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НПО Портал

Стажант-репортер
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

4 часа на ден
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Имате ли интерес към неправителствения сектор?
Полагали ли сте доброволен труд?
Имате ли активна гражданска позиция?
Ако отговорът е да, то вероятно ще ви е интересно да стажувате при нас - НПО
Порталът е отворен за стажанти.
Българският център за нестопанско право (БЦНП) оказва подкрепа при изработване и
прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското
участие и доброто управление в България.
От 2010 г. БЦНП съвместно с Програмен и аналитичен център за европейско право поддържа
Информационния портал за неправителствените организации (НПО) в България
(www.ngobg.info). Порталът е актуален източник на информация от и за НПО и съдържа найпълната база данни на български НПО. Той предлага множество услуги за регистрираните в
него организации. Освен информацията, предоставена от самите НПО, порталът предлага
репортажи и новини за активни организации и техните събития. Част от тези материали се
подготвят от външни автори, които участват в стажантската ни програма.
Стажантската програма „Разкази за НПО“ е част от проекта „Къщата на гражданското
общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо.
Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда
за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

проучване на активни граждански организации и техните инициативи;
срещи с представители на избраните НПО;
изготвяне на текстове, представящи организациите и резултатите от тяхната дейност
и/или на репортажи за техни събития;
отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии,
кампании и др.).
изготвяне на сервизни снимки за подходяща визуализация на материалите, качени на
НПО Портала
промотиране дейността на портала сред студентски и младежки организации

Във всички дейности стажантите ще бъдат подпомагани от водещия редактор на
www.ngobg.info. При желание стажантите имат възможност да се включат в различни
дейности и инициативи на БЦНП – семинари, обучения, менторски програми и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- не се изисква;
Образование:
- студенти в бакалавърски или магистърски програми;
Език/ езици:
- Владеенето на английски език /писмено и устно/ ще се счита за предимство;
Компютърна грамотност:
- MS Office - Word, Excel;
Друго:
- Стажантите трябва да имат добра писмена култура и интерес към писането на
различни журналистически текстове.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

едномесечен стаж
работа в екип, в който всеки има кауза;
удостоверение за завършен стаж;
препоръка след успешното приключване на стажа към работодатели;
съдействие за осъществяване на контакти с различни НПО.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

автобиография;
кратък авторски текст на тема по избор;
можете да кандидатствате по време на форум „Кариера с кауза“ или да изпращате
кандидатури на е-mail: editor@ngobg.info
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