
Награждаване на екипи от менторската програма
„Лидери на промяната“ 2020/2021

28.04.2021 (сряда)
 

18:00 -19:15 ч.
Формат: Zoom meeting 

ПРОГРАМА

18:00-18:15 Oткриване  
Румяна Атанасова, Председател на УС на Българска Чийвнинг Асоциация 
НП Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство и Северна Ирландия в България
НП Николас Абот, Посланик на Обединеното кралство и Северна Ирландия в Косово
Аба Куартей, Мениджър Връзки с алумни, Чийвнинг Секретариат

18:15-18:30 Какво беше различно в програмата тази година
- Обратна връзка от прилагането на програмата в Косово – Чийвнинг алумни от 

Косово – Арта Истрефи и Мажлинда Алиу
- Обучение за подкрепа на ментори и ментита– Ива Петрова, член на УС на БЧА 

18:30-19:00 Церемония по награждаване на менторски екипи 2020/2021 
Номинирани ментори и ментита ще споделят опита си, научени уроци и преодолени 
трудности и ползите от участието в програмата
- 5 видеа по 3 минути 
- Дискусия и препоръки 
Модератори: Румяна Атанасова, БЧА и Десислава Митева, изпълнителен директор 
на БББА
 

19:00-19:15 Какво следва – планираното за програмата през 2021/2022 
- Подадени проект по Чийвнинг Алумни фонда за съвместно прилагане на 

програмата
- По-нататъшно усъвършенстване на програмата чрез създаване на съвместен пул 

от ментори и ментита
Румяна Атанасова, БЧА, Roumiana Atanassova, Head of BCA, Арта Истрефи и 
Мажлинда Алиу, Чийвнинг Алумни Косово

Регистрация на: https  ://  zoom  .  us  /  meeting  /  register  /  tJcvdeGpqzoiG  9  WDaF  54  ToB  43  c  8  TG  5  V  38  elf  

Събитието е част от проекта за Менторинг Лаб на Българска чийвнинг асоциация, подкрепен от FCDO и
реализиран в сътрудничество с Британския съвет в България и Британската българска бизнес асоциация 
и менторска програма Shapers of Tomorrow, изпълнявана също от Чийвнинг алумни от Косово

https://zoom.us/meeting/register/tJcvdeGpqzoiG9WDaF54ToB43c8TG5V38elf


Не пропускайте тази невероятна възможност да покажете подкрепата си за наставничеството и да 
бъдете част от това събитие!

Присъединете се към нас за отбелязаване на успеха на програмата и за работа в мрежа с ментори и 
професионалисти!

Последвай ни:http  ://  www  .  chevening  .  org  /  
https://www.chevening.org/news/shapers-of-tomorrow-a-new-vision/

Bulgaria:
https://www.linkedin.com/company/chevening.bg/ https://www.facebook.com/chevening.bg/ 
(12) Bulgarian Chevening Association (@Chevening_BG) / Twitter
http://cheveningbg.org/    

Kosovo
https://www.facebook.com/CheveningKosovo/

https://www.facebook.com/CheveningKosovo/
http://cheveningbg.org/
https://twitter.com/Chevening_BG
https://www.facebook.com/chevening.bg/
https://www.linkedin.com/company/chevening.bg/
https://www.chevening.org/news/shapers-of-tomorrow-a-new-vision/
http://www.chevening.org/

