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ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
“Всичко, което е нужно, за да триумфира злото, е добрите хора да не правят
нищо” (Едмънд Бърк)
Ако вярвате, че всички имат равни човешки права, ако сте обезпокоени от засилващите
се тенденции на омразно слово срещу ромската общност и други социални групи в
неравностойно положение в социални медии, ако не можете да приемете
дискриминацията и искате да противодействате на тези вредоносни явления можете да
се присъедините към нашия Национален отбор, който е част от международен проект
на Европейския Център по Правата на Ромите, като станете „онлайн защитник на
правата на ромите“.
ИМЕ И ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
Доброволческата позиция „онлайн защитник на правата на ромите“ се изпълнява в
рамките на дейностите по проект „Противодействие на онлайн слово на омраза срещу
ромите чрез наблюдение, докладване и правна защита, водено от доброволци“.
Проектът е с партньорски характер, като водеща организация е Европейският Център
по Правата на Ромите (ERRC), а в България се изпълнява от Сдружение „Инициатива за
равни възможности“.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
В рамките на проекта ще бъде създадена мрежа от доброволци, с представители на
ромската общност и други етнически групи в трите страни (България, Словакия,
Румъния), за събиране на данни за слово на омраза и дискриминация, както онлайн,
така и извън интернет пространството; за да се изгради доверие сред ромските
общности да сезират съответните институции, индивидуално или колективно, в случаи
на нарушаване на техните основни права.
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Повишаване броят на роми, подаващи сигнали при случаи на дискриминация

Противодействие на анти-ромската реч на омраза и престъпления от омраза чрез
наблюдение, докладване и жалбоподаване срещу обществени фигури, медийни
платформи и корпорации, които разпространяват и насърчават расистки мотивирано
съдържание, в онлайн и офлайн среда

Повишаване информираността за основните човешки права сред ромски общности

Намаляване броят на жертви от ромски произход на дискриминация и възстановяване
доверието на общността към институциите, чрез подобрен достъп до правосъдие
Начало на доброволческите дейности: 01.08.2022
Край: април 2024г.
КАКВА Е ВАШАТА РОЛЯ?
• Извършване на системно наблюдение на предварително избрани страници в
социалните медии за наличие на реч на омразата срещу роми;
• Докладване на съдържание в социалните мрежи, когато същото съдържа омразна
реч срещу роми;
• Участие в дейности, свързани с повишаване на информираността за основните
човешки права сред ромските общности и тяхното овластяване;
• Подпомагане на процеса по изготвяне и подаване на жалби до институциите,
ангажирани с противодействието на дискриминацията, включително реч на
омразата и престъпления от омразата, в случай на високо ниво на токсичност от
страна на обществени фигури, медийни платформи и др.
• Участие в работни срещи с институции, ангажирани с противодействието на
дискриминация, реч на омразата и престъпления от омраза;
• Участие в кампании от застъпнически характер в социалните медии
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КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ?
ü Обучение как да разпознавате речта на омразата и как да докладвате за нея чрез
различни платформи (Facebook, Twitter, Instagram и др.);
ü Пълна подкрепа от националния координатор, ръководителя на доброволците и
специалистите на ERRC;
ü Възможност да се свържете с хора, с които имаш сходни интереси, както на
национално, така и на международно ниво;
ü Нов опит, ценен за вашето CV;
ü Сдружение „Инициатива за равни възможности“ ще издаде сертификат, който
припознава приноса и успехите на доброволеца, и ще публикува официално
изявление/позиция на интернет страницата на организацията за това
ОТ КАКВИ ХОРА ИМАМЕ НУЖДА?
Търсим млади, енергични и отговорни хора, които са непримирими срещу
дискриминацията и по-конкретно омразната реч срещу ромската общност в социалните
мрежи. Младежи, които са готови да отделят свободно време за тази важна кауза.
Доброволците следва да имат желание за да се присъединят към доброволческата
мрежа, в рамките на настоящия проект. Необходими са отлични умения за работа с
Mıcrosoft offıce продукти, интернет и социални медии. Кандидатите трябва да владеят
отлично писмено и устно български език. Наетите доброволци следва да имат отлични
комуникативни и организационни умения с цел набирането и обучението на нови
доброволци, които да станат част мрежата на онлайн защитници на правата на ромите.
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ И КАКЪВ Е СРОКЪТ?
За да станете част от нашия Национален отбор е необходимо да изпратите вашето CV и
мотивационно писмо в срок до 17:00 часа на 05.07.2022 на следния имейл адрес:
diyan.dankov@gmail.com.
Само одобрените кандидати ще получат имейл с покана за онлайн интервю.
За повече информация и въпроси може да се свържете с г-н Диян Данков – ръководител
на доброволците за България, тел: + 359 899 92 16 29, имейл: dıyan.dankov@gmail.com,
Facebook - страница: Противодействие на онлайн слово на омраза срещу ромите
web: https://www.equalopportunities.eu/bg/

