
 
Сдружение „Съучастие“ с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ 

ОБЯВЯВА 

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В „ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ 

РОМСКИ ПРОИЗХОД - 2020/2021г. 

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 10.11.2020г. 

Изисквания към кандидатите: 
1. да са от ромски произход; 
2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои 

завършване през учебната 2020/2021 година; 
3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: 

„Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна 
педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за 
работа с малки деца; 

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 
2019/2020 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и 
литература за учебната 2019/2020 година.  
 

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване: 
 

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация 
за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за 
кандидати под 18 годишна възраст. Формуляр за кандидатстване може да 
изтеглите от ТУК 

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-
ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ. 

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2019/2020 година, 
издадена от училището на кандидата. 

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате. 
5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, 

минимум една страница -  формат А4, шрифт Times New Roman 12. 
Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване. 

 
Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с 
обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща: 
email: office@sauchastie.org 
 
Цели на програмата: 
Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от 
местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките 
деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.  

Описание на програмата: 
Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: 
Сдружение „Съучастие“, детска градина, родител – член на общността, представител на 
ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като 

http://sauchastie.org/pubs/docs/formuliar%20KSK%202019_20201.docx


станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според 
нейните нужди. 

Описание на финансовата подкрепа: 

На приетите в програмата кандидати ще им бъдат покрити следните разходи: 

 Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение 
(ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор); 

 Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ; 
 Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването; 
 Всички разходи, свързани с допълнителни обучения. 

Договорни отношения: 

Сдружение „Съучастие“ сключва договор за финансиране със студентите (по образец). 
От участниците в програмата ще се изисква да работят в детска градина в уязвима 
общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок 
може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в програмата бъдат 
насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс. 

За повече информация: 
Име на представляващия организацията: Илиян Ризов (тел. 0897 900 950) 
Име на организацията: Сдружение „Съучастие“ 
 
Адрес на организацията: Варна, ул. „Витко Христов“, срещу №51, Младежки здравно-
социален център 
 



Формуляр за кандидатстване

за участие в програма за кандидат - студентска подготовка 2020– 2021 г.

Сдружение “Съучастие”



		Снимка на кандидата

		









		 Трите имена:

 



		

		Дата на раждане: /ден/месец/година/:



		

		Телефон за контакти:



		

		Електронна поща:



		

		Адрес:



		

		Пол:



		

		Семейно положение:



		

		Имате ли деца:



		Моля,  посочете университета/университетите/, към който сте се насочили: 





		Моля, посочете областта и специалността, към която сте се насочили:



		



		Конкурсни изпити, по които ще Ви е необходима подготовка/може да посочите повече от един, в случай на колебание от Ваша страна:

Изпит по:……………………………………………………………



		Ако сте положили матури, моля посочете предметите и оценките

Ако не сте положили, моля посочете предметите по които планирате да полагане матура

Матура 1:……………………………………….оценка...........................

Матура 2:………………………………………оценка..............................



		Успех от балообразуващите предмети:

Предмет 1:..........................................оценка......................

Предмет 2:.........................................оценка.......................



		 Общ  успех от дипломата или очакван успех от дипломата /моля приложете копие от документ, удостоверяващ успеха  Ви/

Общ успех/очакван успех:...............................................









		Моля представете себе си и ни обяснете защо искате да учите тази специалност? Според Вас, как ще се реализирате в тази област? Познавате ли човек, който работи тази професия? Ако не сте се насочили още към специалност, може да опишете всички ваши идеи, за това какво Ви се учи и защо. 









Моля отговорете на всички въпроси! Можете да добавите ред, ако е необходимо.



		 Как планирате да се издържате по време на следването си в Университет?









Моля отговорете на всички въпроси! Можете да добавите ред, ако е необходимо.



		Моля опишете себе си и семейството си с не повече от 350-500 думи. 

- Какво е социалното и икономическото положение на Вашето семейство? От колко члена се състои Вашето семейство? Какъв е средния доход на член от семейството Ви?

- Какво е отношението на Вашето семейство към желанието Ви да продължите образованието си? Имате ли други висшисти или студенти в рода? 

- Каква подкрепа (финансова и друга) би могло да Ви окаже Вашето семейство по време на Вашето следване?









Моля отговорете на всички въпроси! Можете да добавите ред, ако е необходимо.



		Моля опишете с  не повече от 350- 500 думи Вашето участие в дейности, свързани с положението на ромите и/или проблемите на Вашето семейство, род и населено място. Ако не сте участвали в такива дейности, опишете Вашата общност.











		Приложете сканирани/копирани следните документи:

1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване.

2. Копие от дипломата за средно образование или справка от училище за успеха.

(Документ удостоверяващ успеха от балообразуващите предмети* от дипломата за средно образование.)**

3. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

4. Допълнителни документи по преценка на кандидата.



		Информирано съгласие и конфликт на интереси:

Аз………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/трите имена/ ЕГН…………………………………… с подписа си декларирам следното: 

1.Съгласен съм данните, които предоставям на Сдружение „Съучастие“ във връзка с кандидатстването ми по програма за кандидат-студентска подготовка 2020-2021, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от Сдружение „Съучастие“.

2. Запознат/а съм с целта и средствата на обработването на данните, а именно: подкрепа на инициативи, които да подобрят образователните постижения и икономическата самостоятелност на лицата в риск и по-специално на етническите малцинства и децата и младежите от бедни и маргинализирани общности, като данните се обработват от Фондацията в качеството й на регистриран администратор на лични данни посредством автоматични средства при предварително определени мерки за защита, съответстващи на съвременните технологични постижения, рисковете от обработването и естеството на данните.

3. Запознат/ а съм с доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне; правото на достъп и на поправка на събраните данни.

Настоящото да се счита за изрично съгласие по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

4. С подписа си по-долу декларирам, че разбирам, условията на програмата посочени по-горе и съм съгласен/съгласна ако бъда одобрен(а) да спазвам условията на програмата за кандидат-студентска подготовка на Фондация «Студентско общество за развитие на междуетническия диалог», финансирана от фондация «Тръст за Социална Алтернатива».

5. С подписа си по-долу, декларирам, че имам/нямам приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални отношения с представители на Сдружение „Съучастие“ и фондация «Тръст за Социална Алтернатива», които биха могли да доведат до конфликт на интереси. /Отбележете с “X” вярното:

.............Нямам приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални връзки, които биха довели до конфликт на интереси;

............Имам следните приятелски, роднински, и/или бизнес и професионални връзки, които биха довели до конфликт на интереси (опишете по-долу):

 …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................

Дата:...............                                                   Декларатор:..................................





Срок за подаване на документите: 10 ноември 2020 г. 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща – office@sauchastie.org

За повече информация: Илиян Ризов, е-mail: office@sauchastie.org

Сдружение „Съучастие“ 

гр. Варна, ул. „Витко Христов“, срещу №51, Младежки здравно-социален център, www.sauchastie.org

Е-mail: office@sauchastie.org

Тел: 052/73 17 74; Мобилен: 0897 900 950



