Проект: „Подобряване достъпа до правосъдие за деца, жертви и свидетели на престъпление, деца в
конфликт със закона и техните семейства”

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) търси 3-ма
стажанта за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и
свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”,
съответно за градовете Шумен, Монтана и Сливен.
Повече за проекта тук
Повече за ПРСС тук
Стажантът подпомага експертния екип на проекта при работата му по изпълнение на
заложените дейности в съответният град, като ще има технически и координационни функции
и задачи (организиране на срещи, водене на протоколи и др.). Очаква се той/тя да е в
състояние да отделя поне 5 часа седмично за работа по проекта.
Основна задача на стажанта е работата по проучване и анализ на управлението на
конкретен случай на дете, жертва или свидетел на престъпление или дете в конфликт със
закона. След края на проекта ще бъде дадена възможност на стажанта да използва своя анализ
за курсова или дипломна работа.
Той/тя ще бъде равноправен член на екипа на проекта и ще има възможност да участва
във всички проектни дейности (обучения, работни срещи, семинари).
Изисквания към кандидатите:
1. Кого търсим?:
младежи на възраст 22 – 29 год., съответно от областите Шумен, Монтана и Сливен;
студенти в бакалавърски програми, 3-ти или 4-ти курс, следващи магистратура или
докторанти, специалности „Право”, „Европеистика”, „Политология”, „Социални
дейности/педагогика/клинична социална работа…”, „Журналистика”, друга сходна
специалност.
2. Сфери на интереси и компетенции:
да имат познания и да формират мнение по отношение на социалната политика на
България и Европейския Съюз;
да имат базисни познания за дейността на институциите в България;
да имат познания и да могат свободно да изразяват мнения и да формират позиция
по въпроси, свързани с Правото и Демокрацията;
да имат интерес към Правата на човека и Правата на децата. Да могат да назоват и
да говорят за основни човешки и детски права;
да владеят западен език, по възможност английски;
да имат изследователски интерес;
да имат базисни познания за НПО сектора и формите на гражданско участие;
техническа грамотност – работа с интернет и офис пакет.
3. Други:
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да имат свободно време, което искат да инвестират в работа по проект;
да са мотивирани и да имат желание да учат и да се развиват;
да са толерантни и да приемат различните етноси.
4. Какво би Ви дало предимство:
работа като доброволец (може и в училищна възраст);
преподавател, който да подкрепи участието Ви и да Ви даде насоки за
изследователската Ви работа;
познание на системата за детско правосъдие и системата за закрила на детето в
България.
5. Какви ще са Вашите ползи от участието Ви като стажант?
възможност да бъдете част от реален проект в интересна за Вас и значима за
България тема;
ще придобиете опит и знания по темата и ще имате възможност да участвате в
обучения водени от едни от най-добрите професионалисти в областта на
Правосъдието за деца и Социалната политика;
ще имате възможност да изградите контакти във Вашия град, които в бъдеще да Ви
бъдат полезни;
ще натрупате изследователски опит;
в края на проекта ще получите писмена препоръка от нас;
ще получите символично заплащане .
Желаещите да участват могат да ни изпратят актуално CV и кратко
мотивационно писмо. От мотивационното Ви писмо ние искаме да разберем какво в
нашата обява Ви привлича и защо смятате, че ще бъдете полезен/полезна.
Документи за кандидатстване и въпроси може да изпращате на следните адреси:
joana.terzieva@prss-bg.org и office@prss-bg.org.
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