Проект „Време да бъдем активни“
Цел: С новия си проект СНЦ „Паралел Силистра“ цели да насърчи
гражданските организации от област Силистра да включват млади хора в
кампании за защита правата на човека (ПЧ).
Партньори: За изпълнението на дейностите ние от Сдружение „Паралел
Силистра“ си партнираме с Европейския информационен център - Велико
Търново и Сдружението “Алианс за регионални и граждански инициативи”
– София.
Как ще работим: Заедно с ЕИЦ - Велико Търново ще подготвим местни
граждански организации да реализират модели за иновативни,
нискобюджетни кампании за защита правата на човека, с включване на
млади доброволци. Нашият проект стартира с организиране и провеждане
на двудневен тренинг „Модел на местни кампании за защита на правата на
човека и анти дискриминация“. Основните теми в тренинга са:
1) “Защо да участвам” – представяне опита на СНЦ „Паралел Силистра“;
2) “Как да участвам” - ЕИЦ ще демонстрира интерактивни модели на
кампании от ръководството “Компас” на Съвета на Европа;

3) “Мога да участвам” - участниците ще разработят модели за иновативни,
нискобюджетни кампании и ще планират реализацията им по места.
Реализиране на местните кампании :
- Гражданските организации ще проведат 6 кампании, по теми,
свързани с Международния календар за защита на ПЧ. Проектът предвижда
и частично финансиране за тях.
- В събитията ще участват 60 младежи като доброволци.
- Проектният екип ще съдейства на организациите при реализирането
на кампаниите с експертен опит и подкрепа.
Популяризиране: Опитът от кампаниите ще бъде оценен от партньора
“Алианс за регионални и граждански инициативи” – София, който ще го
популяризира на национално ниво и ще насърчи и други граждански
сдружения да го приложат.
Финансиране: Проектът “Време да бъдем активни” се изпълнява с
финансовата подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

ИЗ МЕЖДУНАРОДЕН КАЛЕНДАР НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
/ април – юли/
22 април – Ден на планетата Земя
3 май – Ден на свободата на пресата
8-9 май – “Да помним” - Ден за възпоменание за цивилните жертви на
Втората световна война
15 май – Международен ден на семейството
16 май – Международен ден на мирното съжителство
21 май – Ден на междукултурния диалог
1 юни – Ден на детето и родителите
3 юни – Ден на велосипеда
5 юни – Международен ден на околната среда
30 юли – Международен ден на приятелството
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ “ПаралелСилистра” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

