СТИПЕНДИЯ „МАРИЯ БЕЛИЧЕВА-НЕКЕР”
За девети път YFU България дава допълнителна социална стипендия на името на
Мария Беличева-Некер – човекът, без чиято енергия, ентусиазъм и идеи,
организацията не би съществувала.
Стипендията се дава на 1 ученик, одобрен за участие по програмата за учебната
2017/2018 г., подал следните документи:
•

•

Попълнен формуляр за кандидатстване за социална стипендия за страните
Бразилия, Венецуела, Еквадор, Естония, Китай, Литва, Индия, Италия, Мексико,
Парагвай, Словакия, Сърбия, Тайланд, Уругвай, Чили, Чехия или Южна Африка.
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?

•
•

•

•

•

•

•

Есе на тема „Защо желая да прекарам една година в тази страна?”
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.
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 2015 г. (Издава се от Националната агенция за
приходите по местоживеене и е безплатно).
Удостоверение за притежавани имоти, автомобили 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).

Документите се подават/изпращат на адрес:
Сдружение „Младеж за разбирателство – България“
Бул. Цар Освободител 8, ет. 5
София 1000

