Fundația Soros este una dintre cele mai vechi organizații nonguvernamentale din România, cu activitate neîntreruptă începând cu
1990. Misiunea noastră este de a promova modele pentru dezvoltarea
unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect pentru
diversitate.
Activitățile organizației se derulează pe următoarele direcții
strategice: cercetare socială pentru fundamentarea de politici
publice; advocacy pentru funcționarea responsabilă și eficientă a
sectorului public; combaterea discriminării și incluziunea socială și
construirea de modele pentru intervenție comunitară integrată.

Căutăm doi interni pentru programele din zona de transparență și
integritate publică
 În cadrul programul Pledoarie pentru date deschise avem activități de advocacy,
monitorizare și formare, menite să aducă datele deschise pe agenda publică și să creeze
un cadru favorabil pentru implementarea obligațiilor asumate de statul român în domeniu.
Spre exemplu, sprijinim și monitorizăm activitatea Guvernului privind respectarea
angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului pentru un Guvern Deschis. În perioada
22-23 februarie organizăm alături de partenerii noștri un hackaton în cadrul căruia echipe
de voluntari vor dezvolta aplicații utile folosind seturile de date din portalul național de date
deschise. Căutăm un intern care să se alăture echipei programului, participând în principal
la următoarele activități: documentare, organizare evenimente, participarea la acțiuni de
advocacy, sprijinirea acțiunilor comune ale Coaliției pentru Date Deschise și activități
administrative.
 În perioada alegerilor pentru Parlamentul European pregătim un proiect special de
monitorizare a campaniei electorale. Vom urmări discursul politicienilor și vom atrage
atenția asupra exceselor și derapajelor, cum ar fi afirmații discriminatorii sau propagarea
discursului urii. Vom plasa proiectul în context european, punând față în față valorile
declarate ale politicienilor, în funcție de familia politică europeană din care fac parte și
acțiunile și afirmațiile lor. Căutăm un intern care să participe la acest proiect, participând în
principal la: coordonarea rețelei de voluntari ce vor monitoriza campania; organizarea unor
evenimente; redactarea reacțiilor publice (cunoașterea altor limbi europene ne-ar bucura);
activități administrative.
Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa
internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta.

