Liderii de mâine

Ce reprezintă „Liderii de mâine” ?
„Liderii de mâine” este un proiect ce sprijină și îndrumă viitorii lideri ai
comunității brașovene. Acesta este un pas spre o mai mare implicare a tinerei
generații în comunitate.
Acest proiect este susținut de AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și a
Femeilor Conducătoare de Întreprinderi) şi ne ajută pe noi, tinerii, să ne lărgim
orizontul și să descoperim cheia succesului.

In ce constă participarea la proiectul „Liderii de mâine”?
Proiectul se desfășoara pe parcursul a 6 luni, iar într-o anumită zi, din fiecare
lună, cei zece elevi ai colegiului nostru -selectaţi în urma unui interviu riguros şi
coordonaţi de doamna profesoară Cristina Călin- au ocazia de a vizita câte o
instituție publică sau privată. În cadrul acestor vizite, elevii poartă discuții cu
persoane reprezentative atât ale orașului, cât și ale județului, astfel implicându-se în
viața socială a orașului, respectiv județului nostru.
Până în momentul de față, în cadrul acestui proiect am vizitat Camera de
Comerț și Industrie Brașov, unde am vorbit cu doamna vicepreședinte Mariana
Tudose și doamna Adriana Ispas, secretar general, care ne-au explicat în ce constă
activitatea Camerei de Comerț, am mai vizitat Instituția Prefectului Județean Brașov
și Primăria Municipiului Brașov, unde am întalnit-o pe doamna viceprimar Adina
Durbaca, ce ne-a informat în privința dezvoltării orașului nostru.
„Liderii de mâine” este un proiect interactiv ce, în primul rând, îi ajută pe tineri
să facă diferența între lider și șef: dacă șeful este cel ce conduce, liderul reprezintă
un exemplu pentru subalternii săi. Din punctul meu de vedere liderii, fiind un exemplu
și muncind cot la cot cu subalternii, mereu vor avea de câștigat.
Mitu Roxana
Clasa a XI-a D

Primii doi elevi intervievaţi în link-ul de mai jos (la minutul 9,22) sunt colegii noştri:
Diana Constantinescu din clasa a 11a B şi Silviu Sabău din clasa a 11a C.
http://webtv.realitatea.net/jurnalelocale/brasov_347_141909/jurnal-realitatea-tv-brasov-18-00-2410-2014_917799.html?p=1#video

