
 

През учебната 2011-2012 година Каритас Русе има огромното желание да работи с Вашето 

училище! Намерението ни е, както и минали години, с помощта на ученици – доброволци 

от 9 и 10 клас да провеждаме превантивни часове на класа по темите:  

Взаимоотношенията ни с другите ·  Човешки права · Трафик на хора. 

Ще сформираме екип от активни, млади доброволци, които ще бъдат специално обучени 

как да провеждат превантивни програми и кампании за своите съученици.  

Ако ти си:  

v Ученик от 9 или 10 клас;  

v Отговорен и загрижен за приятелите си и обществото като цяло;  

v Имаш идеи за това как може да промениш хората около теб, които искаш да 
реализираш, но имаш нужда от помощ, за да го направиш;  

v Ако имаш лидерски или ораторски умения, то ти си подходящият човек, когото 
търсим!  
 

Какво е нужно да направиш, за да се свържеш с нас:  

v Напиши мотивационно писмо (до 2 печатни страници), в което ни разкажи за себе 

си: кой си, какви интереси имаш и защо искаш да участваш в нашата инициатива; не 

забравяй да споменеш и защо смяташ, че темите Взаимоотношенията ни с другите; 

Човешки права и Трафик на хора са важни за теб и хората от твоето поколение;  

v Изпрати писмото си на адрес a.bobeva@caritas-ruse.bg. Не забравяй в писмото да 

напишеш от кое училище си и кой клас.  

Ние ще се свържем с теб възможно най-скоро и ще те поканим на среща.  

Одобрените: ще се организира група участници от няколко русенски училища. Те ще бъдат 

обучени специално от наши експерти. В края на обученията ще се сформират двойки, 

които да изнасят темите в различни училища в часа на класа.  

По време на обучението ви очакват забавни игри, интересни дискусии и запознанства с 

хора с подобни на вашите интереси. Ще имате възможност да натрупате нови знания и 

умения, които ще приложите на практика. Важно е да знаете, че от вас ще се очаква след 

приключване на обучението да поемете отговорно ангажимента да изнасяте урока си в 

уговорените училища, дни и часове!  

 

Срокът за подаване на мотивационните писма е 21 октомври 2011г.  

Желаем на всички успешна учебна година! 
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