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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi
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Spotlight for students

Отговори на следните въпроси, 
като се базираш на качествата, 
уменията и възможностите, 
които смяташ, че притежаваш. 
Бъди честен пред себе си, за да по-
лучиш реална представа за лидер-
ските си умения. Съветваме те да 
не променяш отговорите си, щом 
веднъж си ги записал. Благодарим 
ти за участието!

А) Имам влияние над околните.
Б) Самодисциплиниран/-на съм.
В) Постигам високи резултати в 
начинанията си.
Г) Демонстрирам добри комуника-
тивни умения.
Д) Находчив/-а съм.
Е) Не се примирявам със ста-
туквото.
Ж) Гледам на нещата мащабно.
З) Издържам на стрес.

И) Настроен/-а съм позитивно.
Й) Умея да разбирам хората.
К) Не се влияя от лични проблеми.
Л) Стремя се да поемам отговор-
ност за работата на екипа.
М) Не се ядосвам и не съм избух-
лив/-а.
Н) Стремя се да променям не-
щата, които не харесвам.
О) Честен/-на съм.
П) Имам силно изразени нрав-

Инструкции: Запиши на лист или калкулатор числата, които отгова-
рят на честотата, с която проявяваш следните характеристики, и след 
това сумирай отговорите си, за да определиш лидерските си умения.

Време за решаване: 5 минути

Тествай лидерските си умения
Адаптиран тест по книгата на Джон Максуел
“Изграждай лидерите около себе си” (1995)
Превод: Джоана Дахабре

Скала

0 - Никога 1 - Рядко 2 - Понякога 3 - Често 4 - Винаги
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ствени ценности.
Р) Предвиждам развоя на събити-
ята.
С) Възприеман/-а съм като лидер 
от околните.
Т) Желая да уча нови неща.
У) Харизматичен/-на съм.
Ф) Имам реална преценка за себе си.
Ц) Обичам да помагам на другите.
Ш) Справям се с трудностите.
Щ) Помагам на другите да от-
крият лидера в себе си.
Ц) Самоинициативен/-на съм.

Скала за оценяване:
При анализирането на лидер-

ския си потенциал обърни внима-
ние на самите характеристики, а 
не толкова на точките, с които си 
се оценил. При различните скали, 
точките могат да варират, но са-
мите лидерски умения са сходни. 
Това е нашата скала за оценяване, 
която да ти помогне при анализи-
рането на резултата ти:

Брой точки Название Пояснение

90 - 100 Истински лидер

Поздравления! Вече имаш изградени ли-
дерски умения и умееш да координираш ра-
ботата на екипа си. Време е да се превър-
неш в ментор на други добри лидери.

80 - 89 Добър лидер

Страхотно! Показваш завидно висок ре-
зултат, но имаш още какво да научиш. 
Продължавай да развиваш уменията си и да 
помагаш на другите.

70 - 79 Изгряващ лидер

Браво! Положил си основите на лидер-
ските си умения, но трябва да се фокусираш 
над усъвършенстването им. В този брой на 
списанието ще откриеш много полезни ста-
тии и материали по темата.

60 - 69 Потенциален лидер

Имаш потенциал някой ден да се превър-
неш в истински лидер, но трябва здраво да 
се потрудиш. Ако не знаеш от къде да за-
почнеш, прочети статиите по темата в 
този брой.

< 60 Бъдещ лидер

Ако искаш да си лидер, няма какво да те 
спре. Този резултат не трябва да те от-
чайва, а напротив – трябва да те мотивира 
да го подобриш с времето. Така би подходил 
един истински лидер.
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“Добрият лидер има уникални 
свои качества, които развива в 
себе си и помага на другите да 
открият своите такива и да ги 
развият.” – Мария Делева

Някои хора смятат, че вели-
ките водачи се раждат такива. 
Моето мнение обаче е, че харак-
терът се изгражда с времето. 
Ние, също както света, се про-
меняме непрестанно, било то за-
ради среща с нов човек, който ни е 
вдъхновил да пробваме нещо ново, 
или просто защото сме преот-
крили стар интерес. Промяната е 
хубава и точно тя е причината за 
появата на знаменити личности. 
Тогава как е възможно някой да е 
роден лидер? Ами, да, не е. Затова 
от тук могат да възникнат след-
ните питания: как точно да стана 
лидер и по-точно как да открия 
лидера в себе си? Ако се интере-
сувате от отговорите на тези 
въпроси, значи сте попаднали на 
точната статия. 

Много голяма част от обще-
ството все още има тясно раз-
биране за това какво всъщност е 
лидерството. Когато човек каже 
“лидер”, хората си представят ге-
нерал, президент или премиер и 
тъй като им се струва непости-
жимо, те моментално отхвър-
лят възможността самите те да 
бъдат такива. Лидерството не 
започва и не завършва на самия 
връх – всяка малка стъпка е важна, 
а понякога дори най-минималис-
тичният детайл може да се окаже 
решаващ. 

Управлението в повечето слу-
чаи не е лесно. Но мисълта за про-
вал не трябва да ни спира, защото 
всеки един от нас има потен-
циал да бъде лидер всеки ден. 
Един прекрасен образец е тази ис-
тория написана от Дейл Карнеги: 

“Чарлз Шваб получава заплата 
от 1 милион долара годишно в 
стоманодобивния бизнес и той ми 
каза, че му е платена тази огро-
мна сума пари до голяма степен 
поради способността му да се 
разбира с хората. Може ли да си 
представите? Един ден по обяд 
Шваб се разхождал през една от 
стоманодобивните си фабрики, 
когато се натъкнал на група 
мъже, пушещи точно под табела 
с надпис “Пушенето забранено!”. 
Сигурно предполагате, че посо-
чил знака и казал: “Не можете ли 
да четете?” Абсолютно не, не и 
този специалист в човешките 
отношения. Г-н Шваб разговарял с 
мъжете най-приятелски и не спо-
менал и дума за факта, че пушели 

Лидерът в мен: как 
да го открия?
Текст: Венеция Захариева
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точно под табелата. Най-накрая 
им подал няколко цигари и казал с 
усмивка на уста: “Бих оценил, мом-
чета, ако изпушите тези навън.” 
И това било всичко. Младежите 
били наясно, че Чарлз знаел за на-
рушеното правило и именно начи-
нът, по който той се отнесъл към 
тях, провокирало възхищението 
им. Господинът бил толкова учтив, 
че те от своя страна искали да се 
отнасят със същото уважение и 
към него.”

Всяка една професия изисква 
притежаване на определени ка-
чества. Преди да кандидатстваме 
за дадена позиция, първо проверя-
ваме критериите и условията на 
компанията, за да разберем дали 
сме подходящи за длъжността. 
Това означава, че за да си лидер, 
също е нужно да притежаваш 
определени качества, които 
трябва да потърсиш дълбоко 
в себе си. А ако се чудите какви 
точно са те, тук съм посочила две 
от най-важните:

1. Да си лидер означава да ми-
слиш по различен начин.

Великите хора не са станали 
велики, защото са били подобие на 
всички останали. Политици като 
Джордж Вашингтон, Ейбрахам 
Линкълн, Франклин Рузвелт са 
останали в историята поради 
факта, че са се осмелили да ми-
слят извън така наречената 
“кутия”. Един лидер е такъв, тъй 

като не го е страх да експери-
ментира. Запомнете, че нещата, 
които на пръв поглед изглеждат 
чудновати, всъщност може да се 
превърнат в гениални.

2. Екстремна отговорност
Ръководителят е като баща/

майка, само че в значително по-го-
лямо семейство. Той отговаря за 
екипа и от него се очаква да пла-
нира, осигури и задържи успеха, но 
и да намали рисковете от провал 
на мисията. 

Преди да се превърнете в лидер, 
трябва да знаете, че тази позиция 
не изисква да раздавате заповеди 
и да контролирате работниците 
си, а да ги мотивирате. Вашата 
най-важна цел трябва да бъде 
да превърнете събраната група 
хора в едно цяло. 

Никой не се е родил научен. 
Всеки човек прави грешки, за-
щото да си “перфeктен” е невъз-
можно.  Напротив, именно лошите 
моменти могат да се превърнат 
в огромен стимул и да ни поучат. 
Водачът е обикновен човек, но 
специалното в него е куража, 
готовността да премине през 
трудностите и накрая да фини-
шира първи.  

Лидерството до голяма сте-
пен е и въпрос на подход, така 
че ако смятате, че притежа-
вате необходимите качества и 
се припознавате в историята, не 
губете време, а поемете първата 
стъпка към голямата промяна. 
Лидерът във вас само чака да му 
дадете сигнал, за да се появи!

Източници:
• Делева, М. „Лидерът – ражда 
ли се или се изгражда?“ 
02.09.2017. mariadeleva.com. он-
лайн. 03.09.2021. https://www.
marideleva.com/roden-ili-izgraden/
• Карнеги, Д.  Лидерът в 
теб. 1993. “Pocket books".

https://www.marideleva.com/roden-ili-izgraden/
https://www.marideleva.com/roden-ili-izgraden/
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Симона Александрова е едно 
прекрасно, младо момиче, което 
е част от редакторския екип на 
нашето списание. Тя е студент 
по журналистика, но се занимава 
и с доброволчество и изкуство. 
Вместо да бъде интервюиращ, 
този път тя се съгласи да застане 
от другата страна – в ролята на 
интервюиран. Беше предизвика-
телство, но и прекрасна възмож-
ност да взема интервю с човек, 
който вече е запознат с тънкос-
тите на професията. Решението 
то да бъде точно с нея беше ин-
стинктивно, тъй като вярвах, че 

заради отдадеността си във всяка 
дейност, тя ще може да ни спо-
дели много. Какво разказва тя за 
специалността си, за списанието 
и каква роля играят изкуството 
и литературата в нейния живот, 
може да разберете в следващите 
редове. 

А: В момента си студент по 
журналистика и изкарваш стаж 
в БНР. Какво ти е дала избра-
ната от теб специалност в уни-
верситета? 

С: От известно време се за-
мислям дали журналистиката да е 
попрището, в което да се реализи-
рам впоследствие, но бих казала, че 
определено ми дава много, въпреки 
всички минуси, които има нашето 
образование. Когато започнах 
стажа в БНР, успях да изляза от 
комфортната си зона, да обогатя 
общата си култура и да комуники-
рам повече, което ми помогна да 
се развия и ми даде перспектива. 
Например направих репортаж за 
деня на целувката, в който бях 
включила анкети, разговори с ме-
дицинско лице, мои разсъждения 
и се получи като компилация от 
различни жанрове. Това беше и 
най-четеният материал за деня. 
За интервютата, които прове-
дох, трябваше доста подготовка. 
Едното беше за Мадара, преди 
Плиска и Преслав и всъщност там 
прочетох много по темата, за да 
мога да задам въпросите на човека 
срещу мен. Предварителната под-
готовка е много важна за един 
журналист.

Учениците говорят
Симона Александрова:
да бъдеш редактор, студент и книгохолик

Текст: Ася Стефанова



9

А: Как се чувстваш като 
част от екипа на списанието? 

С: В началото бях много при-
теснена как ще се развият не-
щата.  Колебаех се дали ще се 
впиша, дали ще съм максимално 
полезна на тези, на които давам 
обратна връзка, но впоследствие 
свикнах. Сега, когато виждам 
прогреса в определени текстове, 
това не просто ми доставя удо-
волствие, но и знам, че съм по-
могнала на човека да се надгради. 
Благодарение на списанието се 
срещам с млади хора и връзката 
с тях много ме мотивира. Когато 
видя младеж, който се занимава 
с много неща, но в същото време 
намира време да пише, да се раз-
вива, да учи езици и т.н., наистина 
се вдъхновявам.  Прекрасно е да 
съм част от екип, който успява 
да направи нещо, което не много 
хора в България постигат. Много 
съм благодарна за възможността. 

А: Новият брой на списа-
нието е на тема лидерство. 
Какви са най-важните качества 
за един лидер? 

С: Според мен най-важното 
за един лидер е да може да заеме 
ръководна позиция, да бъде добър 
координатор, да сплотява хората, 
да успее максимално добре да раз-
предели задачите. Той трябва да 
е свързващата точка, от която 
започва всичко. В същото време 
не бива да е човек, който просто 
командва и не прави нищо. Важно 
е да е отговорен, да влага мисъл в 
това, което прави, и да си върши 
работата. 

А: Би ли казала, че имаш ли-
дерски качества? 

С: Харесва ми да ръководя, но 
по-скоро се определям като човек, 
който повече допринася към екипа, 
когато върши някои от основните 
задачи. Не винаги успявам да ко-
ординирам хората около себе си и 
понякога напрежението ми идва 
в повече, защото когато искам 
нещо да се случи, то трябва да 
е перфектно. Натоварвам се, ко-
гато това не се получи по този 
начин.

А: Какви са най-силните ти 
качества според теб? 

С: Бих казала, че съм много 
упорита. Когато си поставя цел, я 
следвам докрай, защото вярвам, че 
по този начин се изграждам като 
човек. Ако не бях упорита, досега 
щях да съм се отказала и от списа-
нието. Имало е моменти, в които 
съм се разколебавала и съм се пи-
тала дали наистина има смисъл в 
това, което правя, но тогава про-
читам текст, който дори с малко 
се е подобрил и си казвам, че всъщ-
ност наистина си заслужава. Иска 
ми се да се науча да вярвам повече 
в себе си, защото често съм само-
критична. Опитвам се също така 
и да не се отказвам, защото преди, 
когато започвах нещо, бързо ми 
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омръзваше и го оставях. Докато 
сега например с испанския, всеки 
ден сядам и уча, макар и за кратко.

А: Как реши да започнеш с ис-
панския? 

С: Много време си казвах, че 
искам да знам още един език. Бях 
се ориентирала към други опции 
например турски,  шведски, ита-
лиански, но не ми се получаваше. 
Испански съм учила в училище 
и така или иначе имах базата и 
учебниците, затова реших да за-
почна с него. 

Първоначално ми беше много 
трудно, докато си създадох на-
вика. Започнах с Duоlingo, използ-
вах и безплатни сайтове за уп-
ражнения.  Гледах сериали, слушах 
подкасти. Нищо не разбирах в на-
чалото, но впоследствие започнах 
да се улавям как напредвам. 

Ученето на език е възможно и 
без учител, просто трябва повече 
труд и упоритост, както и отде-
ляне на достатъчно време. Освен 
това трябва да ти е интересно 
да го учиш – насила не става. 

А: А каква роля играе изку-
ството в твоя живот?

С: Когато рисувам, обикновено 
го правя за някого. Тоест мисля 
за някой конкретен човек и рису-
вам това, което ми напомня за 
него. Когато пиша, обикновено е 
след като се вдъхновя от нещо, 
например ако гледам някой филм 
или чета книга. Както се казва 
“Занаят се краде, не се дава”.

А: Знам, че си голям любител 
на литературата. Коя е люби-
мата ти книга? 

С: Почти всяка книга, която 
съм прочела, ме е докоснала и е 
променила възгледите ми за нещо, 
но любимата ми завинаги ще си 
остане „Гордост и предразсъ-
дъци“.  На 16 години я прочетох за 
първи път, но не я осмислих. След 
време я препрочетох и бях много 
впечатлена. Друга книга, която 

ме е докоснала, е “Вербувана” на 
Стефани Евгениева. Също така 
“21 урока за 21 век”, тъй като те 
кара да разсъждаваш над облика 
на света. Като цяло много харес-
вам английската класика. Чела съм 
доста от Джейн Остин – напри-
мер “Ема”, която също е подобна 
на “Гордост и предразсъдъци”, 
“Замъкът на шапкаря”, “Отнесени 
от вихъра” и “Джейн Еър”.  

А: Интересно ми е как се виж-
даш след 10 години? 

С: Представям си се като 
човек, занимаващ се основно със 
списанието. Искам да участвам 
и в доброволчески инициативи. 
Другата ми мечта е да имам из-
дателска къща, но за това ще ми 
трябва повече време. Представям 
си се щастлива, полезна и удо-
влетворена. 

А: За финал - какъв съвет би 
дала на читателите? 

С: Да преследват  мечтите 
си, да не се отказват, да търсят 
смисъла във всичко и да гледат на-
пред. Да запазят любопитството 
и борбеността си, да съумеят да 
намерят това, в което са най-до-
бри и да се занимават с него.
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Много от нас, учениците, те-
първа навлизаме в света на по-
расналите хора, което ни изправя 
пред нови предизвикателства. 
Подготвяме се за самостоятелен 
живот, може би дори си търсим 
собствено жилище, но преди това 
се нуждаем от доходи. За да имаме 
пари, ни трябва работа. Как биха 
ни одобрили за конкретна длъж-
ност? Чрез интервюта, добро 
първо впечатление, подходящи 
умения, но преди това едно добре 
структурирано CV. 

Този вид документ предста-
влява нашата професионална 
автобиография или в буквален 
превод от латински ,,история 
на живота‘‘. Звучи малко стряс-
кащо, обаче далеч не е така, осо-
бено когато вече сме писали мо-
тивационно писмо. Това ще ви се 
наложи, защото преди да се сдо-
бием с каквато и да е работа, ни 
трябва образование, а в много 
висши учебни заведения изискват 
точно този документ за канди-
датстване. 

На мен лично ми се е налагало да 
пиша и двете неща няколко пъти и 
смея да твърдя, че като почти с 
всичко, с практиката се постига 
съвършенството. Колкото повече 
CV-та и мотивационни писма пи-
шете, толкова по-удовлетворя-
ващи ще стават те. За да ви е по-
лесно, ще споделя с вас главните 
съвети и насоки, които помогнаха 
на мен:

1. CV
Има няколко неща, които за-

дължително трябва да присъст-
ват във вашия документ:

• Лична информация (име, те-
лефонен номер, имейл, местожи-
веене)

+ снимка
• Професионален опит (започ-

вате от последното работно 
място и завършете с първото)

  - със собствени думи обяс-
нете какво са представлявали 
предишните ви длъжности, ако 
сте имали такива

  - може да включите и добро-
волческите си дейности тук

  - не забравяйте постижени-
ята си

• Образование (отново в низхо-
дящ ред)

  - добавете различните кур-
сове и обучения, които сте посе-
щавали

• Чужди езици (ниво на писане, 
говорене и разбиране)

• Умения (социални, организа-
ционни, компютърни, артистични 
и т.н.)

  - Може да добавите и на-
чина, по който сте ги придобили

• Други
  - приложения на сертифи-

Как се пишат CV
и мотивационно писмо
Текст: Мария-Тияна Стойкова
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кати и дипломи
  - участия в различни про-

екти и инициативи
  - препоръки, както и кон-

такт за връзка на тези, които 
могат да ви препоръчат

Относно оформлението на ва-
шето CV, препоръчително е то 
да се побира в една страница, за-
щото все пак работодателите 
нямат време да задълбочават 
в подробна информация на този 
етап, а и вие най-вероятно няма 
да сте единственият кандидат. 
Постарайте се да има нещо от-
личително във вашия документ, 
дали ще е изречение, което ви оп-
исва под снимката, любим цитат, 
или нестандартни цветове на ре-
довете, важното е да вложите 
малко от личността си, за да 
изпъкнете на фона на всички ос-
танали. Бих ви препоръчала и да 
използвате някой шаблон от про-
грамите Canva или Word като ори-
ентир. Платформата Europass CV 
също предлага нагледен модел.

2. Мотивационно писмо
Това е инструментът, чрез 

който показвате на потенциал-
ния си работодател, защо вие сте 
подходящия човек за дадената 
работа. Целта ви би следвала да 
бъде, да кажете как вашите ка-
чества и умения ще се впишат в 
тази позиция и как вие ще можете 
да допринесете за работната 
етика.

• Направете проучване. 
Използвайте точна информа-
ция от обявата/сайта на компа-
нията като методите, с които 
се работи, а пък вие познавате, 
или умения, които търсят, а вие 
имате.

• Използвайте структура. 
Вашето мотивационно писмо 
трябва да съдържа около три па-
раграфа.

  - Обръщение. Назовете ра-
ботодателя по фамилно име или 

използвайте “Уважаеми господа”, 
това е общоприетата форма в 
България, не превеждайте фрази 
от английски.

  - 1-ви параграф. Включва 
конкретната позиция, за която 
кандидатствате, както и мяс-
тото, от което сте разбрали за 
нея

  - 2-ри параграф. Акцентира 
на качествата, които ви правят 
подходящи за това място.

  - 3-ти параграф. Тук изра-
зявате вътрешната си мотива-
ция за кандидатстване точно на 
това място. Предварителното ви 
проучване влиза в сила именно в 
тази част.

  - Заключение. Във финал-
ната част показвате желанието 
си за преминаване на следващия 
етап, а именно интервюто.

• Проверка за правописни 
грешки (важи и за двата доку-
мента). Без да умеете да пишете 
грамотно на родния си език, няма 
да стигнете далеч. Оправдаете ли 
се с липса на проверка, показвате, 
че не притежавате нужната мо-
тивация и навик да изпълнявате 
задачите си докрай.

Насърчавам ви и тук да пока-
жете част от своята индивиду-
алност, тъй като тя е нещото, 
което ви прави специални.

Надявам се тази статия да ви 
е била полезна, но за да разберете 
дали наистина е така, трябва да 
приложите наученото, така че за-
почнете да пишете още сега. 
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Екипната работа е изклю-
чително важна за постигането 
на какъвто и да е успех, но какво 
всъщност е успехът и как това да 
работим заедно в училище ни под-
готвя за него? Може ли да го по-
стигнем без подкрепата на екипа? 

Концепцията за успех е раз-
лична за всеки човек. За мен може 
дефиницията да е пари и слава, 
но за теб да е семейство. За един 
може да е щастие, за друг – да е 
обиколил света. По пътя към ус-
пеха, какъвто и да е той, се сре-
щаме с различни хора. С някои 
може да си допаднем, но с други – 
не. Едни остават наши приятели 
за цял живот, а с други сме бла-
годарни, че е било краткотрайно 
запознанство. Винаги обаче има 
хора, които по пътя ни към ви-
сшата цел на успеха ни помагат, 
дават напътствия и седят рамо 
до рамо с нас по време на победи, 
но и на загуби.

Да вземем за пример извест-
ните музиканти. Те имат огро-
мен екип зад гърба си – фризьори, 
козметици, продуценти и други. 

Сега си представете, че тези 
хора не могат да работят в екип 
– мрънкат непрекъснато, вечно 
са недоволни, не са се научили да 
общуват пълноценно и им е не-
приятно.  С подобно поведение 
може ли да се достигне до успеха? 
Ами в любовта? Ако не можем да 
бъдем един отбор с човека, за ко-
гото сърцето ни копнее, как ще 
се разбираме и ще живеем в една 
къща? Ако не работим в екип или 
не правим компромиси, бихме 
имали много конфликти.

Работата в екип може да ни 
подготви и за стартирането 
на бизнес или кампания със съ-
щите хора, с които сме работили 
в училище или в университета, 
и на които знаем, че може да се 
доверим. При организирането на 
кампания или събития, също би 
било полезно да си партнираме 
с онези, с които знаем, че сме се 
сработили добре.

Работата в екип
и как ни подготвя за успеха?
Текст: Юлияна Василева
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Нека ви разкажа една история. 
Майка ми е учила и завършила пси-
хология. Много от нейните състу-
дентки са се насочили в различни 
дялове на специалността. И до 
ден днешен, повече от 20 години 
по-късно, те все още се препоръч-
ват един-другиго, все още търсят 
помощта си за различни проекти, 
кампании или съвети. 

 Ако обаче приемем, че тези 
хора не са работили заедно и са ня-
мали общи задачи толкова години 
преди днешната дата, как те щяха 
да знаят, че могат да разчитат 
един на друг? Ако при всяка задача 
в екип са мрънкали, недоволствали 
и са оставяли работата за някой 
друг, докато те са на купон, нима 
щяха да се препоръчват един-дру-
гиго? Нима щяха да се търсят и да 
организират съвместни кампании? 

В модерния свят няма въл-
ци-единаци, които да са успешни, 
или поне аз не се сещам за такива. 
Гигантите във всяка една индус-
трия са с огромен екип зад себе си 
и много години труд. Например в 
“Гугъл” работят над 100,000 души. 
И всички се съобразяват, защото 
са се научили как се работи в екип 
и уважават мнението и идеите 
на останалите. Не се противят 
на събрания и работят с хората, 
с които са в екип. Тези умения се 
придобиват само и единствено с 
практика.

 И последният аспект, който 
искам да засегна за успеха и рабо-
тата в екип, е, че хората сме “со-
циални животни” и имаме нужда 
от подкрепа. Човекът има нужда 
да знае, че е значим – още от са-
мото раждане до смъртта му. 
Търсим одобрението на важните 
хора около нас, а разбираме, че сме 
значими и подкрепени, когато се 
чувстваме такива и когато то 
ни бъде потвърдено от екипа ни. 
Понякога може да се чувстваме 
недооценени, но тъй като всеки 

е важен, тези хора са там да ни 
го напомнят! Разбираме, че има 
смисъл, когато си тръгваме с по-
зитивни емоции и чувство за зна-
чимост, което другите са ни дали 
по време на работния ден. 

Успехът е нещо сложно, но не 
невъзможно с правилния екип!

Източници:
Wakabayashi, Daisuke. "Google's 
Shadow Work Force: Temps Who 
Outnumber Full-Time Employees.“ 
The New York Times. 28.05.2019. 
https://www.nytimes.com/2019/05/28/
technology/google-temp-workers.html

https://www.nytimes.com/2019/05/28/technology/google-temp-workers.html
https://www.nytimes.com/2019/05/28/technology/google-temp-workers.html
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Всички знаем, че работaта в 
екип е едно от най-важните, но 
и най-трудните неща. Затова в 
тази статия споделям осем съ-
вета относно как да се справим 
успешно с нея.

Съвет №1
Един от най-важните еле-

менти за успешна работа в екип 
е да си поставяме ясни цели и да 
развиваме идеите си. Това обеди-
нява участниците към една обща 
посока и по този начин ги сплотява 
като колектив. Съставянето на 
план за действие от своя страна 
пък дава яснотата за задачите на 
всеки член на екипа и помага за из-
пълнението на поставените зада-
чите. Целите са успешни тогава, 
когато всички участници рабо-
тят усилено за общото благо.

Съвет №2
Втори по важност съвет е 

всеки член на екипа да бъде 
приет като уникален сам по 
себе си – гледните точки, идеите 
и съветите на всички трябва да 
бъдат зачетени. Всеки участник 
има таланти и знания, които спо-

магат за откриването на най-до-
брия и ефикасен подход за разви-
тието на проекта.

Съвет №3
Той се отнася до комуникаци-

ята в екипа. Тя трябва да бъде 
приоритизирана от всички. Важно 
е членовете на групата да могат 
да изразяват свободно мнението 
си, без да се притесняват какво 
ще кажат другите, да изслушат 
внимателно какво ще споделят 
останалите и да задават поясни-
телни въпроси при необходимост.

Съвет №4
Четвъртата препоръка е да 

поздравяваме всеки един от 
екипа за добре свършената ра-
бота. Така взаимно ще се моти-
вираме да се представяме още по-
добре. 

8 съвета за успешна 
работа в екип
Текст: Диана Илиева
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Съвет №5
Петият важен съвет е да се 

научим да приемаме градивна 
критика. Тя ще ни помогне да по-
добрим представянето си. Затова 
не трябва да я приемаме лично, 
а да я използваме като средство 
за развитие на уменията ни. Чрез 
нея ще разберем пропуските си и 
ще видим какво още бихме могли 
да надградим.

Съвет №6
Важно е и ние самите да умеем 

да даваме градивна критика без 
притеснения. Това ще подобри 
цялостната работа на екипа и 
ще заздрави отношенията между 
всички участници. 

Съвет №7
Не трябва да подценяваме 

никого от партньорите си, а да 
позволим на всеки да покаже сил-
ните си страни, без значение какво 
образование има. Всички можем да 
допринесем с нещо – дори и тези 
от нас, които може би нямат спе-
циални квалификации.

Съвет №8
От значение е да се сближим 

с хората от екипа ни. Това може 
да стане, като си разкажем лични 
истории или излезем навън. Такива 
събирания ще подпомогнат кому-
никацията; например на всеки би 
му било по-лесно да сподели идеите 
си. Когато се сближим с хората, 
с които ни се налага да работим, 
атмосферата ще е по-приятна за 
всички.

Ако спазим тези осем съвета, 
ще можем да участваме успешно 
в екип. Важно е работата с колек-
тива ни да е приятна, атмосфе-
рата да е приятелски настроена и 
да знаем, че спокойно можем да се 
обърнем за съдействие към всеки 
един от останалите участници.
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Benjamin Franklin Legacy е 
иновативна програма, която пре-
доставя полезна информация, по-
мага за придобиването на много 
умения и създава нови контакти. 
Подходяща е за ученици между 
15-18г. Дейностите по време на 
програмата включват дискусии 
по глобални въпроси, обучение за 
придобиване на лидерски умения 
и познания в сферата на свобо-
дата на медиите, финансовата 
грамотност и междуличностната 
комуникация.

Преди всичко мисля, че създа-
ването на приятелства ще бъде 
най-добрият ви спомен.  Хората, 
които взехме участие, бяхме 
много различни, но някак си доста 
еднакви.  Бях заобиколена от ин-
тересни и интелигентни лично-
сти, с които се сработих изклю-
чително бързо.  Всеки можеше 
да научи нещо ново от другия. 
Именно това бе едно от най-цен-
ните неща за мен по време на ла-
гера. Сигурна съм, че създадените 
там приятелства ще са дълго-
трайни.

А ето и няколко от основните 
аспекти, през които преминахме в 
обучението.

Щастието. “Всеки ден поне 
веднъж се сещай, че си смъртен” –  
част от седемте урока, които на-
учихме за щастието. Тази тема 
ни беше представена в по-голяма 
дълбочина.  Дискусиите накараха 
всеки един от нас да се замисли 
за същността на това чувство. 
Например в една от дейностите 
направихме сравнение, чрез което 
си пролича колко малък е шансът 
за всеки от нас да бъде точно тук 
и сега, да бъде себе си в този мо-
мент. 

Работата в екип. Друга ос-
новна тема беше работата в екип 
по разработване на бизнес идея. 
Научихме най-важните неща, 
свързани с предприемачеството. 
Екипите бяха съставени от раз-
лични хора, а идеите много разноо-
бразни. Така участниците успяхме 
да се опознаем по-добре и да обме-
ним възгледи и опит. Получихме 
полезни съвети относно разказ-
ването на истории и комуника-
цията. Направихме и няколко за-
бавни упражнения, за да подобрим 
новопридобитите умения и да се 
опознаем.

Извор на щастие:
Benjamin Franklin Legacy 2021
Текст: Ния Боянова
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Говоренето пред публика. 
Умение ли е или талант? Научихме 
кое е най-важното въздействие 
върху хората по време на пре-
зентиране и как да го приложим. 
Разбрахме кои са важните неща, 
когато говорим пред публика, а 
именно: движение по сцената, 
очен контакт и стойка на тя-
лото. Бяха включени добри и ефи-
касни похвати. Например прави-
лото на тройката, което гласи, 
че неща, групирани в тройки, са 
по-приятни за слушане, по-лесни 
за запомняне и по-прости за раз-
биране. Правилото на тройката 
има разнообразни форми. Може да 
се използва като три думи, три 
фрази, три изречения, три реда, 
три абзаца, три части и т.н. 
Трите елемента, използвани за-
едно, са известни като “триада”.

Презентацията за блок-
чейна беше много интересна, за-
позна ни дълбоко с тази сфера. 
Разбрахме какво са Биткойн и 
Блокчейн. Получихме отговор на 
въпроса “Защо трябва да ми пука 
за Блокчейна?”. Научихме седемте 
свойства на парите. Разгледахме 
структурата на добре направе-
ната презентация, след което 
приложихме наученото.

В допълнение ни бяха предста-
вени интересни съвети и умения, 
които биха могли да ни бъдат по-
лезни преди навършване на пълно-
летие. Например да имаме разно-
образни интереси, да се научим 
да управляваме финансите си, да 
осъзнаем целите си.

Препоръчвам BFL на всички мо-
тивирани младежи между 15 и 18 
години, защото предоставя много 
важни съвети за живота, както и 
незабравими спомени. Ще осъзна-
ете колко важни са малките неща. 
Ще намерите вдъхновение за по-
ставянето на важни цели, както и 
за постигането им. Ще получите 
ценни прозрения за себе си и бъде-
щите ви планове.
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“Открий лидера в себе си”

Цел
Да ви дадем възможност да 

придобиете лидерски умения и 
опит и така да ви покажем, че 
сте способни да реализирате меч-
тите и целите си, както и да ви 
помогнем да повярвате в себе си. 

Защо си заслужава да опи-
тате:

• ще предизвикате себе си и 
ще си докажете, че можете 

• ще усетите колко важни сте 
всъщност 

• ще придобиете още по-силно 
чувство за отговорност

• ще развиете много от умени-
ята и качествата си, като напри-
мер критичното си мислене, рабо-
тата в екип, вземане на решения 
и лидерство

• ще изпитате отблизо какво 
е усещането да бъдеш лидер на 
екип от толкова прекрасни млади 
хора

• ще получите опит, който ще 
ви е полезен и занапред

• ще получите сертификат за 
признателност - „Лидер на Броя“, 
който ще можете да приложите, 
когато кандидатствате за ра-
бота или университет

Какво ще представлява про-
ектът?

Стъпка 1: В началото на ра-
ботата по всеки брой ще обявим 
главната тема и сроковете за 
кандидатстване. 

Стъпка 2: Кандидастването 
става, като ни изпратите кратко 

видео (между 2 и 5 минути), в 
което:

• да се представите накратко
• да покажете как това да бъ-

дете лидер на броя ще ви е от 
полза

• защо искате да сте отгова-
рящи точно по тази тема на броя

• каква ще е вашата лична и 
основна цел по време на тези ня-
колко месеца

Стъпка 3: Изпращането 
на видеата става по имейл: 
wematterdm@gmail.com, като ако 
файлът е прекалено голям, мо-
жете да споделите линк към него, 
като използвате някое приложе-
ние. За въпроси, пишете ни и ще 
ви дадем препоръки.

Стъпка 4: Видеата ще бъдат 
събрани от нас в една споделена 
папка, която ще се сподели с чле-
новете от екипа, след което всеки 
ще може анонимно да гласува. 

Стъпка 5: Обявяване на побе-
дител за конкретния брой.

Какво да вземете предвид, 
преди да кандидатствате:

• Ще имате ли достатъчно 
време, което да отделите за про-
екта през следващите три ме-
сеца?

• Ще можете ли да се отне-
сете сериозно към организацията 
от началото до края?

• Ще успеете ли да задържите 
интереса си през цялото време?

• Ще бъдете ли екипен играч?
• Ние вярваме във вас и в силата 

на действията ви. Повярвайте и 
вие. Открийте лидера в себе си.

Лидер на броя

mailto:wematterdm@gmail.com
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Лидер на броя

Тема: Здраве
Възраст: до 25 години

WE MATTER: Лидер на броя
Срок: до 14.11 

Открий лидера в себе си.
Кандидатствай сега.
wematterdm@gmail.com

mailto:wematterdm@gmail.com
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Лидерство

Дефинициите на думата ли-
дерство, които можем да намерим 
в статии и речници, са много и 
различни, но в най-общи линии то 
представлява способността да 
водиш група хора към обща цел. 
Какво обаче означава „да водиш“? 

Лидерството не е раздаване 
на команди, очаквайки безпре-
кословно подчинение. Добрият 
водач вдъхновява екипа си, прави 
го съпричастен към идеята и го 
кара сам да иска да даде всичко от 
себе си в нейно име. 

Той не се състезава с хората, 
които ръководи, напротив – 
стреми се да открие и използва 
най-силните им страни, така че 
всеки да бъде максимално полезен. 
Неговата цел не е да изпъкне 
като личност, а да се увери, че 
целта ще бъде постигната.

Лидерството е отговорност – 
не само към себе си, но и към екипа. 
Добрият предводител е винаги 
насреща, готов да помогне, да 
разреши възникнал проблем или 
да възпре кавга между хората. 
Той е човекът, комуто се пада да 
запази самообладание в трудни 
ситуации, да взема правилни ре-
шения и да поеме отговорност за 
последствията. 

За да бъде успешен, той 
трябва да бъде уважаван от хо-
рата, с които работи. В противен 
случай е по-малко вероятно те да 
следват примера му и да вярват 
в решенията, които взима. Това 
може да доведе до неуспех в изпъл-
нението на поставената цел. 

В заключение, лидерството 
преди всичко се гради на това во-
дачът да успее да заслужи до-
верието и лоялността на екипа 
си. Хората трябва да се чувстват 

Лидерство: раждаме ли се 
лидери или се научаваме 
да бъдем такива?
Текст: Александра Христова

“Добрият лидер е този,
чието присъствие не усещаме. 

Когато работата е свър-
шена и целта е постигната,

хората ще кажат: “Браво на нас! 
Справихме се сами!” 

– Лао Дзъ

“Преди да се превърнете
в лидер, успехът е свързан

с личностното ви
израстване. Когато сте 
лидер, успехът е свързан

с израстването на другите.” 
– Джак Уелч
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така, сякаш работят с лидера си, 
а не – за него. 

Възниква въпросът обаче дали 
лидерите са родени такива или 
всеки може да се научи да ръко-
води. 

В миналото се е вярвало, че 
определени вродени черти поз-
воляват на индивида да заема 
ръководни постове и че не всеки 
може да се справи. В статията си 
„Теории за характерните черти 
на лидерството“, Тодор Христов 
(2020) споделя как до 30-те години 
на ХХ век теорията за „Великият 
човек“ (The Great Man) била много 
популярна, тъй като твърдяла 
именно това. Погледнато от ис-
торическа гледна точка, наис-
тина, какъв ще бъдеш, зависело 
почти напълно от семейството, 
от което произлизаш. Съответно 
лидери са били хора, родени в се-
мейства на лидери. Обикновените 
работници и жените не са имали 
подобна възможност. 

В днешно време обаче много 
повече хора имат възможността 
да ръководят. Задължително ли е 
тогава да си роден с определени 
качества, или всеки може да ги 
придобие?

“Лидерите не се раждат, а 
се създават. И това става чрез 
усилена работа. Това е цената 
на всяка постигната цел.” – 
Винс Ломбарди 

Ралф Стогдил, който изслед-
вал повече от 100 теории на ли-
дерството, през 1948 г. прави из-
вода, че един достатъчно добър 
лидер превъзхожда средностатис-
тическия човек в 5 отношения 
(Тодоров, 2020):

1. Интелект
2. Знания
3. Социално-икономически ста-

тус
4. Сигурност при изпълнение 

на отговорни дейности
5. Активност на участие в об-

ществени процеси
Въпреки това Стогдил твърди, 

че докато добрият водач може да 
се представи брилянтно в дадена 
ситуация, е напълно възможно и да 
се провали в друга. Това противо-
речи на идеята, че съществуват 
само един вид успешни ръководи-
тели, притежаващи определен 
набор от качества. 

Всеки човек е различен, но и 
нетипичните цели се нуждаят 
от иновативни лидери за пости-
гането си. Бих казала, че най-ва-
жният фактор за успешно 
лидерство, освен взаимното 
доверие, е способността на ли-
дера да се адаптира към дадена 
ситуация. В крайна сметка, ли-
дерството е точно това – уме-
нието да преодоляваш трудните 
моменти в името на екипа и об-
щата цел.

Източници: 
Христов, Т. “Теории за ха-
рактерните черти на ли-
дерството”, novavizia.com 
(06.10.2020). Онлайн. 05.09.2021.
https://www.novavizia.com/teorii-za-
harakternite-cherti-na-liderstvoto/ 

https://www.novavizia.com/teorii-za-harakternite-cherti-na-liderstvoto/ 
https://www.novavizia.com/teorii-za-harakternite-cherti-na-liderstvoto/ 
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Няма точна формула, която да 
последваме, за да станем добри 
лидери. Всеки такъв има разли-
чен подход, но ако трябва да от-
бележим 5 качества, които ще 
помогнат на теб да разбереш до 
каква степен ти се отдава ли-
дерството, според нас това биха 
били те: 

Комуникативност
За да работи един екип като 

“добре смазана машина”, между 
членовете постоянно трябва да 
има комуникация. Лидерът, освен 
на обединител, играе ролята на 
човека, който винаги е в течение 
със случващото се. Той е връзката 
между всички, което означава, 
че комуникационните му умения 
трябва да са на ниво.

Подкачествата на общител-
ния млад лидер са увереността и 
умението да изслушва. Чрез пър-
вото доверието на останалите 
се печели по-лесно, заради сигур-
ността която излъчваме. Помага 
ни да сме категорични в това 
което искаме, което ни прави 
по-решителни. Всеки би предпочел 
уверения лидер пред колебливия, 
нали? Относно второто, общува-
нето е като игра на топка – тя е 
ту в единия, ту в другия. С други 
думи колкото е важно говоренето, 
толкова е и изслушването. 

Най-ефективният начин за 
надграждане е практиката. Чрез 
нея притеснението намалява, 
а мисълта започва да тече по-
гладко.

Организация
Оправяш ли леглото си всяка 

сутрин? А подреждаш ли при-
лежно бюрото си? Ако да, значи 
организацията е по твоята част. 
Добрата такава стои в основата 
на всеки успешен проект. Без нея, 
настъпва хаос. Чрез добро плани-
ране предотвратяването на не-
желани проблеми е по-сигурно, а 
постигането на крайната цел – 
по-бързо. 

Не е лесно да подредиш живота 
си от днес за утре, но от полза 
ще бъде, ако опиташ да бъдеш по- 
самостоятелен, поемаш инициа-
тиви и организираш времето си. 
Ако в личен план станеш по-под-
реден, значи допринасяш за по-
добряването на организацион-
ните ти лидерски умения.

5 качества, 
които притежава 
младият лидер
Текст: Кристина Михова

Докажи, че общуването 
ти се отдава:

• В нов град се ориентирай 
не с GPS, а само по насоките 
на местните.

• Предразположи по-мълча-
лив приятел да ти разкаже по-
вече за себе си.

“С питане до Цариград 
се стига.”

Призови лидера в себе си:
• Заеми се с организацията 

на следващото ти пътуване.
• Записвай предстоящите 

ти задачи в планер.
“Нахалост труд, когато 

няма ред.”
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Оптимизъм
В много филми сме виждали как 

героите срещат препятствия по 
пътя към щастливия край. В мо-
мента, в който отчаянието запо-
чне да надделява обаче, се появява 
оптимистичен персонаж, с чиято 
помощ останалите връщат вярата 
си и продължават да се борят. 

Позитивната нагласа е зна-
чително лидерско качество, за-
щото подтиква към това да не се 
предаваме въпреки трудностите. 
Вярата в успеха прави постига-
нето му по-лесно. 

Например чрез повтарянето 
на фрази като „Мога!“, „Знам!“, „Ще 
успея” се съсредоточаваш повече 
върху крайната цел и мислите за 
какво евентуално би се объркало не 
те разсейват. 

Екипна работа
Както вече споменахме, лидер-

ската позиция е доста социална. 
Екипните умения на членовете 
трябва да са добри. Работата в 
екип отличава обикновения ко-
лектив от сплотен отбор. В него 
всеки е готов да изслуша, разбере 
и помогне. От една страна, рабо-
тата в екип обединява дотук из-
броените качества, а от друга – 
човек може да ги притежава и все 
пак да не е добър отборен играч. 

Ако обичаш да помагаш и пред-
почиташ работата с хора пред 
самостоятелната, имаш потен-
циала да бъдеш прекрасен, сплотя-
ващ колектива лидер. 

Дейност 
Плановете не се осъществят, 

без предприемането на нужните 
действия, също както обещани-
ята не се изпълняват, ако не ос-
таваме верни на думата си. Това 
качество изисква най-много сме-
лост и усилия, за да се овладее, 
но е ключово за постигане на ка-
квито и да е резултати. 

След като си прочел дотук, 
чрез изпълняване на предизвика-
телствата ще докажеш на себе 
си, че действаш, работейки по 
усъвършенстването на лидер-
ските ти умения. Сигурно знаеш 
за стотици личности, променили 
историята с делата си. Всичко 
започва с идея, която след много 
работа се превръща в реалност 
(готино ще е да почерпиш вдъхно-
вение от историите на предста-
вените в броя лидери или остана-
лите статии по темата).

Да запретваме ръкави...

За повдигане на духа:
• Научи текста на някоя 

весела песен, за да я припяваш 
в трудни моменти.

• Разнообрази маршрута 
до училище, заменяйки върве-
нето с нещо друго (напр. под-
скачане или танцова стъпка). 

“Който пее, зло не мисли.”

Предизвикателството 
тук е едно:

• Избери идея, която имаш, 
обсъди я, планирай осъщест-
вяването є, повярвай в успеха 
є и с помощта на добър екип, 
започнете работа по нея. Не 
забравяй, ти си лидерът!

“Докато не хвърлиш в ни-
вата, не никне.”

Ето и предизвикател-
ствата:

• Пробвай нов отборен 
спорт.

• При следващия групов 
проект, организирай тийм-
билдинг преди започване на 
работата.

“Сговорна дружина пла-
нина повдига.”
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“Бъдещето принадлежи на 
тези, които вярват в красо-
тата на мечтите си.”

– Елинор Рузвелт
Светът се нуждае от млади 

хора, чиито мечти са безгранични. 
Необходими са лидери, които виж-
дат реалните проблемите днес, 
които искат да надграждат и про-
менят настоящето в името на 
едно по-добро утре. Това са исто-
риите на трима души, сблъскали се 
с реалността на живота в ранна 
възраст, но вместо да се отчаят, 
те се вкопчват в детските мечти 
за красивото бъдеще и започват 
да се борят за тях, наравно с 
всички останали.

1. Малала Юсафзаи 
Тя е пример за личност, която 

обстоятелствата мотивират 
да се бори за равноправен свят. 
Родена е в Пакистан през 1997 го-
дина, в семейство, което държи 
на образованието. Детството 
є приключва на 11-годишна въз-
раст, когато талибани завземат 
властта в страната и налагат 
редица ограничения, сред които 
е забраната за образование на 

жените. Първите є изяви са ста-
тии, публикувани от BBC под 
псевдоним, в които описва поли-
тическия преврат през погледа на 
дете, чието бъдеще е под въпрос. 
Става обществена личност, кри-
тикува открито властта, което 
я поставя под прицел. В един съд-
бовен ден през 2012 г., Малала е 
простреляна с три куршума, един 
от които в главата. Случаят 
предизвиква широк междунаро-
ден отглас и след дълго лечение 
във Великобритания, Малала про-
дължава своята борба, но вече на 
световната сцена – говори пред 
ООН, среща се с водещите лидери, 
пише книги, набира средства и ор-
ганизира фондации. Присъдена є е 
Нобеловата награда за мир през 
2014, което я прави най-младият 
нобелов лауреат. Продължава 
своето образование в Бирмингам, 
а по-късно и в Оксфордския уни-
верситет, като не спира опитите 
си да осигури образование на все 
повече момичета по целия свят.

2. Грета Тунберг
В другия край на света, 

друго младо момиче с подобна 
страст се бори за своята кауза. 
Родената през 2003 шведка Грета 
Тунберг става символ на бор-
бата с климатичните промени. 
Диагностицирана е със синдрома 
на Аспергер, известен също като 
синдром на “Малкия професор” 
(част от аутистичния спектър, 
характеризиращ се с проява на из-
явен интерес в конкретна сфера). 

Три вдъхновяващи 
истории на млади лидери 
по света и тяхната мисия
Текст: Стефани Велчева

“Силата, която младите имат 
заложена вътре в себе си, 

използвана по правилния начин 
и в правилния момент, 
може да послужи като 

катализатор за по-доброто 
бъдеще за целия свят.”
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От малка научава за глобалното 
затопляне и оттогава полага 
грижи да намали своя климати-
чен отпечатък. Световна попу-
лярност набира през 2018, когато 
организира протести всеки петък 
пред шведския парламент под 
името “Fridays for Future”. С всяка 
изминала седмица все повече 
хора се присъединяват, както в 
Стокхолм, така и в други градове 
по света. За много кратко време 
Грета набира популярност и само 
на 15-годишна възраст изнася 
речи пред Европейския парламент 
и Световния икономически форум 
за нуждата от навременно про-
тиводействие на глобалното за-
топляне. През 2019 година става 
най-младият човек, получавал 
някога приза на Таймс “Човек 
на годината”. Въпреки възрас-
тта си, Грета Тунберг успява да 
прикове погледа на света към все 
още належащите климатични про-
блеми и да мотивира хората да се 
борят за тяхното разрешаване.

3. Ритеш Агарвал
В бизнес средата също нами-

рат мястото си мотивирани мла-
дежи. Такъв е Ритеш Агарвал, ос-
новател на хотелска верига OYO, 
който днес е втори в списъка за 
най-млади милиардери. Роден е в 
малко индийско градче през 1993 
г. и от дете проявява всестранни 
интереси. Следва в Делхи, но скоро 
напуска и се заема сериозно с про-
учването на хотелиерския бранш. 
Сблъсква се с много неприятно-
сти, лоши условия в стаите и груб 
персонал и това го кара да се за-
пита какво е необходимо на един 
хотел, за да поддържа едновре-
менно добър стандарт и достъпни 
цени. Първият му опит в бизнеса е 
през 2011, когато основава Oravel 
Stays – място за бюджетно но-
щуване, което с време и много 
усилия, Ритеш трансформира 
в познатата днес верига - OYO 

(името идва от израза „on your 
own“). Идеята на фирмата е да на-
мира малки, непечеливши хотели с 
потенциал, които да подобри и да 
присъедини към себе си, като по 
този начин да увеличи заетостта 
им и печалбите за собствениците 
им. Започва от един хотел, влага 
душа в проекта и така стига до 
световната мрежа днес, с повече 
от 2200 хотела по целия свят.

Тези трима младежи не са 
единствените, които доказват, 
че възрастта не е от значение, 
когато човек има цел и мотива-
ция да я следва. Силата, която 
младите имат заложена вътре 
в себе си, използвана по правил-
ния начин и в правилния момент, 
може да послужи като катали-
затор за по-доброто бъдеще за 
целия свят.
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Какво е това мисия? Щом даже 
започва и с въпроса “Защо?”  

Мисията – това е житей-
ският път на човека.

Нека приемем мисията като 
“мойра”. Това е съдбата, която 
е представена от три сестри, 
богини на съдбата в древног-
ръцката митология, дъщери на 
Зевс и Темида. Те предат ниш-
ките на бъдещето на всеки смър-
тен. Определят житейския път и 
смъртта на човека още при раж-
дането. Тази съдба е предопреде-
лена и не можем да є изменим. Да 
я забавим, да, но не и да избягаме 
от нея. За античното мислене тя 
е върховна сила, която поддържа 
реда в света. Ето защо мойрата 
е характерна за Античността, 
както и за всеизвестното произ-
ведение “Илиада” на Омир. На Ахил 
е предопределено да загине, както 
и на Хектор. Те усещат смъртта, 
но въпреки всичко показват без-
страшие, защото тяхната мисия 
е да са герои. Затова загиват и 
геройски. 

Всеки човек има своята мисия!
Това е една екскурзия от 

точка А до точка Б. Дестинация, 
за която плащаме само с живота 
си. Единствено смъртта може да 
сложи неизбежен край на мисията 
ни. Иначе човек върви по своята 
пътека… Накъдето и да поеме, 
пак ще стигне до финалната 
точка – края на  мисията си.

Много е важно да я превърнем 
в цел, а не просто да си остане 
една мечта, защото разликата 
между цел и мечта е много малка, 
но достатъчна, за да “обърне ка-
ручката ни”.

Мечтата е като блян, жела-
ние…

А целта – за нея вече полагаме 
усилия, време и труд.

Ще дам един личен пример:
Моята мисия е да бъда стой-

ностен учител по БЕЛ. Превърнах 
тази мисия в цел! Затова и уча 
българска филология – за да бъда 
учител по БЕЛ. Ако това беше ос-
танало само мечта, можеше из-
общо да не следвам или пък да уча 
нещо съвсем различно. Във всеки 
случай мечтата щеше да си ос-
тане един несбъднат блян. 

Ето защо мисията е себе-
познание и самоосъзнаване, по-
ставяне на цели, създаване на 
план, полагане на усилия … и 
така това се повтаря до края 
на живота ни.  

Когато човек изпълни 
своята мисия, той се чувства 
удовлетворен, пълноценен и 
щастлив.

След като стигне крайната 
точка на дестинацията, на човека 

Мисията:
всичко започва със ЗАЩО.
Текст: Венислав Василев
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“трябва да се даде” нов маршрут 
за пътешествие, защото в крайна 
сметка всеки има една и съща 
мисия – да се усъвършенства, да е 
добър и да е щастлив.

Животът е движение! 
Ако не беше така, то има ли 

смисъл планетите да се въртят?
Ако не беше така, то има ли 

смисъл от упражнения, трени-
ровки, рехабилитации и всякакви 
други раздвижвания…? 

Дори на физически болния му 
казват да се движи….

Затова трябва непрекъснато 
да пътуваме до крайните точки 
на нашите цели. Защото изпъл-
нените цели са “успешната 
мисия”.

Само съдбата може да сложи 
край, а дотогава не ни остава 
нищо друго, освен да се движим, 
да се усъвършенстваме и да бъдем 
добри със себе си и другите, и само 
тогава ще бъдем щастливи.

Всеки човек през живота си 
е задавал поне един път въпроса 
„защо?“

Защо си задаваме този въ-
прос? 

Той показва някаква неяснота, 
несигурност, колебание, прите-
снение, тревоги, умисли и т.н. 
Точно този въпрос може да ни за-
бави в движението към крайната 
точка на мисията. Със „защо“ ние 
спираме, оглеждаме се и размишля-
ваме, правим сметки като счето-
водители и анализираме ситуаци-
ята като философи и аналитици. 
Хубаво е  да търсим отговори 
чрез въпроси, да правим анализи и 
сметки, но в рамките на това да 
не ни накарат да се откажем от 
живота.

Ще дам личен пример по те-
мата:

– Защо точно тази дисци-
плина?

– Защото харесвам литерату-
рата като едно необятно и мно-

гопластово изкуство и езикът е 
най- голямото богатство.

– Защо избра да станеш точно 
учител?

– Защото така го усещам.
Ето един много специфичен 

отговор – усещането. Понякога 
то може да ни подтикне към нещо. 
Затова е хубаво да  го разгледаме 
и да достигнем до някакъв извод.

– Защо така го усещаш?
– Защото усещам, че ми ха-

ресва да работя с младежи, да ра-
ботя с бъдещето, в което мога да 
оставя следа от себе си.

Точно това е смисълът на 
мисията – да оставим следа от 
себе си, като направим всичко 
по най-добрия начин, както се 
казва “от сърце и душа”.

Въпросът “защо?” е нож с две 
остриета, но той е в ръцете ни. 
Затова трябва да гледаме с ду-
шата, защото точно този въпрос 
може да ни доведе до себепозна-
нието, което е нашата мисия. 

Нашата мисия е да живеем, 
да се движим, да се опознаваме, 
да бъдем добри, успешни и щаст-
ливи хора със себе си и другите.

Защо?
Защото сме живи и може да 

променим света… винаги към 
нещо по-добро!

Обичайте се и бъдете добри, 
тогава ще бъдете и щастливи!
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“Лидерът отвежда хората 
там, където искат да отидат. 
Добрият лидер ги води там, къ-
дето може и да не искат, но за-
дължително трябва да бъдат.” 
– Розалин Картър

Какво ли е да бъдеш жена-ли-
дер днес? Колко ли трудно може 
да е това?

Особено когато съществу-
ват проблеми като социалното, 
политическо и икономическо не-
равенство между мъже и жени, 
жените са изправени пред много 
предизвикателства по пътя си 
към успеха. Пример за едно такова 
предизвикателство е недовери-
ето, че жената може да се справи 
толкова добре с отговорностите 
на високата длъжност, колкото 
и мъжът. За щастие, в България, 
според съвместното проучването 
на социалната агенция “Тренд” и 
СЖББ (“Съвет на жените в биз-

неса в България”), висок процент 
от българите всъщност са на 
мнението, че бизнесът не е само 
за мъжете и че повече жени 
трябва да заемат високи пост-
ове. Статистиките показват, че 
59% подкрепят това, а на проти-
воположното мнение са 32%.

Българите се славим и с 
първи места сред държавите в 
Европейски съюз с жени, оглавя-
ващи високи лидерски позиции. 
От Investor.bg споделят, че сме 
на пето място в класация на дър-
жавите с жени-лидери в бизнеса. 
Можем също да се похвалим и с 
първо място по дял на жените в 
сектора на технологиите за 2019 
година, а именно цели 28%, за раз-
лика от други европейски държави, 
където процента е едва 10%.

А сега нека ви запозная с ис-
ториите на две изключително 
вдъхновяващи българки.

Първата е на Диана 
Стефанова, изпълнителен ди-
ректор във VMware – софтуерна 
компания в сферата на облач-
нитe технологиите за бизнес мо-
билност. Освен с длъжността си 
– нещо, с което е най-разпозна-
ваема, Диана е финансист, пред-
приемач, майка и партньор във 
фонд за рискови инвестиции. След 
като приключва образованието 
си, тя започва професионалния си 
път в технологична компания в 
Силициевата долина.

По-късно отново се завръща 
в България и се присъединява към 
българския стартъп Sciant като 

Жените лидери в България: 
трудно ли е за една жена 
да бъде лидер?
Текст: Магдалена Чакърова
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финансов директор. През 2007 
година VMware купува Sciant и 
така Диана поема управлението 
на местния офис. Тя успява да го 
развие до нива, които дори са-
мата тя не си е представяла. За 
нея: “Технологиите са бъдещето, 
което се развива с ускоряващо се 
темпо, вече всяка професия е об-
вързана с тях.” 

 Тя смята, че едно от най-го-
лемите предизвикателства, пред 
които човек може да се изправи 
като ръководител, е да изгради 
силен екип. Едни от най-важните 
уроци, които Диана е научила през 
годините, е че за да може един 
екип да бъде здрав, то е важно 
хората да повярват в общата 
мисия и да я припознаят като 
своя. В крайна сметка, тя успява 
да събере такъв и заедно превръ-
щат VMware България в мулти-
функционален център за разра-
ботки и иновации с продуктово 
портфолио, оценено на 1 млрд. до-
лара.

Следващата история е на 
Благовеста Пугьова, съоснова-
тел на технологична компания за 
услуги на име Childish. Благовеста 
се оказва в сектора на технологи-
ите след няколко мениджмънт по-
зиции и една среща с вече насто-
ящия є съдружник, с който заедно 
основават Childish. Тя разказва 
как технологиите са я привличали 
още от ученическите є години, но 
тогава тя е мислила, че програ-
мирането не е работа за едно мо-
миче, и затова се е насочила към 
сферата на финансите. 

 След като основават Childish, 
първата година е най-трудна за 
тях. Изправят се пред много изпи-
тания, но заедно, като един екип, 
успяват да преодолеят всичко. 
Благовеста си спомня как е имала 
доста моменти, в които е била на 
прага да се откаже. Тя признава, 
че не е лесно да се издигнеш от ну-

лата, както и това да си може би 
единствената жена по време на 
разговорите с клиенти и инвести-
тори.  Госпожа Пугьова споделя, 
че не съжалява и за миг, че не се 
е отказала тогава. Благовеста 
и бизнес партньорът є успяват 
да се преборят с кризата и да из-
градят силен екип от 20 души. Те 
се установят на пазара и дори 
разработват собствен продукт, 
дигитализиращ производствата 
в България. Компанията е вече 
на 3 години и започва да про-
хожда на пазарите в Германия и 
Великобритания.  

Надявам се тези истории да са 
ви вдъхновили и да са ви показали, 
че всичко е възможно, стига да 
имаш желанието и търпението да 
го постигнеш. И не забравяйте – 
никога не спирайте да дерзаете!

Източници:
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рите”. Bnr.bg. 07.04.2021. Онлайн 
• Стоянова, П. “България е в 
топ 5 на държавите с жени 
лидери в бизнеса”. Investor.
bg. 08.03.2017. Онлайн.
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Днес ще ви запозная с Дарина 
Стоянова. В моите очи тя е при-
мер за подражание, защото е по-
стигнала всичко с упорит труд и 
не се е отказала в тежките мо-
менти. Срещата ми с нея не само 
ме зареди с положителна емоция, 
но и ми даде теми, над които да 
размишлявам. Тя промени пред-
ставите ми за лидерство. Научи 
ме, че отговорностите, които 
има всеки лидер, са огромни и че 
личният пример е съществен. 
Всеки ред от това интервю ми 
даде ценен урок и съм щастлива, 
че мога да го споделя с вас.

Дарина Стоянова е извър-
вяла дълъг път, за да бъде на мяс-
тото, на което е сега. В момента 
тя е изпълнителен директор на 
добре познатата българска марка 
“Престиж 96” АД. От нея раз-
брах любопитния факт, че всеки 
продукт е с конкретна мисия. 
Например с “Траяна” се стремят 
да вдъхновят хората да бъдат 
по-добри един с друг, с “Ная” сти-
мулират семействата да прекар-
ват повече време заедно, а със 
“Споко” искат да провокират мла-
дите хора да не бъдат апатични 
и да имат позиция по актуал-
ните въпроси. Предишна стъпка 
в кариерното развитие на Дарина 
Стоянова е международната ком-
пания “Хенкел”. Още тогава тя се 
доказва като лидер и става прези-
дент на “Хенкел България” за пе-
риод от почти десет години. Едно 
от нещата, които ми направиха 
силно впечатление е, че заедно със 
съпруга є създават “Училище за 
лидери: Вдъхнови (се)”. По-надолу 
ще научите повече за тази иници-
атива.

Започнах интервюто с въпроса 
как се възпитава един бъдещ успе-
шен човек. Според нея такъв не се 
става за един ден. Качествата, 
които са необходими, за да бъдеш 
успешен, са въпрос на изграждане 
на характер, а това се случва в 
детските и младежките години. 
Тя смята, че нещата, които по-

“Човек не може
да стане успешен в нещо, 
което не обича.”– 
интервю с Дарина Стоянова
Текст: Цветелина П. Михайлова
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стигаме в училищните години, 
имат огромна връзка с бъдещото 
ни развитие и постижения.

“Без значение с какво се зани-
мава един човек, е много важно 
във всеки момент да се опитва 
да прави повече, отколкото се 
очаква от него.”

Според нея е по-трудно човек 
да прогресира след 30-40 годишна 
възраст. Полагането на основите 
е насъщно да се случи възможно 
най-рано. 

“Какво правиш днес има го-
ляма връзка с това дали ще се 
превърнеш в успешен човек.”

След този вдъхновяващ отго-
вор на първия ми въпрос, бях си-
гурна в правилния си избор коя лич-
ност да интервюирам. Продължих, 
като я попитах дали мисли, че се-
мейната среда е от значение за 
това в каква посока ще се насочи 
детето. За нея не само семей-
ството, но като цяло и средата 
около нас, са определящи фактори. 

“Нашият мироглед се опре-
деля от средата, в която се на-
мираме.” 

Нейният съвет е да бъдем 
внимателни с кого общуваме, за-
щото хората около нас оказват 
най-силно влияние върху начина, по 
който мислим. Изтъква, че ролята 
на близките е да дават разбиране, 
обич, подкрепа, да помагат, но не 
и да казват императивно какво е 
необходимо да се направи. При из-
бора на специалност в универ-
ситета, е полезно бъдещите 
студенти да се вслушат в близ-
ките си, но финалното решение 
трябва да вземат самите те.

В тази връзка стана дума 
за трудностите, с които може 
да се сблъска млад човек в посо-
ката, която е избрал. Един изклю-
чително полезен съвет от г-жа 
Стоянова е да се четат биографии 
и интервюта на спортисти, тъй 
като пътят им е осеян с препят-

ствия. Уроците, които научават, 
преодолявайки ги, важат не само в 
света на спорта, но и на бизнеса. 
Усилените тренировки изграждат 
дисциплина, а без нея няма как да 
постигнеш резултати, в която и 
да е сфера на живота.

Плавно преминаваме към фе-
министката част от интервюто, 
в която я попитах дали смята, 
че жените и мъжете в България 
имат еднакви шансове за пости-
жения в бизнеса. Тя ми отвърна, 
че в България като европейска 
държава жените са поставени на-
равно с мъжете и че за разлика от 
други страни по света, в които 
момичетата трябва да се борят, 
за да посещават учебни заведе-
ния, в нашата страна не е така. 

За жалост винаги има ,,но” и 
тук то е свързано с предразсъдъ-
ците и стереотипите, с които 
трябва да се борят жените. Бях 



33

учудена да разбера, че дори жена 
лидер като нея е била подценявана 
от колегите си мъже, преди да за-
почнат съвместна работа. Това, 
разбира се, не бива да ни отчайва 
или отказва, а да ни окуражава да 
покажем най-доброто, на което 
сме способни. Така с течение на 
времето предубежденията ще из-
чезнат.  

Следващият ми въпрос се от-
насяше за идеята зад създаването 
на Съвета на жените в бизнеса в 
България. Основателките са жени 
с натрупан опит в различни сфери. 
Тяхната мисия е чрез обучения, 
менторство и предоставяне на 
възможност за изяви в различни 
форуми да подпомогнат на други 
дами в техния предприемачески 
път. Тя обаче вижда, че не само 
жените на средни позиции в ком-
пании се нуждаят от подкрепа, но 
и тези, които все още посещават 
училище. Така заедно със съпруга 
си откриват училище за лидери в 
град Правец. Запознават децата с 
различни опции за професия и раз-
витието, което могат да постиг-
нат чрез нея. С тази прекрасна 
инициатива подпомагат ориенти-
рането на бъдещи успешни хора. 
Това прави г-жа Стоянова удо-
влетворена и щастлива. 

“Когато правим нещо добро, 
ние го правим за другия, но щас-
тието, което изпитваме, е не 
по-малко от това, което сме 
доставили.”

За финал я попитах един въ-
прос, който силно ме вълнуваше – 
дали за нея лидерството е дарба. 
Даде ми съвет, който никога няма 
да забравя – тайната на добрия 
ръководител е да се усъвършен-
ства постоянно, да знае как да 
разпредели времето си, така 
че да го използва пълноценно 
и да приема нова информация. 
Според нея лидер не се става из-
веднъж, нужни са последовател-
ност и ежедневно обогатяване на 
знанията. 

За мен Дарина Стоянова е ис-
тинска жена-лидер, защото се е 
трудила безотказно, за да стигне 
дотук и в същото време е пома-
гала на други трудолюбиви жени 
да се издигнат в професията си. 
Благодарна съм є за отделеното 
време, позитивизма и безценните 
съвети. Бих искала да завърша ин-
тервюто с една нейна мисъл: 

 “Човек не може да стане ус-
пешен в нещо, което не обича.”
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Твърде много хора се стремят 
към постигане на контрол върху 
екипа си, преди да са успели да 
управляват себе си. Контролът 
има различни проявления и интен-
зитет. От доста време насам 
собственици на много компании 
започнаха да търсят лидери за 
отделните звена на йерархията, 
която са съградили през дългите 
години на работа. Има и такива 
компании, които току-що са стар-
тирали, но веднага търсят човек,  
който да поеме контрола в свои 
ръце. Може би ще се запитате 
защо самият шеф не ръководи, а 
са му нужни кадри, които да вър-
шат на пръв поглед неговата ра-
бота – да организират и възлагат 
задачи на подчинените си. За да 
открием отговор на този въпрос, 
първо трябва да си зададем въ-
проса каква е разликата между 
шеф и лидер.

Често проверявам значението 
на думите в Българския тълковен 
речник. Именно и от него ще по-
черпя информация сега. Ето каква 
е дефиницията на думите “шеф” и 
“лидер”  : 

шЂфът, шЂфа, мн. шЂфове, м. 
Разг.

1. Пряк, непосредствен ръково-
дител; началник.

2. Човек, който стои начело на 
предприятие, организация и др.; 
директор, началник. Шеф на ап-
течно управление.

прил. шЂфски, шЂфска, шЂфско, 
мн. шЂфски. 

мн. лєдери, м.
1. Водач, ръководител на по-

литическа партия или на об-
ществено-политическа организа-
ция. Лидер на Зелената партия. 
Ставам лидер. Избирам лидер.

2. Този, който води при спортни 
състезания.

3. Кораб, оглавяващ колона, 
група от съдове.

4. Изобщо водач, който увлича, 
ръководи. Лидер в класа. Лидер на 
компанията.

прил. лєдерски, лєдерска, лє-
дерско, мн. лєдерски.

Разликата 
между шеф и лидер
Текст: Селин Пандурова
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Нека да разгледаме разликите 
между ролята на шеф и лидер. За 
целта предлагам да се улесним, 
като разгледаме следната таб-
лица: 

Шеф Лидер

Шефът се фокусира върху 
прогреса. За него движението 
напред и осъществяването на 
усъвършенствано скоростно 
производство с предпоставка за 
свръх печалби е водеща. 

Лидерът се фокусира върху 
хората. Лидерът се интересува 
от идеите на колегите и тех-
ните предложения, съумява да 
стартира проектите, баланси-
райки графика.

Шефът микроменажира, т.е. 
ръководителят наблюдава и кон-
тролира прекалено отблизо рабо-
тата на своите подчинени, дори и 
най-дребните детайли.

Лидерът делегира. 
Делегирайки, той възлага задача, 
извън обичайните за съответния 
служител, в едно с необходимите 
правомощия за изпълнението 
є. Приключването на задачата 
слага край на правомощията.

Шефът мисли в краткосро-
чен план. Набирането на нек-
валифицирана и нископлатена 
работна ръка компенсира мо-
ментните стресови ситуации, но 
при този метод на работа не се 
осигурява качество на продукта

Лидерът мисли в дългосро-
чен план. Той предпочита да 
наеме 5 човека, на които да оси-
гури добра работна среда и усло-
вия, за да са продуктивни и мак-
симално ефективни в процеса на 
работа. След даден период от 
време, заради този на пръв поглед 
ход в страни – допълнителни раз-
ходи за офис оборудване и стаи 
за почивка, печелят дългосрочни 
и съвестни служители.

Шефът всява страх. Често 
заплашва подчинените си със 
санкции и уволнение. Използва 
финансовата част, за да накара 
работещите за него хора да 
“клекнат”. Жаждата му да има 
контрол е толкова голяма, че той 
не изпитва нужда да чуе нещо 
различно от “Задачата е свър-
шена. Каква е следващата?”.

Лидерът печели доверие. 
Често можете да го видите сед-
нал на масичката в кафето до 
фирмата, изслушвайки колегите 
си. Обменяйки информация за 
личния и бизнес живота си, той 
успява да покаже човешката си 
същност – чувстваща емоции, 
имаща сметки за плащане и най-
вече готова да помогне. 
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Шефът е безчувствен. В 
неговите представи за работа 
няма място за почивка или емо-
ции. Отказва да се празнуват 
рождени дни в офиса, забранява 
връзки на работното място 
между колеги.

Лидерът е състрадателен. 
Добрият лидер винаги се отнася 
с всички еднакво и не допуска 
лични предпочитания за разлика 
от много от шефовете.

Шеф = Правила, които нямат 
втори прочит.

Щом е казал веднъж, че дадена 
задача трябва да се свърши по 
един определен начин, то той не 
приема за изпълнена задачата, 
ако е завършена по друг метод 
или с помощта на други средства.

Лидер = Стимул. Лидерите 
предоставят възможности на 
своите служители да развиват 
своите способности. Изпраща ги 
на обучения, уроци по чужд език, 
стимулирайки ги към растеж. 
Лидерите идентифицират умени-
ята на служителите, докато ра-
ботят с тях, и след това възла-
гат задачи в тези области, за да 
получат ефективни резултати.

“Мениджмънт е да изкачиш 
стълбата на успеха, лидер-
ството е да дефинираш на коя 
стена трябва да се опре стъл-
бата.”  – казва  Стивън Кови. 
Какво мислите вие?
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“ – Великите умове мислят ед-
накво. - Зофия се намръщи.

– Не, не го правят. В противен 
случай всяка идея би била еднаква.”

Рошани Чокши

Пътят към новите малки или 
големи възможности и постиже-
ния в живота ни често преминава 
през множество предизвикател-
ства. Единственото, което ни 
трябва, за да продължим да вър-
вим по тази осеяна с трудности 
пътека, са идеите и крайната 
цел. Точно те успяват да ни под-
държат живи, мотивирани и не по-
ставят граници на съзнанието и 
въображението ни.

Идеите идват по всяко време, 
понякога изневиделица, и неочак-
вано ни връхлитат със своята 
сила да бъдат реализирани. 
Колкото повече се възползваме 
от вдъхновението и последвалите 
възможности, толкова по-смели 
ще бъдем, за да продължим да тър-
сим и да развиваме потенциала си. 
Как обаче да успеем да ги развием 
по най-добрия за нас и за нашето 
бъдеще начин? 

За да превърнем едно спон-
танно хрумване в идея, която ще 
донесе със себе си нова посока в 
развитието ни, трябва да под-
редим съзнанието си, да бъдем 
готови да напуснем зоната си 
на комфорт, да експерименти-
раме, да не се страхуваме от па-
денията, защото все някога ще 
последват и възходите. Не бива 
да вярваме в заключението, че 
възможностите идват веднъж в 
живота, защото начина, по който 
ще преминат дните ни, зависи от 
възгледите ни, от чувството да 
бъдем свободни и смели да риску-
ваме. 

Преминахме през първата 
стъпка – да изясним идеята си, но 
ни чака дълъг път, за да я напра-
вим истинска реална възможност, 
която си струва времето и всич-
ките ни усилия. 

Има ли определена и изпроб-
вана формула, която да ни по-
могне да осъществим целите си? 
Трудно е да сложим всички хора 
и безброй многото им възгледи 
под общ знаменател, затова ще 
ви дадем няколко съвета, които 
могат да ви бъдат от полза, за да 
се ориентирате откъде да започ-
нете, защото понякога Началото 
се оказва най-трудно.

Всяка една идея 
е нова възможност
Текст: Габриела Станкова

“Идеите идват и си отиват, но 
само тези, които знаят какво 
искат и как да го осъществят, 
могат да превърнат всяко едно 
ново хрумване в нова възмож-
ност, без да чакат наготово.”
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1. Разгледайте идеята от 
различни гледни точки, за да си 
изградите една цялостна картина 
какво всъщност искате да пред-
приемете. Както казват хората: 
“Три пъти мери, един път режи”, 
затова и вие анализирайте иде-
ята си от всички страни, защото 
едностранчивото разглеждане на 
проблема не винаги е напълно обек-
тивно. Най-лесно е да потърсите 
съвет от близък или приятел. 

2. По-труден метод е този на 
Уолт Дисни, чрез който трябва 
да погледнете на себе си като 
Мечтател, но и като Реалист 
и Критик, за да не изпуснете и 
най-малките детайли. Трите по-
зиции вървят ръка за ръка и са 
пряко свързани. Според Робърт 
Дилтс: „Мечтателят е необходим 
за създаването на идеи и цели. 
Реалистът е необходим като 
средство за трансформиране на 
идеите в конкретни резултати. 
Критикът е необходим като фил-
тър и стимул за подобряване.“ 
В ролята си на Мечтател, вие 
трябва да се фокусирате върху 
голямата картина и върху това, 
което искате. По време на вглеж-
дането ви в идеята чрез образа на 
Реалиста трябва да планирате, 
да насочите енергията си към 
нужните действия и процеси за 
успешна реализация. При Критика 
се отдалечете максимално от ця-
лата картина, за да погледнете 
всичко обективно отстрани. 

3. Приоритизирайте дей-
ностите си, като ги подредите 
по етапи. Дори и при малките и 
ежедневни идеи ни трябва под-
реденост, организираност и яс-
нота на визията. Не пропускайте 
възможността за реализация на 
всяка ваша идея заради хаоса, 
който понякога цари в главите ви, 
защото точно той ще ви изиграе 
най-голяма шега.

4. Не спирайте да мечтаете, 
да се вълнувате и да търсите 
вдъхновение навсякъде около 
вас. Въпреки трудностите и неус-
пехите, въпреки предразсъдъците 
на хората, повярвайте в себе си, 
в мечтите си и не се отказвайте, 
докато не достигнете финала. 

5. Насладете се на процеса 
на работа, по време на който 
търсите и откривате съвсем 
непонятни нови неща. Разбира 
се, крайният резултат също е от 
значение, но бъдете благодарни, 
че сте достигнали дори и до този 
етап от живота си. Не мислете 
за парите или за материалните 
облаги, които една ваша идея ще 
ви донесе. Идеите са плод на на-
шата креативност, на нашия 
труд, любов и желание да проме-
ним реалността си, затова не ги 
материализирайте с цел печалба. 

Хората сме толкова различни. 
Всеки гледа света през своята 
единствена и неповторима при-
зма. Макар и да имаме толкова 
много сходства, които ни сближа-
ват, различията са тези, които 
ни превръщат в истински ми-
слещи същества, готови да пре-
върнем всяко наше най-съкровено 
вдъхновение в шанса, който сме 
чакали цял живот. Всичко обаче 
зависи от нас самите, от на-
шите действия, от смелостта 
да тръгнем по трънливия път, 
от търпението и желанието, 
които се крият в нас. Идеите 
идват и си отиват, но само тези, 
които знаят какво искат и как 
да го осъществят, могат да пре-
върнат всяко едно ново хрумване 
в нова възможност, без да чакат 
наготово. 
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“В модерния свят на бизнеса 
е безполезно да си креативен и 
оригинален, ако не можеш да про-
даваш това, което създаваш.”

– Дейвид Огилви, създател на 
рекламна агенция Ogilvy & Mother

В днешно време всеки си мисли, 
че да си предприемач значи да си 
бизнесмен. Но всъщност да си 
предприемач, означава  да си много 
повече от това – да имаш възмож-
ност да правиш и работиш, как-
вото обичаш. Какво по хубаво от 
това работата ти да не се усеща 
като такава?

Нека обаче да изясним 
какво точно е предприема-
чеството и предприемач. 
Предприемачеството е процес на 
стартиране на ново предприятие 
или обновяване на вече създадено.  
Предприемачът е човек, който 
регистрира индивидуално или в 
съдружие собствена фирма.

Честно казано, за мен да бъдеш 
предприемач е равно на това да 

обучаваш и помагаш на хората. 
Защо така мисля? Аз съм човек, 
който обича да прави това, което 
му доставя удоволствие. Както 
казах по-горе да не усещаш рабо-
тата си като задължение е от 
огромно значение и ключово за 
мен. Например аз съм доброволка 
в Българския Младежки Червен 
Кръст. Кампаниите и събитията, 
които организираме са, за да по-
магаме на хората. Да участвам ми 
е интересно и приятно, а по този 
начин хем се уча на нови неша, хем 
и аз обучавам в последствие.

А сега нека погледнем в по-за-
дълбочен план защо всъщност е 
важно предприемачеството.

1. Дава ни възможност да се 
научим да работим с хора и да 
ръководим екип. Това може и да не 
е лесна задача, но предприемачът 
(лидерът) вижда най-важната си 
цел в общите интереси на целия 
екип и се опитва да допринесе за 
развитието му.

2. Предприемачеството по 
същество търси и намира реше-
ние на съществуващи проблеми. 
Развиването на дадена идея под-
помага хората, работещи за нея 

Предприемачеството 
и защо е важно
Текст: Каталина Георгиева

“Предприемаческият бизнес 
облагодетелства открития ум. 

Той благоприятства хората, 
чиито оптимизъм ги кара да се 
подготвят за много възможни 

бъдещи перспективи, почти 
чисто за радостта от това.”

– Ричард Брансън
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да не се отказват и да полагат 
усилията и труда за нещо инте-
ресно, ново и търсещо се.

3. Предприемаческата дей-
ност създава нови работни 
места, което позволява на хо-
рата да се развиват, а в същото 
време дава и реализация. Когато 
предприемачеството се развива 
добре, то генерира доходи, които 
както знаем имат значение.

4. Предприемачите създават 
промяна: те мечтаят в големи 
аспекти. Така че, естествено, 
някои от техните идеи ще до-
ведат до промяна в целия свят. 
Много млади хора се стремят да 
направят света по-добър.

5. Предприемачите дават 
на обществото. Докато някои 
смятат, че богатите са зли и 
алчни, те често правят доста за 
подобряването на обществото. 
Например много заможни предпри-
емачи са едни от най-големите да-
рители за благотворителни орга-
низации с различни каузи. Някои се 
стремят да инвестират парите 
си в откриване на решения, които 
да помогнат на по-бедните да 
имат достъп до неща, които при-
емаме за даденост като пример 
мога да дам чиста питейна вода и 
добро здравеопазване.

Да си предприемач може да е 
доста мотивиращо и интересно 
начало за реализация на младите 
хора. Хубаво е да предлагаш нещо 
ново и значимо за света. Аз лично 
много интересувам от тази тема. 
Смятам, че би било полезно за мла-
дите хора да се присъединят към 
подобни обучения и приветствам 
всички да се включим заедно. 

Източници: 
• Стоянов, Калоян. “Какво е да си 
предприемач?”. Vivus. 26.01.2021
• “Младите хора – новата 
вълна предприемачи на 21-ви 
век”. Министерство на мла-
дежта и спорта. 16.08.2017
• “Предприемачество”. Metronom

https://www.vivus.bg/blog/kakvo-e-da-si-predpriemach
https://www.vivus.bg/blog/kakvo-e-da-si-predpriemach
http://bgmf.eu/wp-content/uploads/2018/02/narychnik.pdf
http://bgmf.eu/wp-content/uploads/2018/02/narychnik.pdf
http://bgmf.eu/wp-content/uploads/2018/02/narychnik.pdf
http://bgmf.eu/wp-content/uploads/2018/02/narychnik.pdf
https://metronombg.com/wp-content/uploads/2017/11/Predpriemachestvo-8.pdf
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Както личи и от заглавието, 
темата на моята статия е свър-
зана с едно изключително полезно 
качество, което ще помогне както 
за личностното ти развитие, 
така и за по- добрата ти успевае-
мост в живота. Преди да премина 
и към приложението на проактив-
ността, нека първо те запозная с 
нейното значение. Накратко, тя е 
характерна черта на по-иници-
ативните хора. Те не оставят 
обстоятелствата да взимат ре-
шения вместо тях, а контроли-
рат умело обстановката около 
себе си. 

Обратно на този принцип са 
т.нар. “реактивни” хора, които 

дължат всичко, което им се случва, 
на външно влияние. Променят по-
ведението си и в социален аспект, 
тъй като чуждото мнение играе 
определяща роля за тяхното бла-
горазположение. Това често е при-
дружено от неудовлетвореност, 
защото човек няма реален кон-
трол върху себе си, а е силно за-
висим от събития, които могат 
да бъдат непредвидими. 

След като вече те запознах с 
отличителните белези на проак-
тивността, предстои да разбе-
реш как биха могли да ти послу-
жат. Забележими черти, които 
ще промениш в поведението си, 
ако започнеш да работиш върху 
нея, са:

• ставаш самостоятелен/-а и 
уверен/-а в себе си;

• цениш собственото си мне-
ние;

• преценяваш обективно (не на 
база страх/предразсъдък) какво е 
по-добре за теб;

• взимаш решения сам;
• изразяваш се свободно;
• не се притесняваш да бъдеш 

себе си; 

Проактивност: силата 
на това да изпревариш 
обстоятелствата
Текст: Теодора Милева

“Да бъдеш проактивен 
не значи да скъсаш 

всички връзки с обществото – 
означава да “филтрираш” 

информацията, която 
получаваш, като мислиш 

критично и не се поддаваш 
на манипулация.”
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Освен в личен план, проактив-
ността има голямо значение и на 
работното място (вкл. и учеб-
ните заведения), защото човек е 
по-добре организиран и спосо-
бен да подрежда правилно при-
оритетите си. Не се взимат 
импулсивни решения, които про-
тиворечат на ценностите, из-
граждани от проактивния човек 
с години. Това е предпоставка за 
дисциплина и постоянство, които 
са важни компоненти за постига-
нето на всеки успех. 

Вероятно след всичко проче-
тено у теб се заражда въпросът 
“А как да подобря своята проак-
тивност?”. Започни да се запит-
ваш по-често какво ти се прави. 

Да, на теб.
Опитай също да игнорираш 

неоснователната критика, 
която околната среда ти под-
нася, и се концентрирай един-
ствено върху конструктив-
ната такава, защото тя дава 
обективна обратна връзка за 
твоите действия. Да бъдеш про-

активен не значи да скъсаш всички 
връзки с обществото – означава 
да „филтрираш“ информацията, 
която получаваш, като мислиш 
критично и не се поддаваш на ма-
нипулация. Така рискът някой да 
те заблуди става значително по- 
малък. 

Ако вече имаш желание да раз-
виеш това качество, то по- голя-
мата част от работата е вече 
свършена. Куражът, който се 
изисква, за да може човек да под-
крепи промяната в самия себе си, 
е достатъчното доказателство, 
че тя може да се случи.



43

Анна-Мария Попова е един от 
авторите в онлайн медията “Под 
моста”. Освен с журналистика, 
тя се занимава с архитектура и 
графичен дизайн. Определя себе 
си като “защитник на правата на 
хората и животните” и “любител 
на доброто изкуство”. В разго-
вора с нея засегнахме темата за 
лидерството, образованието в 
България, както и начините да се 
постигне успех. 

1. Разкажи малко повече за 
онлайн медията “Под моста” – 
какви са нейните цели и как са-
мата ти се “сблъска” с нея?

Онлайн медията “Под моста” 
се “ражда” през далечната 2013 г.,  
когато група студенти с големи 
мечти и идеали се събират, за да 
създадат тази съвместна плат-
форма. Сайтът започва като 
място за алтернативна журналис-
тика – не поредният проводник на 
“скандални новини”, а медия за из-
куство, култура и смислени каузи. 

Аз се включих през 2018 г. 
Следях медията от години, но 
помня как точно тази пролет ми 
донесе едно ново и много приятно 
приключение. В интернет попад-
нах на обява за стаж към „Под 
моста“ и тъй като ми беше детска 
мечта да съм част от истинска 
медия и да пиша за култура и обра-
зование, веднага се свързах с ре-
дакторите. Димитър Панайотов, 
главен редактор и създател на 
медията, беше много отзивчив и 
бързо ми отговори, като дори се 
съгласи да прочете мои стари ма-
териали. Оказа се обаче, че съм 
пропуснала пролетния стаж и 
трябваше да изчакам за летния. 
След още няколко имейла от моя 
страна и упорито настояване да 
се включа, попаднах в редиците на 
“Под моста”.

За лидерството, успеха 
и още нещо с Анна-Мария, 
автор в онлайн медията 
“Под моста”
Текст: Симона Александрова
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Радвам се безкрайно, че за-
почвам по-активния си творчески 
път именно там. Колегите ми са 
все интересни личности, винаги 
разсъждаващи критично върху не-
щата, но и с положителна нагласа 
и вяра в един по-добър, по-образо-
ван и по-културен свят.

2. В рубриката “Образование” 
в “Под моста” доста често ак-
цент става дигиталното обу-
чение. Какво е мнението ти за 
него? Какво може да се подобри, 
за да бъде то максимално ефек-
тивно? 

Ясно е, че живият контакт ви-
наги ще е важен, но днес имаме уни-
калната възможност да се обуча-
ваме дистанционно, благодарение 
на дигиталната среда и разрабо-
тените платформи за споделяне 
на информация. Дигитализацията 
обаче изисква нов тип умения от 
подрастващите, а и от всички 
нас, които ежедневно „сърфираме“ 
в интернет и търсим информация 
за какво ли не. 

Преди да се спуснем към използ-
ване на новите технологии, имаме 
нужда от добра цялостна диги-
тална и медийна грамотност и 
усещане кога попадаме на манипу-
лативни материали, били те тек-
стове или изображения. Тъй като 
учениците се информират и 
подготвят домашните си в ин-
тернет, е изключително важно 
да се преподава още в ранните 
класове как да се търси инфор-
мация и да се проверява досто-
верността є. Засега такъв тип 
обучение не се провежда активно 
и младежите попадат директно 
в дигиталната среда, без точна 
идея как да се справят в нея. 

Други важни стъпки за добро 
дигитално образование са социа-
лизацията и развиването на меки 
умения. Не бива да се пропускат 
съвместните проекти – дори уче-
ниците и студентите да обсъж-

дат уроците си онлайн, пак е добро 
начало и ще развие екипните им 
умения. Различни игри или състе-
зания между класовете или учили-
щата също биха били полезни. 

3. Какво е нужно, за да бъде 
един човек добър лидер? Кои са 
качествата и уменията, които 
трябва да притежава?

Няма положително качество, 
което да е излишно за един добър 
лидер. Лидерът е мотиватор, 
творчески вдъхновител, орга-
низатор, способен на емпатия и 
разбиране, отговорен за екипа, 
с който работи, и винаги на 
линия за нови идеи и извънредна 
работа. Накратко, освен от про-
фесионалист, един екип има нужда 
и от търпелива и отзивчива лич-
ност, отворена за новостите.

4. Какви съвети би дала за 
сполучлива работа в екип? 

Първо, бъдете търпеливи! 
Всички искаме да сме лидерите на 
екипа, но бъдете честни със себе 
си – родени ли сте за тази ра-
бота? Нека наистина добрите ор-
ганизатори да са на първа линия, 
а останалите да се стараят със 
зададените им задачи. Всеки член 
на екипа е важен, независимо 
дали е т.нар. мениджър, дирек-
тор или изпълнител.
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Второто важно е активното 
слушане. Голям недостатък на 
много екипи е липсата на комуни-
кация, както и недостатъчното 
внимание на участниците в нея. 
Ако никой не изслушва остана-
лите, то стигаме до ефекта „раз-
вален телефон“, а от това и екип-
ната работа се разпада. Просто 
никой не е сигурен кой какво 
трябва да свърши.

Отговорното поведение се 
подразбира – независимо дали ра-
ботим екипно, или сами, всяка за-
дача трябва да се изпълнява в обо-
зрими срокове.

5. А как да се справим с труд-
ностите, които възникват, до-
като работим в екип? Каква е 
формулата на “Под моста”?

Дискусията е разковничето. 
Екипът на „Под моста“ никак не е 
малък. Всеки от нас изпада в твор-
чески застой понякога и затова, 
получи ли се проблем, уговаряме 
се за среща в най-кратки срокове 
и търсим решение, което да удо-
влетвори максимално всички ни. 
Имаме късмета да работим с ин-
телигентни и разбрани редак-
тори, които никога не налагат 
мнението си, без да се допитат 
до всеки автор. Предлагат и ни 
дават избор във всичко. А когато 
някой цени мнението ти, това 
доста пази от спънки в работата.

6. Каква е твоята рецепта за 
успех?

Съвсем простичка е – рабо-
тете върху това, което ви дос-
тавя удоволствие, но и носи 
някаква полза на околните и об-
ществото. Седнете, помислете 
добре какъв е вашият талант, до-
къде искате да стигнете с това си 
умение и започнете да работите 
за постигане на мечтата си. 

И не забравяйте – не робу-
вайте на стереотипи! Ако някой 
ви казва, че музикант, художник 
или пък атомен физик “къща не 
храни”, тактично игнорирайте и 
потърсете начините да използ-
вате таланта си, така че да се 
чувствате удовлетворени. 

Разбира се, приоритетите се 
променят с времето и няма нищо 
страшно човек да смени попри-
щето си на изява и да жъне успехи 
в нещо съвсем ново. Просто се из-
исква смелост, време и търпение.

Линк към онлайн медията “Под 
моста” 

Линк към материали на Анна- 
Мария
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https://podmosta.bg/
https://podmosta.bg/
https://podmosta.bg/author/anna-maria-popova/
https://podmosta.bg/author/anna-maria-popova/
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 "The quality of a leader is reflected 
in the standards they set for them-
selves." – Ray Kroc

Nowadays, many people strive to take 
up leadership positions and impact 
people but what exactly does it take to 
be a leader? Books, a way to connect 
with people from many contrasting 
ways of life, present an opportunity to 
unite us with disciplined leaders. Here 
are five book recommendations that 
can prepare you to become and thrive 
as an exceptional leader:

1. How to Win Friends and Influence 
People by Dale Carnegie

Dale Carnegie’s How to Win Friends 
and Influence People tackles topics that 
many endeavor to master. Some include 
"handling people", "making people like 
you", and most supremely, "how to suc-
cessfully persuade people into your way 
of thinking". It also delves into more phil-
osophical inquests, such as "the secret 
of success" and "how to deal with criti-
cism". The principles mentioned in this 
book are fundamental to the growth of 
a capable individual, and are applicable 
even generations later. This book offers 
a concise and easy-to-understand intro-
duction into being an emotionally intelli-
gent leader and is suitable for those who 
are new to the topic. 

2. The Five Dysfunctions of a Team 
by Patrick Lencioni

This novel cautions readers that there 
is no strong leader without a capable 
team. Patrick Lencioni introduces five 
causes for insufficient teamwork:
1) absence of trust
2) fear of conflict
3) lack of commitment 
4) avoidance of accountability  
5) inattention to results

The presence of only one of these 
dysfunctions is able to ultimately col-
lapse a team-dynamic, and Lencioni 
offers strategies not only for overcom-
ing these flaws, but proceeding with a 
more principled and complacent team. 
This book is ideal for those who often 
find themselves working with new 
people and need guidance with focus-
ing on team results, rather than indi-
vidual ambition.

Five Books That Can Make 
You a Strong Leader
By Nicole Stoyanov
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3. The 7 Habits of Highly Effective 
People by Stephen R. Covey

Classified as a self-improvement book, 
this novel relies on the author’s thesis 
that the way we perceive the world is 
entirely based on our own mindset and 
analysis. With that in mind, in order to 
alter a given predicament, one must 
change themselves, therefore be able 
to reform their viewpoint. Covey claims 
that there are no "shortcuts to suc-
cess", only change. "The way we see 
the problem is the problem" he writes, 
claiming that one must undergo funda-
mental development, not surface-level 
transformation, in order to reach gen-
uine change. His seven habits help 
individuals cultivate independence 
and interdependence, collaboration, 
communication skills, and continuous 
self-improvement. Covey reminds us 
to never get comfortable and always 
strive for improvement, a value com-
pelling leaders should possess.

4. Leaders Eat Last by Simon Sinek

The lesson derived from this book is 
straightforward: leaders don’t always 
comprehend the impact they have over 
those they lead. Three main insights 
can be deduced from Simon Sinek’s 
Leaders Eat Last. First of all, it is crit-
ical to be abetting and considerate of 
one another. Providing a respectful 
and favorable work environment is 
highly crucial when leading a team. 
Sinek’s second insight is learning to 
be in control of your emotions and 
being level-headed in any situation. 
The last insight relates to becoming a 
long-term leader rather than celebrat-
ing day-to-day successes. Although 
few "original" leadership principles 
are introduced in this book, they are 
presented through examples and sto-
ries, which make them engrossing and 
easy-to-grasp.

5. The Score Takes Care of Itself: 
My Philosophy of Leadership by Bill 
Walsh

This book analyzes the management 
style of a coach that won 3 Super 
Bowls of American Football. It is 
based on five main concepts: stop fo-
cusing on the outcome; your job isn’t 
to make people happy; expect to lose; 
embrace disadvantages; and culti-
vate tension within your team. Walsh 
claims that leading a team fortuitously 
means operating under counter-intui-
tive principles, making it imperative to 
learn how to guide your team through 
rough patches and persevering.

All in all, we can grasp an essential 
lesson about what it takes to be a 
leader from each book but, what’s im-
portant is that we apply those lessons 
to our everyday lives. Being a leader 
isn’t only about being a resolute in-
dividual, but also providing founda-
tion to those in your team who are 
in need.
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Конкурс за есе

Правила:
 • Две възрастови групи: от 12 до 17 години; от 17 до 25 години;
 • Четирима победители (по двама за всяка тема)
 • Максимален брой думи: 700
 • Без плагиатство
 • Изпратете на wematterdm@gmail.com

 Всеки участник ще получи сертификат за участие, както и обра-
тна връзка от нашите редактори. Текстовете на четиримата победи-
тели ще бъдат публикувани в следващия ни креативен брой.

Конкурс за есе: Открий вдъхновение
Срок: 25.10 – 15.11 
Тема 1: Човекът, който промени мирогледа ми към по-добро.
Тема 2: Мечтата, която тая дълбоко в себе си

Дайте сила на гласа си. Заслужавате да бъдете чути. 
ВИЕ СТЕ ВАЖНИ!



И вие можете 
да станете част от

Последвайте ни:

We Matter Digital Magazine

wematterdigitalmagazine
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