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Сдружение "Асоциация Българско училище за политика Димитър Паница"
Координатор проекти
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Българското училище за политика „Димитър Паница” е неправителствена организация,
която от 2001 година насам обучава политическите и гражданските лидери на България.
Създадени сме по идея на Димитрий - Иван Евстатиев Паница – родолюбив българин и
филантроп, който до смъртта си работи активно за развитието на демократичното общество в
България. Ние сме съучредител на Мрежата от училища по политически науки под егидата на
Съвета на Европа, в която членуват 21 училища от различни региони на света – Централна и
Източна Европа, Кавказ, Северна Африка.
Нашата мисия е да подпомогнем създаването на общност от граждански и политически
лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени
от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.
Основните направления в работа на БУП „Димитър Паница” са:










Националната програма „Управленски умения”, която е насочена към формирането
на нов тип политическа и гражданска култура у младите лидери и утвърждаването на
морални принципи за тяхното настоящо и бъдещо развитие;
Регионалната програма „Северна Африка”, която има за цел да допринесе към
процеса на демократизация в страните от този регион, където протичат политически
реформи и преобразования;
Филантропия, където работим активно за промяна на нагласите и превръщането на
филантропията от еднократен акт на дарителство в дългосрочен личен ангажимент,
който променя обществото към по-добро;
Гражданско участие, където стремежът ни е да включим по-активно гражданите в
политическия процес и да повишим интереса към изборите и различните форми на
гражданско участие у нас;
Зелени политики, където подпомагаме процеса на създаване на дългосрочни и
устойчиви политики и практики за нисковъглеродно развитие и подкрепяме усилията на
националните и регионални власти в тази посока.

БУП „Димитър Паница” е инициатор на интерактивния онлайн инструмент
„Гражданомер” - http://grajdanomer.bg/ , който дава възможност на хората да проверят
знанията си за основните граждански права, които им дава Конституцията на Република
България.
Интернет страницата ни е http://www.schoolofpolitics.org/
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


Писане и цялостно управление на проекти, в това число изработване на аналитични
продукти и организиране на събития;



Следене на процесите в сферата на гражданското участие и публичните политики в
различни сектори;



Идентифициране на потенциални донори.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 да има минимум 2 години професионален опит;
 да притежава опит в писането и управлението на проекти, както и в търсенето и
идентифицирането на потенциални донори;
 да познава българския политически живот и основните институции;
Образование:
 да притежава магистърска степен по политически науки и/или международни отношения
и/или арабистика и/или европеистика и/или публична администрация и/или хуманитарни
науки и/или социално управление и/или икономика и/или връзки с обществеността;
Език/ езици:
- да владее отлично писмено и говоримо английски език, владеенето на втори език е
предимство;
Компютърна грамотност:
- да борави добре с приложенията на Microsoft Office;
Други:
- да притежава отлична писмена култура;
- да притежава добри комуникативни умения.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:




Възможности за реализация на вашите идеи за проекти;
Работа в малък екип и колегиални отношения;
Възможности за контакти и съвместни дейности с експерти от неправителствения
сектор.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите, които проявяват интерес, трябва да изпратят писмо за интерес и автобиография
на адрес: office@schoolofpolitics.org . Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени
на интервю.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

