Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni
- ANBCC ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU
CETĂŢENI (ANBCC) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată în vederea îndrumării şi sprijinirii activităţii
desfăşurate de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC).
Din ANBCC fac parte 38 de organizaţii neguvernamentale care
au înfiinţat Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de
lucru ale acestora în peste 60 de localităţi urbane şi rurale.
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ANBCC coordonează activităţile de dezvoltare a serviciilor şi de promovare ale Birourilor
de Consiliere pentru Cetăţeni, le reprezintă în faţa autorităţilor publice şi îşi propune ca,
pe baza informaţiilor furnizate de reţeaua BCC, să elaboreze documente cu potenţial
impact asupra dezvoltării politicilor şi serviciilor sociale.
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ANBCC- ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI
ANBCC asigură, prin Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni, accesul egal al cetăţenilor
la informare şi consiliere pentru cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor care le
revin. În viziunea ANBCC, niciun cetăţean nu trebuie să sufere din cauza lipsei de
informaţii despre drepturile şi responsabilităţile sale.
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ANBCC CAUTĂ 2 INTERNI CRIM:
POLICY INTERN-ul ideal va avea:
 pasiune pentru politici publice;
 abilități de cercetare (desktop research, documentare online, analiză de
conținut);
 răbdare, pentru a descifra răspunsurile autorităților și pentru a le corela cu
prevederile legislative;
 disponibilitate de participare la evenimente publice (dezbateri cu cetățeni,
focus-grupuri etc.), dacă e cazul.
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INTERN-ul COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE va
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fi:
interesat de domeniul afacerilor europene pentru a se implica în inițierea unei
campanii de informare;
înzestrat cu abilități de comunicare și management al timpului pentru a
acorda suport în gestionarea unei serii de evenimente locale;
vorbitor fluent al limbii engleze și cunoștințe solide de limba română în
vederea realizării de traduceri și editării de texte;
cunoscător avansat al pachetului Office;
disponibilitate de participare la evenimente în afara Bucureștiului (dacă va fi
cazul)

