ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма „Европа за гражданите”

КАКВО Е ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ
•

Визия
Граждански ресурсен център - България е независим виртуален и реален център за граждани
и НПО, който предоставя информация и експертиза по Европейски въпроси с акцент върху
Програма „Европа за гражданите” и подпомага изграждането на партньорства за съвместно
реализиране на инициативи от общ интерес.

•

Мисия
Основната мисия на Центъра е да подпомага гражданите и неправителствени организации за
активно участие в процеса на формиране на обществените политики, преодоляване на
информационния дефицит и изграждане на „партньорства“ на национално и Европейско
равнище.

•

Цели



Да мотивира и подпомага гражданското участие в процеса на формиране на национални и
Европейски политики чрез механизмите и възможностите, които предлага Програма „Европа
за гражданите” и други сродни национални и Европейски програми.
Да подпомага българските граждани в упражняването и защитата на правата им като такива.
Да изгражда и развива капацитет (знания и умения) за ефективно гражданско участие във
формирането на политики чрез изграждане на мрежи и дългосрочни партньорства на
национално и наднационално равнище и облагородяване на средата за гражданско участие.




СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА

• Реален - базиран ресурсен център в София, България с мрежа от НПО,
местни и държавни институции и организации, граждани и техните
сдружения, които да направят достъпа до услугите възможен до найизолираните населени места и да достигнат до най-уязвимите групи
от населението.
• Виртуален – интерактивна уеб платформа с информация за условията
и механизмите на Програма „Европа за гражданите”: условия, участие,
механизми, документи, информация (база данни), добри практики,
възможности за финансиране на граждански инициативи, база данни
от национални и международни организации/партньори, други
ресурсни центрове и информационни точки по Програмата, форум и
секция за въпроси и отговори, новини, контакти. Предлага и
издаването на бюлетин като допълнителен източник на информация.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА

•
•
•
•

изграждане на мрежи;
застъпничество;
консултации за възможно финансиране;
изграждане на база данни и консултации за НПО и Общини,
включително техническа помощ при изготвяне на документации;
• семинари и обучения за представители на НПО, Общини, граждани,
свързани с добро управление, нови политики и възможности;
• технически консултации за добро управление на НПО (правни,
счетоводни) и консултации на НПО за изграждане на стратегии за
развитие.

“ПРОГРАМА МИНИМУМ” ОТ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА

•

Система за ранно информиране и предлагане на конкретни формати за
организиране на граждански приноси към консултативни процеси на
национално ниво.

•

Обслужване на едно гише (консултация и информация) относно условията и
механизмите на Програма „Европа за гражданите” и други сродни програми
на ЕК, както и за адекватно участие в процеса на вземане на решения на
национално и Европейско ниво.

•

„Гореща линия“ - конкретна помощ при поискване за това кой е найадекватния механизъм, който гражданите могат да ползва с оглед на
конкретния казус.

•

Създава и поддържа база данни за:
– Международни партньори;
– Добри и успешни практики за гражданско участие и използване механизмите на
Програма „Европа за гражданите”;
– Възможности за финансиране на автентични граждански инициативи;
– Експерти в определени области и/или НПО със специфична експертиза.

УСЛУГИ НА ЦЕНТЪРА
• Информация за актуални възможности за финансиране
на проекти чрез механизмите на Програма „Европа за
гражданите” и други сродни програми на ЕК;
• Информация за Европейски граждански инициативи;
• Съвети и помощ при подготовка на формуляри и
документация;
• Разработване на база данни с потенциални
партньорски организации от ЕС и съседни държави в
различни сфери на обществените политики;
• Съвети и консултативно-методическа помощ за
организиране на подходящи формати за обмен на
информация и добри практики.

КОИ СТОИ ЗАД ЕГРЦ – БЪЛГАРИЯ?
Международен Алианц за Развитие (МАР). МАР е международна неправителствена,
неполитическа и нестопанска организация, която работи за:
•
•

•

подпомагане развитието на Общността като ключов метод за решаване на проблемите
с бедността, неравенството, дискриминацията и социалното изключване;
подпомагане укрепването на публичните институции и гражданските организации с цел
утвърждаване на правата на гражданите;
насърчаване и подкрепа на гражданите и техните организации за активно участие в
процеса на взимане на решения на национално и европейско ниво.
В глобалната мрежата на МАР членуват над 115 Европейски неправителствени
организации и 27 неформални международни представителства. Организацията
провежда семинари, обучения, курсове, изграждане на мрежи и обмен на информация.
Предоставя безплатни консултации по въпроси, свързани с програмите на Общостта.
Организира информационни кампании и мероприятия, свързани с Европейския съюз.
Предоставя данни за контакт с европейски институции и потенциални национални и
международни партньори и донори.

КОНТАКТИ
Европейски Граждански Ресурсен Център - България
Ул. Поп Богомил 1; Ет.5; Офис 27
Гр. София
Тел: 02 851 0893
e-mail: bulgaria@ecrc-bg.com
WEB: www.ecrc-bg.com
Международен Алианц за Развитие
Ул. Поп Богомил 1; Ет.5; Офис 27
Гр. София
Тел: 02 851 0893
e-mail: office@idanetwork.eu
WEB: www.idanetwork.eu
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