poskytovateli filantropického kapitálu. Vytvoří
prostředí pro poskytování půjček a úvěrů za podmínek srovnatelných s bankovním sektorem. Navrhovaný
mechanismus je finanční inovací, která podporuje tvorbu pracovních příležitostí především pro
znevýhodněné spoluobčany. Sociálním podnikům, živnostníkům a drobným zemědělcům přinese nejen
možnost obstát v současných složitých podmínkách ale i vytvoří předpoklady pro další rozvoj.
Projekt přispívá k vytváření zdravého a mravního prostředí pro život, zájem o spolupráci již projevila řada
sociálních podniků, například z oblasti služeb, čistíren a prádelen, gastronomie a ubytování či ekologického
zemědělství. Důsledným dodržováním „Etického kodexu mikrofinancování“ bude zajištěn rovný přístup všech
zúčastněných.
Doc. Pavel Mertlík, exministr financí a hlavní odborný garant projektu dodává:
"Přestože Česká republika disponuje vysoce vyspělým a konkurenčním bankovním sektorem a k úvěrování
začínajících podnikatelů bez kreditní historie slouží Českomoravská záruční a rozvojová banka, řada
především drobných podnikatelů a podnikatelských subjektů ve sféře sociální ekonomiky na úvěr nedosáhne.
Tak je tomu všude ve světě, ve vyspělých stejně jako v rozvíjejících se ekonomikách. Rozvoj mikroúvěrů a
mikrofinancování může tuto mezeru na finančním trhu na straně nabídky zúžit. Sem proto míří společný
projekt Bankovního institutu vysoké školy s obecně prospěšnou společností OCCASIO, jenž si vytkl za cíl
napomoci rozvoji mikrofinancování v ČR věcně i metodicky."
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