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КОНКУРС 

За участие в  проект с наименование ,,МОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ‘‘, № НПМ-030-

П2-ТО4/2019, който се реализира от Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘ с финансовата 

подкрепа на Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за 

младежта (2016-2020), Подпрограма Национални младежки инициативи и кампании, 

тематична област: „Активизиране на младите хора в малките населени места“. 

Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘ организира конкурс за участие на 20 активни и 
енергични младежи на възраст между 15-18 г. в дейностите по изпълнение на проект 
,,МОЯТ ГЛАС ИМА ЗНАЧЕНИЕ‘‘, № НПМ-030-П2-ТО4/2019 

 
Кои сме ние? 

Сдружение „ЗА ПРОМЯНА“ е непревителствена организация работеща в 
обществена полза създадена през 2013г от екип съмишленици и експерти, обединени от 
идеята, че всяко дете има право на бъдеще и надежда, закрила и любов, че всеки човек е 
ценен и има капацитет, който може да се развива! 

Основна цел на Сдружението е да работи за създаването на условия и възможности 
в най-висока степен за участие на уязвими деца, младежи, възрастни и семейства  от 
различни социални групи в обществения живот, насочени към постигане на по-добро 
качество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните им 
способности, междуличностните отношения и ресурсите на общността.  

Резюме на проекта: 

Настоящият проект адресира нуждите на младежи от територията на община 
Сандански ( гр. Сандански и съставните население места) на възраст  между 15-18 г. 
чрез изпълнение на 4 дейности както следва: Проучване на потребностите и 
интересите на младите хора на територията на община Сандански; Стимулиране на 
гражданското участие и активността на младите хора от малките населени места 
чрез активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво; Разработване и 
прилагане на обучителна програма за младежи на територията на община Сандански; 
Провеждане на младежки инициативи и кампании за повишаване на чувствителността 
и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми. Като чрез 
изпълнението на кампаниите, обученията и инициативите в проекта се цели да се 
активизира младежката общност на територията на община Сандански. 

 
       Информация за дейностите, в които ще вземат участие одобрените кандидати: 
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 Дейност 2: Стимулиране на гражданското участие и активността на младите хора 
от малките населени места чрез активно участие в процеса на вземане на решения на 
местно ниво  

 
 Подбраните участници ще бъдат въведени в правния свят на местната власт. 
Предвижда се експерт юрист да направи кратко въвеждащо обучение в рамките на 2 дни 
за младежите на теми като: как се вземат решения на местно ниво, как се пише 
предложение до общински съвет и на какви изисквания трябва да отговаря, какво 
представлява процеса на вземане на решение, какви са сроковете за обжалване, какви 
юридически възможности за инициативност имат младите хора, за да имат активно 
гражданско участие и други полезни теми на тази тематика. Така на лесен и разбираем 
език и по забавен начин ще се представят възможностите за младите да участват активно 
в гражданския живот.  
 На следващо място се предвижда участието на вече подготвените младежи на 
заседание на Постоянната комисия по младежта към местния Общински съвет и на 
официално открито заседание на същия. След това ще се проведе обществено обсъждане 
под надслов ,, Моят глас има значение‘‘, в което главната роля ще имат предварително 
подбраните 20 младежи на възраст между 15-18 г. Събитието ще се организира в рамките 
на един ден, на него ще бъдат поканени местната власт в лицето на кмет, ресорния му 
заместник, председателя на общински съвет, общественици, директори на училищата, от 
които идват младежите, представител на читалище, местния бизнес и неправителствения 
сектор. На тази среща в рамките на един ден, под ръководството на модератор, младите 
хора ще имат реална възможност да подложат на обществено обсъждане своите конкретни 
предложения по важни за тях проблеми и в последствие да ги депозират поне 2 
предложения в администрацията на местната власт.  

 
 Дейност 3: Разработване и прилагане на обучителна програма за младежи на 
територията на община Сандански  
 Участие в приложението на обучителна програма за придобиване на личностни 
умения и компетенции в съответствие с потребностите и интересите на подбраните по 
предходната дейност 20 младежи на възраст между 15-18 г. Предвижда се да бъдат 
ангажирани два броя обучители с компетентности в областта на кариерното ориентиране 
да подготвят обучителна програма и да разработят нейното теоретично и практическо 
съдържание. При реализирането на тази дейност ще бъде обърнато особено внимание на 
практическата част така че младежите да добият наистина приложими в обществения 
живот умения и компетенции. Обучението ще се състои от теоретична част по отношение 
на това как да придобият личностни умения и компетенции съгласно техните интереси, 
така че да отговарят на изискванията на работодателите, кариерно ориентиране и т.н. След 
усвояване на теорията се предвижда да се направят няколко полеви посещения на работния 
процес в няколко местни институции, бизнес и неправителствен сектор. Така младежите 
ще се запознаят с начина на функциониране на всеки един от тях и ще могат да направят 
ясна преценка техните интереси на къде клонят. След като опознаят няколко различни 
работни среди от „кухнята“ те ще имат възможност в следващия практичен модул да се 
научат как да пишат автобиография, какви технологии могат да използват за да направят 
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своето портфолио по атрактивно за работодателите. Наред с двамата обучители 
Сдружението предвижда да покани успели млади хора, които да им послужат за добър 
пример за успешно професионално развитие.  

 
Дейност 4: Провеждане на младежки инициативи и кампании за повишаване на 

чувствителността и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими 
теми. 

Настоящата дейност е свързана с провеждането на младежки инициативи и кампании 
като резултат от наученото през предходните дейности. Предвижда се подбраните 20 
младежи на възраст между 15 и 18 г. от Дейност 2 да бъдат групирани по интереси. За целта 
през цялото време те ще имат наставник (лице от специализирания екип, което ще 
осъществява тези спомагателни дейности), който ще ги съветва и подпомага 
организирането на самостоятелните младежки инициативи. Наставникът ще съдейства на 
младежите при осъществяване на комуникацията с институции, бизнес и други партньори 
съпричастни към дейността. Те ще бъдат разделени на 4 групи по 5 човека. Инициативите 
ще са на общозначими теми идентифицирани от самите младежи и ще бъдат публични. 
Като се предвижда те да бъдат в сферата на 1) културата, изкуствата и/или спорта, 2) 
социалната закрила, 3) образованието и 4) бизнес идеи.  Младежите изцяло ще 
определят параметрите на тези инициативи и ще ги изпълнят със съдържание.  

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 
 

1. Основна цел 
Активизиране на младите хора на територията на община Сандански. 

2. Специфични цели 
2.1. Подбор на 20 креативни и любознателни ученици на възраст между 15-18 г., които 

носят в себе си активен младежки дух и доброволчески ентусиазъм, имат амбиция и 
желание да натрупат опит в областта на  активното гражданство и местна власт. 

2.2. Подготовка и обучение на 20 младежи за участие в активния граждански живот на 
територията на община Сандански. 

2.3. Провеждане на младежки инициативи и кампании за повишаване на чувствителността 
и осведомеността по важни за местната общност и/или общозначими теми. 

3. Право на участие 

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст между 15-18 г., които живеят и/или 
учат на територията на община Сандански. 

4. Условия за участие 

Конкурсът се състои от 1 етап – заявление за участие, изпратено на 
електронната поща на Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘ 
(for.change.bg@gmail.com). 

4.1. Заявлението за участие се състои от: 
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а) Форма за кандидатстване по образец; 

б) Мотивационно писмо до 300 думи в свободен текст; 

• Езици на заявлението – български или английски език. 

Всеки кандидат може да подаде заявление само на един език. 

• За промоционалните цели на проекта, участникът предоставя на Сдружение 
,,ЗА ПРОМЯНА‘‘ авторските права за всички информационни материали 
във връзка с дейностите по реализиране на проекта, които са част от 
участието му/й в проекта. 

• Кандидатът в конкурса, чрез своя законен или упълномощен представител, 
в случай че е под 18 г., е съгласен Сдружение ,, ЗА ПРОМЯНА‘‘ да 
публикува името му/й, възрастта и училището, в което учи, новини за 
информационните дейности във връзка с участието в дейностите по 
проекта, онлайн и на твърд носител за промоционалните цели на конкурса. 

• Сдружение ,, ЗА ПРОМЯНА‘‘ си запазва правото да не допуска до участие 
в дейностите по проекта кандидати, чиито форми за кандидатстване и 
мотивационни писма не отговарят на правилата или влизат в противоречие 
с общоприетите морални норми. 

• С подаване на заявление за участие в този конкурс кандидатът се съгласява 
да участва в дейностите по проекта при одобрение, да спазва необходимите 
изисквания за визуалност на инициативите по време на участието си в 
проект и да съгласува действията си със Сдружение ,, ЗА ПРОМЯНА‘‘.  

• Отказ от участие в конкурса след подаване на заявление може да бъде 
направен от страна на кандидата в срок до 25.01.2020 г. В случай на 
непредвидени обстоятелства избраният кандидат трябва да изпрати по 
електронен път на адрес: for.change.bg@gmail.com до Сдружение ,,ЗА 
ПРОМЯНА‘‘ искане за напускане на екипа от младежи с ясни аргументи за 
това. Това ще прекъсне участието в специфичните дейности, предвидени за 
младежите, както и няма да бъде предоставена специална грамота-
сертификат. 

• Изпращане на заявления за участие 

Мотивационното писмо и формата за кандидатстване се подават по електронен път 
на адрес: for.change.bg@gmail.com за конкурса  по проект ,, Моят глас има 
значение‘‘. Всеки кандидат ще получи на електронния си адрес потвърждение за 
успешно извършената регистрация в конкурса, преди това документите се 
принтират, подписват и сканират/снимате. 

До участие по нататък няма да бъдат допускани заявления за участие, подадени след 
срока за получаване. 

• За въпроси 

Въпросите могат да бъдат задавани само в писмен вид на имейл 
for.change.bg@gmail.com Отговорите ще бъдат изпращани по имейла на питащите 

Срок за последен отговор на въпросите – 19/01/2020 година. 
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• Срок за получаване 

Заявленията за участие в конкурса трябва да бъдат получени най-късно до 23:30 
часа на 20/01/2020 година. 

4.2. Критерии за оценка и допускане до втори етап 

- мотивация, +20 точки 

- изчерпателност и точност на попълнените образци, +20 точки 

Кандидатите, които получат над 20 точки сборен резултат, ще бъдат поканени да 
участват в дейностите по проекта. 

5. Избор на победителите в конкурса 

Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от  5-членно жури, включващо 
представители на Сдружение ,,ЗА ПРОМЯНА‘‘. 

Кандидатите събрали най-много точки до попълване на екипа от 20 младежи ще 
бъдат одобрени за последващо участие в дейностите по проекта. 

6. Съхранение на лични данни 

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и изпълнение 
на дейностите по проекта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и няма да бъдат 
предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на 
победителите в конкурса и съответното им награждаване, и бъдещо участие в 
дейностите по проекта. 

7. Приемане на правилата на конкурса 

С изпращане на заявлението за участие в конкурса участниците декларират, че са 
запознати и приемат условията на конкурса. 

8. Други 

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат 
на конкретно решение от страна на журито. 


