Tisková zpráva

EXMINISTR GARANTEM NOVÝCH ŠANCÍ

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015, v přednáškovém sálu Bankovního institutu vysoké školy, a.s.
Praha, se na konferenci Mikrofinancování v ČR sešli organizátoři, garanti, partneři a
podporovatelé myšlenky Mikrofinancování v České republice.
Promyšlený mechanismus MikroFin je finanční inovací, která poskytnutím mikrofinančního
úvěru cíleně podporuje tvorbu pracovních příležitostí především pro znevýhodněné
spoluobčany. Součástí tohoto mechanismu MikroFin je důsledné dodržování „Etického
kodexu mikrofinancování“, kterým je dlouhodobě zajištěn rovný přístup všech zúčastněných
a který vytváří zdravé mravní prostředí a přispívá k budování důvěryhodnosti vznikající
platformy MikroFin.
Propagaci a ověření této myšlenky v podmínkách ČR v pilotním projektu „Šance pro rozvoj“
si dala za cíl pražská o.p.s. OCCASIO. Nebankovní úvěrovou službou MikroFin oslovili
sociální firmy, malé a střední podnikatele, neziskové a rozpočtové organizace. Tyto
organizace potřebují financování pro rozvoj, inovaci, překlenutí výpadku financování,
kofinancování dotace nebo pro provozní úvěr. Další potřebou většiny těchto společností je i
schopnost zvládnout běžnou operativu, tak aby netvořila podstatnou část jejího provozu, ale
nasměrovala síly na rozvoj a marketing.
Na konferenci byly prezentovány jak zkušenosti z pilotního projektu a tak zkušenosti a
výsledky z výzkumu a studií v ČR a EU.
Informace o úvěrovém financování mikropodniků v eurozóně, pohled do „lidového
peněžnictví“, které představil Doc. Pavel Mertlík, vytvořily rámec pro závěry ze studií v ČR,
které představila ředitelka společnosti Spiralis Ing. Jolana Turnerová.

Závěrečnou tečkou bylo vystoupení Mgr. Svatavy Škantové z Operačního programu
Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí. Představila sociální podnikání z pohledu
ministerstva a seznámila účastníky s aktuální výzvou pro podporu sociálního podnikání.
Vystoupení podpořených organizací, příklady dobré praxe:
Obecně prospěšná společnost ze středočeského kraje, poskytující ucelený systém
zdravotních a sociálních služeb zaměstnávající OZP a osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Díky vstupu do projektu si zajistila profinancování nákupu surovin s množstevní
slevou do terapeutické truhlářské dílny. Mikrofinančním investorem, který sám sebe uvedl
„do uvozovek“ je charitativní řád lazariánů, jehož cílem je pomáhat. Na základě svých
celosvětových zkušeností však preferují pomoc, kde obdarovaný získá kromě
poskytnutého kapitálu - i pomoc „jak chytat ryby“.
Půjčovna kostýmů a šálů z Českých Budějovic, která zaměstnává přes 50% zdravotně
handicapovaných osob, měla dlouhý čas v plánu rozšířit sortiment půjčovny o oblečení a
doplňky od českých návrhářů. V ČR působí řada mladých kostýmních výtvarníků,
vytvářejících oděvní modely, jež jsou vysoce originální a zároveň běžně nositelné. Možnost
získání mikroúvěru pomohla rozšířit sortiment půjčovny o tyto modely a tím následně
umožnila zvýšit i počet zákazníků. Využívání jedné věci více lidmi, je nejen ekologickým
počinem, ale v současné době módním trendem.
Baletní škola Zlín, spolupracující s dalšími kulturními organizacemi ve městě, se společně
s přilehlými obcemi a ZŠ rozhodla otevřít pravidelné hodiny baletu a společenského chování
pro děti od předškolního věku až po první stupeň ZŠ. Vstupem do projektu „MikroFin“ našla
baletní škola místního investora a mohla tak rozšířit svou činnost. Navýšila počet lektorů a
vytvořením nového pracovního místa pro mladou obyvatelku Domu na půli cesty, která
kromě práce dochází do rekvalifikačního kurzu. Místní investor plně využívá společenského
kreditu.
Generální ředitelka partnera projektu, Bankovního institutu vysoké školy, Dr. Martina
Mannová k projektu Šance pro rozvoj dodává: „Je pravděpodobné, že stejně jako si dnes
neumíme představit koupi bytu bez hypotéky, k sociálním podnikům i podpoře zaměstnanosti
v budoucnosti bude neodmyslitelně patřit právě mikrofinancování.“
__________________________________________________________________________
TZ ke konferenci Mikrofinancování pořádané v rámci projektu "Šance pro rozvoj", reg. č.
CZ.1.04/3.1.02/D7.00005, financovaného z prostředku Evropského sociálního fondu.
Společnost OCCASIO, ve spolupráci s Bankovním institutem, pilotuje projekt, jehož cílem je
propojení žadatelů o úvěr z řad sociálních firem a mikropodnikatelů s poskytovateli kapitálu
(filantropové, banky, firemní CSR). Hlavním odborným garantem projektu je Doc. Pavel
Mertlík, exministr financí, který si vytkl za cíl napomoci rozvoji mikrofinancování v ČR věcně i
metodicky.
__________________________________________________________________________
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