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В черговий раз підіймаючись сходами повз плакат з конкурсом, я 

затрималась і в голові з’явилась думка «why not?». А дійсно, чому б ні?  

Минулого року я брала участь у конкурсі на здобуття стипендії АВУ «КРОК» 

і з впевненістю можу сказати, що КРОК має досить багато людей, хто 

заслуговує на стипендію. Але на скільки активним треба бути, щоб обрали 

саме тебе? А чи справді я варта того, щоб виграти? Так. Гадаю, що так. 

Якщо Ви ще не знаєте, хто я така, то зараз трішки розкажу про себе та свої 

плани на майбутнє. Мене звати Аліна, мені 19 років і я навчаюсь на 

маркетолога. Про мої досягнення Ви можете прочитати в резюме, а тут я 

розкажу про те, чим пишаюсь найбільше і, що надихає мене рухатися далі. 

З перших днів мого навчання я активно влилася в студентське життя і 

намагалася брати участь в усіх заходах та показати себе як різносторонню 

особистість. І саме в той час я стала частиною команди SPG. 

Починаючи зі звичайного волонтера в work team, який мріяв піднятися на 

найвищу сходинку та впроваджувати свої проекти, я вже 3 рік являюсь 

координатором проектної групи SPG. З гордістю можу похвалитися тим, що 

серед проектів, в яких я брала участь як організатор є івенти для ліцею, 

коледжу, університету, для майбутніх вступників, а також для бізнес-школи 

КРОК.  

Зараз я з впевненістю можу сказати, що здатна впоратись з будь-якою 

складною ситуацією, що мене не лякають перешкоди та труднощі. 

Підтвердженням цього є мій досвід проектної діяльності. Пророблено не 



мало роботи, докладено не мало зусиль, але це того варте. Найкраще в 

організації заходів є те, яку віддачу ти отримуєш в кінці, коли розумієш, що це 

було не просто цікаво, а й корисно для інших, що зроблена тобою робота 

була не напрасною і що треба продовжувати далі. 

Я помітила, що більшість амбіційних та натхненних молодих людей лякає 

відповідальність. Я пам’ятаю свій перший проект та як боялась зробити щось 

не так. Наразі можу сказати, що помилки – це круто. Кількість створених 

проектів, отримані професійні навички та сформована своя команда - це те, 

що в мне вже є, але я хочу йти далі й допомагати людям розвивати себе, 

надихати їх та бути їх наставником чи ментором. Завжди є куди прагнути і це 

моя наступна ціль! 


