FBN NextGen - да бъдеш сред съмишленици!
Преди 10 години се роди младежката организация на "Сдружение на
фамилния бизнес - България" - една необходима стъпка за
поколението, следващо настоящите лидери на семейни компании в
България. През 2010 година редица авторитетни компании вече бяха
част от структурата на FBN и изграждаха с общи усилия все посплотената общност. И защото сред най-значимите ценности на FBN
е подкрепата за следващото поколение, създаването на спокойна и
ползотворна среда за него беше от първостепенно значение.
Общност на доверие и взаимно разбиране се постига на първо място
със споделено време и преживявания, чрез обмен на мнения и опит.
Затова все още младата FBN NxG постави фокус на редовните
срещи на организацията, които да позволят на всички млади
участници да обединяват сили и да създават почвата за бъдещото
развитие на общността.
С времето FBN NxG се разрасна и откри отлични и проактивни
участници за своите редици. Всеки един от тях има своя значим
принос, защото в младежкото сдружение няма място за бездействие.
Неслучайно ние - ”некстджените”, се възприемаме като
съмишленици - млади хора с обща мисия, но и със сходен начин на
мислене. В FBN NextGen проактивността и полезността вървят ръка
за ръка със забавлението. Развиваме проекти, които имат
положителен отпечатък върху живота на обществото, докато
прекарваме времето си приятно - заедно.

Лидерско развитие и здравословна доза
бизнес мъдрост
FBN NxG е общност на личностите, които вече оформят бъдещето на
семейните компании члeнове на FBN. Обединява ни желанието да се
развиваме и да се превърнем в уверени лидери, за да продължим да
развиваме това, което предишните поколения са започнали.
Затова за всички членове на FBN NxG допълнителното обучение и
практическият опит са от изключително високо значение. Всъщност
непрестанният процес на учене е резултат на първо място от обмена
на опит и знания между участниците в FBN и останалите членове на
Next Generation. Специално подбрани обучения са важна част от
живота на общността. FBN NxG издига на следващото ниво
възможността за получаване на практически опит в реална среда и с
мисъл за индивидуалното развитие на всеки от членовете.
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Определихме своите посоки на действие
През последните няколко години осъществихме проекти, които
поставиха стабилни основи за FBN NxG и развитието ни като
организация от хора с висока ангажираност. Образованието,
устойчивото развитие в контекста на семейния бизнес и
предизвикателствата при участие в семейните компании се очертаха
като нашите приоритетни теми.
Дейностите излязоха извън колектива на FBN NxG - от името на
организацията осъществихме срещи със студенти по темите на
семейния бизнес и предприемачеството. Изградихме я като
организация, вярваща в менторството и ценността на предаването на
опит между поколенията.

Локални и международни срещи… и е време
да сме домакини
FBN NxG е млада организация на млади хора, но определено имахме
време да изградим любимата си традиция - редовните срещи на
общността. Те са сборният пункт на поколението и дават възможност
да се съберем и да преживеем паметни моменти, да открием подкрепа
и да направим още по-здрава мрежата от съмишленици.
През 2021 година ни очаква сериозно предизвикателство. След
оспорвана битка спечелихме домакинството на 16-ата световна среща
на NxG. Тази победа постави началото на проекта, който ще
представи облика на българската общност пред международните
участници в организацията.

Трайни приятелства
Никоя организация или сдружение не може да обещае нови
приятели. Но е почти невъзможно да не се появят такива, когато на
едно място се съберат млади хора с близка ценностна система за
съхранение на семейството, които работят заедно по ползотворни
проекти и са изправени пред сходни въпроси. Кое е мястото на всеки
от нас в семейния бизнес и как да оставим своя отпечатък?
В FBN NextGen не вярваме в лесните решения от днес за утре. С
постоянен труд и последователни резултати изграждаме среда на
опознаване и взаимно доверие чрез участие в проекти и редовни
срещи на членовете - както самостоятелно, така и в по-широката
среда на FBN-България. Това превръща FBN NxG не толкова в строга
организация, колкото в една устойчива и сплотена среда на другари.
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В бъдеще ни очаква това, което създаваме сега
Със силната подкрепа на FBN, в последните 10 години FBN NеxtGen
порасна и се разви. Вече установихме ценностите си и най-важните
за нас посоки на развитие, изградихме устойчива мрежа от истински
съмишленици. Проведохме и участвахме в локални и международни
срещи както на FBN NextGen, така и в по-широките рамки на FBN
Bulgaria.

Менторство по мярка
Нещо повече от подготовка и обучение на младите поколения за
пълноценно и градивно участие в семейния бизнес. Сред главните
ценности на FBN NxG е създаването на среда на обмен на опит, която
да подпомага дългосрочното развитие на младото поколение на FBN.
Затова организацията гради културата на менторство с мисъл за
индивидуалните потребности и интереси на всеки един от членовете.
Защото всеки един от нас е различен, но всички вярваме в ролята на
младото поколение в семейните компании и обществото.
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Международна среща на FBN NextGen
Макар че вече сме едно структурирано и добре изградено сдружение
от млади хора в бизнеса, имаме още пространство да растем.
Предстои ни подсилване на връзките на FBN NextGen Bulgaria с
другите международни звена. Международната среща на FBN
NextGen, която ще се проведе в България през 2021, ще даде отлична
възможност да представим както българското звено, така и България
така, както я виждаме ние.

Все по-стабилна общност
Достъпът на нови компании и личности в FBN и FBN Next Generation
се извършва по високи критерии и ние знаем, че новите членове
вярват и живеят с ценностите на организацията. Затова се стремим
към увеличаване на броя членове на FBN NxG, което да повиши още
повече ангажираността за осъществяване на целите и проектите на
дружеството. Наред с това, затвърждаването на комуникацията с
международните клонове на организацията е цел, по която упорито
работим.

Опазване на наследството на България
В FBN NxG вярваме, че предаваните опит, информация и ценности от
поколение на поколение стават все по-важни с времето и тяхното
съхранение е задача на всеки човек. Затова развиваме програми за
опазване на ценности от националното и културното наследство на
страната ни - за да останат те непокътнати за следващите поколения,
вместо да станат само спомен.

Среда за идеите на младото поколение
Наред със своите дългосрочни цели, FBN NxG остава преди всичко
пространство за общуване между млади хора с общи идеи и ценности.
Next Generation е колектив, където млади хора споделят своите идеи,
намират подкрепа и разбиране в осъществяването им. С подкрепа от
другарите идеите изглеждат по-осъществими, а със съвет от поопитното поколение резултатите са устойчиви и дългосрочни.

Вече сме на 10!
Помните ли десетия си рожден ден? Втората цифра имаше значение!
Отдавна вече не сме малки деца, но в FBN NextGen знаем едно нещо
със сигурност - винаги ще има посока, в която да растем.
Поздравяваме всички, които са част от общността и вярват в мисията
ни! Да продължаваме смело напред, да изграждаме доверие помежду
си и да приемаме новите членове, мислещи за бъдещето, с отворени
обятия!
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Нека и занапред поддържаме подкрепящата среда, която ни
позволява да изразяваме идеите си, да черпим опит от най-опитните
личности в бизнеса и да се развиваме като хора. Уникалността на
всеки един от нас прави FBN NextGen пространство на свобода,
споделени идеи и проекти, което не съществува никъде другаде.

Намери своето място - стани част от NextGen
Сигурни сме - лидерите на много семейни компании ценят
събеседници, с които се разбират с една дума. Същото важи и за
следващото поколение, което ще поеме отговорността за компанията.
Вече десета поредна година FBN NextGen внимателно създава среда, в
която младото поколение може да почерпи опит директно от найуспешните лидери в семейния бизнес. За да намерят младите
правилното място за своята личност и умения в компанията и да
създадат приятелства за цял живот.
Ако бихте искали вие и компанията ви да станете част от FBN и FBN
NextGen, посетете нашия сайт: www.fbn.bg
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