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Уважаеми членове на Студентски съвет и изборна комисия, 

 

Прилагам мотивационното си писмо във връзка с кандидатурата ми 

за член на Студентски съвет.  

Към момента съм студентка първа година във факултет „Управление 

и администрация“. Освен студентка, аз съм също така отадеден доброволец 

и младежки активист. Доброволец съм към Младежка фондация „Арете“-  

младежка ромска организация и съм инициатора за създаването на 

неправителствената организация Сдружение „Роден двор“, където работим 

за развитието на село Галиче и жителите му. Професионално се развивам 

като член на Управителния съвет в Сдружение „Роден двор, като ръководя 

и маркетинг отдела. През последните години съм участвала активно в 

различни младежки организации и събития. Една от тях е Международна 

награда на херцога на Единбург – България, където в рамките на три 

години преминах две от три нива за личностно развитие, станах лидер към 

организацията и сега помагам на други младежи да преминават нивата си и 

да се развиват. Също така бях посланик с мандат от една година, в рамките 

на която организирах онлайн регионална среща, целяща разпространение 

на Наградата и от 15 младежи в срещата, петима започнаха своето 

развитие.  

Имам богат опит в неправителствени организации, където съм 

развивала и все още развивам всеобхватни дейности свързани с 

доброволчество, иновативно и гражданско образование, консултиране и 

подкрепа в развитието на младежта в България. Участвала съм в различни 

конкурси и обучения, като често съм била отличавана. Най-голямото ми 

постижение е успешното ми участие в националния конкурс „Посланик за 

един ден“, организирано от Великобританското посолство през 2019 

година, където имах честта да работа с Швейцарското посолство и  
Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве. Мога да 

кажа, че съм отговорен и осъзнат гражданин на нашето общество, който 

полага усилия за развитието и подобряването на общностите в него. Имам 

и своя лична кауза и това е развитието на родното ми село. Заради 

социалната ми ангажираност през 2020 годината бях номинирана в 

класацията на Дарик радио „40 до 40“ в категория „Социални дейности“, 

признание, което се дава на млади хора, допринасящи за развитието на 

България.  

Имам интерес и бих искала да работя редом с млади, способни и 

граждански активни студенти като вас. Убедена съм, че уменията и опита 

ми в неправителствения сектор са ме подготвили добре, така че да бъда 



полезна за развитието и облагородяването на студентския живот в 

университета ни. Естествено зная, че имам още много път да извървя и да 

уча още много неща, затова смятам, че именно вие можете да бъдете мои 

модели на подражание, приятели и колеги.   

С тези думи завършвам своето мотивационно писмо като ще се 

радвам да получа обратна връзка от ваша страна. Вярвам, че  чрез 

членството ми ще мога да развия своя човешки потенциал и че заедно ще 

работим добре, и ще правим добри дела за студентите и университета ни.  

 

С уважение: Евелина Димитрова  

 


