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Кое

би

Ви

мотивирало

да

се

реализирате

професионално в България?
Мотивацията ми да се реализирам в България, е че тук
е моето семейство и приятелите ми. Тук съм израснала
и много ми се ще нещата да се променят към по-добро.

Бихте ли избрали професионална реализация извън
страната и какви биха били мотивите за това?
Професионалната реализация извън страна все още ме
блазни поради няколко фактора:
1.По-добри условия на труд
-ясна и точна работна позиция
-работен график (както е по закон )
-стимулиране на покачване степента на квалификация
2.По- добра социална политика
-предоставят се жилища
-предоставят се социални помощи
-децата посещават допълнителни занимания безплатно
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За да изберете реализация в България, какви са
очакванията Ви от страна на държавата и институциите,
учебните заведения, бизнеса, семейството, приятелите,
НПО и т.н.?
Стимулирането

на

реализацията

в

България

е

обвързано с много очаквания. Държавата и институциите
трябва да работят съвместно и да имат система, която да
свързва всички звена. Учебните заведения от своя страна
да имат качествен контрол и да се преразгледат някой
схеми на обучение. Учителите да не третират всички
ученици по един същ начин. Да се намери различен
подход към всяко дете и родителите му да бъдат в
течение със случващото се с него. Да има връзка между
училищата и Социални грижи, за да може да се
осъществява реален контрол на получаващите помощи.
По отношение на бизнеса трябва да има контрол на
няколко порочни практики. Една от които е да взима една
заплата, а да те осигуряват на по-ниска, или въобще да
нямаш договор. Друга практика е че си на една позиция, а
всъщност изпълняваш още няколко. Обявен си на един
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график за пред институциите, а всъщност е съвсем
различен.
Семейството и приятелите могат да имат отношение
освен като морална подкрепа и като някакъв вид
препоръка пред свой познат, който има нужда от подобен
кадър. За съжаление в България все още има практика да
се назначават хора като поставени лица от други хора или
така наречените протежета. Те заемат дадена позиция не
заради познания, опит или образование, а заради
роднински и приятелски връзки.

Какво

според

Вас

представлява

активното

гражданство? Как виждате приноса си за развитие на
работното Ви място; града, в който живеете; и страната
като цяло?
Активно гражданство според мен е да се следят
събитията в страната и да се има ясна позиция за
случващото се. За развитие на такова гражданство
смятам, че трябва да се започне от най-малките неща.
Трябва да се сигнализира на съответните органи дори и за
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изгоряла крушка на уличният стълб пред блока и
съответно да се изиска ответна реакция.

Как да подготвим качествен човешки капитал, който
да

гарантира

икономически

растеж,

стабилна

държавност и социална сигурност?
Качественият човешки капитал трябва да се подготвя
още от детската градина. Още в най-ранна детска възраст
на децата трябва да се помогне да развият чувство за
справедливост и да бъде обяснявано кое е редно и кое
не. Децата трябва да бъдат третирани според различните
си потребности. Не бива да се слагат под общ знаменател
и да се изисква да бъдат еднакви. Учебните заведения
трябва да бъдат в крак с новите технологии и съответно,
при нужда да се въвеждат и нови предмети за изучаване.
По този начин завършващите ще бъдат работоспособни и
в крак с новостите в конкретната област.
Живеем в динамичен свят и всеки ден нещо се
променя, което налага ученето на нови неща през целия
ни

живот.

Това

ни

дава

възможност

да

бъдем
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конкурентни

и

съответно

да

се

развиваме

професионално.
Съвместяването на личния и професионалния живот
е сложна схема, за съжаление баланса винаги се измества
към едното или другото. Моят личен опит ме е научил, че
ако се работи в една позитивна атмосфера и има
колегиално отношение нещата си идват по местата.
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