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До Иван Божилов
Кмет на Район „Илинден“
Уважаеми г-н Божилов,

От името на екипа на Джуниър Ачийвмънт България бих искала да Ви
благодаря за личната подкрепа, отделеното време и съпричастността, която
Вие и Вашите колеги от Район Илинден, ни оказахте в провеждането на
националната инициатива „Мениджър за един ден”.
На 25-ти март 2015 година Вие взехте участие и подарихте незабравими
преживявания на младежите, които имаха възможността да бъдат мениджъри
за един ден. Това не би могло да се случи без подкрепата на напредничави
мениджъри като Вас, които разбират важността на образованието и
практическия опит, които успешните млади хора трябва да имат.
Повече от 1000 ученици и студенти влязоха в ролята на топ мениджъри в 250
български и международни компании и държавни институции по време на
инициативата „Мениджър за един ден” 2015.
Всички те са развълнувани и щастливи от шанса, който имаха, ето емоцията,
която споделиха с нас:
,,Здравейте, благодарение на инициативата ,,Мениджър за един ден’’
получихме възможност да прекараме един работен ден в самата компания
''Junior Achievement Bulgaria’’. Това, което най- много ни впечатли е
невероятната всеотдайност на екипа, който прави всичко по силите си да
бъдат напълно удовлетворени и работодателите, и участниците.
Очаквахме, че JAB е огромна компания и бяхме приятно изненадани, че само
9 човека се крият зад организирането на толкова мащабни проекти.
Успяхме да се потопим в работната атмосфера и се почувствахме като
част от екипа , благодарение на непринуденото и приятлско отношение към
нас . Тайната на непрестанния напредък се крие в мотивацията и
удоволствието, с което подхождат всички към своите задължения . Чрез
тазгодишното ни участие разбрахме, къде точно искаме да работим за в
бъдеще и, че с усмивка бихме влизали в къщата със запомнящите се стълби
на улица ,,Загоре’’. “
Савина Шекерова и Северина Темелкова

Skills for Employability | Entrepreneurship | Financial Literacy

Junior Achievement Bulgaria
София 1124
Ул. „Загоре” 9, ет. 1
Тел./Факс: (+359 2) 989 43 61
E-mail: jab@jabulgaria.org
Website: www.jabulgaria.org
www.ja.org

Уважаеми партньори и благодетели от Район Илинден, благодаря ви още
веднъж за сърдечността, с която се отнасяте към инициативите и нашата
организация и за ангажираността, с която подкрепяте икономическото
израстване на младите хора в България.
Вярваме, че подкрепата ви в тези начинания стимулира предприемаческия
дух в младото поколение на България и за нас е изключително удоволствие
да работим с Вас в тази посока.

03.04.2015 г.
гр. София

С уважение:
Милена Стойчева
Изпълнителен директор
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