За участниците в пресконференцията
Емилия Славова е учредител и председател на сдружение „Плейцентър
Приятели”, инициатор и основател на родителския кооператив
„Плейцентър Приятели” и координатор на проекта „Алтернативни модели
на грижата за децата”. Майка на две деца. Завършва СУ „Св. Климент
Охридски”,специалност Английска филология, където в последствие
защитава докторат, а в момента работи като главен асистент.
Специализирала е в Университета в Оксфорд и е член на Българското
Оксфордско университетско общество и на Асоциацията на българските
Чийвнинг стипендианти (АБЧС). През 2007 г. започва да развива идеята за
родителския кооператив в България, като заедно с няколко други майки
организира групите за игра за деца и родители. През 2008 г. организира
конференция на тема „Социалното предприемачество” като проект на
АБЧС. През 2009 г. участва в подготовката на сборника „Да учим по
европейски”, издаден от АБЧС и Център за приобщаващо образование.

Зорница Трифонова е магистър "Връзки с обществеността", магистър
"Индустриален мениджмънт". С дългогодишен опит в сферата на
маркетинга и връзките с обществеността. Майка е на две деца. Активен
член на сдружение „Плейцентър Приятели” от две години и един от
съоснователите на родителския кооператив „Плейцентър Приятели”.
Съвместно с другите родители участва в организирането и подържането на
кооператива. Отговаря за връзките с обществеността. Координатор на
проект „ЕкоЦентър Приятели” – първият спечелен проект на сдружението
за изграждане на детска площадка за игри и еко занимания в квартал
„Бели брези”.

Милена Аврамова е магистър по икономика с диплома от Университет за
национално и световно стопанство, катедра Международен туризъм,
София, България. В процес на обучение и сертифициране към Асоциация
на сертифицираните експерт-счетоводители, Глазгоу, Великобритания. 10годишен опит в една от водещите консултантски компании в бранша като

консултант по внедряване на финансови и управленски информационни
решения, като 5 години е старши консултант и ръководител проекти.
Работи с организации с различен размер и характер - търговски,
бюджетни, производствени, в България, Холандия, Украйна, Сърбия и
Русия (като Шнайдер Електрик България и Сърбия, Глобул, Клинична
болница Лозенец, Хенкел България и Украйна, Макономи Холандия,
Огилви Холандия). Активен член и участник в работните проекти на
сдружение "Плейцентър Приятели" от 2 години и съосновател на
родителския кооператив „Плейцентър Приятели”. Майка на 3 деца.

д-р Анна Трошева е главен асистент в СУ "Св.Климент Охридски” и майка
на две момчета. Подготовката на студенти по специална педагогика и
логопедия съчетава с грижата за собствените си деца и семейния живот. В
"Плейцентър Приятели" изпитва удоволствие от възможността да е
едновременно в ролята на специалист и родител. Води групи за игра за
децата, както и обучителни семинари за родители.

Люба Пенчева е магистър по социална психология. През 2006 г. получава
диплома за психодрама-асистент от Българското дружество по психодрама
и групова терапия. От 2008 г. работи в Университетската ботаническа
градина в гр. София като специалист по образование. Участва в
международни семинари и обучения. Понастоящем е психолог на
свободна практика. Паралелно с това разработва и предлага т.нар.
образователни игри, чрез които децата още от съвсем ранна възраст да
могат да опознават света, процесите и явленията, които ги интересуват
чрез разнообразни игри. В практиката се интересува от динамиката в
социалното общуване, търсенето на личностна хармония, възпитание и
общуване с децата още от кърмаческа възраст. Автор на статии в сп.
„Психоанализа” и „Психология за родители”. Майка на две деца. Води
занимания за деца по ботаника в „ЕкоЦентър Приятели” и психодрама за
родители в „Плейцентър Приятели”.

