Менторски център - Ползи и Отговорности

Поздравяваме ви за решението да станете Менторски център на Фондация „Международната награда
на херцога на Единбург-България“ и по този начин да се присъедините към семейството на Наградата.
Убедени сме, че заедно ще успеем да помагаме на младите хора в страната ни да се развиват и да
постигат мечтите си.
Целта на този документ е да даде по-голяма ясното за работата ви като Менторски център на Наградата.

Какво се очаква от вас като Менторски център?
1. Да обявите на официалния си сайт и във

всички комуникационни канали, които използвате,

партньорството си с Фондация „Международна награда на херцога на

Единбург – България“

(като поставите лого и линк към официалния сайт на Наградата) и да обясните в какво се изразява то.
2. Да предоставите на Фондацията изчерпателен списък с дейностите, в които може да помагате на
участниците в програмата да се развиват и да опишете по какъв

начини може да се осъществява

всяка активност.
3. Всеки от екипа на центъра, който ще изпълнява функциите на Ментор на участници в Наградата, да се
запознае с Етичен

кодекс за поведение на лидери и ментори в рамките на „Международна

награда на херцога на Единбург – България“ и да подпише съответната Декларация към него.
4. Писмено да регламентирате начина и условията,

по които ще работите с участници в Наградата.

5. Да предоставяте информация за развитието на участниците под ваше менторство на техните Лидери,
на съответния Независим оператор на Наградата и на Фондацията.
6. Да създадете и поддържате актуален списък на участниците от програмата, които се обучават при вас,
на съответните дейности, които развиват и при кой Ментор.
7. Да подпомагате разпространението на информация, която Фондацията ви изпраща и която смятате за
релевантна за дейността на вашата организация.

Какво ще получите като Менторски център?
1. Фондацията ще ви обяви за Менторски център на

официалния сайт на Наградата, създадена

конкретно за тази цел, като постави вашето име, линк към сайта ви и ваши контакти.
2. Фондацията ще обяви във всичките си комуникационни канали началото на партньорството си с вас
ако сте предоставили значими преференции за участниците в Наградата.
3. Фондацията ще подпомага разпространението на

релевантна за нея информация, свързана с ваши

инициативи и проекти.
4. Ще бъдете поканени на всички релевантни за вас събития, организирани от Фондацията.
5. В лицето на Фондацията ще имате един нов и ценен партньор за бъдещи каузи, инициативи и проекти.

home@intaward-bg.org

www.intaward-bg.org

Радваме се, че ще работим заедно и ще творим една по добра среда за развитие на младите хора в
България.
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