Проект “Граждански послания за равенство”
Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в
полицията
Резюме:
Проектът е насочен към 40 младежи и девойки от различните етнически малцинства от областите Разград,
Шумен, Търговище и Силистра с цел повишаване на тяхната информираност за човешките и гражданските им
права, осигуряване на необходимите им знания, умения и подготовка за успешното им кандидатстване за
работа в полицията.
Преки ползватели: общо 40 младежи и девойки от различни етнически малцинства – турци, роми, помаци,
власи и др. от областите Разград, Търговище, Шумен и Силистра. Младежи трябва имат средно образование и
отговарят на всички изисквания за кандидатстване за работа в полицията.
Косвени ползватели: ръководни полицейски служители от областите Разград, Силистра, Шумен и Търговище,
представители на местна власт, кметове на населени места, лидери на етнически малцинства, религиозни
водачи, медии.
Продължителност: декември 2006г. – септември 2007г.
Дейности:
Ще бъдат организирани 3 тренинга с 40 участника всеки;
Широка информационна кампания за набиране на кандидати за участие в Подготвителното обучение:
Информационни срещи в осем общини в област Разград, Шумен, Търговище и Силистра с участието на
повече от 400 човека;
3. Публикуване на обяви в местните информационни средства;
4. Срещи и кореспонденция с кметове на населени места, лидери на етнически малцинства, представители на
местна власт и религиозни водачи;
5. Информационна дискусия на кандидатите с ръководни служители от РДВР за разясняване на процедурата за
кандидатстване за работа в полицията;
6. Публичен конкурс за подбор на кандидатите за участие в Подготвителното обучение.
7. В края на проекта ще бъде издаден Наръчник с полезна информация за успешно кандидатстване на
представители на етническите малцинства за работа в полицията в тираж 1000 броя, който ще се
разпространява безплатно сред младите хора.
8. На Обществен Форум в края на проекта публично ще бъдат представени резултатите от проекта. Проектът
ще се популяризира месечни отчети, информационен доклад и интернет-страницата на организацията.
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