Miért van szükség
európai civil stratégiára?
Konferencia a virágzó civil szféráért

2022. június 1-2.
Budapest

Az eseményt szervezi:

A projektet megvalósító szervezetek:

A Reclaim our Civil Space! projekt 1,8 millió € összértékben Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az
EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (EGT/Norvég Regionális Együttműködési Alap) pályázatán keresztül.

A Reclaim Our Civil Space! projekt célja, hogy fellépjen a
demokratikus értékek védelmében és tegyen a civil szféra Középés Délkelet-Európában észlelhető és évek óta tartó visszaszorulása
ellen. A projekt 7 közép-európai országban 9 partnerrel közösen
valósul meg.
Mostani
műhelymunkánkon
a
résztvevőkkel
közösen
gondolkozunk tovább egy átfogó európai civil stratégia
megalkotásának szükségességéről és lehetséges tartalmáról.
A
program során megvitatjuk a lehetséges következő lépéseket és
közös
akciókat
az
EU
intézményei
felé
történő
érdekérvényesítésben,
támogatásukat
kérve
mindezek
megvalósításához.. Emellett szeretnénk a résztvevő közép-európai
civileknek bemutatni az őket is érintő, folyamatban lévő EU
kezdeményezéseket és a kapcsolódó érdekérvényesítő munkát.
A résztvevők számára szükség szerint szállást és a távolabbról
érkezőknek útiköltség-térítést biztosítunk.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött –
regisztrálni itt lehet! Határidő: 2021. május 16.
Helyszín: MagNet Közösségi Ház (Budapest 1062 Andrássy út 98.)
Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu
Reméljük találkozunk!

Tervezett program
1. nap
9.30 – 10.00 Érkezés, regisztráció
10.00 – 10.15 Megnyitó és köszöntő
Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány
10.15 – 10.30 Bemelegítő „ötletroham”:
Egy ideális világban mit tenne az EU azért, hogy a civileknek
jobb legyen?
10.30 – 11.30 Rövid előadások: civil szempontból fontos
folyamatban lévő EU kezdeményezések és ügyek
1) Európa Parlamenti kezdeményezés egy európai egyesületi
szabályozásra, határon átnyúló adományozás és pénzmosási
szabályok
Hanna Surmatz, Philanthropy Europe Association
2) Civil részvétel és közreműködés az Európai Bizottság éves
jogállamisági jelentésében
Linda Ravo, Liberties.EU
3) A Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek program: civil siker és
aktuális helyzet
Anna Fedas, Stefan Bátory Foundation
4) EU-civil párbeszéd: fejlesztési javaslatok
Giada Negri, European Civic Forum
5) Konferencia Európa Jövőjéért: civil közreműködés és értékelés
Carlotta Besozzi, Civil Society Europe
Kérdések és válaszok
11.30 – 11.50 Kávészünet

11.50 – 12.50 Miért van szükségünk európai civil stratégiára és mi
legyen benne? – panelbeszélgetés
Simona Constantinescu, Civil Társadalom Fejlesztéséért
Alapítvány, Románia
Tina Divjak, Országos Civil Ernyőszervezet (CNVOS), Szlovénia
Giada Negri, Európai Civil Forum
Anna Fedas, Stefan Bátory Alapítvány, Lengyelország
Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány
12.50 – 14.10 Ebéd (kötetlen beszélgetés)
14.10 – 15.00 World café ötletbörze a civil stratégia tartalmáról 5
téma köré csoportosítva:
jogi környezet
finanszírozás
részvétel és párbeszéd
biztonságos működési környezet
egyéb, kapcsolódó témák (szólásszabadság, oktatás stb.)
15.00 – 15.25 Visszajelzés a kiscsoportokból
15.25 -15.45 Párhuzamosok találkozása
A Recharging Advocacy for Rights in Europe projekt bemutatása –
civil szolidaritás a jogállamért és civil térért Európában
Pardavi Márta, Magyar Helsinki Bizottság
15.45 – 16.10 A civil szektor és az állam kapcsolata Norvégiában: egy
jó példa
Jean-Christophe Delmas, Norvég Helsinki Bizottság

16.10 – 16.50 Facilitált beszélgetés
Következő lépések, együttműködés a civil stratégiáért:
az anyag továbbfejlesztése
résztvevők mit tudnak hozzátenni az érdekérvényesítéshez:
kapcsolatok, lehetséges színterek (pl. események)
időzítés és akciók
16.50 – 17.00 Összegzés és zárás
18.00 Ünnepi vacsora
30 éve alakult a Környezeti Partnerség Közép-Európáért

2. nap
ROCS partnertalálkozó
10.00 – 12.30 Belső egyeztetés
előrehaladás állása országonként
következő jelentés, szerződésmódosítás, admin ügyek
következő nemzetközi események – Brüsszel, Prága
12.30 Búcsúebéd

RÓLUNK

Feladatunk, hogy fellépjünk a demokratikus értékek védelmében és
tegyünk a civil szféra Közép- és Délkelet-Európában észlelhető és
évek óta tartó visszaszorulása ellen.
Közös bennünk, hogy hiszünk a munkánkban, és abban, hogy
önszerveződéssel képesek lehetünk egészségesebb közösségeket
alkotni. Tagszervezeteink különböző országokat képviselnek és másmás közegben dolgoznak, de a kihívás, amivel szembenézünk, és a
változás, amiért küzdünk, összekötnek minket. Ez a projekt közös
erőfeszítésünk arra, hogy a civil társadalom megerősítésével
támogassuk a demokratikus értékék érvényesülését Közép- és
Délkelet-Európában.
Álmunk egy virágzó civil szféra, amely egy demokratikus és
támogató közegben működik. Egy olyan világ, ahol az emberek
szabadon, félelem és korlátozások nélkül tehetnek a számukra fontos
ügyekért, szerveződnek és kiállnak az érdekeikért.
Hiszünk egy olyan társadalomban, ahol mindenki esélyt kap arra,
hogy kiteljesedjen, és lehetőséget, hogy céljait elérje, környezetét
ápolja.
Céljaink:
támogatni az alulról jövő kezdeményezéseket és növelni a civil
szervezetek kapacitásait
feltérképezni, fejleszteni és mobilizálni civil aktivista csoportokat
és mozgalmakat
összekapcsolni a helyi szerveződéseket regionális és európai
szinten is
közösen megalkotni egy egységes, európai szintű civil stratégia
alapjait

www.facebook.com/reclaimourcivilspace
www.civilspace.eu

