Junior Achievement Bulgaria
Ул. Загоре 9
София 1124
Тел:02/9894361
www.jabulgaria.org

КОНКУРС ПО БИЗНЕС ЕТИКА НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ
УЧЕБНА ГОДИНА 2014-2015
РЕГЛАМЕНТ
Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на
учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения.
В първата фаза на конкурса, след подбор на кандидатурите ще бъдат
селектирани 5 екипа от ученици, които ще продължат във втората фаза. Наградата
за най-добрите екипи е 500 лв. и възможността да работят с ментори за
реализирането на идеята си.
За да се включите в конкурса, изпратете до 14.01.2015 г. своята кандидатура на
и-мейл viktoria.radeva@jabulgaria.org , съдържаща:
 Мотивация за участие, включваща вашата визия за етичния бизнес
 Три идеи, които смятате, че могат да бъдат реализирани от вас с получената
награда
 Списък с имената на всички участници в екипа
Кандидатурите следва да не надвишават повече от 4 страници. Текстът може да
е в свободна форма.
Желателно е в конкурса да участват цели класове, работещи по програмите, но е
възможно участие и на групи ученици от един клас.
Условията за оползотворяването на парите във втората фаза са:
Идеята трябва да се реализира в рамките на учебната 2014-2015 година,
проектът трябва да е завършен до юни 2015г.
Да бъде взето единно екипно решение как да бъдат използвани
предоставените средства;
Да бъдат използвани за подпомагане на благородна, социална, екологична или
друга кауза;
Идеи, свързани с извършване на ремонтни и/или облагородяващи дейности в
училището са допустими само и единствено, ако бъдат много добре обосновани и
да имат стойност и значение за по-широк кръг хора. С предимство ще бъдат идеи за
социалноотговорни проекти, които допринасят стойност извън физическата среда
на училището;
Да се проучат различни варианти и да бъдат дадени алтернативни
предложения, да бъдат обсъдени всички „за“ и „против“ на всеки вариант;
Чрез консенсус всеки екип може да разработи допълнителни критерии за
вземане на решение за какво да бъдат използвани парите;
За достигане до решението да се използват знанията и уменията, придобити по
време на работата по програма „Бизнес етика“;
В екипите да бъдат включени учителите и тяхната експертиза да се използва;
Решението да бъде взето до края на учебната 2014-2015 г.
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Да се изпрати подробен отчет за изразходването на сумата и реализацията на
идеята, както и снимков материал.
Наградите ще бъдат преведени по сметка на училището и предоставени на
печелившите екипи от съответните ръководства.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 22.01.2015 г.
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