
Кой беше основният Ви мотив да кандидатствате за 
стипендия? 

Основният мотив бяха предстоящи стратегически и 
структурни промени в компанията, част от коята съм, 
както и вътрешната необходимост да се придвижа 
напред в познанията и уменията си; да направя крачките 
към следващото стъпало в кариерата. 

Кое беше най-предизвикателно за Вас в процеса по 
кандидатстване и оценка? 

Най-предизвикателен бе бизнес казусът, като трудното бе 
в това да подбера случай/проект в кариерата си до 
момента, който наистина да оценя като стратегически 
значим за развитието на организацията, част от която съм 
била. Реално много от дейностите, които изпълняваме 
ежедневно, са важни и значими за функционирането на 
компанията, но рядко ни се отдава възможност наистина 
да повлияем толкова драстично на бъдещото развитие.

Къде Ви „завари“ новината, че печелите едно от трите 
стипендиантски места и с кого споделихте първо?

Бях на работа, още по-конкретно – между двете 
производствени сгради. Бях изключително щастлива и 
споделих с лакомства новината с колегите си. Но първо 
се обадих на колега, който ме подкрепяше в целия 
процес.

Как виждате основните разлики в подхода на In Your Hands при 
организирането на Академията до момента? 

Това е първото събитие на In Your Hands, което посещавам. Няма 
да скрия, че имах предварително много позитивна обратна връзка, 
както от колеги, така и от познати и приятели, преминали през 
учебните зали. Макар да имах високи очаквания, екипът успя да  
ги разбие с отлично фасилитирани събития, които трудно мога да 
нарека „обучение“ в традиционния смисъл на думата или в този 
смисъл, който масово влагаме. Академията е по-скоро динамичен 
уъркшоп, добре управляван и креативно стимулиран от екипа на In 
Your Hands, без да бъде нарушавана вътрешната групова 
динамика, а уникалността на опита на всеки участник и личните му 
професионални умения и познания биват изведени по оригинален 
и ненатрапчив начин, така че да бъдат в най-голяма полза за 
останалите.

Кой е най-силният Ви “insight” до момента? 

Успях да разбера смисъла и дългосрочната стратегическа 
значимост на наблюдавани в организацията ми взети управленски 
решения, които привидно нямат логика в краткосрочен план.

Кое е основното предизвикателство, на което търсите решение в 
Академията? 

По отношение на сегашната ми функция в рамките на 
организацията, част от която съм – надявам се Академията да 
засили уменията ми да анализирам бързо ситуациите и 
възможните решения в условия на несигурност и промени в 
изцяло ново за компанията бизнес направление. 

По отношение на личното кариерно израстване – вярвам, че 
Академията ще ме подготви за това, което ме очаква; ще допълни 
и изгради нови знания и умения, както и ще създаде условия, 
благоприятстващи естествено им надграждане и обогатяване.

Какво можете да кажете на тези, които 
все още се двоумят дали да участват? 

Академията не е поредното „обучение“ 
или „програма за развитие“, което се 
вписва в автобиографията и/или досието. 
Академията създава условия в които да 
надграждаме себе си като 
професионалисти; дава възможност да се 
учим от опита на другите, а мен лично ме и 
вдъхновява, дава ми устрем в това да 
практикувам професията си с мисъл за 
една по-добра бизнес среда утре.
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