
 

Проект "Академия КЛЮЧ" се реализира от Фондация СМАРТ и Фондация "Български 

център за нестопанско право" с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в 

България по Финансовия механизъм на ЕИП. 

 

От септември 2013 г., в рамките на вече известната Ви инициатива Форум КЛЮЧ и с 

помощта на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

ЕИП, започваме изпълнението на проект „Академия КЛЮЧ”, който ще даде възможност 

на млади хора да развият своите умения и да натрупат нови знания за работата в 

неправителствения сектор. 

Какво предлагаме на участниците в Академия КЛЮЧ? 

• Преминаване през безплатно обучение и няколко срещи, свързани със 

спецификите на работата в НПО-сектора в България; 

• 5-седмичен стаж в утвърдени организации от сектора в някоя от следните сфери 

– социални услуги,  младежки дейности, образование, обучения, хуманитарни 

дейности, култура, информационни дейности, развитие на местни общности, 

гражданско общество, дарителство, подкрепа за деца и семейства, съдебна 

реформа, околна среда, доброволчество; 

• Изпълнение на индивидуални и колективна задачи с подкрепата на ментори и 

опитни обучители; 

• Развитие на умения за работа в екип и презентационни умения. 

 

Продължителност на дейностите и ангажираност на участниците 

Първото издание на академията ще бъде в периода от октомври 2013 г. до март 2014 г.  

В периода сме предвидили: 

• Среща за ориентиране – 1 ден през октомври 

• Обучение – 2 пълни дни през ноември 

• Стажуване – 5 седмици (2 дни в седмицата) в НПО, съгласно прадварително 

заявения от участниците и организациите интерес. Изпълнение на 5 

индивидуални задачи. 

• Изпълнение на групова задача (в рамките на възможностите на участниците за 

отделяне на време) в периода февруари-март 2014 г. 
 

Кой може да кандидатства за участие? 

1. Млади хора на възраст от 18 до 29 (навършени) години;  

2. Да живеят в София или да могат да пътуват на собствени разноски до София за 

участие в Академията; 
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3. Мотивация за участие и за принос към обществени каузи; 

4. Желание за участие в граждански проект, инициатива, и/или доброволчески 

дейности. 
 

Какво предлагаме на участниците? 

• Безплатно участие в академията; 

• Работа в утвърдени организации, с интересни дейности; 

• Работа с утвърдени и опитни обучители и ментори; 

• Сертификат за участие в академията. 

 

Ако желаете да се вКЛЮЧите в Академия КЛЮЧ, попълнете формуляра за 

кандидатстване до 10 октомври 2013 г. и ние ще се свържем с Вас. Само 10 младежи 

ще вземат участие в първата Академия КЛЮЧ, затова не пропускайте своя шанс! 


