PwC България стартира конкурс в подкрепа на студенти и
докторанти, изучаващи педагогически специалности
„Най-важният урок” ще награди 11 амбициозни
българи с едногодишни стипендии по 6000 лв. Патрон на кампанията е
Президентът Румен Радев

1 февруари 2019 г., гр. София. Консултантската компания и предпочитан работодател PwC
България стартира кампанията „Най-важният урок“. Конкурсът е в подкрепа на амбициозни
български студенти и докторанти, мотивирани да се развиват успешно в образователната сфера у
нас.
„Най-важният урок“ е продължение на миналогодишната мащабна инициатива на PwC „Твоите
25 причини да избереш България“, организирана по повод 25 г. PwC в България. Над 1300
български студенти от 127 университета и 15 държави участваха в кампанията и споделиха
причините си да останат и да преследват целите си тук.
В края на 2018 г. PwC организира и благотворителния аукцион „Подай ръка“. На
специалното събитие бяха представени 28 уникални картини с очертанията на дланите на някои
от най-любимите български звезди, сред които Лили Иванова, Стоянка Мутафова, Васко Василев,
Стефка Костадинова, Христо Стоичков, група Сигнал, Георги Мамалев, Президентът Румен
Радев, Валя Балканска и много други. Наддаването за картините премина при огромен интерес.
Именно средствата, събрани от аукциона, ще бъдат използвани за стипендии за победителите
в тазгодишния конкурс.
„Най-важният урок“ ще отличи 11 младежи с едногодишни стипендии по 6000 лв. и
едномесечен стаж по специалността. Инициативата на PwC се провежда под патронажа
на Президента на Република България Румен Радев и в партньорство с Министерството
на образованието и науката.
В конкурса могат да участват български студенти и докторанти, изучаващи педагогически
специалности или записали се в програми за придобиване на педагогическа
правоспособност. Необходимо е кандидатите да имат мотивация да се развиват в
образователната сфера у нас. За да участват, те трябва да изпратят есе на тема „Най-важният
урок. Послание към бъдещите ми ученици“. Срокът е 17 март 2019 г. Независимо
експертно жури ще избере победителите.
„Миналогодишната ни кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ ясно показа, че
потенциалът на българските студенти е огромен и бизнесът е отговорен да подпомага тяхната
успешна реализация у нас. На проведения от нас благотворителен аукцион „Подай ръка“ гостите
имаха възможност да изберат за каква кауза да бъдат дарени събраните средства - образование,
здравеопазване или изкуство. Вотът показа, че сумата ще бъде дарена за стипендии на бъдещите
български учители – тези, които дават знание, вдъхновяват и преподават истински важните
уроци. С проекта целим да обърнем внимание на важността на учителската професия и да
подпомогнем тези, които са я избрали за своя бъдеща кауза“, сподели Божидар Нейчев,
старши партньор в PwC.

„ПрайсуотърхаусКупърс“ България ЕООД, гр. София, п.к. 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11,
тел: 02/ 91 003, факс: 02/ 98 03 228, www.pwc.bg

Редица известни личности вече заявиха подкрепата си за кампанията „Най-важният
урок“. Магърдич Халваджиян, Михаела Филева, Васил Василев – Зуека, Юлиан
Вергов, Деян Донков, Радина Кърджилова, Веси Бонева, Силвия Петкова, Ива
Дойчинова и още любими звезди заснеха специални видео послания към бъдещите български
учители. Съвсем скоро PwC ще представи видеата в официалните си профили в социалните
мрежи.
Цялата информация за „Най-важният урок“ е достъпна на уебсайта на инициативата.
Студентите и докторантите могат да кандидатстват, като изпратят есето си тук.
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За PwC
Наша основна цел в PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми. Ние сме
мрежа от дружества в 158 държави с над 235 000 служители, ангажирани в предоставянето на качествени
одиторски, данъчни и консултантски услуги. За повече информация, посетете нашия сайт www.pwc.com.
"ПрайсуотърхаусКупърс" се отнася за мрежата на ПрайсуотърхаусКупърс и/или едно или повече от
дружествата в нея, всяко от които е самостоятелно юридическо лице. За подробности, моля вижте
www.pwc.com/structure.
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