Форум Гражданско Участие
1000 София, ул. „Христо Белчев ” 3
E-mail: office@fgu.bg
Web: www.fgu.bg

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
„ПРОМЯНАТА – НАВИГАЦИЯ ИЛИ ПО ТЕЧЕНИЕТО”
17.03.2016 и 18.03.2016
х-л „Рамада”, гр. София, зала „Опал”

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
17.03.2016 (четвъртък)
Час
10.30 – 11.00

Тема
Регистрация на участниците

11.00 – 13.00

Официално откриване на срещата
Сесия 1: Промяната около нас
 Истории и размисли, свързани с промяната в средата–
презентации на публични фигури и общественици
 Обща дискусия
 Обобщение – какво се е променило в средата в България?
Какво още трябва да променяме?

13.00-14.30
14.30 – 16.00

Обяд
Сесия 2: Промяната, за която работим
 Актуални кампании и инициативи – презентации на
граждански активисти и предствители на граждаснки
организации
 Работа по маси „Какво променяме и какви подходи
използваме”
 Представяне на резултатите от работата по маси и обобщение.

16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

Кафе-пауза
Сесия 3: Kак и с кого правим промяната?
 Мозайка - идентифициране на общи проектни идеи
 Обобщаване на деня

19.30

Виенски бал – зала „Диамант”
Проектът „ФГУ – мрежата в действие” се финансира по дог. №101/24.10.2014 в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

Събитието се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

www.mott.org

Форум Гражданско Участие
1000 София, ул. „Христо Белчев ” 3
E-mail: office@fgu.bg
Web: www.fgu.bg

18.03.2016 (петък), зала „Опал”
Час
9.30 – 11.00

Тема
Граждански диалози – словесен дуел с участието на политици и
представители на гражданските организации
Закриване на Националната среща

11.00 – 11.30

Кафе-пауза

11.30 – 13.00

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФГУ
1) Отчет за 2015 (съдържателен и финансов)
2) План за 2016 г.
3) Стартиране на работните групи
4) Нови членове
5) Други

13.00 – 14.00

Обяд

Проектът „ФГУ – мрежата в действие” се финансира по дог. №101/24.10.2014 в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

Събитието се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

www.mott.org

