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ПРОГРАМА АЛУМНИ КЛУБ 

 

I. Годишен Алумни бал 

 

 

1. Период на провеждане Всеки последен четвъртък на месец март  
Забележка: При извънредни обстоятелства като 
COVID-19 ограничения – балът може да бъде 
преместен в друго подходящо време. 

2. Цел на годишен Алумни бал 1. Приветстване на новите членове на 
Алумни клуба и комуникация на ценности 
на Алумни клуба; 

2. Обединяване на общността на Алумни 
клуб посредством комуникиране на 
проведени инициативи през предходната 
календарна година и предстоящи такива. 
 

3. Мисия 
 

Планиране на активностите за настоящата 
календарна година и набиране на средства за 
избрана кауза в Деня на доброволчеството. 
 

4. Място на провеждане Всяка година Управителният Съвет избира между 
поне три представени оферти съобразно гласувания 
бюджет на общността. 
 

5. Организатор на Алумни бал 
 

Работна група от членове на Алумни клуб. 
 

6. Бюджет  
 

1. Входен билет за присъстващите на Алумни 
бала; 

2. Членски внос за Алумни клуб; 
3. Договорени частични бартерни сделки с 

всички доставчици – услуга срещу реклама 
 

7. График за изпълнение  
 

1. Сформиране на Работна група 
Групата се сформира от доброволци, заявили 
членство в АК. Председателят на работната група 
следва да изпрати информационен мейл до 
доброволците, заявили участие. 
2. Срещи на Работната група 
Първата среща на работната група се организира 
до 1 месец от сформирането ѝ. 
3. План – проект на Алумни бала 
Работната група следва да изработи план – проект 
за Алумни бала до 01.02.2021г., който следва да 
представи на УС на АК за одобрение и/или 
корекция; 
4. Одобреният проект от УС на АК се 
представя за одобрение на УС на СЖББ до 
15.02.2021г. 
5. Организация на Алумни бал 2021г.  
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II. Ден на доброволчеството 

 

7. График за изпълнение  
 

1. Сформиране на Работна група 
Групата се сформира от доброволци, заявили 
членство в АК. Председателят на работната група 
следва да изпрати информационен мейл до 
доброволците, заявили участие. 
2. Срещи на Работната група 
Първата среща на работната група се организира 
до 1 месец от сформирането ѝ. 
3. План – проект на Деня на доброволчеството 
Работната група следва да изработи план – проект 
за Деня на доброволчеството до 01.02.2021г., 
който следва да представи на УС на АК за 
одобрение и/или корекция; 
4. Одобреният проект от УС на АК се 
представя за одобрение на УС на СЖББ до 
15.02.2021г. 

1. Период на провеждане Началото на пролетта – първата или втората 
седмица на месец април всяка година 
 

2. Цел на Ден на доброволчеството Изпълняване на част от основните цели на 
Сдружението на СЖББ за подпомагане и развитие 
на жените в България 
 

3. Организация 
 

Работната група събира различни предложения за 
благотворители инициативи, които се обсъждат 
вътрешно и чрез гласуване се избира подходящата 
кауза. 
Предложения: 
 

1. Събиране на средства за обучение на 
нуждаещи се жени – студенти; 

2. Събиране на средства за организиране на 
програми за подобряване на 
професионалните познания в дадена 
област на жени в неравностойно 
положение; 
 

4. Мисия Подкрепа на жените в бизнеса в България. 

5. Организатор на Деня на 
доброволчеството 

 

Работна група от членове на Алумни клуб. 
 

6. Бюджет  6.1 Събираме средства за благотворителност на 
годишния Алумни бал и чрез специални онлайн 
кампании.  
6.2. Популялизиране на каузата и набирането на 
средства чрез комуникационните канали на Алумни 
клуба (мейл, ЛинкедИн, вайбър), както и чрез тези 
на СЖББ (интернет страница, социални медии).  
Каузата се осъществява чрез доброволния труд и 
средства на всички Алумни членове. 
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5. Организация на Деня на доброволчеството 
2021г.  

 

III. Регулярни срещи 

 

1. Период на провеждане На всеки три месеца на една и съща дата от месеца, 
(пример: всеки трети четвъртък от месеца или всяко 
20-то число, на едно и също място, в един и същи 
час). 
Забележка: В зависимост от обстановката и 
извънредни обстоятелства като COVID-19 е 
възможно организирането на онлайн срещи. 

2. Цел на Регулярните срещи 1. Опознаване на членовете като 
професионалисти и личности; 

2. Създаване на устойчиви връзки помежду 
си; 

3. Намиране на съмишленици за създаване на 
бизнес и други партньорства; 

4. Вътрешни обучения - спорадични 
тематични срещи с поканени вътрешни за 
Съвета и/или Алумни клуба или въшни 
лектори на разнообразни теми, вълнуващи 
членовене на Алумни клуба с бизнес или 
друга насоченост  

3. Място на провеждане Предварително избрани локации и/или онлайн 
 

4. Организатор на Регулярните срещи 
 

Работна група от членове на Алумни клуб. 
 

5. Бюджет  
 

1. Членски внос за Алумни клуб 
2. При необходимост, допълнително 

набирани средства от членовете. 
 

6. График за изпълнение  
 

1. Сформиране на Работна група 
Групата се сформира от доброволци, заявили 
членство в АК. Председателят на работната група 
следва да изпрати информационен мейл до 
доброволците, заявили участие. 
2. Срещи на Работната група 
Първата среща на работната група се организира 
до 1 месец от сформирането ѝ. 
3. Стратегия за изпълнение 
 
Работната група следва да изработи план – проект 
за Регулярните срещи до 15.12.2020г., който 
следва да представи на УС на АК за одобрение 
и/или корекция; 
 
4. Първа среща на членовете на АК 

 
 
Тема на първата среща: Представяне и опознаване в 
неформална среда на участниците от различните 
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академии; 
 

За определяне на локацията/електронната среда на 
първата среща ще се проведе предварителна анкета 
за уточняване на приблизителен брой присъстващи 
с продължителност 10 дни, считано от създаване на 
Алумни клуба. В едноседмичен срок след края на 
анкетата Работната група ще представи на УС на 
Алумни клуба минимум предложения за електронна 
среда/локация за гласуване. 
 
За анкетата и поканата-уведомление до заявилите 
присъствие участнички ще бъдат използвани  
интернет платформите: Facebook и LinkedIn – групи, 
предоставени e-mail. 

 

 

 

 

IV. LinkedIn Общност 

 

1. Период на развитие От създаване на Алумни клуба 
Членове: Само одобрени Алумни членове – 
завършването на Лидерската академия не е 
достатъчно основание за членство в Алумни клуба. 

2. Цел на LinkedIn Общността 1. Поддържане комуникацията между Алумни 
общността по различни направления и 
проследяване на професионалното 
развитие на членовете: 

2. Професионални възможности в различните 
компании, съобразени в интересите на 
членовете, като по този начин се създаде 
дигитален пазар предлагащ възможности 
за кариерно развитие. 
Как: регулярно ( примерно веднъж на три 
месеца) се изпращат имейли до всички 
участнички с молба за информация на 
свободни позиции. След това тази 
информация се обобщава и се поставя в 
платформата. 

3. Програми за курсове и обучения 
(включително онлайн уебинари) с различна 
насоченост, които бих били полезни на 
членовете на клуба. 
Как: инициативност на участничките (пуска 
се запитване до тях с молба да изпратят 
обратна връзка) или отговорника търси и 
предлага на оперативното ръководство на 
клуба и след одобрение се споделя в 
групата. 

4. Лектори от алумни членове по различни 
теми с цел обмяна на добри практики 
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Как: пуска се запитване на участничките 
дали биха искали да се подготвят по 
предварително избрана тема или те да 
предложат такава, като участничката, която 
е изявила желание записва видео, което се 
поства. 

5. Интересни проучвания и изследвания в 
определени области касаещи бизнеса 
Как: отговорникът търси и предлага 
информацията на оперативното 
ръководство на клуба и след одобрение се 
споделя в групата. 

6. Обратна връзка под формата на анкети от 
членовете на клуба ( пр. след всяка 
активност или с цел да се разберат 
нагласите на участничките за някоя 
предстояща активност) 
как: използвайки техническата 
функционалност на платформата 

7. Споделяне на новини по отношение на 
активностите на работните групи в алумни 
общността (пр. алумни бал, volunteers day и 
др.) 
Как: подготвяне на новини описващи 
дадената активност. Последващо 
съгласуване. Първата новина предлагам да 
е предстоящия рожден ден  

8. Организатор на LinkedIn Общността 
 

Работна група от членове на Алумни клуб. 
 
 

9. Сформиране на LinkedIn Общността 
 

Първоначално сформиране: Получаване на 
контактните данни (имена, имейли) на досегашните 
участнички и лектори и добавянето им в клуба. 
Последващо сформиране: При всяко ново 
завършване участничките да бъдат добавяни след 
подаване на съответното заявление и получаване 
на одобрение. 

10. График за изпълнение  
 

1. LinkedIn/Facebook страниците на Алумни 
клуба се създават до 22.10.2020г.; 
2. Групата се сформира от доброволци, 
заявили членство в АК. Председателят на 
работната група следва да изпрати 
информационен мейл до доброволците, заявили 
участие. 
3. Срещи на Работната група 
Първата среща на работната група се организира 
до 1 месец от сформирането ѝ. 
4. Групата изработва стратегия за развитие на  
LinkedIn/Facebook страниците до 15.12.2020г., 
който следва да се одобри от УС на АК. 
Стратегията следва да включва концепция 
относно информацията, която ще се публикува, на 



 
 
 

6 
 

каква периодика, представяне на членовете и т.н.  

 


