Апликационна форма - ПРОМЯНАТА 2022
Вашето име
Номерът на Вашия мобилен телефон

Основни изисквания към проектите и участниците:
Въпроси I – VII са свързани с основните изисквания към проектите и
участниците. Те проверяват дали предложеното от Вас решение съвпада с
ценностите и целите на ПРОМЯНАТА. Aко предложението Ви не отговаря на
тях, ще отпаднете от конкурса.

I.

Вашата идея предлага ли решение на значим социален проблем за
децата и/или младежите в България? (Да/Не)

II.

Децата и младежите (до 24 години) ли са тези, които основно ще имат
полза от предлаганото от Вас решение? (Да/Не)

III.

Вие ли сте авторът на идеята и инициатор на проекта? (Да/Не)
Идеята, с която кандидатствате, е идея, която вие сте измислили. Възможно
е да е идея, позната в световен мащаб, но Вие да сте я адаптирали за
България.

IV.

Потвърдете, че Вие сте или ще бъдете ръководител на организацията,
създадена за да осъществи предлаганото решение. (Да/Не)
Вие трябва да сте лидера на организацията, която кандидатства, и да имате
контрол над реализацията на предложеното от Вас решение.

V.

Ще се посветите ли да създадете трайна промяна за възможно наймного деца, които се сблъскват с този проблем в България? (Да/Не)
ПРОМЯНАТА работи със социални предприемачи, които имат амбицията да
решат идентифицирания проблем за всички деца, които са засегнати от него.

Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

VI.

Ако спечелите конкурса, ангажирате ли се да работите за създаването
на финансово устойчив модел на предлаганото решение? (Да/Не)
Развиването на силен финансов модел е от ключово значение, за да можете да
постигнете и разширите Вашия социален ефект по устойчив начин.

VII.

Ако спечелите конкурса, ангажирате ли се да работите 40 часа
седмично за реализацията на предлаганата идея? (Да/Не)
В случай, че бъдете избрани, ще трябва да подпишете споразумение с
ПРОМЯНАТА, с което удостоверявате, че ще се посветите на пълноценно
участие в програмата за подкрепа.

Въпроси относно проблема, върху който искате да
работите:
1. Опишете в едно изречение конкретния социален проблем за децата
и/или младежите в България, върху който искате да работите. (до 200
знака с интервали)
2. Моля, аргументирайте, че този проблем е значим за обществото и се
нуждае от решение. Посочете конкретни данни, включително
статистически данни, данни от изследвания, експертни анализи и
други. (до 1000 знака с интервали)

Въпроси относно вашето решение на проблема:
3. Опишете Вашето иновативно решение на този проблем в две
изречения. (до 500 знака с интервали)
4. Опишете конкретно как работи предлаганото от Вас решение (програма
или продукт). Обяснете как то помага да постигнете Вашите социални
цели. (до 1000 знака с интервали)
Покажете, че сте развили един или повече продукти и/или услуги, можете да
обясните ясно как работят и как водят до социалния ефект, към който се
стремите.
5. Посочете и аргументирайте към коя от целите за устойчиво развитие

на Организацията на обединените нации може да се отнесе Вашето
решение. (до 1000 знака с интервали)
Можете да видите целите за устойчиво развитие тук:
http://bulgaria.reachforchange.org/media/pdfs_on_the_website/bulgaria/sd
Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

gs.pdf. Подробна информация на английски език можете да видите
на: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
6. Посочете основните целеви групи на вашето решение и какъв е
приблизителният брой на децата и/или младежите, които решението
Ви ще обхване. (до 1000 знака с интервали)
Под „целеви групи“ разбираме както групата от деца, към която е насочено
вашето решение, така и допълнителните групи от заинтересовани страни,
които планирате да въвлечете във дейността си, за да осъществите
социалните си цели.

7. Моля, посочете чрез примери от практиката си или чрез резултати от
сходни програми, прилагани в други държави, че решението на
проблема наистина има позитивен ефект върху децата и младежите,
към които е насочено. (до 1000 знака с интервали)
8. Посочете как проследявате дали работата ви има (случаен) негативен
ефект върху децата и младежите към които е насочено. (до 1000 знака
с интервали)
9. Ако желаете, дайте пример как животът на едно дете или младеж е
бил/ще бъде пряко подобрен в резултат от Вашата работа. (до 1000
знака с интервали)
Разкажете една лична история на дете или младеж – реална или въображаема,
за да демонстрирате ефекта от Вашата дейност. Посочете по желание.
10. Посочете точно какво и как ще измервате, за да прецените дали

работата ви води до социалния ефект, който очаквате. (до 1000 знака с
интервали)
Под „социален ефект“ разбираме дългосрочната позитивна промяна, която
целите да постигнете за децата, с които работите. Пояснете как точно ще
прецените, че вашето решение действително работи.

11. Кои други организации работят по същия проблем? С какво това,
което предлагате, е различно и по-добро? (до 1000 знака с интервали)
Очакваме да демонстрирате как Вашето решение е различно и по-добро от
други решения, които вече съществуват в България.

12. Имало ли е случай, в който работата ви по този проблем е
предизвикала негативна професионална или обществена реакция?
Ако да - моля, разкажете ни какво се случи и как реагирахте. (до 1000
знака с интервали)
13. Как ще развивате, разраствате и умножавате Вашата идея, така че да
подобрите живота на колкото е възможно повече деца в бъдеще? (до
1000 знака с интервали)
Търсим социални предприемачи, които искат да създадат решения, които
могат да разширят своя обхват, за да постигнат дълготрайна промяна за
голям брой деца в страната.

14. Колко деца смятате, че ще обхваща дейността ви през 2027 г. (т.е. след
5 години)? (до 1000 знака с интервали)
Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

15. Какви източници на финансиране ползвате в момента за реализиране
на описаното тук решение на социален проблем? (до 1000 знака с
интервали)
16. Какви източници на финансиране планирате в бъдеще за реализиране
и развитие на Вашето решение? (до 1000 знака с интервали)
Развиването на силен финансов модел е от ключово значение, за да можете да
постигнете и разраснете Вашия социален ефект по устойчив начин.

17. Конкретно за следващата година (2023 г.) моля да посочите кои от
изброените типове приходи планирате да получите (до 1000 знака с
интервали)
● Приходи от продажби на вашите продукти и/или услуги
● Финансиране по проекти (грантове)
● Индивидуални дарения
● Корпоративни дарения и спонсорство
● Инвестиции (кредит или собствен капитал)
● Други
Пояснете какъв е планираният размер на всеки от типовете приходи.
Посочете кои вече сте осигурили и кои – очаквате да осигурите:
Посочете размера и типове на приходите, които планирате да осигурите само
в рамките на 2023г.
18. Опишете накратко основните планирани дейности по реализацията на

тази идея за 2023 г., заедно със съответния бюджет. (до 500 знака с
интервали)
Вашите планове трябва да бъдат реалистични и осъществими. Трябва да
можете да демонстрирате, че решението, което предлагате (включително
ресурсите, от които имате нужда) може да бъде приложено в местния
контекст.

За Вас, социалния предприемач:
19. Кога и как се роди идеята, която предлагате днес? (до 1000 знака с
интервали)
20. Обяснете защо се интересувате от този проблем и точно тази целева
група деца и/или младежи. (до 1000 знака с интервали)
Силната мотивация е ключова характеристика за всеки успешен социален
предприемач. Тя помага да привлечете други да подкрепят Вашата кауза и Ви
поддържа в трудни моменти.

21. Напишете имената на хората, с които работите по тази идея, и какви са
техните роли в екипа. (до 500 знака с интервали)
Ако все още работите сам по тази идея, моля отбележете го.
Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
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22. Създадена ли е вече организацията, която ще осъществи

предлаганото решение? (Да/Не)
Вие може да кандидатствате като физическо лице. Но, в такъв случай, ако
станете един от нашите 5 финалисти ще очакваме от Вас да регистрирате
неправителствена организация, за да можем да Ви отпуснем безвъзмездно
финансиране.

23. Ако организацията вече съществува, напишете нейното официално
име.
Ако кандидатствате като физическо лице, не е нужно да попълвате това
поле. Посочете по желание.

24. Вие част ли сте от създателите на организацията? (Да/Не)
Ако кандидатствате като физическо лице, не е нужно да попълвате това
поле. Посочете по желание.

25. Създадената организация регистрирана ли е официално според
българското законодателство и ако да – през коя година?
Ако кандидатствате като физическо лице, не е нужно да попълвате това
поле. Посочете по желание

26. Посочете броя на служителите.
Ако кандидатствате като физическо лице, не е нужно да попълвате това
поле., Посочете по желание
27. Посочете броя на доброволците.
Ако кандидатствате като физическо лице, не е нужно да попълвате това
поле. Посочете по желание

28. Посочете, ако Вашата инициатива има интернет сайт, Facebook
страница, Instagram профил или Youtube канал. (посочете адресите
под формата на списък)
Посочете по желание
29. Социалните предприемачи, които ПРОМЯНАТА търси, са лидери,
които се ангажират да променят света към по-добро за децата. Какво
Ви определя като един от тези лидери? (до 1000 знака с интервали)
30. Разкажете ни за едно сериозно предизвикателство, с което сте се
сблъскали в професионален план, и какво научихте от този случай.
(до 1000 знака с интервали)
31. Какви стъпки вече сте предприели, за да реализирате идеята, която
предлагате? (до 1000 знака с интервали)
32. Ако вече сте участвали в конкурса с тази или подобна идея, посочете
какво е различното в сравнение с предишния път, когато
кандидатствахте? (до 1000 знака с интервали)
33. Каква подкрепа очаквате от програма ПРОМЯНАТА, за да стимулирате
Вашето лично развитие като лидер и/или развитието на Вашата
организация? (до 1000 знака с интервали)
Присъединяването към Инкубатора на ПРОМЯНАТА е страхотна възможност,
но също така е и сериозно обвързване. ПРОМЯНАТА има задълбочен процес на
оценка, който да ни увери, че Вие сте подходящия кандидат за нас, но също
Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

толкова важно е, преди да започнем съвместна работа, да почувствате, че
подкрепата, която ние предлагаме, е подходяща за Вас самите.

34. Кои са трите неща, които трябва да научите, за да бъдете по-добър
лидер? (до 1000 знака с интервали)
35. Кои са трите неща, които трябва да научите, за да подобрите
социалния ефект от работата на организацията Ви? (до 1000 знака с
интервали)
36. Обяснете в едно изречение защо искате да спечелите този конкурс.
(до 200 знака с интервали)
37. Кратко видео за Вас и Вашата идея.
Видеото не е задължително. Вашата мотивация и желание да реализирате
предлаганата идея можете да представите и в ново, кратко (максимум 2 мин.)
видео. Може да го запишете с вашия мобилен телефон или компютър. Качете
видеото на някоя от платформите за видео-споделяне и ни изпратете линк.
Посочете по желание.

Име на лицето (№1), което има готовност да даде препоръка за Вас, ако
поискаме такава.
Моля да посочите имена и контакти на 2-ма човека, които Ви познават в
професионален план. Ние ще се свържем с тях при нужда. Това могат да са хора, с
които работите, Ваши ръководители или наставници в различни области. Искаме да
разберем кой сте Вие, какъв е опитът Ви и как работите. Моля, не включвайте
членове на семейството си, близки приятели, съпрузи и т.н.

Професия
Месторабота
Телефонен номер
По възможност моля да посочите номер на мобилен телефон, за по-лесна връзка

Имейл
Какви са Вашите отношения с лицето, което има готовност да Ви препоръча?
Например: (бивш) работодател, колега и т.н.

Име на лицето (№2), което има готовност да даде препоръка за Вас, ако
поискаме такава.
Професия
Месторабота
Телефонен номер
По възможност моля да посочите номер на мобилен телефон, за по-лесна връзка.

Имейл
Какви са Вашите отношения с лицето, което има готовност да Ви препоръча?
Например: (бивш) работодател, колега и т.н.
Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

Работите ли / работили ли сте за някоя от фирмите на Нова Броудкастинг
Груп (включително Нетинфо)? Да / Не
Ако "Да", посочете кога, в коя компания и на каква позиция.
Посочете по желание
Има ли член на Вашето семейство (съпруг/съпруга; родител; дете;
брат/сестра), който работи или е работил за някоя от фирмите на Нова
Броудкастинг Груп (включително Нетинфо)? Да / Не
Ако "Да", посочете кога, в коя компания и на каква позиция.
Посочете по желание

Това е образец на апликационната форма. За да кандидатствате в конкурса, трябва да
попълните нейната онлайн версия, достъпна от бутона „Кандидатствай“ на
http://bulgaria.reachforchange.org

