
 

 

  

КООРДИНАТОР НА ДЕЙНОСТИ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ 

  Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е създаден през 2005 г. от 
Български Червен кръст, Български хелзински комитет и Каритас България 
като платформа на тяхната дейност по въпросите на бежанската и 
миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и 
мигрантите.  

 

Контекст 

   

  БСБМ е партньор на Върховния комисариат за бежанците на ООН по проект 
„Застъпничество за интеграция на бежанци в България“, в рамките на който 
Съветът работи активно с държавни и местни власти, както и 
неправителствен сектор за подобряването на системата за интеграция на 
получили закрила лица в България и повишаване на информираността и 
разбирането относно принудителното разселване у българското общество.  

Университетите и академичните институции – като средища за обучение, 
иновации, идеи и активизъм – закономерно са ключов съмишленик на БСБМ 
в преследване на тези цели. През последните години научният интерес към 
темата е все по-голям, университетите се превръщат в работилници за 
изследвания и източник на задълбочено знание за студентите относно 
различните аспекти на убежището.  

През януари 2020 г. БСБМ, съвместно с ВКБООН и Мулти култи колектив 
представиха доклад „Възможности за сътрудничество с академичните 
институции в сферата на убежището и бежанците“. В рамките на това 
проучване бяха формулирани препоръки за по-добро взаимодействие между 
организациите, които работят на терен с целевата група, и университетите.  

Като следваща стъпка БСБМ създаде платформата www.academia.refugee-
integration.bg, където да се организира информация относно съществуващи 
програми и курсове, свързани с принудителното разселвание, проект, кръгли 
маси, публикации и др.  

БСБМ планира и стартиране на двумесечен бюлетин, който да се споделя 
със заинтересовани преподаватели, с поместена подобна информация.  

За изпълнение на тези дейности БСБМ желае да привлече координатор на 
дейностите за сътрудничество с академичната общност.  

 

Задачи 

   

  Координаторът на дейности за сътрудничество с академичната общност ще 
работи в тясно сътрудничество с екипа на БСБМ и с отдел „Интеграция“ на 
ВКБООН. Неговата основна функция ще бъде да създава и управлява 
информационния обмен с университетите, както и да идентифицира, 
предлага и развива инициативи, повишаващи ангажираността на 
преподаватели и студенти по темата за бежанците. По-конкретно задачите 
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на координатора ще са:  

- Създаване на двумесечни информационни бюлетини с новини 
относно академични събития, публикации, проекти, студентски 
инициативи и др., свързани с принудителното разселване; 

- Захранване на платформата www.academia.refugee-integration.bg с 
информация и валидиране на информацията, предложена за 
публикуване от останалите потребители; 

- Идентифициране на възможности за съвместни инициативи между 
БСБМ, партньорите му и академичната общност. 

Условия на договора и заплащане 

   
  Избраният кандидат ще сключи граждански договор с БСБМ за изготвянето 

на пет броя информационен бюлетин в периода март-декември 2020 г. Има 
възможност договорът да бъде удължен и за следващата година.  

Координаторът няма задължение да присъства в офиса на БСБМ и ще се 
възползва от гъвкаво работно време. 

Координаторът ще получава по 300 лв. за съставен брой на 
информационния бюлетин на двумесечен срок.  

 

Необходими квалификации, опит и умения  

 

 Отлично умение за писане на статии и информационни материали 

 Владеене на отличен писмен и говорим английски език 

 Добро познавна системата на висшето образование 

 Добро познаване на системата за международна закрила в България 

 Завършена минимум бакалавърска степен в направления право, 

социология, политически науки, международни отношения, 

журналистика 

 

Кандидатстване  
 

 
  

Заинтересовани кандидати могат да изпращат мотивационно писмо и 
автобиография на български или на английски език на имейл: 
k.sabeva@bulrefcouncil.org до 27 февруари 2020 г.  
Само избрани кандидати ще бъдат повикани на интервю.  
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