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ПРОГРАМА

1. Име на програмата
“Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при Институт за
развитие на публичната среда”.
2. Място на обучението
Стажът ще се проведе в работния офис на Институт за развитие на публичната
среда /ИРПС/, находящ се в гр. София, ул. „Струмица” № 1А, ет. 1, ап. 2.
3. Време на провеждане на обучението
Програмата ще се реализира в периода май - август на 2015 г. Предвиждат се два
цикъла на обучение, всеки с продължителност от по пет седмици. Стажантите ще бъдат
разпределени в две групи от по шест човека в зависимост от удобния за тях период, през
който биха могли да участват в програмата, без това да пречи на академичната им
подготовка.
4. Цели на обучението
Целта на обучението е стажантите да придобият основни знания и умения за
работата на българския неправителствен сектор в следните области: събиране, обработка
и визуализация на данни от публичните институции; мисия, цели и задачи на НПО,
проекти и дейности на ИРПС; застъпничество; мониторинг; доброволчество и набиране
на средства; защита на човешките права.
Целта е да бъдат обучени 12 студенти от български висши учебни заведения.
Младите хора ще получат знания и умения, свързани с различни изследователски
подходи за работа с данни. Те ще анализират документи на публичните институции, ще се
запознаят със застъпническите кампании на ИРПС и ще могат да допринесат за тяхното
ефективно осъществяване.
Обучението ще позволи създаването и поддържането на неформална мрежа от
млади професионалисти, споделящи сходни ценности, виждания и разбирания за
възможни подходи при развитието на публичната среда в България.

Обучението си поставя за цел и изграждането на дългосрочни отношения с
катедрите /департаментите/ по публична администрация, политология, социология,
европеистика и културология на три български университета – Нов български
университет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Университет за
национално и световно стопанство. Чрез партньорство с тях ИРПС ще допринесе за
професионалното и практическо обучение на част от най-образованите, отговорни млади
хора, от които се очаква след дипломирането им да се насочат към заемане на публични
длъжности, изискващи високо ниво на познания и интегритет.
5. Стажанти и избор на стажанти
През 2015 г. ще бъдат обучени общо 12 стажанти – по възможност равен брой
студенти от НБУ, СУ и УНСС. Те ще бъдат студенти, на възраст между 20 - 28 години,
основно от катедрите /департаментите/ по публична администрация, политология,
социология, европеистика и културология. Студентите трябва да бъдат записани в
редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение.
За успешното развитие на стажантската програма, ИРПС ще разчита на съдействие
от страна на администрациите на висшите учебни заведения, чиято отговорност е
провеждането на студентските стажове. Ще се търси съдействие от студентските съвети в
университетите. ИРПС запазва и възможността си, да набере част от стажантите
самостоятелно, след провеждане на интервюта и преглед на документи.
6. Лектори
Ще бъдат избрани лектори, които притежават задълбочени познания и богат
практически опит в съответната област на обучение. Лектори ще бъдат експерти и
ръководители от НПО-сектора.
7. Наставници
Наставниците ще отговарят персонално и непосредствено за провеждане на
практическото обучение. Те ще оказват цялостна подкрепа на стажантите в процеса на
тяхното обучение. Предвижда се един наставник да наставлява не по-вече от четири
стажанта.
8. Организация на обучението
Учебни занятия ще се провеждат веднъж седмично, в предварително определен и
съгласуван със стажантите ден. В този период се предвижда провеждането на две учебни
занимания. Първото от тях ще бъде от вида лекция /презентация/, чрез която ще се
преподават преди всичко знания в съответната област. Лекторите ще отделят време в
края на лекцията /презентацията/ за задаване на въпроси и даване на отговори във
връзка с преподаваната материя.
Второто занятие ще бъде преди всичко с практическа насоченост – упражнение,
ролева игра или друго занимание, чрез което обучаемите ще придобиват практически
знания и умения. Акцентът във втората част ще бъде към придобиване на знания и
умения, свързани с проектно управление, практическа обработка и анализ на данни. За
целта ще се използват създадените интернет-инструменти на ИРПС – платформата
„Отворен парламент”, сайтовете „За честни избори”, “Аз Гласувам”, „Закрила” и други.
През останалите работни дни от седмицата, стажантите ще работят по конкретно
поставени от техните наставници работни задачи.

9. Учебни модули
a) Модул „НПО в България – кои сме ние?” – мисия, цели, задачи и
проекти на ИРПС.
Акцентът ще бъде насочен върху дейността и проектите на ИРПС, свързани със
събирането, обработката, анализа и визуализацията на данни и интернет активности.
Чрез демонстриране на практическата дейност на ИРПС ще се обясняват същността и
особеностите на неправителствения сектор в България.
б) Модул „Застъпничество”.
Стажантите ще придобият знания за същността на застъпничеството и за неговите
форми. Основният акцент ще се постави върху технологията за правене на застъпнически
кампании в подкрепата на обществени каузи.
в) Модул „Граждански мониторинг”.
Стажантите ще придобият знания за същността на гражданския мониторинг и за
неговите форми. Основният акцент ще бъде върху технологията, по която се прави
гражданско наблюдение върху институции, публични политики, избори и т.н.
г) Модул „Доброволчество и набиране на средства”.
Стажантите ще придобият знания за същността на доброволчеството и за неговите
форми. Акцентът ще се постави върху технологията, по която се организират и провеждат
доброволчески и дарителски кампании.
д) Модул „Защита на човешките права”.
Стажантите ще придобият знания за основните човешки права и за начините за
тяхната защита. Темата ще бъде с акцент върху защита правата на ромите в България и на
бежанците.
10. Удостоверение за завършен стаж
След провеждане на стажа, стажантите ще получат удостоверение за завършен
стаж. В удостоверението ще се отразят периода на обучението, както и областите, в които
стажантите са придобили знания и умения. Удостоверението ще бъде подписано от
председателя на Управителния съвет на сдружение ИРПС и от наставника на стажанта.
11. Очаквани резултати и бъдещи действия
В резултат на изпълнение на програмата ще бъдат постигнати следните резултати:
Около ИРПС ще се създаде общност от студенти, които ще са обучени в следните
области: събиране, обработка и визуализация на данни от дейността на публичните
институции; мисия, цели, задачи и проекти на НПО-сектора в България, дейности и
проекти на ИРПС; застъпничество; граждански мониторинг; доброволчество и набиране
на средства; защита на човешките права.
ИРПС ще осъществи работни връзки с администрациите на три български
университета – НБУ, СУ и УНСС и с техните академични общности и ще постави основите
на бъдещо партньорство, което би могло да допринесе за професионалното и практическо
обучение на студенти.
ИРПС ще предприеме следните бъдещи действия:
Обучените студенти ще се включат в изпълнение на проектните дейности на ИРПС
като доброволци и сътрудници в следните сфери:


поддържане и развитие на интернет – инструментите на организацията;



участие в застъпническите кампании на организацията, например – участие в
кампанията „Застъпничество за честен изборен процес” и независим мониторинг на
изборите; застъпничество и мониторинг в областите, свързани с работа с бежанци,
роми и други общности;



студентите ще участват в съвместни проекти с „Лигата на младите избиратели” –
общност на активисти, предимно от малцинствени групи, с които ще реализират
съвместни инициативи в дух на разбирателство, толерантност и културно
взаимодействие;



студентите ще бъдат включени и в други дейности на ИРПС съобразно
придобитите от тях знания и умения.

Заключение
Настоящата програма е изработена от екипа на ИРПС по проект „Когато данните
срещнат гражданите /Повишаване на капацитета на ИРПС за застъпничество и
мониторинг чрез изследване и визуализация на данни от публичните институции/.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации
в България.

