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Проект “Граждански послания за равенство” 
Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията 

 
 

ОТЧЕТ ЗА АПРИЛ 2007г.   
 
Основни дейности през месец април 2007г. бяха: Организиране на първия тренинг от 
Подготвителното обучение; Актуализиране на Интернет страницата. 
 
През месец април 2007г. беше организиран първият обучителен тренинг от Подготвителното 
обучение за кандидати от етническите малцинства за работа в полицията. Тренингът беше 
предшестван от продължителна организационна и техническа подготовка – определяне на 
датата на тренинга,  избор на обучител, подготовка на работните и информационни 
материали,  уведомяване  на всички одобрени кандидати по телефона за датата, мястото, 
програмата и продължителността на първия тренинг.  Подготвено беше задание, което 
улеснява подготовката на обучителя за очакванията на екипа на проекта, за знанията и 
умения, които кандидатите трябва да придобият на първия тренинг.  
До всички печатни и електронни медии в Разград беше изпратена покана за първия тренинг, 
заедно със съобщение за пресата, което предоставя информация за целите, задачите и 
очакваните резултати от първия обучителен тренинг.   
На 13 и 14 април 2007г. в местността “Пчелина” край Разград беше организиран първия 
обучителен тренинг от Подготвително обучение на представители на етническите 
малцинства за кандидатстване за работа в полицията. Обучението е по проект “Граждански 
послания за равенство”. Обучението е насочено към 40 младежи и девойки от различните 
етнически малцинства от областите Разград, Шумен, Търговище и Силистра с цел 
повишаване на тяхната информираност за техните човешки и граждански права, осигуряване 
на необходимите знания, умения и подготовка за успешното им кандидатстване за работа в 
полицията. В първия тренинг от потвърдилите участие 37 кандидати, в Подготвителното 
обучение участваха 33. Отсъстваха 4 човека по уважителни причини, на които бяха 
предоставени допълнително материали от тренинга, за да се запознаят с материята и да бъдат 
подготвени за следващите етапи на обучението. 
Обучител в първия тренинг беше Даниела Янева, програмен координатор от Институт 
„Отворено общество” – Русе. Участваха 33 младежи и девойки от етническите малцинства от 
областите Разград, Силистра, Шумен и Търговище; Мариан Михайлов – Началник РПУ 
Разград, Валентин Стоянов – главен инспектор Валентин Стоянов – Началник група 
„Опазване на обществения ред”, Пламен Минчев – главен инспектор РПУ Разград, екип на 
проекта - 4, журналисти от в-к “Екип 7”, “Лудогорски вестник”, в-к “Гледища Днес”, кабелна 
телевизия “Лудогорие”.  
Профил на участниците в обучението: Демографска характеристика: от област Разград – 14 
/жени – 8, мъже – 6/, Силистра – 4 /мъже/, Търговище – 8 /жени – 2, мъже – 6/, Шумен – 7 
/жени – 6, мъже – 1/. Пол: 16 жени, 17 мъже. Възраст: от 20 до30 години – 16 жени, 12 мъже; 
от 31-35 г. – 5 мъже. Национална принадлежност – българска – 1 /жена/, турска – 20 /10 
жени, 10 мъже/, роми – 7 /жени 3, мъже 4/, 1 румънка, помак – 3 /мъже/, българо/турска – 1 
жена. Образование: средно 8 жени, 13 мъже; висше – 8 жени, 4 мъже. Основната цел на 
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обучението беше запознаване на участниците с проект “Граждански послания за равенство” 
– цели, задачи, очаквани резултати. Правила и процедури при кандидатстване за работа в 
системата на МВР, представени от представители на РПУ – Разград. 
В рамките на проекта бяха подготвени няколко сесии с презентации: «Мотивация за работа. 
Работа в екип. Достигане до съгласие. Управление на конфликтите.»; «Полицията в близост 
до обществото-концепция. Практиката в САЩ, Канада и Европа. Българският случай. 
Програма 2007- 2010 година.» в две части, „Методи за решаване на проблеми на 
сигурността”, „Примери от Канада за прилагане на партньорско решаване на проблемите. 
Българската практика.», «Европейски стандарти за дейността на полицията, защита на 
правата на човека и антикорупционно поведение.» Структурата на обучението включва По 
време на обучението бяха използвани различни интерактивни техники, дискусии, интервюта, 
психологически тестове, ролеви игри и ситуации, близки до работата на полицията, 
изискващи бърза реакция и съобразителност.  
Участниците в обучението придобиха много полезна знания и практически учения. 
Обучаваха се в мотивация за работа, управление на конфликти, работа в екип, защита на 
правата на човека и антикорупционно поведение. Бяха разгледани практики от САЩ, Канада 
и Европа и европейски стандарти за дейността на полицията. Участниците споделиха и 
обсъдиха своята мотивация за работа, цел и амбиции. Запознаха се със същността на 
мотивацията, подходи и параметри, управление на мотивацията; същност и функция на 
групите за постигане на различни цели, споделяне и общуване на отделни индивиди, как да 
се научат да бъдат лидери. 
Голям интерес сред участниците предизвика сесията с участието на представители на РПУ – 
Разград. Младежите и девойките се интересуваха от документите, които се подават за 
кандидатстване за работа в полицията, в какви срокове, откъде да научат за свободните 
работни места, за процедурата по кандидатстване, какво представлява теста за 
интелектуалните способности  и познания, физическия тест, психологическото изследване, с 
какви изпити се кандидатства в Академията на МВР и други, въпроси, свързани с дейността 
на полицията.  Застъпен беше въпросът за затруднения и ограничен достъп на етническите 
малцинства до работа в полицията.  
Участниците в тренинга споделиха своите впечатления в карта за оценка. От анкета екипът 
на проекта получи информация за мнението на участниците в няколко области: първият 
тренинг от обучението бил ли е полезен за тях; кои модули са били най-малко полезни, от 
кои са придобили и повишили своите знания и умения; какви чувства предизвика в тях 
обявата за организираното Подготвително обучение; да споделят своето участие в групата; 
обща оценка на организацията на тренинга и какви са техните забележки и препоръки към 
работата на екипа.  
Участниците в тренинга споделят, че той е бил изключително полезен и интересен за тях. 
Обогатили са своите знания и умения, получили са полезна информация за начина на 
кандидатстване в структурите на МВР и дейността на полицейските служители. Имат силна 
мотивация и желание за работа в полицията. Удовлетворени са и с удоволствие ще се 
включат в следващите обучения по проекта. Очакват да получат добра подготовка. Да са по-
полезни на обществото и на себе си. 91.00% от участниците са впечатлени от проведеното 
обучение. Положително е мнението им към цялото обучение, всяка тема е била полезна и 
представлява интерес за участниците. В кръга на забавните отговори някои участници 
посочват като най-малко полезна част от обучението спането, кафе-паузите и храненето. 
Споделят, че им е било приятно да работят в групата. Атмосферата предразполага към 
споделяне и общуване. Голям е процентът на участниците, които са доволни от екипа и 
организацията на обучението. Смятат, че всичко е било отлично. Организаторите са добри 
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професионалисти и си разбират от работата. “Бяхте перфектни” и “Благодаря Ви!” са техните  
думи, които преобладават в картите за оценка. 
През месец април 2007г. започна подготовката на втория обучителен тренинг от 
Подготвителното обучение. Попълнено е задание, което включва целта на втория обучителен 
тренинг, темите, очаквани резултати, методите за работа, брой и профил на участниците в 
обучението,  методи за оценка на резултатите от обучението.  

Актуализирана е интернет-страницата на проекта. 

Непредвидени дейности: няма 

Медийно участие: 
- "Обучаваха 43 от малцинствата за полицаи", в-к "Екип 7", бр. 44/16.04.2007г.  
- "Младежи и девойки от малцинствата участваха в обучение", в-к "Лудогорски вестник", 

бр. 44/16.04.2007г.  
- "37 младежи се обучаваха как успешно да кандидатстват за работа в полицията", в-к 

"Гледища Днес", бр. 43/16.04.2007г.  

Напредък по постигане на целите: 
- Участниците в тренинга получиха полезни теоретични знания за дейността на полицията, 

запознаха се с правилата и процедурите при кандидатстване за работа в системата на 
МВР. 

- Много сила е мотивацията на участниците в обучението за работа в полицията, която е 
резултат от тяхното желание за повишаване на доверието в полицията и оказване на 
съдействие за защита на човешките права и свободи. 

- Обучението беше отразено във всички местни печатни и електронни медии. В 
публичното пространство беше предоставена информация за предварителния подбор на 
кандидатите, основните теми на обучението и за предстоящи бъдещи дейности по 
проекта. 

- Споделени бяха добри практики от успешно сътрудничество на полицията с Центъра на 
НПО в Разград. 

- Изготвена е статистика с профила на участниците в обучението, подробни таблици и 
графики по възраст, пол, образование и географски облик. 

 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:     Проверил:    Одобрил: 
Марийка Цоневска   Красимира Петрова   Георги Милков 
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