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Изх. номер: 629/12.03.2019 г. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРИ 

НА УЧИЛИЩА  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

ПИСМО-ПОКАНА 

 

Относно: участие на екипи от ученици в престижното международно онлайн 

състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay, 2019), реализирано 

съвместно от Джуниър Ачийвмънт България и NN България 

 

Уважаема госпожо / уважаеми господине, 

 

Имаме удоволствието да поканим Вашите ученици от гимназиален етап да вземат 

участие в престижното международно онлайн състезание „Социални иновации“ 

(Social Innovation Relay), организиранo от JA България и NN България. 

Целта му е да насърчи младежи от цялата страна, на възраст между 15 и 18 години, 

да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които 

да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, 

които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и 

предприемачи. 

В онлайн състезанието могат да се включат екипи (от двама до четирима 

ученици, владеещи английски език) със своя иновативна социална идея. Регистрацията 

се извършва на адрес: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register&lg=bg.  

Всеки екип, следва да създаде свой профил на платформата на състезанието в срок 

до 7 април 2019 г. След регистрацията си, учениците решават тест по социални 

иновации, за който получават серификат. Отново в срок до 7 април 2019 г. екипите 

следва да предадат в платформата на състезанието своята идея за създаване на 

http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register&lg=bg
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иновативен социален бизнес, като за целта е необходимо да разработят кратко описание в 

обем до 500 думи, използвайки шаблон наличен в техния профил. Описанието на идеята 

се извършва на български език. 

В платформата могат да се регистрират също учители от Вашето училище, които 

да подпомагат работата на своите ученици. Учителите също имат правото да решат 

електронния тест ако желаят да получат сертификат. 

Екипите, които са предложили най-добрите идеи продължават работата си по 

социалните бизнес концепции, като ги доразвиват с помощта на ментори от NN 

Bulgaria. Чрез онлайн срещи и дискусии със своите съвети и препоръки, в продължение 

на 1 месец менторите ще помагат на младежите да развият и усъвършенстват 

концепцията на разработената от учениците социална бизнес идея. Жури ще излъчи 

участниците в националния финал на състезанието, който ще се проведе онлайн. Екипът-

победител на националния финал получава възможността да представи страната ни на 

световните финали на Social Innovation Relay, 2019.  

 

Обръщаме се към Вас с молба да разпространите информацията сред Вашите 

възпитаници в гимназиален етап и техните учители, като ги насърчите да участват. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                  

Милена Стойчева 

Изпълнителен директор 


