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Здравейте,  

Знаете колко много начини има да направим света по-добър, но програмата Rising Impactors на Американския 
университет в България е нещо съвсем ново. Една далновидна кауза, заредена с очакване на надарените с усет 
да вдъхновяват и променят обществото.  

Има олимпиади по математика, химия и литература, но няма олимпиада по социална ангажираност. Искате ли 
да открием заедно и насърчим млади хора с големи сърца и енергия за промяна?  

Вижте как в краткото описание на нашата стратегическа инициатива Rising Impactors! 

*** 

Rising Impactors. DESIGN TOMORROW 

За хората на бизнеса днес успехът не се свежда до непосредствените резултати от тяхната икономическа 
дейност. Светът стана едно цяло, а value for MANY е кауза на каузите. Затова успехът вече се измерва с умението 
да оставиш положителен отпечатък върху обществото – в своята общност, в една страна, континент или целия 
свят.  

Кой ще поеме щафетата?  

С мисъл за по-добро бъдеще сме призвани да търсим, откриваме и изграждаме достойни лидери, които утре да 
поемат щафетата. Тях ги има сред младите - крехки, нуждаещи се от признание и подкрепа, както и от най-
доброто образование, за да продължат напред. Rising Impactors е съвместна дългосрочна инициатива на АУБ и 
бизнеса в България в подкрепа на бъдещи студенти, които, вдъхновени от лични идеи и със собствени сили, 
осъществяват позитивни промени в средата и общностите, в които живеем. Rising Impactors предоставя 
възможност за пълни стипендии на новопостъпили студенти в Американския университет в България за целия 
период на обучението им. Ние в АУБ разполагаме с опита и възможностите да даваме отличен старт на младите 
хора; да ги подготвим за осъществяването на големия им потенциал. А Вие бихте могли да подпомогнете 
финансово тяхното личностно израстване.  

Перспективна кауза за корпоративна социална отговорност 

Така стипендиите Rising Impactors могат да се превърнат в най-перспективната част от Вашата програма за 
социална отговорност: една кауза в подкрепа на лидерите на бъдещето, истинска будителска мисия. Нещо 
повече – Rising Impactors е отворена врата за общуване с младите надежди на бизнеса, които се обучават в АУБ.  

Кандидатите за получаване на престижната стипендия ще презентират започнатите или реализираните от тях 
социални проекти пред бизнеса – компаниите, които подкрепят активно бъдещите свои таланти! Тъй като 
всички социални проекти предизвикват силен емоционален отзвук, те ще бъдат обективно оценявани както от 
гледна точка на дълготрайността и възможностите за надграждане на положителната обществена промяна, 
която предизвикват, така и от гледна точка на броя хора, облагодетелствани от тази положителна промяна.  

Тясната връзка университет-бизнес е залог за дългосрочния успех и на двете страни. Защото днес повече от 
всякога човешкият капитал е ключът за бизнес развитието.  

Как да дарите и да проследите своето дарение 

АУБ ще сключи договор с всеки партньор по програмата, където ще бъдат описани подробно параметрите на 
подкрепата. АУБ ще издава сертификат за дарение за всяка получена сума в подкрепа на програмата, а след 
всеки цикъл на предоставяне на годишни стипендии партньорите по програмата ще получават подробен отчет 
за предоставените средства, получателите им, тяхното академично представяне и извънкласни дейности в хода 
на обучението им в АУБ. 


