Насоки за кандидатстване за конкурс за участие в кандидатстудентски
подготвителни курсове и отпускане на стипендии за продължаване на
образованието в медицинско висше учебно заведение, в специалност Акушерка
или Медицинска сестра
1. Въведение
Настоящият конкурс ще определи участниците в кандидатстудентски подготвителни курсове за
специалностите Акушерка или Медицинска сестра.
Конкурсът е част от „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“, която е в
рамките на програмата „Първите 1000 дни“ на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Стипендиантската
програма (Програмата) се финансира от фондация „Америка за България“.
Одобрените кандидати за участие в Програмата ще бъдат включени в кандидатстудентски
подготвителни курсове за периода от месец февруари до средата на месец юни, 2022г. Ангажиментът
за участие в кандидатстудентските курсове на одобрените кандидати ще бъде средно между 16 и 20
астрономически часа на месец. Подготвителните курсове ще бъдат провеждани на живо, онлайн или в
комбиниран вариант, спрямо епидемиологичната обстановка в страната. Всички разходи за
подготвителните курсове, включително и учебните материали ще бъдат покрити от ТСА. В случай, че
курсовете се провеждат на живо, това ще се случва в населените места на участниците или в найблизкия областен/административен център.
Кандидатстудентските подготвителни курсове ще се организират и координират съвместно с Фондация
„Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“.
Кандидатите, които преминат успешно кандидатстудентските подготвителни курсове и бъдат приети и
се запишат в специалностите Акушерка или Медицинска сестра, ще имат възможността да получават
финансова подкрепа под формата на стипендия. Максималният размер на една стипендия за една
академична година ще бъде средно между 4000 и 4500 лева. Записаните в университет кандидати ще
получат възможността за наставничество от ментор и да участват в платен стаж, свързан с
специалността, която ще изучават в университета.
2. Цели и очаквани резултати на Програмата
Целта на Програмата е да създаде вдъхновяващи ролеви модели за младите хора от ромската общност,
да допринесе за развитието на патронажната грижа 1 и за разрешаването на проблема с недостига на
медицински сестри и акушерки в България.
Програмата приоритетно ще подкрепи жени с висока мотивация да допринесат с професионалното си
развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност. По време на участието си, те ще

Домашни посещения на млади майки от началните етапи на бременността до навършване на 3 г. на децата, с цел проследяване
на бременността и навременно идентифициране на рискове, предаване на добри практики за отглеждане, водещи до
здравословно развитие на децата, ранно идентифициране на деца в риск от изоставане в развитието, насилие, липса на
адекватна грижа или риск от изоставяне на детето.
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могат се запознаят и на практика с възможностите за кариерно развитие в областта на патронажната
грижа в полза на бременни жени и млади майки от икономически уязвими групи.

3. Критерии за допустимост за кандидатстване за участие в кандидатстудентските подготвителни
курсове
За участие в конкурса ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят едновременно на следните
критерии:
3.1 Кандидатът е български гражданин или законно пребиваващо в България лице и открито заявява
своя ромски произход;
3.2 Кандидатът има диплома за завършено средно образование;
3.3 Кандидатът е жена между 25 и 50 годишна възраст
3.4 Кандидатът няма постоянна трудова заетост или ако има такава е готов да си повиши
квалификацията в сферата на медицинските грижи
Кандидати, които не отговарят на условията за допустимост, няма да бъдат допуснати до участие в
конкурса.
4. Начин на кандидатстване, необходими документи и краен срок за подаване на кандидатури
4.1 Начин на кандидатстване:
Кандидатстването за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове става чрез попълване на
формуляр, който ще бъде достъпен в списъка с документи към настоящия конкурс. Попълненият
формуляр заедно с всички необходими документи, може да бъде подаден към ТСА по следните начини:
-

На имейл адрес nursescholarship@tsa-bulgaria.org
По куриер до следния адрес – бул. Патриарх Евтимий №64, фондация „Тръст за социална
алтернатива“, тел. 0882591321, пратката да е адресирана до Паола Пацева

4.2 . Необходими документи за кандидатстване за участие в кандидатстудентските подготвителни
курсове:
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Попълнен формуляр;
Копие от диплома за завършено средно образование;
Мотивационно писмо с минимум 300 и до 1000 думи, изготвено от кандидата.
Мотивационното писмо трябва да съдържа следните елементи:
• Мотивация на кандидата за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове
• Мотивация на кандидата за избора си да продължи своето образование в по-висока степен
• Дългосрочни цели на кандидата за професионалното и личностно му развитие
• Как кандидатът ще допринесе за своята общност чрез бъдещото си професионално си
развитие
4.2.4 (По желание на кандидата) Документ, удостоверяващ доброволчество в подкрепа на ромска
общност, социална кауза и/или здравна дейност.
Документът трябва да съдържа следната информация:

•
•
•
•

име и населено място на организацията, която е предоставила възможността за доброволчество
лице за контакт (имейл и/или телефон за връзка)
описание на типа на доброволческите/та дейност/и
продължителност на доброволческите/та дейност/и

В случай, че доброволческата дейност е организирана самоинициативно от кандидата, то това
може да бъде удостоверено със снимков материал и кратко описание на дейността (до 500 думи).
4.3 Изисквания за вида на необходимите документи, в който трябва да бъдат подадени
4.3.1

4.3.2

Формулярът за кандидатстване (Word или PDF формат), мотивационното писмо (Word или
PDF формат) и документът удостоверяващ доброволчество (Word или PDF формат) (ако е
приложимо) трябва да са печатни документи. Този тип документи няма да се приемат, ако са
написани на ръка;
Копието от дипломата за завършено средно образование трябва да е сканиран и ясно четим
документ

5. Краен срок за кандидатстване:
Крайният срок за подаване на електронната форма за кандидатстване с всички задължителни
документи е: 03.12.2021г. 18:00 часа.
Въпроси във връзка с кандидатстването могат да бъдат задавани по електронна поща на
nursescholarship@tsa-bulgaria.org или в страницата на Тръст за социална алтернатива във
Фейсбук: https://www.facebook.com/trustforsocialachievement в срок до 30.11.2021г. Екипът на
ТСА ще изпрати отговор до подателя в срок до 2 работни дни от получаването на запитването. Всяка
седмица списък с отговорите на получените въпроси ще бъде публикуван на сайта на ТСА.
http://socialachievement.org/bg/
6. Критерии за административно съответствие на кандидатурите
6.1 Формулярът, заедно с всички необходими документи за кандидатстване трябва да са попълнени
коректно и подадени преди крайния срок на конкурса, по един от посочени в подточка 4.1 начини.
6.2 Кандидатът трябва да е подал пакета необходими документи във вида, в който са посочени в
подточка 4.3.
6.3 Всички документи трябва да са на български език, на кирилица и да са четими.
Кандидатите, преминали успешно проверката за административно съответствие и проверката за
допустимост ще бъдат уведомени в срок до 5 работни дни след изтичане на крайния срок за
кандидатстване.
В случай, че ТСА установи в дадена кандидатура отстраними пропуски 2 при подадените документи
спрямо критериите за допустимост, ще се свърже с кандидата на имейл адреса или телефонния номер,
посочен във формуляра за кандидатстване. Кандидатът ще има 3 работни дни да отстрани пропуските
Отстраними пропуски са случите когато кандидатът е пропуснал да изпрати документ/и посочени в подточка 4.2 или
изпратеният/те документът/те прикачен/и за кандидатстване е/са повреден/и (прикаченият файл е не четим или не може да
бъде отворен)
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и да предостави обратно изискваната информацията на ТСА. Ако кандидатът не предостави
поисканата информация в указания срок, кандидатурата му няма да продължи да бъде разглеждана
в следващите етапи на конкурса.
7. Оценяване и класиране на кандидатурите
Всички кандидатури, преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и
проверка за допустимост, подлежат на оценяване. Процесът на оценяване се състои от два етапа:
• Етап 1 - Оценка на кандидатите от Комисия за избор на кандидат курсисти по документи
• Етап 2 - Интервю с Комисия за избор на кандидат курсисти (провежда се само на български)
В рамките на двата етапа на оценка Комисия за избор на кандидат курсисти оценява кандидатурите
по точкова система описана в Приложение 1 „Условията за разпределението на точки за всеки от
критериите“
8. Важни дати и срокове
Обявяване на конкурса
Краен срок за подаване на кандидатури
Уведомяване на всеки от кандидатите за
резултатите от проверката за административно
съответствие и допустимост
Обявяване на резултатите от Етап 1

02.11.2021г.
03.12.2021г.
до 5 работни дни след изтичане на крайния срок
за кандидатстване

до 14 работни дни след изтичане на крайния срок
за кандидатстване
Провеждане на интервюта с кандидатите първите две работни седмици на месец януари
преминали Етап 1
2022
Обявяване на резултатите от Етап 2
до 2 седмици след провеждане на интервютата
Сключване на договори за участие в кандидат- първата седмица на месец февруари 2022
студентските подготвителни курсове
Стартиране
на
кандидат-студентските първата седмица на месец февруари 2022
подготвителни курсове

Всички уведомления до кандидатите се изпращат по електронен път на посочената от тях електронна
поща.
Всички срокове за уведомяване на кандидатите са индикативни! ТСА си запазва правото да прави
промени в сроковете за уведомяване на кандидатите, като информира кандидатите чрез съобщение на
www.socialachievement.org.
9. Подписване на договор и условия за продължаване участие в програмата след успешно
завършване на кандидатстудентски подготвителни курсове
9.1 ТСА ще подпише договор за участие в „Стипендиантска програма за ромски жени и момичета,
изучаващи специалности Акушерка или Медицинска сестра“ с всеки одобрен кандидат
9.1.1 Условието за продължаване в следващ етап на Програмата след успешно завършване на
подготвителните кандидатстудентски курсове е участникът да бъде записан в университет

(държавна поръчка 3) след приключване на кандидатстудентската подготовка и в рамките на
кандидатстудентската кампания за 2022г.
9.2 Одобрените кандидати ще имат право да продължат участието си в Програмата и в следващите
академични години, ако покрият нужните критерии, които ще бъдат предоставени на одобрените
кандидати, при подписване на договорите за участие в кандидатстудентските курсове.
10. Разходи за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове и за явяване на
кандидатстудентски изпити
10.1 ТСА предвижда в определени случаи да покрива разходите за транспорт и дневни разходи за
храна, ако на курсиста се наложи да пътува до мястото на провеждане на курсовете. Тези случаи
ще бъдат обсъждани с всеки кандидат и решението ще бъде на индивидуално ниво;
10.2 ТСА предвижда да покрие таксите за явяване на кандидатстудентски изпити на всички курсисти,
които успешно преминат кандидатстудентската подготовка.
11. Предоставяне на невярна информация
ТСА има право да дисквалифицира участници по време на кандидатстването за участие в Прогрмата
или след одобрението му, в случаите когато:
• установи, че кандидатът е предоставил невярна информация в процеса на кандидатстване,
включително, но не само информация, свързана със съответствието на Кандидата/Курсиста с
критериите за одобрение за участие в Програмата
• установи представяне от страна на кандидата на невярна информация, неистински документ,
както и такъв с невярно съдържание, както в процеса на кандидатстване, така и по време на
изпълнение на договора за участие в Прогрмата.

3Държавна поръчка е когато част от семестриаланта такса на студента се покрива от бюджет, отпуснат от държавата на съответното висше учебно заведение, в което студентът е
записан.

