
 

 

 

 

 
Проект „ Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

 

 

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО 

ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЛАДИ РОМИ 

 

 

От днес, 01 юли  до 23 юли 2015г., Сдружение „Нов път” с. Хайредин стартира процедура 

за подбор на участници в ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА РОМИ, като част от дейностите по проект 

„Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, финансиран в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

 

ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЛАДИ РОМИ ще включва 3 тематични модула, всеки по 4 дни. 

Тя ще съчетава теоретични занятия – лекции и практически упражнения – работа в малки 

групи.  Обучението ще се проведе съвместно с  партньора по проекта Българско Училище за 

политика  „Димитър Паница” гр. София ( www.schoolofpolitics.org ) и ще обхване теми като 

изработване на политиките на национално и местно равнище и механизми за гражданско 

участие, основни елементи на ромското включване, преодоляване на стереотипите, 

мултикултурно разбирателство и преодоляване на езика на омразата и др. Участниците ще 

бъдат обучавани в различни групи умения: комуникационни, водене на преговори и 

управление на конфликти, работа в екип, групово решаване на проблем, анализ на 

заинтересованите страни.  

Кандидатите трябва да притежават необходимата мотивация и желание да променят 

общността или вече да имат опит и участие във формулирането на публични политики 

граждански активни и способни да увлекат след себе си максимален брой представители от 

местната ромска общност. Кандидатите следва да представят на следния E-mail адрес: 

new_road@abv.bg , посочените по-долу  документи: 

- Автобиография – свободен формат; 

- Копие от документ за завършено образование – сканирано копие; 

- Мотивационно писмо за участие в проекта; 

- Есе на тема да „Кой е основният проблем на моята общност и как мога да го реша“; 

- Препоръки ; 
 

След предварителен подбор на участниците по документи, одобрените кандидати ще бъдат 

поканени на интервю в гр. София, като за точните дати и часове за провеждане на интервюто 

кандидатите, преминали първият етап на подбор, ще бъдат допълнително уведомени. 

 

Допълнителна  информация може да получите на адрес: п.к.3357, с. Хайредин, област Враца , 

ул. «Дафинка Чергарска № 9, тел за връзка +359 896782469, E-mail адрес: new_road@abv.bg. 

Михайл Михайлов. 
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