
 

 

оника Зинкова–Дишева е на 29 

години, родом от град Мездра. 

Завършва средното си образование през 

2012 г. в СУ „Иван Вазов“ в родния град. 

Същата година записва специалност 

„Връзки с обществеността“ към 

Югозападния университет. През 2014 г. 

заминава със съпруга си на почивка в 

Германия, по време на която, решават да 

останат и да опитат късмета си в 

германската столица. Изборът  да останат в 

най-силната индустриална страна в 

рамките на Европейския съюз не е случаен. 

Очакванията им за работа и благополучие 

се оправдават. Налага се Моника да 

прекъсне обучението си в Югозападния 

университет. Тя започва работа на няколко 

места. По същото време записва курс по 

немски език в Akademie ABBV (Akademie 

für Bildung, Beruf und Verkehr - ABBV 

GmbH) в Берлин. След появата на 

първородното й дете, докато е в 

майчинство, Моника възстановява 

студентските си права и продължава 

образованието си в задочна форма на 

обучение. Завършва през 2020 година, 

когато семейството се увеличава с още един 

член. Поддържайки връзка с българите, 

живеещи в Германия, научава за 

сдружението „Mensch FÜR Mensch“ и става 

част от него. Целта на организацията е да 

оказва помощ за интеграцията на 

българите, да ги насърчава и подкрепя и да  

 

 

 

спомага за 

устойчивото 

развитие на 

българската 

общност в 

Германия. 

Моника работи 

в сдружението като Beratung (консултант). 

Помага на сънародниците ни при изготвяне 

на документи за работа, посредничи при 

правни, счетоводни и социални 

консултации и други административни 

услуги.  
След дипломирането си тя започва 

работа като специалист „Маркетинг и 
реклама“  в сдружението. Заедно с трима 
доброволци създават уебсайта на 
организацията. Моника продължава да 
работи активно за изграждането на 
сплотена общност, в която да споделят и 
обсъждат теми от общ интерес, да си 
подават ръка и да разчитат на подкрепа в 
трудни моменти. Като българка, живееща 
зад граница, у нея се заражда идеята за 
създаване на детски център и училище за 
българските деца, които не знаят да четат и 
пишат на български език. Заедно с други 
членове на сдружението сформират екип и 
подготвят няколко проекта, свързани с 
детски център "Selo´s Kids Club" и неделно 
училище, които получават финансиране от 
районната община Köpenick, Берлин. С 
проекта си за неделното училище „Стефан 
Свиленов“ сдружението кандидатства по       
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Националната програма "Роден език и култура 

зад граница" към Министерството на 

образованието и науката. 

Неделното училище „Стефан 

Свиленов“ в Берлин е вече реализираната 

мечта на Моника. Тя вярва, че 

единственото нещо, което никой не може да 

отнеме от човека са мечтите му.  

„Вярвайте в мечтите си, не 

спирайте да мечтаете и не се 

отказвайте от мечтите си! Когато 

силно желаете, тайно се надявате и 

упорито работите, за да осъществите 

мечтата си, успехът е гарантиран и 

мечтата се превръща в реалност.“ 

В момента Моника работи за 

реализирането на друга своя мечта, която се 

споделя от екипа на сдружението –  

създаването на Български културен дом в  

 

Берлин. Реализацията на този проект е 

немислима без подкрепата на Българския 

културен институт в лицето на неговия 

директор г-н Борислав Петранов и Н. Пр. 

Елена Шекерлетова – посланик към 

Посолството на Република България в 

Берлин. Тези институции не само 

подкрепят всички инициативи, идеи и 

проекти на сдружението, свързани с 

българското образование, култура и 

традиции, но са и партньори и 

съмишленици.  

Ежедневието на Моника е свързано 

както с работа по проекти, така и с 

планиране на мероприятия, организиране 

на събития, изготвяне на прессъобщения, 

писане на покани, срещи с културни, 

дипломатически и обществени дейци. 

Последните срещи на сдружението са с 

Румен Радев – президент на Република  
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България, Н. Пр. Елена Шекерлетова –  

извънреден и пълномощен посланик на 

Република България в Берлин, Тони 

Димитрова и др. 

Девизът на Моника е „Следвай 

мечтите си, учи и побеждавай във всяко 

начинание“. 
Тя продължава да се образова като 

посещава различни курсове, въпреки 

ангажираното си ежедневие. Планира да  

 

продължи образованието си в 

магистърската програма „Връзки с 

обществеността в бизнеса“ отново в 

Югозападния университет „Неофит 

Рилски“. 

Завършваме историята на Моника 

Зинкова – Дишева с думите на Антоан дьо 

Сент – Екзюпери: „Наличието на една 

общност обогатява собствената ви 

същност.” 
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