МЕНТОРСКИ ЦЕНТЪР
на
Международна награда на херцога на Единбург - България
„Международна награда на херцога на Единбург – България“ (Наградата) е международна
програма за личностно развитие, достъпна в над 140 държави. На практика всеки един човек и
организация могат да станат част от семейството на Наградата.
-

Младежи на възраст между 14 – 24 години могат да бъдат участници в програмата, а
според своите способности и опит и Лидери и Ментори в нея;
Всички над 24 г. могат да бъдат Лидери (наставници на участниците) и Ментори (обучители
на участниците);
Независимо от възрастта, всеки може да бъде доброволец към Наградата и да помага с
уменията и знанията си за нейното развитие и разпространение;
Всички организации (бизнес или неправителствени) могат да бъдат Независими оператори
на Наградата и директно да предлагат програмата на млади хора;
От друга страна, всички организации, клубове, неформални групи с конкретни интереси
могат да допринасят за развитието на младежите в тяхната общност като станат Менторски
център на Наградата.

КАКВО Е МЕНТОРСКИ ЦЕНТЪР?
В Менторският център участниците в Наградата ще могат да се учат и развиват в едно или повече
от направленията в програмата– Физическа активност, Умения, Доброволчество. В тях младежите
ще откриват специалисти, експерти и хора с опит, които ще им помагат да се развиват и да
постигат целите си в избраната от тях дейност.
Менторският център е и пространство за обмяна на опит и създаване на нови запознанства между
участници.

КОИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ МЕНТОРСКИ ЦЕНТРОВЕ?
Менторски център може да бъде всяка неправителствена организация, спортен клуб, читалище,
бизнес организация и всяка друга формална или неформална структура, която споделя
принципите на Наградата и може да допринесе за развитието на участниците в нея.
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КАКВО СЕ ИЗИСКВАНИЯТА ОТ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗА ДА СТАНЕ МЕНТОРСКИ ЦЕНТЪР?
✓ За да стане Менторски център на Наградата една организация, трябва да е действаща и
активна, както и да има желание да работи с млади, целеустремени и талантливи млади
хора за продължителен период от време.
✓ За нас е важно тя да има разработени практики и опит в работата с млади хора. Ако такива
не съществуват, бихме се радвали да ги разработим заедно.
✓ Ставайки Менторски център, организацията се съгласява да следва принципите на
Наградата и нейния Етичен кодекс.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ МЕНТОРСКИ ЦЕНТЪР?
1. Присъединяване към международното семейство на Международна награда на херцога на
Единбург;
2. Привличане на нови последователи, служители, доброволци и хора, които се интересуват
от това, с което се занимава организацията;
3. Развитие на личните и професионалните качества на служителите в организацията, чрез
работата с младежите в Наградата;
4. Възможност за създаване на нови партньорски отношения с други организации;
5. Повишаване на мотивацията на служителите в организацията чрез чувство на
удовлетвореност, че помагат на млади хора да се развиват и да сбъдват мечтите си.

Фондация „Международна награда на херцога на Единбург - България“ има правото да отнеме
статута на дадена организация като Менторски център, ако сметне, че това партньорство вреди на
имиджа на Наградата и/или организацията не изпълнява коректно функциите си.

Менторските центрове не са само места, чрез които участниците в Наградата ще
развиват желаните от тях дейности, а среда, в която ще се срещат ентусиазмът и
опитът, младежката упоритост и мъдростта, желанието да се развиваш и
желанието да даваш.
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