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Каква е Вашата лична мотивация за участие?
Участието ми в Студентския съвет при Софийски
университет и в НПСС ме мотивира да взема участие в
подобна конференция, която ще зададе посоката на
развитие на младежките политики, които да бъдат
провеждани както на локално ниво в отделните
университети така и на национално ниво. Това би
спомогнало за уеднаквяване на процесите и позициите,
които младежката общност ще провежда за в бъдеще и
обединяването й зад една и съща визия за развитие и
ценности.

Моля, изразете позицията си по темата.

Кое

би

Ви

мотивирало

да

се

реализирате

професионално в България?
Развитието в България за мен лично е едно бяло
платно, върху което може да се твори на воля, което би
ми дало възможност да разгърна идеите и визиите си в
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различи сфери. Желанието ми е да спомогна за
развитието

на

социалната

политика

и

по-скоро

обвързването на младежката общност с бизнес сектора и
възможността й да влияе на процеси на национално ниво.

Бихте ли избрали професионална реализация извън
страната и какви биха били мотивите за това?
Бих избрала да се реализирам за кратко извън България
с цел да придобия компетенции и опит, които да мога да
приложа на национално ниво.

Как възможностите за свободно движение, мерките за
насърчаване на мобилността и програмите за работа и
обучение в страната и в чужбина влияят върху избора
Ви?
Мобилността, която Европейския съюз предоставя на
младите хора е невероятна и лично я смятам за голяма
възможност за всеки да придобие много знания и опит на
международни ниво, които винаги могат да бъдат в
голяма помощ на местно ниво.
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Как да подготвим качествен човешки капитал, който
да

гарантира

икономически

растеж,

стабилна

държавност и социална сигурност?
o Как виждате ролята на ранното детско развитие?
Огромна е ролята на образование в ранна детска
възраст, която аз лично виждам като много понеформална, иновативна и лесна за разбиране и достъп
за децата. От друга страна, родителите трябва да бъдат
въвлечени сериозно в ранното развитие на децата и да
работят активно с ръководителите в детски градини и
училища.

o Учене през целия живот – необходимо ли е и
защо?
Задължително е. Обществото е постоянно променящо,
както и неговите нужди и посоки на развитие именно за
това знанието за съвременното развитие на всяка
общност е важно, за да участва активно в него.

4

Имате ли предишен опит в областта? Моля,
опишете.
Участвала съм като координатор на социални
проекти свързани с възрастни хора, участие в позициите
на Студентски съвет при Софийски университет.
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