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ПОКАНА 

 

На 27 февруари 2020 г. в  хотел Хилтън София, зала „Мусала“, с начален час 

13:30 ч., ще се проведе Втори национален разговор „Щастието на нацията“. 

 

Ще бъдат представени резултатите от „Индекс на щастието в България“ –  

социологическо изследване направено по задание на списание „Мениджър“. 

Допитването е национално представително изследване на личното и общностно 

щастие и се извършва по специалната методология на т.нар. Индекс на 

щастието/Брутно национално щастие, разработена от The Happiness Alliance.  

Всички данни и изводи от изследването, както и сравнителен анализ, включващ 

резултатите от предходната година, ще бъдат представени подробно в началото 

на събитието от социолога Живко Георгиев.  

В дискусионната част на събитието ще  поставим на обсъждане въпросите за 

щастието на хората в България и как то дава отражение на тяхната мотивация, 

развитие, продуктивност и цялостно благоденствие. Акценти в разговорите са: 

влиянието на уредената градска среда върху благосъстоянието на хората; 

изграждането на общности като средство за противодействие на отчуждението 

между хората, както и професионалната реализация и благоденствие на 

работното място. В разговорите ще се включат Любо Георгиев, ръководител 

екип на „Визия за София”; Храбра Маринова, представител на Бюрото за 

международни връзки на община Виена Ойроком; арх. Пламен Братков; Христо 

Бояджиев, основател на Тук-Там; Петя Кривицки, психолог; Харалан 

Александров, социален антрополог; Крис Захариев, влогър; Любов Кирилова, 

създател на Happiness Academy; Венета Стойкова, директор „Човешки ресурси“ 

Данон България; Елена Тодорова, мениджър отдел „Човешки ресурси“ ВМ 

Финанс Груп и Петя Кафеджиева, мениджър „Човешки ресурси“ Publicis Groupe 

България. 

 

Участието в събитието е без такса вход, но е необходимо да направите своята 

предварителна регистрация ТУК. 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
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Програма 

 

13:30 – 14:00 Регистрация  

 

14:00 – 14:20 Презентация: Живко Георгиев представя резултати от второ 

поредно национално представително проучване, изготвено за сп. „Мениджър“ на 

тема „Индекс на щастието в България“.  

 

Модератор: Евелина Павлова, журналист, социален предприемач, 

телевизионен водещ 

 

14:20 – 15:00 Модул 1: Уредена градска среда и как тя влияе на 

благосъстоянието на хората - дискусионен панел, Q&A 

 

Участници: 

Любо Георгиев, архитект, „Визия за София” 

Храбра Маринова, PR на Виена 

Тема: "Защо виенчани са щастливи в града си?" 

Арх. Пламен Братков,  

 

15:00 – 15:10 Кафе пауза 

 

15:10 – 15:50 Модул 2: Как да изградим общности и да противодействаме на 

отчуждението между хората – дискусионен панел, Q&A 
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Участници: 

Христо Бояджиев, основател на Тук-Там  

Петя Кривицки, психолог  

Харалан Александров, антрополог  

Крис Захариев, влогър  

 

15:50 – 16:30 Модул 3: Професионална реализация и благоденствие на 

работното място - дискусионен панел, Q&A 

Участници: 

Любов Кирилова, създател на Happiness Academy 

Венета Стойкова, директор „Човешки ресурси“ Данон България 

Елена Тодорова, мениджър отдел „Човешки ресурси“ ВМ Финанс Груп 

Петя Кафеджиева, мениджър „Човешки ресурси“ Publicis Groupe България 

 

16:30 – 17:00 Коктейл / Време за размяна на контакти 

 


