Уважаеми колеги, партньори – приятели на Форум
Гражданско Участие,

Каним ви да вземете участие в третата Национална среща с Биенале на
гражданското участие 2021’, която тази година Форум Гражданско Участие ще
проведе онлайн в два дни: 24 и 25 ноември (сряда и четвъртък).
Подробности за темите, които ще обсъдим, може да разберете от приложената
по-долу програма.
Техническа информация:
Събитието ще се проведе в платформата за видеоконферентни разговори
Zoom. За да се включите в него, последвайте този линк, валиден и за двата
дни на срещата.
При необходимост от въвеждане на идентификационен номер и парола,
използвайте следните кодове: 891 8037 1282 (Meeting ID) и 038499
(Passcode). Препоръчваме ви да използвате настолен компютър и
предварително да инсталирате приложението Zoom, а за да участвате в
дискусиите, задължително устройството / слушалките ви трябва да разполагат
с микрофон.
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ПРОГРАМА

Ден 1: За взаимодействието между граждани и институции. Погледът
на Форум Гражданско Участие и партньори
09:30-10:00 ч. Онлайн регистрация. Тестване на картина и звук
10:00-10:15 ч. Уводни думи
За контекста, в който работят гражданските организации в последните години,
нуждата от устойчива мобилизация и какво стои на хоризонта.

10:15-11:40 ч. Индекс на гражданското участие
Представяне на резултати от проведената оценка на Индекса на местно ниво в
общините Бургас, Враца, Карлово, Кърджали, Монтана, Ловеч, Русе, Търговище и
Столична община в рамките на проектите „Вход за граждани“ и „Граждански
мониторинг за прозрачно управление“. Разкази от практиката на местните партньори
и дискусия с всички участници.
Представяне на националния Индекс на гражданското участие и обща дискусия.
Специален гост: Силвия Великова, журналист в БНР.

10-минутка за презареждане
11:50-12:40 ч. Каравана на участието
Какви са изводите от „гражданското турне“ в Русе, Търговище, Благоевград, посветено
на процеса Конференция за бъдещето на Европа. Дискусия с участниците.
Специален гост: Ася Кавръкова, директор на Европейската служба за граждански
действия (European Citizen Action Service, ECAS).

12:40-13:00 ч. Връчване на награди за гражданско участие за 2021 г.
13:00-13:30 ч. Обедна пауза
Прожектиране на части от филма „Ново начало – себе си в другия“.

13:30-14:30 ч. „Истории за доброто“
Инициатива на Фондация „Офф медия“ и Център за развитие на медиите, чиято цел е
да подпомогне гражданските организации да подобрят медийното си представяне и да
покажат на обществеността своите практики и успешни истории чрез участие в
многообразни статии, видеоматериали и аудио-продукти, разработени и публикувани
в една от водещите онлайн медии в България OFFNews.

14:30-15:00 ч. Обобщаваща дискусия и закриване на програмата за
първия ден
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***
Ден 2: Актуално за ЮЛНЦ и мерките срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма: обучение и дискусия на Български
център за нестопанско право
10:00–10:50 ч. Оценка на България в областта на мерките срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма – значение за
ЮЛНЦ
Страната ни е в процес на оценка за съответствие с международните стандарти в
областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Как
се случва това, как ЮЛНЦ участват и какво можем да очакваме в резултат на тази
оценка. И още – какво се случва със секторната оценка на риска?

10:50-11:00 ч. Почивка
11:00–12:15 ч. Обучение: Задълженията на ЮЛНЦ по ЗМИП и ЗМФТ –
значението им в практиката
Да познаваме задълженията си като ЮЛНЦ по ЗМИП и ЗМФТ е важно, за да бъдем
изрядни и за да намалим уязвимостта на сектора от потенциални рискове. Какво
значат тези задължения на практика и какво могат другите задължени лица по ЗМИП
(напр. банки) да искат от нас като информация.

12:15–12:45 ч. Обобщение от Ден 1 и 2 и дискусия: Как действаме
заедно за разширяване на гражданското пространство
Въпроси, очаквания, идеи, готовност за реакция – как да направим комуникацията и
обмена на информация помежду ни бързи и ефективни, какви механизми за
взаимодействие да използваме, за да действаме заедно навреме и адекватно, как да
продължим да подобряваме средата ни за работа като граждански организации.

12:45-13:00 ч. Следващи стъпки и закриване на срещата
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Допълнителна информация
Националната среща с Биенале на гражданското участие се провежда като
инициатива на неформалната Коалиция за опазване и разширяване на гражданското
пространство в България между едни от най-големите мрежи и граждански
организации в страната: Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско
право, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, НПО портал,
Платформа АГОРА, WWF България и Български червен кръст. През 2020 г. коалицията
продуцира документалния филм „Ново начало – себе си в другия“ (реж. Николай
Василев), с който бяха разказани историите на пет български граждански организации
от времето на извънредното положение у нас през пролетта на изминалата година.
Дейността на коалицията е подкрепена от Civitates – инициатива за демокрация и
солидарност в Европа.

Представените доклади на Индекс на гражданското участие за Русе и Бургас са
изготвени в рамките на проекта „Граждански мониторинг за прозрачно
управление“. Подкрепата за сдружения „Форум Гражданско Участие“, „Европейски
пространства 21“ и „Българско сдружение за насърчаване на гражданската
инициатива“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и
мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не
отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните
партньори.
Докладите за Индекса на общините Враца, Карлово, Кърджали, Монтана, Ловеч и
Търговище са изготвени като част от проекта на ФГУ и БЦНП „Вход за граждани ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“, който се
изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско
участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно
ниво.
Инициативата на Фондация „Офф медия“ и Център за развитие на медиите се
реализира в рамките на проект „Истории за доброто“, финансиран по Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство - www.activecitizensfund.bg.
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