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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ: 

„Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and 

entrepreneurial skills among young people“ 

  ЦЕЛЕВА ГРУПА: МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 16 – 30 ГОДИНИ 

 Участието на 30 младежи и 3 младежки лидери от 3 европейски страни – България, 

Испания и Италия, в проект по програма ЕРАЗЪМ + е невероятна възможност за 

всички тях да се срещнат, запознаят, живеят, учат в неформална среда, творят и 

общуват на чужд език. 

   Планираните дейности целят ангажиране на младежите от партньорските 

организации към разработване на ефективни бизнес модели, което в бъдеще ще 

доведе до повишаване на тяхната конкурентноспособност и професионална 

ангажираност. Планираните дейности по проекта /неформални практики, 

проучвания, анализи, дискусии, презентации, творчески задачи, състезания, 

оценка и разпространение на резултатите/ изискват включване на младежи, 

младежки работници, ментори, квалифицирани специалисти и експерти, 

представители на бизнеса и други заинтересовани лица. Всички те ще допринесат 

за успешното провеждане на дейностите и ще подпомогнат постигането на 

устойчиво регионално и социално развитие. 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

01.02.2017-25.02.2017 Г. 

ОТГОВОРНИК: Гергана Петрова 

поща: fbdacademy@gmail.com 

mailto:fbdacademy@gmail.com
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ДО 

Екип на проект „Innovative approaches and non-formal methods to promote 

creative potential and entrepreneurial skills among young people“ 

Академия Бъдеще за Бизнес Развитие 

град София 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№………/……………….. г. 

 

От: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

      ученик                 студент                    младежки работник       

Учебно заведение/Организация: …………………………………………………………………… 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Телефон за връзка: …………………………………………………………………………………………. 

Във връзка с ПРОЕКТ „INNOVATIVE APPROACHES AND NON-FORMAL METHODS TO 

PROMOTE CREATIVE POTENTIAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS AMONG YOUNG 

PEOPLE“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД2 – „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБМЕН 

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, ДОГОВОР №2016-3-BG01-KA205-035299, 

заявявам желанието си да участвам във всички планирани дейности по проекта и да предоставям 

необходимите отчети за извършените от мен дейности в определените от ръководния екип по 

проекта срокове :  

Запознат съм с това, че работния език на проекта е английски език. 

Към настоящото заявление прикрепям попълнена анкетна карта и мотивационно писмо. 

                       Подпис: 

                           /……………………………/ 
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АНКЕТНА КАРТА 

 

На ………………………………………………………………………………………. 

 

1. Области на интереси /мениджмънт, маркетинг и реклама, бизнес стратегии, информационни 

и комуникационни технологии: 

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

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

2. Познания по РАБОТНИЯ за проекта език на база „Единни критерии за познания по езици – 

матрица за самооценка Европас“ ( приложение 1): 

 Работен език Ниво на владеене- 

Разбиране 

Ниво на владеене- 

Говорене 

Ниво на 

владеене - 

Писане 

 
Слушане Четене Участие в 

разговор 

Самостоятелно 

устно 

изложение 

 

 

 

     

 

3. Умения в използването на ИКТ на база „Дигитални компетенции – Матрица за самооценка 

– Европас“ (приложение 2) Отбележете с „Х“ нивото на владеене на видовете дейности: 

Вид дейност Основно ниво на 

владеене 

Самостоятелно ниво 

на владеене 

Свободно владеене 

Обработка на 

информацията 

   

Комуникация 

 

   

Създаване на 

съдържание 

   

Сигурност 

 

   

Решаване на 

проблеми 

 

   

Други умения, свързани с дигиталната компетентност, които ще Ви бъдат полезни преди, по време 

и след приключване на дейностите по проекта, и които ще приложите или вече прилагате в своите 

учебни/професионални ангажименти: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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МОТИВАЦИОННО ПИСМО 

 

От …………………………………………………………………………………………………………… 

Във връзка с ПРОЕКТ „INNOVATIVE APPROACHES AND NON-FORMAL METHODS TO 

PROMOTE CREATIVE POTENTIAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS AMONG YOUNG 

PEOPLE“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД2 – „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБМЕН НА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ“, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, ДОГОВОР №2016-3-BG01-KA205-035299, и 

заявеното от мен желание да участвам във всички планирани дейности по проекта и произтичащите 

от това зъдължения. 

1. Опише Вашите мотиви за участие в проета, очакванията Ви, как получените знания, 

умения и компетенции ще подобрят, или променят Вашите компетенции. Как 

приоритетите заложени в проекта ще спомогнат за Вашето кариерно ориентиране? 

2. Опишете Вашата визия за въвеждане на иновации, които ще бъдат полезни и интересни 

за развитие на младежката общност на регионално, национално и международно ниво.  

3. Какви дейности за разпространение на резултатите от неформалното обучение ще 

приложите, ако бъдете одобрен за участие в проекта. Включете дейности от 

„Dissemination and Projects' Results“ описани в проектното предложение. 
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Подпис: ……………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Линк в Еевропас: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Линк в Европас: - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

