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>> Посланик Байърли поздрави най-добрите ромски предприемачи за 2007 г.
Посланик Байърли връчи награди на най-успешните
ромски предприемачи за 2007 г. на 26 февруари в
Пазарджик на церемония, организирана в рамките на
програмата за микрокредитиране на ромски предприемачи
на Американската агенция за международно развитие.

Посланик Байърли и М. Фриц, Директор на
USAID в България награждават Лилия
Димитрова, най-добрата ромска
предприемачка за 2007 г.

На церемонията бяха наградени победителите в
националния конкурс, организиран сред ромските
предприемачи, ползвали микрокредит. Сред критериите за
участие в конкурса бяха: изискването участниците да имат
регистриран бизнес, да представят документ за платени
данъци и други задържения към държавата, да покриват
редовно задълженията си по кредита, бизнесът им да носи
полза и да е от значение за местната общност, както и
препоръка от кредитния инспектор. Наградите бяха
връчени на бизнес дама от София, която използвала
кредитите за разширяване на своя фризьорски салон и на
двама бизнесмени от Разград и Пазарджик за успеха им в
оглеждането на животни, земеделие и търговия.

Целта на 20-месечната програма на USAID, на стойност от
1.1 млн. долара, която се изпълнява от американската неправителствена организация CRS в
партньорство с местните микрокредитиращи институции Устои и Микрофонд, е да осигури
възможност за микрокредитиране в избрани ромски общности и да представи образа на ромския
предприемач. Програмата за микрокредитиране допълва традиционните дейности на местните
организации и използва създадената система от клонове, за да осигури кредитирането на
малцинствата с минимални административни разходи. Програмата е една от последните,
финансирани от USAID в България и през последните 17 месеца е осигурила микрокредити на
стойност ат над 1 млн. долара на 611 индивидуални предприемача и групи от общности с етнически
малцинства в неравностойно положение.

>> USAID помага да се спаси гората в Стара Загора
Приемната организация на USAID - Обществена фондация –
Стара Загора, събра над 23, 500 лв. за инициативата ”Да спасим
гората”, като USAID ще удвои тази сума. Съвместната
инициатива, започнала в края на 2007 г. ще осигури залесяването
на 100 дка гора, изгоряла по време на пожарите и ще отбележи
закриването на програмите на USAID. Световноизвестната
българска тенисистка Магдалена Малеева, патрон на портала
www.gorichka.bg, участва в тази инициатива. По подобен начин
USAID ще подпомогне възстановяването на горите близо до
Чепеларе в Родопите, парнирайки си с местните обществени
фондации.
USAID лансира идеята за обществените фондации в България
от 2001 г. Десет фондации работят с наша помощ за развитието
на общностите, стимулирайки филантропията на местно ниво за
подпомагане на нуждите на общността.

Магдалена Малеева, бивша Топ 5 на
България по тенис обявява дарението от
3000 лв. направено от природозащитниците
от www.gorichka.bg
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>> USAID обучава социални работници за борба с трафика на хора
Международната организация по миграция (МОМ) и USAID организираха на 21-22 февруари
обучение за борба с трафика на хора, предназначено за социални работници от северната част на
страната. Обучението във Велико Търново беше официално открито от г-н Джийн Гибсън, Директор
на демократичните програми на USAID, г-жа Илияна Дерилова, Директор на МОМ и г-н Румен
Георгиев, Зам.–директор на Националната следствена служба и член на Националната комисия по
анти-трафик на хора. В речта си г-н Гибсън подчерта значението на работата в различните региони
на страната и ролята на социалните работници в борбата с трафика на хора и ресоциализирането
на жертвите на трафик в обществото. Община Велико Търново подкрепи инициативата и с гордост
представи новия кризисен център за деца - жертви на трафик в с. Балван. Кризисният център
дължи успеха си на подкрепата на местните институции и на активната работа на представителите
на неправителствената организация „Св. Иван Рилски”.

Децата, жертви на
трафик, вече могат да
бъдат спокойни, че има
кой да се погрижи за
тях в кризисния център
в с. Балван.

>> Агенцията по вписванията се среща с журналисти
Програмата на USAID за техническа помощ за Агенцията по вписванията (АВ) организира на 16
февруари среща на представители на българските медии и АВ. Участниците в срещата обсъдиха
първите месеци от работата на новия търговски регистър на страната, въведен с помощта на
USAID. Експерти от АВ отговориха на много въпроси относно трудностите, които бизнесът среща
при използване на новата система и направиха интерактивна демонстрация на онлайн процедурата
за подаване на молби за регистрация. Двете основни послания на срещата бяха необходимостта от
промяна на Закона за вписванията с цел да се улесни процеса и насърчаването на потребителите
да използват възможностите на системата за електронна регистрация, вместо да се редят на
опашка пред офисите на АВ.
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>> Нови постери на USAID ще бъдат символ на партньорството между България
и САЩ.
USAID подготви серия от постери, които да отбележат закриването на програмите на мисията
в България и да служат за визуален символ на постиженията и наследството на американската
помощ в страната. Три тематични и осем специфични за програмите на USAID постера бяха
създадени от Римембранд, рекламната агенция, която създаде ТВ, радио, печатни и интернет
реклами през есента на 2007 г., за да популяризира дейността на USAID в страната. Постерите
ще бъдат разпространени сред партньорите и организациите, с които Агенцията е работила и ще
бъдат представени на редица публични събтия.

USAID каза „довиждане”на още трима
ценни колеги
Миналата седмица казахме «довиждане на още три незаменими колеги и им желаем
късмет и успех в бъдеще. Райна Димитрова (rdimitrova@kpmg.com) ще работи в сферата на
човешки ресурси в KPMG, Адела Делчева (Adela7@gmail.com) ще работи за SKE
Group/U.S. Government Services, а Светозара Петкова (svetozarapetkova@gmail.com) ще
продължи да работи в сферата на върховенството на закона като консултант. Късмет, дами!
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