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ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ГЛАСОВЕ НА 

ОБЩНОСТТА“ С ФИНАСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Организациите, защитаващи демократичните ценности у нас, както и в Европа, са изправени пред 

увеличаващи се предизвикателства, свързани с кризата в социалната държава, свиващото се 

пространство за гражданското общество и нарастващата радикализация на все по-широки слоеве 

от населението. Лидерите на гражданските организации се нуждаят все повече от сериозна 

подготовка, за да развият умения за стратегическо мислене, решаване на конфликти и въвличане 

на граждани/общности в работата на своите организации.   

От 10 декември 2019 Фондация GLAS изпълнява проекта „Гласове на общността“ с финасовата 

подкрепа на програма „Еразъм+“, сектор „Образование за възрастни“. Чрез този проект 

фондацията ще повиши квалификацията на работещите и доброволците чрез професионално 

образование за възрастни. Проектът ще укрепи нашата основна дейност и способностите на 

общността да се адаптира към нарастващата ксенофобия и националистическите движения в 

България.  

За периода на проекта фондация ГЛАС ще даде възможност на 8 свои сътрудници, които са 

работили с фондацията, да вземат участие в професионални курсове в Европа. Темите на 

обученията ще бъдат: стратегически мениджмънт, нови визуални похвати в активистката работа, 

управление на конфликти, стратегическо лидерство, организиране и ръководене на общности, 

устойчиво развитие. 

След обученията участниците ще имат възможността и отговорността да се включат в различни 

дейности за популяризиране на наученото сред свои колеги и доброволци и съмишленици на 

фондацията.  

Набирането на кандидати за участие в обученията започва на 1 февруари 2020, като кандидатите 

следва да отговарят на следните изисквания: 

- Завършено висше или средно образование 

- Задоволително владеене на английски език 

- Опит в гражданска организация и доброволчески инициативи 

Кандидатите трябва да изпратят в писмено в свободен текст свое мотивирано желание за 

включване в програмата до електронна поща simeon@glasfoundation.bg до 1 март 2020.  

С предварително селектираните кандидати ще се проведе беседа с членовете на Контролния 

съвет на фондация ГЛАС, на базата на която ще бъдат определени участниците в програмата и 

конкретните курсове. 
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