Уважаема госпожо Дамянова,
Уважаема госпожо Фандъкова,
Уважаеми колеги, партньори и организатори,

С настоящето писмо ние от
Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България, макар и индиректно, бихме искали да изразим своята
подкрепа за провеждането на диалог между бизнеса и образователните институции в
страната. Специална благодарност изказваме на организаторите на форума „Бизнесът
и образованието – инвестиция за бъдещето на София“, затова, че дават гласност на
една тази ключова за развитието на българското общество тема, събирайки различните
обществени гледни точки.
Знаете, че един от основните проблеми, с които бизнесът се сблъсква при
реализацията на своите планове за бъдещо развитие и растеж е подсигуряването на
човешки капитал. От своя страна бизнесът влага съществени ресурси в програми за
развитие на професионалните и личности умения на своите служители. И колкото и
клиширано да звучи, човешкият ресурс действително е най-големият актив на всеки
един бизнес!
Затова за всички компании, опериращи в страната, е от ключово значение
българската образователна система да „захранва“ с качествени човешки ресурси
икономиката, като изграждането на един професионалист, разбира се, трябва да
започне още от учебната скамейка. Знанията и уменията, които се придобиват в
училище, са фундаментът, върху който ние, представителите на бизнеса, следва да
надграждаме. А, учебните заведения трябва да бъдат повече от институции, защото те
не само обучават, а следва да изграждат модерен светоглед, да развиват творческо
мислене и да възпитават характер!
Сами виждате, че повечето големи компании в България ежегодно приемат и
обучават студенти по различни програми. Расте броят на професионалистите започнали
кариерния си път като стажанти. Всяка година в почти всички големи градове в страната
се организират кариерни форуми, на които студентите имат възможност да срещнат
бизнеса.
Всичко това за нас е индикация, че вървим в правилната посока. Но и разбира се,
знаем, че има още много какво да се направи! Знаем и че очакванията към бизнеса са
огромни, но за да отговорим на тях ни трябва много по-целенасочена и стабилна
подкрепа от образователните институции.

В тази връзка, изразявайки гласът на българския бизнес, КРИБ застава зад всяка
инвестиция, целяща изграждането на модерно, адекватно образование, отговарящо на
най-добрите световни стандарти. Ние казваме „да“ на всяка възможност за комуникация
между студенти и вече реализирали се професионалисти, винаги сме готови да
осигурим достъп до „ноу-хау“, да дадем шанс за кариерен старт на младото поколение
на България.
Така, водени от идеята, че диалогът между бизнеса и образованието е
инвестиция не само за развитието на София, а на страната ни като цяло, ние сме готови
да подкрепим всяко начинание за изграждане на стабилна връзка между учебните
заведения и компаниите.
Можете да разчитате на нас и в бъдеще!

С уважение,

Димитър Димитров
Зам. Председател
КРИБ

