
КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМА ТЕМА
 

КОНКУРСЪТ Е ПОСВЕТЕН НА   

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА – 19 МАРТ, 2019 ГОДИНА  

  WORLD SOCIAL WORK DAY 19TH MARCH 2019
 

ПРОВЕЖДА СЕ В РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ ЗА ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИКИ  

В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – 2019 ГОДИНА  

 

ТЕМА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА –  

19 МАРТ, 2019 ГОДИНА: 

НАСЪРЧАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

PROMOTING THE IMPORTANCE OF HUMAN RELATIONSHIPS 

 
ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА 

 Русенски университет „А. Кънчев“: професионално направление „Социални дейнос-

ти“, Клуб на социалния работник 

 Община Русе: Дирекция „Здравни и социални дейности“ 

СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА 

 Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе   

 Сдружение „Център динамика“ – Русе  

 Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе  

 Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ – Русе  

 Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство“ 

 Българска асоциация на социалните работници 

 Българска асоциация за образование по социална работа  

 

 ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Насърчаване на интереса на младите хора към важни проблеми в съвременното общество, 

свързани с постигане на социална справедливост, защита на правата на човека, открояване 

значението на човешките взаимоотношения за формиране на толерантно, съпричастно към 

проблемите на хора от уязвими групи, социално отговорно и ценящо многообразието об-

щество. Повишаване на информираността на участниците за значението на професията 

https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2019/


„социален работник“ за подобряване на качеството на живот и повишаване на социалното 

благосъстояние, фокусиране на вниманието им върху предизвикателствата пред нея и пер-

спективи на развитието ѝ. Открояване на ценностните измерения на доброволчеството и 

благотворителността и приносът им за утвърждаване на социалната солидарност и сбли-

жаване.    

 

ТЕМИ ЗА ЕСЕ 
 

 ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО – НА-

СЪРЧАВАНЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО ИМ 

 СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО 

 ПРОФЕСИЯТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – НАСТОЯЩЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТ-

ВА И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ХХІ ВЕК  

 БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА – ЦЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО 

ОБЩЕСТВО  

 ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И ОТГОВОР-

НОСТ   

 

УЧАСТИЕ 

 Ученици от средните училища (ХІ и ХІІ клас) в областите Русе, Разград, Силистра, 

Търговище и в други области в страната.  

 Студенти от специалности в професионално направление „Социални дейности“ в об-

разователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от Русенски уни-

верситет и от университетите в страната.  

 Студенти по социална работа в чуждестранни университети, които са партньори на 

Русенски университет чрез професионално направление „Социални дейности“. 

 Социални работници от социални услуги в община Русе и в други общини и от тери-

ториални структури на Агенцията за социално подпомагане в областите Русе, Разград, 

Силистра, Търговище и в други области в страната.   
 

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЕКСТ

 Разработване на есе по една от предложените теми в обем от 3 до 5 стандартни страни-

ци (А4) и в един от файлови формати doc, docx, rtf. Форматиране на текста: шрифт 

Times New Roman, размер 12; междуредие 1,5; нормални полета; двустранно подравня-

ване на текста; номерация на страниците долу вдясно и с арабски цифри.  

 Есето трябва да е придружено със следната информация: име и фамилия на автора, 

учебно заведение, населено място, клас/курс/специалност/ОКС, електронна поща и те-

лефон за контакт.   

 Участниците от чуждестранни университети изготвят есето и свързаната с него инфор-

мация на английски  език. 
 

 ИЗПРАЩАНЕ

 Есето се изпраща по електронна поща като прикачен файл на адрес: e-mail: 

sasho_nunev@abv.bg. В отделен прикачен файл в писмото се изпраща и декларация за 

съгласие за съхраняване на лични данни, преглед, оценяване, класиране и публикуване 

на резултатите на уебсайта на специалност „Социални дейности“ в Русенски универси-

тет и в сборник на форума.  

mailto:sasho_nunev@abv.bg


 Предоставените материали не се връщат.      

 Краен срок за изпращане на материалите: 17,30 часа на 15.03.2019 година. 

 

  ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 Оценяването и класирането ще се извършат отделно за трите групи участници (учени-

ци, студенти и социални работници) от компетентна комисия, съставена от организато-

рите и по стандартните критерии за оценяване на есе.  

 Участниците от категорията ученици от средни училища ще получат за есетата 

си оценки, които са приравнени по шестобалната система на оценяване. С тях те 

ще могат да кандидатстват (включително и при предварителен прием) за обуче-

ние в Русенски университет „Ангел Кънчев“ по специалност „Социални дейности“, 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 

 

 РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 24.03.2019 година на уебсайта специ-

алност „Социални дейности“ в Русенски университет (http://socialaffairsru.tk/). 

 Всички участвали в конкурса ученици, студенти и социални работници ще получат сер-

тификати и са поканени да участват във форума.  

 Участниците от чуждестранни университети, които нямат възможност да присъстват на 

форума, ще получат сертификатите си в електронен вариант, а наградите за заети при-

зови места ще бъдат предоставени чрез пощенска пратка. 

 Наградите на класираните на призови места участници ще се връчат официално на Ре-

гионалния форум на 28.03.2019 година. Те ще имат възможност да ги представят на съ-

битието, а творбите им ще бъдат включени в сборник (електронен и книжен вариант). 

 

  КОНТАКТИ

гр. Русе 7017 

ул. „Студентска” № 8  

Русенски университет „Ангел Кънчев“  

Корпус 2, стая 112 

доц. д.н. Сашо Нунев       

E-mail: sasho_nunev@abv.bg 

тел. 082/888 751 

 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  

ЗА ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИКИ  

В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ – 2018 ГОДИНА 

http://socialaffairsru.tk/
https://www.eassw.org/regional-forum-with-international-participation-for-good-educational-and-professional-practices-on-social-work-in-university-of-ruse/
https://www.eassw.org/regional-forum-with-international-participation-for-good-educational-and-professional-practices-on-social-work-in-university-of-ruse/
https://www.eassw.org/regional-forum-with-international-participation-for-good-educational-and-professional-practices-on-social-work-in-university-of-ruse/
http://socialaffairsru.tk/

