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Тази събота, хвърковатата чета на „Поход на вдъхновителите“ – „Аз мога – тук и
сега“ ще бъде в град Севлиево. Началото на събитието е в 10:00 ч. в салона на
НЧ „Развитие-1870“. Походът дава възможност за среща на успели млади хора с
учители, ученици, родители и всеки, който има нужда от вяра и надежда, че
мечтите се сбъдват. Лекторите от „Аз мога – тук и сега“, успешни в различни
сфери от научния, обществен и социален живот, ще разкажат за това как са
успели в живота, с което ще дадат пример на младите, ще ги вдъхновят, ще ги
накарат да повярват в себе си.

„Поход на вдъхновителите“ се организира от младия учител Мария Стефанова,
заедно с екипа на „Аз мога – тук и сега“ и ОУ „Стефан Пешев“. Специален гост на
събитието ще бъде зам.-кметът Ахмед Мехмедов, който ще разкаже за своя път
от училище до поста на заместник-кмет. Участието в събитието е безплатно.
Промяната е само и единствено в нашите собствени възможности, желания и
най-вече действия, убедени са организаторите.
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