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Като активен гражданин на Република България искам да изкажа
моето мнение за подобряване на професионалната реализация в страната.
Съгласно въпросите от анкетата, мен би ме мотивирало осигуряването на
добри условия на работното място. Бих избрала професионална
реализация извън страната, ако ми бъде предоставена възможността да се
развивам професионално.
Според мен, възможностите за свободно движение и мерките за
насърчаване на мобилност са нужни на всеки европейски гражданин,
което е целта на Европейския съюз – свободна Европа.
Едни от основните очаквания, които имам за реализация в България са:
1. Осигуряване на по висок стандарт, чрез повишаване на минималната
работна заплата в страната.
2. Учебните заведения трябва да предлагат актуално образование,
съобразено с европейските изисквания и норми.
3. Да има ясна регулация на бизнеса.
4. Местните власти да осигуряват средства за градоизграждане.
Семейството ми и приятелите ми също да получат добра
реализация.
5. Смятам, че при добра организация и подкрепа от местната власт,
младежките организации могат да подпомогнат развитието в
България.
Според мен активното гражданство играе голяма роля за развитие на
обществото. За всеки активен гражданин е важно да участва във всички
избори.

Аз, като специалист по трудова медицина и медицинска хигиена мога на
работното си място да предложа професионализъм и желание за
развитие.
Една от
политиките на равните
възможности,
според мен е
законодателната власт да изпълнява законите си стриктно сред всички. Аз
подкрепям принципа на солидарност към обществото и уязвимите групи.
Защото това е част от политиката на равните възможности.
За подготовка на качествен човешки капитал, който да гарантира
икономически растеж, стабилна държавност и социална сигурност, трябва
да се създадат политики за насърчаване на образованието, както и
предоставяне на добра реализация и адекватно заплащане. Също така,
ролята на ранното детско развитие е много важна за бъдещия
икономически растеж на държавата. Също така трябва да се наблегне
стимулирането на употребата и посещение в детските градини .
Проучванията сочат, че посещението на една година в детска градина е
равна на четири години задържане на децата в училище, което намалява
риска за отпадането на деца от образователна система.
Изключително важно е да се подобри връзката на образованието с
пазара на труда, с цел реализация на младите кадри, което ще доведе до
икономически растеж за страната в дългосрочен план. Тук е важно да се
отбележи, че стремежът, към учене и развитие трябва да бъде постоянен,
но той трябва да корелира с реализацията.

