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Скритите таланти на
България

ЦЕЛОГОДИШНА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА

160+ часа частни уроци 

Индивидуална ежеседмична работа с обучен ментор

 От 3 до 5 семинара, работилници, състезания, лагери и др. 

Необходимите материали, екипировка, техника 

Подготовка за кандидатстване

Мотивационни срещи с успели личности 

Всички разходи по транспорт, престой и хранене

Месечни или единични стипендии

Организиране на лични събития: изложби, участия,
концерти, записи, издаване на книга и др. 

В рамките на една учебна година Програмата дава достъп до: 

Менторската програма "Скритите таланти на България" дава шанс за
професионална реализация на талантливи деца и младежи, лишени от родителски
грижи или в риск, чрез дългосрочна работа с преподаватели, ментори и
специалисти за развитие на умения, знания, натрупване на опит, кандидатстване
във ВУЗ или започване на работа след завършване на средно образование. 
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Намиране на стаж и работа
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Алекс,
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ПРИЕТА ВЪВ
Варненси свободен университет

"Черноризец Храбър" 
с Моден дизайн

ПРИЕТ В
Академията по музикално, танцово и 
изобразително изкуство, гр. Пловдив

с Хореография

ПРИЕТА В
Тракийски университет 

в Стара Загора 
с Ветеринарна медицина

ПРИЕТИ В
Национален военен университет 

"Васил Левски", гр. Велико Търново / 
с Военновъздушна отбрана и комуникация



Големите успехи!
ОКТОМВРИ 2017 - ЮЛИ 2019

"Микеланджело и Аз" - първа самостоятелна изложба на 
17-годишен младеж, лишен от родителски грижи, София - юли 2018

 

"В началото бе рисуването..." - първа самостоятелна изложба на 
17-годишна девойка, лишена от родителски грижи, Варна - юли 2019
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Календар "Скритите таланти на България" за 2021

АВТОР: ДАНИЕЛ МИЛОТИНОВ 

Големите успехи!
ДЕКЕМВРИ 2019 - ЯНУАРИ 2021

Даниел

Тефтер, платнена торба и чаша "Африканката"

АВТОР: ЙОРДАНКА ИВАНОВА

Програмата брандира продукти с кауза с произведения на
участниците в "Скритите таланти на България" и им дава шанс да

започнат да печелят пари с труда и уменията си.



3 500 часа индивидуални уроци
над 1 500 часа работа с ментор
12 участия в семинар за личностно развитие "Insight"

1 участие в летен футболен лагер "Inter Academy Camp"

2 спечелени национални конкурса за най-добра рисунка
гребла за кану-каяк, спортна екипировка, лаптопи, пад за рисуване,

учебници и профилирана литература, проф. обувки за танци и много др.

Месечни и единични стипендии за 7 участници + ваучери за храна 

2 самостоятелни изложби и продажба на картини на талантите
печалба за талантите от авторски права на техни произведения

Какви са нашите 
таланти?

 

За три години и половина сме осигурили:
 

Поезия

Спорт

Илюстрация

Наука

Изкуство



деца и младежи между 11 и 18 г.
лишени от родителска грижа или в
риск
със заложби или изявен талант
с успех 4.00 или по-висок
записани в редовна форма на
обучение
между 4 и 11 клас в момента на
кандидатстване
със силна мотивация за развитие

Кой може да кандидатства?
 

Кандидатите трябва да покриват
всички изисквания:

 

Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Копие на документ, удостоверяващ
успеха на кандидата
Приложени препоръки
Портфолио /където е приложимо/:
снимки от участия, копия на
произведения, творби, сертификати,
грамоти, дипломи, видео материали и др.

С какви документи се кандидатства?
 

Документи за кандидатстване можете да
намерите на:

www.plushenomeche.org/kandidatstvai/
 

1.01.04.2021 – 27.04.2021 - подаване на документи за кандидатстване
2.03.05.2021 – 12.05.2021 - разглеждане и подбор на кандидатури
3.12.05.2021 – 31.05.2021 - интервю в платформата zoom с одобрени за втори кръг
кандидати
4.01.06.2021 – съобщаване на одобрените участници за новата учебна година
5.01.09.2021 – 30.06.2022 – продължителност на Програмата за учебната 2021-2022

Процедура и срокове по кандидатстване:

изкуство: танц, рисуване, пеене, инструмент
спорт
наука
математика
български език
кулинария
фризьорство и др.

 В кои сфери може да са кандидатурите?
 



КАНДИДАТСТВАЙ И СБЪДНИ 
СВОИТЕ МЕЧТИ!

 


