Формуляр за кандидатстване

Име

Презиме

Място за снимка

Моля, на гърба на
снимката напишете
името и фамилията
на кандидата

Фамилия

ж.к./улица №, блок, вход, апартамент
пощенски код

град

Моля, подредете страните, за които кандидатствате в зависимост от Вашите
предпочитания.
(1=най-желана) Вижте актуалния списък на предлаганите страни на www.yfu.bg
1.
2.
3.

телефон (стационарен)

телефон (мобилен)

Рождена дата

e-mail

Рождено място

Гражданство

Баща (имена)
телефон (стационарен)

Месторабота и длъжност
GSM

e-mail

Майка (имена)
телефон (стационарен)

Месторабота и длъжност
GSM

e-mail

Брат/сестра (имена)

Занимание

Възраст

Настоящо училище

Профил

Клас

Адрес

телефон

e-mail

Класен ръководител

Директор

1

Предишни училища:
Училище

Профил

От

Кои чужди езици си изучавал/а? Колко дълго?

До

Къде?

Моето семейство се съгласява да вземе ученик на разменни начала през учебната
2017/2018г.
Да

Не

Кандидатствам за социална стипендия и прилагам необходимите документи, описани на
стр.3
Да

Не

Научих за възможностите на програмата от:
Вестник
Телевизия
Радио
Образователен панаир
Интернет
Училище/учител
Препоръка от познати/приятели
Друго (Какво:________________)

С този формуляр кандидатствам за участие по програма за междукултурен ученически
обмен на Сдружение „Младеж за разбирателство - България“/YFUБългария.
Потвърждавам, че съм отговорил на всички въпроси отговорно и съвестно. Наясно съм,
че декларирането на неверни данни може да доведе до анулирането на кандидатурата ми.

_________________________________________________________________
Място

Дата

2

Подпис на кандидата

Към настоящия формуляр прилагам следните документи:
Мотивационно писмо на български език (свободна форма).
NB! Чудесно ще е, ако в мотивационното писмо присъстват и отговори на въпросите:
• Кратко представяне на семейството и себе си. Посещения в чужбина?
• Важни моменти от досегашното ти развитие.
• Хобита, извънучилищни дейности.
• Как прекарваш свободното си време?
• Защо искаш да участваш в програмата на YFU? Защо точно тази страна?
• Какво очакваш от междукултурния обмен? Как си представяш обменната годината?
• Какви са твоите бъдещи планове след обмена? С какво една година в чужбина ще
ти бъде полезна?
Формуляр за ученическа характеристика, попълнен от класния ръководител или
преподавател (напр. по чужд език, математика, физика, химия, биология или философски
цикъл) и запечатана в плик с печат на училището.
До 5 броя снимки, с които бихте представили любими/важни моменти от живота ви (Ще
Ви бъдат върнати след интервюто). Моля, без снимки тип „селфи“.
Към горните документи задължително прилагам и следните документи за моята
кандидатура за социална стипендия:
Попълнен формуляр за кандидатстване за социална стипендия.
Удостоверение за брутните и нетни доходи по трудов договор на родителите на
кандидата за последните 12 месеца (Получава се от счетоводството на съответната фирма
или институция).
Удостоверение за декларирани доходи на родителите по граждански договори или
други източници за 2016 г. (Издава се от Националната агенция за приходите по
местоживеене и е безплатно).
Удостоверение за декларирани данни – за имотно състояние, МПС и други (Отнася се за
кандидата, за неговите родители и за братята/сестрите му, които са под 18 год. или са
ученици/студенти. Получава се от общината по местоживеене).
Служебна бележка за получавани детски надбавки за кандидата (Издава се от Дирекция
"Социално подпомагане" по местоживеене). Изисква се само при получаване на детски
надбавки.
Декларация, подписана от кандидата, дали той, или член на неговото семейството имат
регистрирани фирми (не е нужна нотариална заверка).
За моята кандидатура за социалната стипендията „Мария Беличева-Некер”
задължително добавям и:
Есе на тема „Защо желая да прекарам една година в тази страна?”
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