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Областна администрация Разград

26.11.2019 | „Бъдете лидери, които да направят Област Разград и
България по-добро място за живеене“, призова младите хора Областният
управител Гюнай Хюсмен по време на дискусия на тема: “Среща с
успелите лидери“
Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен участва в лекция “Среща с успелите
лидери“, по проект „Лидери на новия век“, която се проведе днес, 26 ноември, в
конферентната зала на хотел „Лес“ – гр. Разград.
Лекцията е част от „Изложение на младежки организации“, организирано от СНЦ „Фабрика
детските мечти“ и цели да събере младежи от различни региони на страната, за да обменят
опит и да осъществи сътрудничество за бъдещи съвместни инициативи. Събитието се
реализира по проект „Лидери на новия век“ към Министерство на младежта и спорта по
Националната програма за младежта. Сдружението работи по улесняването на интеграцията
на младите хора в обществото, като насърчава тяхната инициативност в бъдеща социална и
професионална реализация. Активно си сътрудничи както с български, така и с чуждестранни
младежки организации, като основна цел е обмяната на опит, в областта на образованието,
културата, проблемите на младежта и стимулирането диалога между младите хора от
различни държави.
С интересното си изложение Областният управител вдъхнови младежите да бъдат образовани,
добри и достойни хора, да учат и работят по-усилено, да вдъхновяват другите с успехите си, да
се целят по-високо, за да направят Област Разград и България по-добро място за живеене. „За
да бъдете лидери, вие трябва да сте инициатори във всичко, което правите. Задачата на лидера
е да влияе и да вдъхновява хората, които очакват напътствия и подкрепа от негова страна.Това,
което разграничава истинските лидери от останалите хора, е осъзнаването и загрижеността
относно нуждите на другите.Не правете нищо на другите, което не искате да се случва на вас.
Най-важното в живото не са парите, а това са здравето и достойнството. Парите се печелят и
губят, но достойнството не трябва никога да се губи, затова не позволявайте да мачкат
достойнството на вас и вашите близки. Сигурен съм, че сред вас ще има бъдещи кметове и
Областни управители, затова ви призовавам да вярвате в себе си и да учите и работите
упорито, за да успеете, но тук в България, а не в чужбина, защото чужбина Родина не става.
Лидерството не е даденост, която се постига и остава завинаги, а е призвание, върху което
трябва ежедневно да се работи. Въпреки успехите, които съм постигнал аз продължавам да
съм сред хората, защото тяхната подкрепа прави личността лидер“, допълни още г-н Хюсмен.
Като успели лидери в различни сфери на обществения живот, споделиха с младите хора
житейския си опит и Мирослав Грънчаров – зам.-кмет на Община Разград, Милена Орешкова –
директор на ОУ „И. С. Тургенев“, Джипо Джипов – общински съветник и управител на фирма
„МАТ“ ООД и Павел Матеев – певец и музикален продуцент, участник в телевизионния формат
X FAKTOR.
Учениците от клубове за занимания и интереси и училищните учебно-тренировъчни фирми от
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ представиха две реални и четири
виртуални фирми, а ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ представиха проекти на клубовете
„Изобретихме науката“ и „Волейбол“.
В края на срещата Областният управител отговори на въпросите на младежи и обеща подкрепа
за създаване на механизъм за осигуряване на обществена изява и изграждане на лидерски
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качества, какъвто би бил Областен младежки обществен съвет.
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