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Основни дейности през месец август 2007г. бяха: Разработване на Оперативна 
програма - Стратегия за устойчивост на проекта; Подготовка на Наръчник за успешно 
кандидатстване в полицията; Подготовка на Обществен Форум за представяне на 
резултатите от дейността по проекта; Актуализиране на Интернет-страницата. 
 
През месец август 2007г. продължи подготовката на Наръчника за успешно кандидатстване в 
полицията. Той ще бъде издаден в тираж 1000 броя, формат – А5, твърда корица. Част от 
оперативната програма за продължаване на дейността по проекта след неговото 
приключване е Наръчникът да достигне не само до обучените 37 младежи и девойки. 
Центърът на НПО в Разград ще проучи неправителствени организации и лидери на 
етническите малцинства от цялата страна, които работят по проблемите на етническите 
малцинства предимно в районите с преобладаващо малцинствено население. Чрез тях 
организацията ще популяризира добрите практики и досегашен опит по набирането и 
обучението на мотивирани младежи и девойки от етническите малцинства за работа в 
полицията. Наръчникът е полезно четиво за обучените младежи и девойки и всички, които 
проявяват интерес и желаят да кандидатстват за работа в полицията. Изданието ще им 
предостави теоретични знания от трите обучителни тренинга, както и практически умения за 
разработване на личен план за реализация. Наръчникът е предоставен на нашите партньори 
от РПУ – Разград за коментари, препоръки и предложения.  
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През месец август 2007г. екипът на проекта  разработи оперативна програма - Стратегията за 
устойчивост на проекта след неговото приключване. Основната цел на Стратегията е 
създаване на условия за устойчивост на постигнатите резултати и мултиплициране на 
добрите практики за успешно кандидатстване на младежи от етническите малцинства за 
работа в полицията. Три основни задачи са заложени в оперативната програма: оказване на 
необходимата подкрепа и проследяване развитието и успехите на обучените 37 младежи и 
девойки по проекта; засилване участието на младежите от етническите в дейността на 
местната полиция и повишаване на тяхната мотивация и желание за работа в системата на 
МВР и мултиплициране на резултатите от Подготвителното обучение в райони с 
преобладаващо население от етническите малцинства в цялата страна. Основните дейности, 
които екипът на проекта ще реализира след приключването  на проекта за постигане на 
неговата устойчивост са: Телефонни разговори и контакти по електорнната поща с всеки от 
участниците в трите тренинга; Разпространение на Наръчника за успешно кандидатстване за 
работа в полицията сред обучените младежи и девойки; Подготвяне на резюме  с резултатите 
от дейността по проекта и изпращане до областните дирекции "Полиция" и районните 
управления в областите Разград, Силистра, Шумен, Търговище; Контакти с ръководствата на 
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областни дирекции "Полиция" и районни полицейски управления в четирите области; 
Назначаване на работа в полицията на поне 8 младежи и девойки от обучените кандидати от 
четирите области; Подготвяне на информационен доклад; Проучване на неправителствени 
организации в региони с преобладаващо представителство на етнически малцинства; 
Популяризиране на дейността по проекта и споделяне на добри практики; Идентифициране 
на публични институции, организации и общности в населени места в България с 
преобладаващо малцинствено население за популяризиране на дейността по проекта; 
Разпространение на Наръчника за успешно кандидатстване за работа в полицията сред 
младежи  девойки от етническите малцинства в цялата страна.  
 
През месец август 2007г. започна подготовката на Обществен Форум. С него официално ще 
приключи проектът и ще бъдат представени постигнатите резултати. Във форума ще бъдат 
поканени да участват представители на публични институции, нашите партньори от 
полицията, младежи и девойки от област Разград, участвали в Подготвителното обучение, 
местни журналисти. Целта на Обществения Форум е да представим постигнатите резултати, 
профила на кандидатите, подали документи за участие в Подготвителното обучение, 
оперативната стратегия  за устойчивост на проекта.  

Актуализирана е интернет-страницата на проекта. 
 

Напредък по постигане на целите: 
- Наръчникът за успешно кандидатстване за работа в полицията е много полезно издание 

за обучените младежи и девойки от четирите области. В него те ще намерят полезна 
информация за процедурата за кандидатстване в полицията, практически съвети за 
успешно представяне в заключителното интервю.  

- Разработена е Стратегия за продължаване на проекта след неговото приключване и 
подпомагане на обучените младежи и девойки през отделните етапи от тяхното 
кандидатстване за работа в полицията; 

- Стратегията за устойчивост на проекта предвижда мултиплициране на постигнатите 
резултати и разпространение на Наръчника в цялата страна, предимно в райони, с 
преобладаващо малцинствено население.  

- Интернет-страницата на проекта популяризира дейността по проекта и постигнатите 
резултати.  

 
 
 
31 август 2007г. 
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