РАБОТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФГУ за 2020 г.
Специфична цел 1: Въвеждане и прилагане на механизми за гражданско участие и оказване на влияние върху политиките на местно и
национално ниво
No.
Дейност
Отговорник
Срок
1.1.
1.2
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

No.
2.1.

Следене на информация за предложения за законови промени, нови законопроекти и
наредби и постановления
Изработване на становища по важни нормативни документи, свързани с целите на ФГУ,
прозрачно управление и с насърчаване на гражданското участие.
Участие на представители на ФГУ в Обществения съвет към КВНОЖГ, в работни групи и
наблюдение и изработване на позиции и становища по важни теми на национално и местно

проекти на
с доброто и
комитети за
ниво.

В рамките на широката коалиция – организация на „изборна кампания“ във връзка с формиране на
Съвет за развитие на гражданското общество
Подобравяне на качеството на обществените консултации в общините – представяне и въвеждане на
нови инструменти за участие и взаимодействие
- Национален ден на гражданското участие (януари 2020)
- Конкурс за избор на 7 общини (януари-юни 2020)
- Адаптиране на избраните от общините инструменти за гражданско участие (юни-октомври 2020)
- Провеждане на обучение за организиране и модериране на обществени консултации, прилагане на
новите механизми за участие (септември-декември 2020)
Повишаване на информираността и уменията на гражданите в 5 населени места в Столична община за
прилагане на ефективни европейски и български модели на участие във вземането на решения чрез
проект “Пътеводител за обществени консултации”
Подбор на кметства - участници в проекта;
Провеждане на обучение за местните власти и гражданите;
Провеждане на информационни срещи;
Изготвяне, подаване и проследяване на становища;
Измерване на Индекс на гражданското участие в Столична община 2020
Индекс на гражданското участие:
Организиране и провеждане на оценка на Индекса на гражданското участие на местно и на национално
ниво;
- Разпространяване на резултатите от оценката и реализация на препоръките;

Ива, Жоро Петров,
Мила и УС

постоянен

Ива, УС

постоянен

Ива, Георги
Петров, УС и
избраните
представители
Ива, Надя, Жоро
Петров, Мила, УС

постоянен
Януари-февруари
2020

Ива, Жоро Петров,
Мила, членовете
на мрежата

през цялата 2020

Ива, Жоро Петров,
Мила

Февруари-август
2020

Ива, Мила, УС

2020 – 2021

Специфична цел 2: Засилване участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво
Дейност
Отговорник
Срок
Застъпничество за реализация на препоръките за подобряване на гражданското участие на ниво
макрорегион в рамките на участието на ФГУ в Изпълнителния комитет на ДФГО (DCSF) – Дунавска
стратегия

Ива

Януари – юни, 2020

2.2.

Членство в ECAS и DCSF
- Организиране на обучения за младежи от няколко страни – членки на ЕС в партньорство с ECAS;
- Участие в 7th Danube Participation Day в Хърватска и в дискусиите с участието на НПО от страните в
Дунавския регион с фокус върху младежката активност

2.3.

Разпространение и въвеждане на приетите от Съвета на Европа Насоки за гражданско участие

2.4.

Участие в срещи на коалициите, подкрепени в рамките на програмата на фонд CIVITATES за обмен на
информация и съвместни застъпнически действия за повишаване на подкрепата за НПО на европейско
ниво

Всеки желаещ
член на ФГУ,
подал заявка
своевременно
Ива, УС, членове и
партньори
Ива, Надя, Жоро
Петров

21.10.2020

Януари, 2020
Януари – юни, 2020

Специфична цел 3: Устойчиво развитие на мрежата, повишаване на капацитета и мотивацията на членовете и развитие на позитивен
публичен образ на НПО
No.
Дейност
Отговорник
Срок
3.1.

Разработване на нови проектни предложения за финансово осигуряване на дейностите на ФГУ

3.2.

Актуализиране на стратегията за действие на ФГУ, включително и нови идеи и концепция за работа с
членовете на мрежата

3.3.

3.4.

Провеждане на публична кампания за подобряване на общественото разбиране и подкрепа за работата
на българските граждански организации чрез насърчаване на доброволчеството (в рамките на
широката коалиция от мрежи и платформи)
- Обучения за граждански организации (март 2020)
- Медийна кампания (април 2020)
- Акции за активно доброволчество (май-юни 2020)
- Популяризиране истории на доброволци
Други съвместни инициативи с членове на ФГУ и на коалицията, свързани с повишаване на доверието в
НПО и обществената подкрепа:
- обучения и работа с местни и национални медии;
- застъпничество за създаване на местни фондове за подкрепа на граждански инициативи и/ или за
подобряване на местната нормативна уредба, касаеща гражданското участие и качеството на
обществен диалог
Провеждане на поне 4 заседания на УС

3.6.

Привличане на нови членове на ФГУ

3.7.

Поддържане на уебсайта на ФГУ и на фейсбук-страницата на Сдружението

3.4.

3.8.
3.9.

Изготвяне на бюлетини за всички членове и партньори
Участие в инициативи и събития на членове на Мрежата и връчване на награда на ФГУ за гражданско
участие

Ива, Жоро, Мила,
УС

целогодишен

Жоро, Ива, УС

Януари - февруари,
2020

Ива, Жоро, Мила,
Надя, Еми

Януари – юни 2020

Ива, Жоро, Мила,
Надя, УС

При заявка или
покана от страна на
членовете

Ива, Мила, Жоро

постоянен

Екип и всички
членове
Мила, УС,
експерти
Мила, членове
Ива, УС

постоянен
постоянен
На всеки три месеца
Януари – Декември,
2020

