Asociația Pro Democratia (APD) este o organizație neguvernamentală, non-profit și
nepartizană, care funcționează din anul 1990. APD este una dintre cele mai vizibile și
cunoscute organizații care militează pentru respectarea drepturilor omului și a statului de
drept. Structura organizației cuprinde în prezent 31 de cluburi în care activează peste 1000
de cetățeni (voluntari și membri).
Domeniile de interes ale organizației sunt:







observarea proceselor electorale
îmbunătățirea relației dintre alegători și aleși
educația civică
participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice
transparența institutiilor publice și controlul societății civile asupra
acestora
respectarea drepturilor omului.

Unul dintre obiectivele principale ale organizației este de a observa și monitoriza
procesul electoral și îndeplinește acest rol încă din 1990, fiind responsabilă pentru elaborarea
unui Cod Electoral, dar și pentru propuneri de modificare a legislației electorale. În anul
2012, scopul principal al Asociației a fost de a monitoriza și observa procesul electoral și de a
susține implicarea civică pentru asigurarea corectitudinii și transparenței. Aceste activități se
vor prelungi în 2013, când va avea loc un referendum pentru modificarea Constituției și o
reformă a legislației electorale, dar și în 2014, an electoral.
În acest context, te invităm să susții activitatea Asociației, dar în același timp să
acumulezi cunoștințe și experiență în desfășurarea de activități în domeniile organizaționale
de interes de mai sus. Astfel, dacă ești interesant să lucrezi pentru consolidarea bunei
guvernări, inclusiv în domeniul electoral, să participi la muncă de cercetare, dar să fii
implicați în același timp și în asistență de proiect și să acumulezi cunoștințe despre
activitatea organizației, politici publice sau funcționarea administrației publice românești,
înseamnă că este internul potrivit pentru Asociația Pro Democrația.
Pentru îndeplinirea activităților este preferabil să ai studii în știinte politice, drept,
administrație publică sau comunicare. Fără a fi o listă exhaustivă, ca intern te vei ocupa de
strângere de informații pentru publicarea diverselor materiale sau cercetări pe care le va
produce asociația, vei participa la întâlniri și vei ajuta la organizarea de evenimente și vei
oferi asistență în elaborarea și transmiterea comunicatelor de presă.
Persoană de contact: Septimius Pârvu, Director adjunct, septimius.parvu@apd.ro

