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Д Е Й Н О С Т И  

на Гражданско сдружение ЕВЕТ /Европейска Визия за Етническа Толерантност/ 

за 2020 г. 

 

• на 6 февруари ръководството на ЕВЕТ участва в представяне на сборник с доклади 

на  Българо- германската конференция: „Състояние и актуални задачи за 

преосмисляне на тоталитарния комунистически период в България“ 

• на 6 март г-н Ергин Емин, председател на организацията, участва в партньорска 

среща на тема: „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, 

предизвикателства и възможности пред местните власти“ Събитието бе 

организирано от Мулти култи колектив, Български съвет за бежанци и мигранти, и 

Представителството на ВКБООН. 

• На 4 юни УС на ЕВЕТ участва в уебинар на тема: „Влиянието на  COVID-19: Как да 

се подготвим за бъдещето и да се адаптираме към промените“. Говорители бяха: 

Владимир Пенков, Николай Цветанов, Атанас Вълов, Павел Цанов и др. 

• на 10 юни г-н Ергин Емин беше част от виртуалната дискусия „Икономиката на 

една карантина или как да превърнем кризата COVID-19 във възможност“, 

организирана от Дигитална Национална Коалиция,ПанЕвропа България и Бюрото 

на Фондация „Конрад Аденауер“. 

• На 15 юни управителния съвет на ЕВЕТ участва в онлайн семинар „Животът след 

пандемията - връщане към нормалното или ново начало?“, организиран съвместно с 

EURACTIV Bulgaria и с ексклузивното пряко участие на Тиери Бретон – 

Европейски комисар за Вътрешния пазар на ЕС. 

• На 19 – 21 юли Националният координационен съвет на сдружението беше част от 

обучение на тема: „Постижения, предизвикателства и дългосрочни стратегии на 

България в областта на детските политики“. Събитието се проведе в Хотел РИУ, гр. 

Правец и бе организирано от Българско училище за политика „Димитър Паница“ 

OAK FOUNDATION. 

• На 21 юли председателя на организацията участва в уебинар за проблемите на 

мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят. Събитието бе 

организирано от Български съвет за бежанци и мигранти като част от мрежата 

MAGNET – Migrant Acceleration for Growth – Network for Enterpreneurship Training. 

• На 24 юли младежи от гражданско сдружение ЕВЕТ бяха част от ХI Зелен форум 

„Европа, България и преходът към отговорен растеж“. Организирано от  списание 

МЕНИДЖЪР и ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ. 

• На 4 септември се проведе заседание на Управителния съвет на сдружението със 
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следния дневен ред: 

1. Приемане отчета на председателя за дейността на сдружението за 2019г. 

2. Разни - дискусия за предизвикателствата пред организацията и др. 

• На 4 – 5 септември Гражданско сдружение ЕВЕТ, в сътрудничество с Фондация 

„Конрад Аденауер“ организираха Семинар – обучение на тема: „Между миналото и 

настоящето: ситуацията в Близкия Изток като източник на принудителна 

миграция“. Събитието се проведе в Marina Cape, гр. Ахелой. Лектори бяха експерти 

от представителството на ВКБООН (UNHCR) 

• На 9-10 октомври г-н Ергин Емин, председател на организацията участва в XVI 

Общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство 

с Фондация „ Конрад Аденауер“ и А1, на тема: „Предизвикателствата пред 

общините в България в контекста на европейските политики – 2021/27“. Събитието 

се проведе в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград.   

• На 20 октомври експерти на организацията бяха част от представянето на Проекта: 

„UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”,организиран от Асоциация  на 

развитие на София(АРС) и Конфедерация на независимите профсъюзи (КНСБ). 

Проекта има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най - -добри практики за 

интеграция между 9 членове на UnionMigrantNet и 8 местни власти от пет страни от 

ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Изграждайки вече 

съществуващата европейска мрежа на синдикатите, предоставящи услуги на 

граждани на трети страни(ГТС), проектът се стреми да разшири мрежата чрез 

насърчаване на партньорства с местните власти, ключови участници в приемането 

и интеграцията на ГТС. 

• На 29 октомври УС на ЕВЕТ участва в 21-тата среща на Работната група по 

интеграция. Главни теми бяха: „ Нуждите на търсещите и получили международна 

закрила лица по възраст, пол, и принадлежност към социална група за 2020г. В 

ситуация на COVID-19”, “образование и заетост на бежанци“ и др. Събитието бе 

организирано от Върховния комисариат на ООН за бежанците. 

• На 30 октомври членове на сдружението участваха в онлайн бизнес Конференция 

„Активизиране на икономическото сътрудничество между Украйна и България. 

Предизвикателствата на COVID-19“. Организатор на Конференцията е Посолството 

на Украйна в Република България със съдействието на Българо-украинска 

индустриална камара. 

• На 4 ноември представители на младежката координация на ЕВЕТ участваха във 

втората част на обучението, посветено на включването на граждани на трети страни 

и бежанци на пазара на труда по проект: „UnionMigrantNet и градовете заедно за 

интеграция”. 

• На 5-6 ноември председателя на ЕВЕТ бе част от Заключителния Семинар на тема 

„Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по 

възраст, пол, и принадлежност към социална група за 2020г“, организиран от 

Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в хотел „Рила“, Боровец. 

• На 11 ноември представители на КС на сдружението участваха в online “Investment 

and Real Estate Market conference”. Организирано от BalREc 2020. На 



конференцията участваха повече от 60 експерти от водещи компании.   

• На 2 декември г-н Ергин Емин беше част от заключителната онлайн Конференция „ 

Гражданско участие за по – добри решения“, организирана от „Център за 

модернизиране на политика“ и „Българска асоциация за политически науки“ по 

проект “Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и 

мониторинг на местни политики“, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, Европейския социален фонд. 

• На 10 декември членове на организацията участваха в конференция на тема: 

„Изследване на връзките между трафика на хора и труда – дискусия върху 

миграцията и пола в контекста на пандемия“ по проект TOLERANT( 

Международна мрежа за заетост и интеграция на жени жертви на трафик). 

 

 

 
 


