
   

 

О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К 
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg          

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

Ромският образователен фонд /РОФ/ (http://www.romaeducationfund.org/) обявява 

откриването на своя ежегоден стипендиантски цикъл на Програма "Ромска мемориална 

университетска стипендиантска програма" (РМУСП) за академичната 2019-2020 година.  

 

РМУСП предлага стипендии на база академични постижения за студенти от ромски 

произход, които са граждани, или постоянно пребивават в Албания, Босна и Херцеговина, 

България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора, 

Румъния, Сърбия, Словакия и Турция.  

 

Допустимите кандидати трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или обединена 

програма, или програма за докторска степен в акредитирани от държавата университети в 

своята родина или в държавата по местоживеене.  

 

За всеки стипендиантски цикъл, броят стипендии по РМУСП се определя от наличните 

средства в РОФ СП. Броят на стипендиите, които се отпускат за всяка държава, която участва 

в програмата, се определя въз основа на броя кандидати през последните години и наличието 

на алтернативни стипендиантски програми в съответната държава. 

 

Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е 

да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, 

уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално 

ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в 

професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с 

ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло. 

  

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2019 г. 

 

Допълнителна информация за всеки желаещ да кандидатства студент от ромски произход на 

територията на Община Перник, може да получи в отдел "Здравеопазване, жилищна 

политика, спорт и социални дейности", Община Перник, тел: 0899 932 923, Здравко Аргиров, 

здравен медиатор или на сайта: 

http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0 
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