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КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ НАГРАДАТА? 

Какво е необходимо, за да 

си част от Наградата? 

ЗА  

УЧИЛИЩЕТО 

 Ставате част от семейството на престижна международна програма за личностно 

развитие на младежи; 
 Давате възможност на младежи във вашата организация да се развиват и 

обогатяват в различни интересни за тях сфери; 

 Давате възможност на служителите си да развият лидерски и менторски умения; 

 Имате инструмент, чрез който може да сближите повече учителя с ученика; 

 Имате инструмент за мотивация на служителите в организацията си; 

 Получавате възможност да обменяте опит и работите по съвместни проекти с 

други организации, които са част от международното семейство на Наградата (до 

момента над 144 страни); 

 Ставате част от национална инициатива, която е под патронажа на 

Президентството на Р. България; 

 Да сте сертифицирани и да спазвате 

основните принципи на Наградата, 

заложени в лицензионното 

споразумение; 

 Да плащате годишна 

сертификационна такса; 

 Да имате минимум 2-ма обучени 

Лидера в организацията си; 

 Да определите 1 координатор на 

Наградата за организацията си; 

ЗА ЛИДЕРИ в 

Наградата 

(лични 

наставници на 

участниците в 

Наградата) 

 

 Преминавате през курс, даващ международна сертификация като Лидер и ставате 

част от престижната международна общност на Наградата; 

 Ще имате възможност и предпоставка за по-близко общуване и контакт с младежи, 

участници в Наградата; 

 Възможност да обмените опит и знание с лидери на Наградата от всичките страни, 

в които тя се развива; 

 Възможност за създаване на полезни социални контакти на национално и 

международно ниво; 

 Лично удовлетворение и чувство за полезност; 

 Инструмент, чрез който можете да мотивирате по-пасивните младежи в 

организацията както и да дадете допълнителен стимул и признание на активните 

младежи; 

 Да имаш желание да са част от 

Наградата като помагаш на 

младежите в тяхното личностно 

развитие; 

 Да имаш желание да се развиваш и 

ти самият; 

 Да преминеш обучителен курс за 

Лидери, предоставен от Фондацията; 

 Да спазваш и прилагаш принципите 

на Наградата; 

 Да отделяш средно по 3 часа 
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 По-често имате прекрасното чувство, че сте спомогнали за постигането на една 

мечта; 

месечно за всеки един от 

младежите, на които си Лидер; 

 Да се забавляваш  

ЗА УЧАСТНИЦИ в 

Наградата? 

Младежи 14-24г. 

 Ще сертифицирате и удостоверите качествата и уменията, които сте придобили в 

сферата на неформалното учене(чрез преживяване); 

 Придобивате важни умения както за успешното представяне в училище/ 

университета/ работата, така и за живота като цяло (целеполагане, постоянство, 

комуникация, емпатия, работа в екип и много други); 

 Печелите нови и интересни социални контакти, както на локално, така и на  

 Вие избирате сферата, в която искате да се развивате без никакво ограничение и 

конкуренция; 

 Наградата дава конкурентно предимство когато кандидатстване за университет или 

работа в 144 страни, в които съществува; 

 Ставате част от огромна международна общност от младежи, които също са част от 

Наградата; 

 Имате възможност да изживеете приключения, които остават за цял живот! 

 Да искаш да се включиш в Наградата 

Доброволно! 

 Да си постоянен и да имаш желание 

да учиш и да се развиваш; 

 Да откриеш своя Лидер и заедно с 

него да си поставиш лични цели в 

едно от четирите направления; 

 Да отделяш мин по 1 час на седмица 

за всяка една от дейностите, които 

си си избрал; 

 Да използваш онлайн системата, за 

да регистрираш напредък си; 

 Да се забавляваш  
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