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Нова образователна инициатива
насърчава младежката активност

С лекцията „Защо има 
бъдеще в България?“ 
през ноември миналата 
година беше поставено 
началото на поредица 

събития от новата образователна 
инициатива „Аз и моят успех“. Тя 
цели да насърчи младежката актив-
ност и си поставя амбициозната за-
дача да спомогне за намаляването  
на броя на демотивираните българи. 
Според последните данни, хората, 
които не учат и не работят набро-
яват 300 000 души.  Те са най-вече 
млади хора до 29 години, със средно 
образование, които се издържат от 
доходите на семейството си.

По време на събитието „Защо има 
бъдеще в България?“ бяха  разгледа-
ни кои са основните причини, които 
пречат на младите хора да се разви-
ват успешно у нас, с какви фактори е 
свързано заминаването им в чужби-
на и какви са перспективите за реа-
лизация в страната ни. 

Основоположник и лектор на 
първото събитие е Венелин Добрев. 
През 2013 г. той стартира и иници-
ативата „Младите успели българи“. 
През 2014-та година започва ра-
бота по свой стартъп проект – ту-

ристическо мобилно приложение 
Alternatrip, с чийто екип печелят 
наградата на публиката на Startup 
Weekend Varna 2014. В продължение 
на 2 години е мениджър на една от 
най-активните младежки органи-
зации във Варна, където реализира 
над 150 безплатни събития за уче-
ници и студенти. В началото на 2016 
г. се връща в родния си град Стара 
Загора, в които работи като експерт 
по международни програми и про-
екти в „Агенция за регионално ико-
номическо развитие“. Организира 
изданието  на Europe Code Week за 
Стара Загора и редица безплатни 
събития, на които специалисти спо-
делят своя опит с млади хора в раз-
лични области.

На голям интерес се радваше и 
второто събитие от инициатива-
та, наименовано  „Българин да се 
наричам_____е за мен?“, като се очаква 
възходящата тенденция да продъл-
жи с лекцията „Първи стъпки в пре-
дприемачеството“, което се проведе 
на 27.02 в Стара Загора.

„Аз и моят успех“ е образователна 
инициатива за мотивация и лично-
стно развитие на ученици и от друга 
страна на младежи, които са в нерав-

ностойно положение. Целта е чрез 
физически събития за мотивация и 
личностно развитие (лекции, инте-
рактивни работилници) и онлайн 
такива (достъпни и за по-широ-
ка аудитория), младежите да имат 
мотивацията да се възползват от 
всички възможности, които са на 
разположение пред тях в 21-ви век – 
обучителни курсове, квалификации, 
стипендии, работни места, стажове 
и дори инициативи за насърчаване 
на собствен бизнес. В рамките на 
инициативата ще бъдат осъщест-
вявани разговори онлайн за цялата 
страна с популярни личности, които 
ще говорят по теми за мотивация и 
личностно развитие. В отделна ру-
брика ще се правят видео разговори 
с изявени учители, които дават своя 
принос в изграждането на ученици-
те като успешни личности.  

Ако харесвате идеята на ини-
циативата, можете да я подкре-
пите в специално създадената 
кампания в Patreon: patreon.com/
meandmysuccess. Ако имате желание 
да получите повече информация за 
инициативата, можете да го напра-
вите, като се свържете с екипа през 
редакцията на списанието.  ◆
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