
 
 
 
 

СПРАВОЧНИК 
 

Европейски платформи от 
неправителствени 

организации за развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2008 



Съдържание: 

 
1. Конкорд (CONCORD) .................................................................................................................................2 
2. Международна агенция “Подкрепа за действие”(ActionAid)......................................................5 
3. Адвентистка агенция за развитие и подпомагане (Adventist Development and Relief 
Agency (ADRA) ..................................................................................................................................................7 
4. Апродев (Aprodev) .....................................................................................................................................8 
5. Кеър (CARE International)........................................................................................................................9 
6. Каритас Европа (Caritas Europa) ........................................................................................................11 
7. Християнски организации за подпомагане и развитие (Christian Organisations in Relief 
and Development - EU-CORD)....................................................................................................................12 
8. Юрънейд (EuronAid) ................................................................................................................................13 
9. Европейска мрежа за задължения и развитие (Еuropean Network on Debt and 
Development - EURODAD) ...........................................................................................................................14 
11. Унгарско сдружение от неправителствени организации за развитие и хуманитарна 
помощ (Hungarian Assotiation of Non-Govermental organizations for Development and 
Humanitarian Aid)...........................................................................................................................................17 
12. Международно сътрудничество за развитие и солидарност (International Cooperation 
for Development and Solidarity - CIDSE)................................................................................................18 
13. Християнска организация за слепи (CBM) ...................................................................................19 
14. Международен форум за услуги за развитие (International FORUM on Development 
Service)..............................................................................................................................................................20 
15. Международен съюз “Спасете децата” (International Save the Children Alliance)..........21 
17. Международна федерация за семейно планиране (IPPF).......................................................23 
18. Плен интернешънъл (Plan International) .......................................................................................24 
19. Солидар (Solidar) ...................................................................................................................................25 
20. Международна федерация “Земя на хората” (The Terre des Hommes International 
Federation - TDHIF) .......................................................................................................................................27 
21. Уайд (WIDE) .............................................................................................................................................28 
22. Австрийска платформа на неправителствени организации за развитие, работеща на 
ниво ЕС (Austrian EU-Platform of Non-Govermental Development Organizations) ...................29 
23. Чешки форум за развитие на сътрудничеството (Czech Forum for Development Co-
operation)..........................................................................................................................................................31 
24. Асоциация на германските неправителствени организации за развитие (Association 
of German development non-governmental organisations - VENRO).............................................32 
25. Асоциация на ирландските неправителствени организации за развитие (The Irish 
Аssociation of Non-Governmental Development Organizations) ......................................................33 
26. Национална платформа на малтийските неправителствени организации (The National 
Platform of Maltese Non-Governmental Development Organizations)............................................34 
28. Платформа за международно сътрудничество и хуманитарна помощ (Platform for 
Development Cooperation and Humanitarian Aid)................................................................................36 
28. Платформа на неправителствените организации – Словакия (The Slovak Non-
Governmental Organizations Platform) ....................................................................................................37 
29. Група Zagranica (Zagranica Group) ..................................................................................................39 
 
 
 
 
 
 
1. Конкорд (CONCORD) 
www.concordeurope.org  

http://www.concordeurope.org


 
Конкорд e Европейската конфедерация за подпомагане и развитие. Регистрирана е в 
Брюксел на 30 януари 2003 г. Включва 20 международни мрежи и 22 национални 
асоциации от страните членки и страните кандидатки на ЕС и представлява повече от 
1600 европейски неправителствени организации, работещи заедно с европейските 
институции. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
Основната цел на Конфедерацията е да засили влиянието на европейските 
неправителствени организации за развитие върху европейските институции чрез 
съчетаване на експертиза и отговорност. 
 
Основни принципи: 

• Общ стремеж за борба срещу бедността и несправедливостта; 
• Право на собственост на членовете; 
• Участие на всички видове членове; 
• Споделяне на опит и умения; 
• Добро управление и прозрачност. 

 
Основните приоритети са идентифицирани съгласно принципите на добро управление и 
ефективност, за да се постигнат конкретни резултати в полза на развиващите се 
страни: активен мониторинг на страните членки на ЕС, за да се гарантира, че те спазват 
ангажимента си да разходват 0,7% от БВП за подпомагане на развитието. Основните 
приоритети са: 

• Да се установи сериозно партньорство с европейските институции на основата на 
взаимно уважение и респект, водещо до обмяна на мнения по въпроси, свързани 
с развитието; 

• Да се изработи механизъм за подобряване на легитимността и 
представителността на неправителствените организации за развитие; 

• Да се мониторира отговорността на ЕС към Южна Европа по отношение на 
процеса на разширяване и реформата в европейското управление. 

 
Структура на вземане на решение  
Дейностите на Конфедерацията се извършват от членовете, разделени в специфични 
работни групи в зависимост от експертизата им.  С работата си тези групи спомагат за 
подобряване и формулиране на европейските политики по отношение на 
сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ. 
 
Секретариатът е отговорен за координиране на дейностите, разпространение на 
информация и финансови и административни въпроси. 
 
 
 Членство  
Съществуват две категории членове: 

• Членове - национални платформи; 
• Членове – мрежи. 

 
Общи критерии за членство: 

• Да са регистрирани като нестопанска организация с отделно юридическо 
представителство в страна - членка на ЕС, ЦЕФТА, присъединяваща се страна 
или да са в процес на регистрация; 



• Да имат цели и дейности, фокусирани върху политиките на ЕС по отношение на 
сътрудничеството за развитие и/или хуманитарната помощ в развиващите се 
страни; 

• Да приемат целите на Конфедерацията; 
• Да представляват този сектор на гражданското общество, който включва 

неправителствени организации за развитие; 
• Да имат демократична управленска структура; 
• Да са прозрачни и отговорни. 

 
Критерии за членство на национални платформи 
Само една национална организация, представляваща общността на НПО в областта на 
развитието в страна  членка на ЕС, или присъединяваща се страна, може да придобие 
членство. 
 
Критерии за членство на мрежи 
Само организации - мрежи, които изпълняват следните критерии, могат да придобият 
членство: 

• Секретариатът на мрежата трябва да се намира в страна членка на ЕС, или на 
ЦЕФТА; 

• Мрежата трябва да има поне 5 организации членове от поне 5 страни членки на 
ЕС; 

• Мрежата и поне 5 от членовете й трябва да съществуват поне от 3 години. 
 
Процедура за членство 
Подава се писмена молба за членство. Приемането на нови членове се извършва от 
Общото събрание с обикновено мнозинство. 
 
Общото събрание се състои от всички членове – национални платформи и членове 
мрежи, като всеки от тях е представен от един или повече делегати. Свиква се поне 
веднъж годишно по предложение на председателя на УС. Може да бъде свикано и 
извънредно Общо събрание от председателя на УС по предложение на поне една трета 
от членовете. По време на Общото събрание всеки член може да има един, два или три 
гласа в зависимост от категорията на членски внос, в която попада. Членският внос се 
определя от Общото събрание всяка година. Членовете – национални платформи и 
мрежи, попадат в 5 категории въз основа на годишния членски внос, дължим за всяка 
категория. Всеки от членовете, попадащ в първа категория, има право на 3 гласа; във 
втора и трета категория – на  2 гласа, и в четвърта и пета категория – на един глас.  
Един член не може да представлява повече от двама членове на Общото събрание. 
УС на Конфедерацията се състои от 9-има члена и председател. Членовете - 
национални платформи и членовете - мрежи са равно представени в УС, като се спазват 
принципите за равенство на половете и географско представителство. Всеки член на 
Общото събрание има право да предлага кандидати за членове на УС.  
 
Годишният членски внос по групи е както следва: 
І  група - 23 100 евро; 
ІІ група - 17 600 евро; 
ІІІ група – 13 750 евро; 
ІV група – 7700 евро; 
V група – 2750 евро. 
 
 
Членовете на Конкорд получават: 

• възможност да формулират бъдещата европейска политика в областта на 



развитието и хуманитарната помощ заедно с европейските институции; 
• да се присъединят към Конфедерация от организации, работещи по сходни 

въпроси, в 42 страни; 
• да бъдат информиран за развитието на съответните политики на европейско 

ниво; 
• Конкорд е основна контактна точка по въпроси, свързани с европейската 

политика в областта на развитието и хуманитарната помощ; 
• получават регулярно по електронна поща актуална информация за дейността на 

Конкорд; 
• получават всичките издания на Конкорд безплатно; 
• получават редовно европейските новини и доклади в съответната сфера; 
• право да гласуват на Общото събрание на Конфедерацията.  

 
Данни за контакт:  
 
Olivier Consolo,  
Director of CONCORD,  
oconsolo@concordeurope.org  
CONCORD,  
10 Square Ambiorix 
1040 Brussels Belgium 
Tel.:  +32 (0)2 743 87 81 
Fax: +32 (0)2 732 19 34 
www.concordeurope.org 
 
2. Международна агенция “Подкрепа за действие”(ActionAid) 
www.actionaid.org 
 
ActionAid е международна агенция, чиято цел е да се бори със световната бедност. 
Регистрирана в Хага (Холандия), с Международен секретариат и Главна квартира в 
Йоханесбург,  Южна Африка. Създадена е през 1972, за повече от 30 години тя 
разраства дейността си и се разпростира все по-надалеч, за да достигне до днешните си 
размери: днес тя оказва помощ на над 13 милиона от най-бедните хора по света, както 
и на хора в неравностойно положение в  42 страни. Организацията работи с местни 
партньори в борбата със  световната  бедност и несправедливост, достигайки до  13 
милиона от най-бедните и уязвими хора само през 2007 година, като им помага да се 
борят за и да печелят правото си на прехрана, подслон, работа, образование, 
медицински грижи, правото си на глас относно касаещи техния живот въпроси.   
 
Партньори на ActionAid са както малки групи за обществена подкрепа, така и  
национални съюзи и международни мрежи, борещи се за образование за всички, 
законност на търговията и действия срещу ХИВ/СПИН. За ActionAid работата с тези 
национални и международни мрежи очертава проблемите на бедните хора и повлия 
върху работата на правителствата и международните институции в това направление. 
  
ActionAid не налага решения, но години наред работи с общества, у които укрепва 
собствени усилия за побеждаване на бедността. ActionAid работи на различни  нива - 
местно, национално, регионално и международно. 
 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Цел на ActionAid 

mailto:oconsolo@concordeurope.org
http://www.concordeurope.org
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Свят без бедност и несправедливост,  в който всеки човек се наслаждава на правото си  
на живот с достойнство. 
 
Мисия 
Работа с бедни и отхвърлени  хора за  изкореняване на бедността и несправедливостта. 
 
Ценности  

• ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, изискващо признаване на всички хора и значимостта  на 
различията помежду им. 

• РАВЕНСТВО И ЗАКОННОСТ, изразяващи се в  работа за осигуряване на  равни 
благоприятни възможности на всички независимо от раса, възраст, пол, 
сексуална ориентация, ХИВ статус, цвят, социално положение, етнос, 
увреждания, местоположение и религия. 

• ЧЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ. 
• СОЛИДАРНОСТ С БЕДНИТЕ, безсилните и отхвърлените  
• СМЕЛОСТ НА УБЕЖДЕНИЕТО.  
• НЕЗАВИСИМОСТ от религиозна или партийно-политическа принадлежност. 
• СМИРЕНИЕ в представянето и поведението. 

 
 
Структура на вземане на решение  
 
ActionAid се състои от 11-членен международен борд на попечителите,  съставен от  
един участник от всеки Клон и Независими попечители, които не са включени в 
клонове, а са  назначени от борда заради техните умения и експертните знания, който 
управлява ActionAid International. Асоциираните членове също така посещават и 
участват в събранията на Международния борд като наблюдатели. 
 
Ръководителят на Международния борд на попечителите е избран измежду 
Независимите попечители. Попечителите като борд, подпомаган от комитети, определят 
и одобряват цялостното виждане, ценностите, мисията, стратегиите, политиките, 
позициите, стандартите и системите, а така  също плановете и бюджетите на ActionAid 
International. Те също така наблюдават вътрешните и външните одитори, представляват 
ActionAid International пред обществеността, назначават изпълнителния директор на 
компанията, оценяват неговото/нейното представяне и определят възнаграждението му. 
Изпълнителният директор на  ActionAid International  действа като секретар и ex-officio 
член на борда, но без право на глас. Бордът на попечителите се среща 3-4 пъти 
годишно за два дни, за да обсъди работата на  организацията  
 
Клонове: организации, които са част от ActionAid International и се съгласяват да вземат 
участие в управлението, както и в изпълнението на мисията на ActionAid International, 
мисията, ценностите, стратегиите, стандартите и системите. Понастоящем това са: 
ActionAid Великобритания, ActionAid International  САЩ, ActionAid International  Италия, 
ActionAid Елада (Гърция), ActionAid International  Ирландия и ActionAid International  
Бразилия.  
 
Асоциации: организации, които са в процес на преобразуване в клонове или предишни 
местни програми в прехода  им към клонове. Понастоящем ActionAid International Гана, 
ActionAid International Кения, ActionAid Индия, ActionAid International  Уганда, ActionAid 
International Швеция, ActionAid International Гватемала и ActionAid International  
Нигерия.  
 
ActionAid се управлява въз основа на следните документи: 



• Конституцията на ActionAid International  -  описва целта, за която ActionAid 
International  се създава.  

• Меморандумът на разбиране – бележи създаването  на AcitionAid International  и 
изразява неговите цели, ценности, мисия и виждане. Също така описва 
природата и характеристиките на ActionAid International, неговите клонове, 
неговото управление и неговия мениджмънт; очертава ръководните принципи и 
структурите, по които конституцията, уставът, лицензионните споразумения, 
стратегията и други аспекти на организацията могат да се развиват.  

• Наръчникът на управлението - написан е, за да  осигури всички поддръжници с 
благоприятна възможност да обсъдят, дебатират и достигат до съгласие относно 
подходящи методи на управление за ActionAid International. Това също включва 
съгласуваните методи  на  практикуване на  организацията, политики и 
структури.  

• Споразумения с клонове и асоциации, лицензионните споразумения и 
споразумения за отпускане на помощи. Връзката между ActionAid International  и 
неговите клонове и асоциации е управлявана от  сключените гореизброени 
договори. ActionAid International  провежда редовни срещи за разглеждане на 
качеството, поддръжката и съответствието на изпълнение на сключените 
споразумения.  

• Международна стратегия, която включва правата за  слагане край на бедността - 
одобрена от Международните попечители, която потвърждава  обещанието на  
ActionAid да се бори за изкореняване на бедността и несправедливостта.  

 
Данни за контакт: 
 
PostNet suite #248 
Private bag X31 
Saxonwold 2132 
Johannesburg 
South Africa 
Tel.: +27 11 731 4500        
Fax: +27 11 880 8082 
mail.jhb@actionaid.org 
www.actionaid.org 
 
3. Адвентистка агенция за развитие и подпомагане (Adventist Development and 
Relief Agency (ADRA) 
www.adra.org 
 
Развитието на Адвентистка агенция за развитие и подпомагане (ADRA) се свързва с 
адвентистката Църква на Седмия ден. Основанието за нейното съществуване се свързва 
с Христовия  пример, бидейки глас за, в служба и подкрепа на хората в нужда. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
ADRA цели  да определи и адресира обществената несправедливост и лишение в 
развиващите се страни. Агенцията се стреми да подобри качеството на живот на хората 
в нужда. ADRA инвестира в потенциала на тези индивиди чрез инициативи на 
общественото развитие, свързани с осигуряване на храна, икономическо развитие, 
основно здравно осигуряване и основно образование. Спешните инициативи на  ADRA 
осигуряват помощ на оцелели от  бедствия.  
 
Идентичност  

mailto:mail.jhb@actionaid.org
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ADRA е глобална хуманитарна организация на адвентистката Църква на Седмия ден, 
демонстрираща любовта на  Бога и състраданието. 
 
Мисия  
ADRA работи с бедни хора и цели да създаде положителна промяна и праведност чрез 
насърчаване  на  партньорства и отговорно действие. 
 
Визия  
ADRA е професионална, изучаваща и ефективна мрежа, която въплътява цялостност и 
прозрачност. ADRA пресича  граници и ясно посочва хората в риск и забравените, 
създавайки условия за тяхното видимо подобрение посредством трайни промени в 
живота и обществото. 
 
Данни за контакт: 
12501 Old Columbia Pike,  
Silver Spring,  
MD 20904 
www.adra.org  
 
4. Апродев (Aprodev) 
www.aprodev.net 
 
Aprodev е основана през 1990 г., за да  укрепне сътрудничеството между 
организациите за европейско развитие, работещи към Световния съвет на църквите 
(WCC). Понастоящем 17 организации за развитие и хуманитарната помощ си 
сътрудничат като членове на Aprodev. Чрез WCC, който обединява 342 църкви в повече 
от 100 страни, тези организации са свързани с християнски общества в целия свят. 
Общият размер на годишния доход на членовете на Aprodev възлиза приблизително на 
720 милиона евро. Техни съответстващи организации   могат да се намерят в повечето 
страни. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Aprodev цели да: 

1. повлияе на процеси на  вземането на решения в институциите на  Европейския 
съюз от гледна точка на стимулиране на справедливостта, законността и 
изкореняването на бедността; 

2. облекчи достъпа до институциите на Европейския съюз за Aprodev организации и 
да сподели информация и опит, свързан с Европейския съюз; 

3. укрепва сътрудничеството и съвместната работа между Aprodev агенции. 
 
 
Структура на вземане на решение  
 
Aprodev е управлявана от Борд на директорите, който се среща един път в годината на 
Общо събрание. Бордът се състои от директорите или заместник-директорите на  
участващите организации. Световният съвет на църквите (WCC) и Лутеранската 
световна федерация (LWF) са наблюдатели в Общите събрания. Изпълнителен комитет, 
състоящ се от четирима от членовете на Борда, с WCC като наблюдател управлява 
ежедневната активност на Aprodev. 
 
Работни групи на Aprodev 
§ Групата по политика и защита, състояща се от старши  политически персонал на  
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участващите организации, съветва Aprodev по формулировката и реализацията 
на Стратегическия план и годишните работни програми. 

§ Съветващите групи по въпросите на пола, по палестинските и израелските 
проблеми и тази за Централна Европа дават указания на Aprodev по проблеми в 
тяхната област. 

§ Работната група по търговски и хранителни защитни политики на ЕС се занимава 
с общата активност, като обръща специално внимание на аспектите на  пола във 
връзка с работата. 

§ Съ-финансиращата група на длъжностни лица се занимава с общата работа по 
проблеми на съ-финансирането, свързани с ЕС. 

§ Длъжностните лица по  Хуманитарната помощ се срещат периодично, за да 
обсъждат проблеми от всеобщо значение. 

§ Различните по-неформални групи, състоящи се от специализиран персонал на 
Aprodev членове, се занимават със съвместната работа по различни проблеми, 
теми и географски региони като например Африка, Централна Америка, 
комуникация и правно основания подход към развитие. 

 
Aprodev е един от членовете - основатели на Euforic - Европейски форум на 
международно сътрудничество (Europe’s Forum on International Cooperation). 
 
Членство  
Процедурата за членство изисква подаване на писмена заявка до Борда на директорите 
чрез генералния секретар. Повече от 2 организации от една и съща страна не биха 
могли да членуват в Aprodev. 
 
Общото събрание има право да откаже кандидатура за членство в Aprodev, без да 
посочва каквито и да било причини за това. 
 
Изисква се годишен членски внос въз основа на дохода на членовете, като 
минималният праг е 1259 € за малките агенции. 
 
Данни за контакт:  
 
Rob van Drimmelen, General Secretary 
Boulevard Charlemagne 28,  
B-1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2234 5660 
Fax: +32 2234 5669 
admin@aprodev.net 
www.aprodev.net 
 
5. Кеър (CARE International) 
www.care-international.org 
 
CARE е водеща международна хуманитарна организация, бореща се с глобалната 
бедност. Неполитическа и несектантска организация с клонове в повече от 65 страни в 
Африка, Азия, Латинска Америка, Средния изток и Източна Европа, достигаща повече 
от 50 милиона хора в бедните общества. CARE е сред първите, оказващи спешна помощ 
на оцелели от  бедствия и войни, и след като отмине непосредствената криза, помага на 
хората да възстановят предишния си живот. CARE има повече от 14 500 служители по 
света и има силно местно присъствие: повече от 90% на персонала са с народност от 
страни, където се изпълняват програмите на CARE. 
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Цели, принципи и приоритети на работа  
Мисия  
CARE служи на индивиди и семейства в най-бедните общества в света и стимулира 
продължителна промяна чрез: 
  

1. укрепване способността за самопомощ;  
2. предоставяне на икономически благоприятни възможности; 
3. оказване на спешна помощ в извънредни положения;  
4. повлияване на политическите решения на  всички нива;  
5. обръщане внимание на дискриминацията във всичките й форми;  

 
Структура на вземане на решение  
 
Международното управление на  CARE почива на Общото събрание и неговия 
изпълнителен борд.  
 
Тъй като CARE International  е конфедерация, състояща се от дванадесет  национални 
члена общото събрание се състои от двама представители на всеки един от тези 
членове. В допълнение може да има до петима обществени членове, включително 
председателя на CARE International. Общото събрание се среща един път в годината и 
назначава председателя, двама вицепредседатели и ковчежник. 
Бордът на директорите на  CARE International  се състои от един представител на 
съответните бордове на дванадесетимата национални членове (обичайно един от 
представителите на  Общото събрание). В допълнение членството в  борда включва 
председателя на CARE International, която е също така общественик. Бордът на 
директорите на CARE International се среща четири пъти в годината.  
Комитет на националните директори и Работни  групи  
Различните части на CARE се координират редовно чрез „работещи групи”, чиято   роля 
е да осведомят генералния секретар за напредъка на Стратегическия план на CARE. Те 
също така отправят специфични препоръки на различни теми до Комитета на 
националните директори, който е съставен от дванадесетимата национални директори, 
членове  на CARE International. 
 
Международният секретариат на CARE International е в Женева, Швейцария, с 
представителни офиси в Ню Йорк и в Брюксел, които са връзка с Обединените нации и 
европейските институции. 
Секретариатът на  CARE International  е международна фондация, регистрирана под 
швейцарския закон и управлявана от CARE International  Международен борд на 
директорите.  
 
Международните членове на  CARE International  
Всеки член  на  CARE International  е регистриран  като благотворителна организация  с 
идеална цел според законите на собствената му страна и е регулирана от тези закони и 
статути. Наблюдението  на  управлението е осигурено от борд на директорите, чиито 
членове са попечители. Мениджмънтът на всеки участник CARE International  е 
ръководен от националния директор, който е и изпълнителен директор, и 
неговия/нейния екип.   
 
Местни офиси 
За всяка страна, в която CARE International извършва дейност, всички програми и 
проекти се осъществяват чрез интегрирано оперативно присъствие под ръководството 
на местния директор на CARE International.  



Членовете на  CARE International  участват в  местните програми, като биват въвличани 
в идентификацията на  проектите и разработката им, и чрез тяхното съдействие, 
техническа помощ, финансиране, човешки ресурси и други начини на подпомагане на 
местните офиси. Във всички случаи участието се основава на контекста на местния 
стратегически план и неговите програмни структури и структурите на  програмната 
поддръжка. 
 
Членство  
 
CARE International  е конфедерация, състояща се от дванадесет  национални члена, 
всеки от които е автономна неправителствена организация по националното си право. 
Членовете в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия изпълняват различни дейности 
- проектни, защитни, по набиране на средства, комуникационна активност, в подкрепа 
на  програмите за облекчаване и развитие на CARE International  в повече от 65 страни 
по целия свят.  
 
Данни за контакт 
Chemin de Balexert 7-9 
1219 Chatelaine (Geneva) 
Switzerland 
Tel.: +41 22 795 10 20        
Fax: +41 22 795 10 29 
http://www.care-international.org/ 
cisecretariat@careinternational.org  
 

6. Каритас Европа (Caritas Europa) 

www.caritas-europa.org 
 
 
Caritas Europa е един от седемте региона на Caritas Internationalis, която представлява 
конфедерация на 162 организации за католическо подпомагане, развитие и работа на 
системата за социално обслужване за един по-добър свят, особено за бедните и 
угнетените, в над 200 страни и територии.  
 
Caritas Europa е създадена през 1971 г. и включва 48 организации, които работят в 44 
европейски страни. Caritas Europa фокусира своята активност върху проблеми, 
свързани с бедността и общественото неравенство, и проблеми на миграцията и 
убежищата в Европейския съюз и във всички други европейски страни. Организацията 
стимулира активността на своите членове в следните области на международно 
сътрудничество: хуманитарна помощ, развитие и мир.  
Caritas Europa и неговите членове развиват и осъществяват политики в тези тематични 
области, свързани със застъпничество и лобиране както европейско, така и на 
национално ниво. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Мисия и ръководни принципи 
 

• намаляване на неравенството между отделните страни и вътре в страните, борба 
срещу бедността и обществената дискриминация и стимулиране на  
интеграцията;  

• мирно разрешаване на конфликти, търсене на помиряване (напр. относно 
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националистични тенденции); 
• борба с безработицата; 
• гарантиране правата на малцинствата; 
• съхраняване на Европа като място на убежище и защита за онези, които са 

преследвани, и като място, където хората с друга националност се третират с 
уважение 

• премахване причините на насилствена миграция. 
 
 
Структура на вземане на решение  
 
Секретариатът на Caritas Europa e разположен в Брюксел и съгласува 
институционалната поддръжка на организациите на участниците. Той съгласува  
активността на Caritas Europa, като се направлява от Изпълнителен съвет. По традиция 
президентът и вицепрезидентът на Съвета са лица, упълномощени от една организация 
от Западна Европа и една организация от Източна Европа. Оперативната работа се 
изпълнява от ресорни комисии, които са контролирани от   длъжностни лица под 
ръководството на генералния секретар. 
Тази мрежа е една от най-важните международни обществени актьори в Европа. Тя 
работи заедно с европейските институции, със страните членки и с много различни 
държавни власти, както и с много публични и частни партньори по света, включително 
Caritas организации в други региони. 
 
 
Данни за контакт 
 
Communications department 
Rue de Pascale, 4 
1040 Brussels   
Belgium 
Tel.: (+32)(0)2 235 03 94 
Fax.: (+32)(0)2 235 03 94 
amazzella@caritas-europa.org  
www.caritas-europa.org  
 

7. Християнски организации за подпомагане и развитие (Christian Organisations 
in Relief and Development - EU-CORD) 

www.eu-cord.org 
 
EU-CORD е мрежа на християнски организации за подпомагане и развитие (Christian 
Organisations in Relief and Development ) и се оформя през 1998 г. с цел  да помага 
на бедните по-ефективно и да подобри условията на хората в неравностойно положение 
в развиващия се свят. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа 
 
През 1999 г. в  Брюксел се създава секретариат, който да подтиква членовете да се 
обвържат с политиките и програмите на ЕС за подпомагане и развитие. През 2003 г. 
мрежата се установява в Белгия и от 2008 г. членството нараства на 16 
неправителствени организации за подпомагане и развитие от 9 европейски страни с 
ежегоден доход, сумарно възлизащ на над 300 милиона евро. 
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Като паневропейска мрежа намерението на това партньорство е да повлияе на широка 
институционална арена и да увеличи ефективността на  програмата на всяка агенция, 
както и да финансира  възможности чрез практическо сътрудничество. Всички агенции 
запазват пълна независимост, работейки за техните съответни мандати. 
 
Партньорите са насочени към взаимно повишаване на техните способности 
посредством: 
 

• поделяне и обмяна на информация и опит относно проблеми на  Европейския 
съюз; 

• споделяне на експертни знания и опит от проекти в развиващия се свят.; 
• сътрудничество с агенции членки и други в активността по защита;  
• задълбочено изучаване на  общи основни ценности във връзка с бъдещата 

стратегия на партньорството. 
 
Тази цел се постига в дух на взаимно укрепване и уважаване идентичността на всяка 
агенция.  
 
 
Данни за контакт 
Diana White  
EU-CORD asbl vzw 
Rue Archimède 57 
1000 Brussels 
Belgium 
Tel.: + 32 2 734 53 50 
Fax: + 32 2 734 53 50 
diana.white@eu-cord.org 
www.eu-cord.org  
 

8. Юрънейд (EuronAid) 
www.euronaid.net 
 
EuronAid е европейска мрежа на неправителствени организации, действащи в областта 
на хранителната помощ, сигурността и спешната помощ. Като признат Център на EC за 
хуманитарни доставки - Humanitarian Procurement Centre (HPC), както и като 
Централен хуманитарен снабдителен офис - Humanitarian Central Buying Office 
(HCBO), EuronAid предлага услуги на неправителствени организации, осъществяващи 
програми на  хуманитарната помощ, финансирани от Европейската комисия. EuronAid 
има 38 активни члена и партньорства с повече от 100 неправителствени организации по 
света. 
 
Като част от своя мандат EuronAid предлага оперативна подкрепа, включително услуги 
по мениджмънт на верижното снабдяване - Supply Chain Management (SCM),  за 
облекчаване реализацията на програми на неправителствените организации, опитва се 
да развие капацитет чрез споделяне на  информация и обучаване по решаване на 
взаимосвързани проблеми, осигурява форум за стимулиране на  критичен диалог за 
устойчива хранителна сигурност със съответните поддръжници. 
 
Професионалните услуги на EuronAid включват достъп до канали от ресурси на донори, 
функциониращи като HPC/HCBO и EuropeAid финансира програми на 
неправителствените организации; помага за придобиване и материално-техническо 

mailto:diana.white@eu-cord.org
http://www.eu-cord.org
http://www.euronaid.net


снабдяване с храна, селскостопански принадлежности и други стоки; осигуряват 
транспортна система в съседство, достъп до регионални и местни доставчици на стоки, 
международни удобства; провеждат потребителски ориентирано третиране на различни 
аспекти на програмна реализация; проагитират за устойчива хранителна Сигурност. 
EuronAid услуги са пригодни за членове, северни и южни партньори, също така и за 
институционални донори на конкурентоспособна основа и с идеална цел. 
 
Обединеният подход на EuronAid цели да стимулира самоувереност и устойчиво 
развитие чрез поддържане на местната селскостопанска продукция. Ние оставаме 
предани на обета за справяне с  причините за глада и несигурността за  храната, за 
стимулиране на хранителна сигурност като необходима предпоставка за намаляване на  
бедността . 
 
Данни за контакт  
Houtweg 60 
NL-2514 BN The Hague 
The Netherlands 
Tel.: +31 70 3305757 
Fax: +31 70 3641701 
E-mail: euronaid@euronaid.nl 
www.euronaid.net  
 

9. Европейска мрежа за задължения и развитие (Еuropean Network on Debt and 
Development - EURODAD) 
www.eurodad.org 
 
EURODAD (European Network on Debt and Development) е мрежа от 54 
неправителствени организации от 17 европейски страни, работеща по проблеми, 
свързани с развитието на  финансите и намаляване на  бедността. Мрежата EURODAD 
предлага голяма платформа за изучаване на  проблеми, събирайки експертност и идеи 
и поемайки колективна защита. 
Мрежата е фокусирана върху анулиране на двустранните дългове, устойчивост на 
дълга, качество на помощите, условия, хармонизиране на външните дългове. Работата 
по тези проблеми се съчетава с увеличеното внимание към незаконния дълг  и 
проследяването на  помощта, отпускана на различните европейски страни. Основните 
институции, обект на работата на EURODAD, са европейските правителства, Световната 
банка, Международният валутен фонд и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Цели на  EURODAD: 
Даване на тласък на  политики на развитието, които поддържат демократични стратегии 
на устойчиво развитие; търсене на трайно и устойчиво решение на кризата на дълга, 
финансиране на  подходящото развитие  и стабилна международна финансова система, 
благоприятна за развитие. EURODAD координира работата на неправителствени 
организации по тези проблеми. EURODAD съществува от 1990 г. и е регистрирана като 
организация с идеална цел в Холандия и Белгия. EURODAD е финансирана от своите 
членове (една трета на нейния бюджет) и от холандското Министерство на външните 
работи, Агенцията на Швеция за международно развитие и Отдела за международно 
развитие на  Великобритания. 
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Членство  
EURODAD е силна и динамична мрежа на 54 европейски неправителствени организации 
в 17 страни. Силата на  EURODAD  се базира на неговото членство: членове са 
разнообразни, с различни големина и различни политически нагласи. Някои от 
основните активности на  членовете на Eurodad са свързани с: изследвания; директна 
защита на хора, вземащи решения; активност за повишаване на осведомеността; 
обществени кампании; медийни брифинги и пр. Тези характеристики градят репутация 
на EURODAD като организация за текущ и точен анализ на проблеми на комплексната 
политика, а също така и инициатор на политическо действие. Офисът в Брюксел работи 
с всички членове във всякакви отношения. 
 
 
Предимства, които дава членството 
 
Какви са преимуществата на работата в мрежа?  
 

• EURODAD може да се събере и предаде информация относно служители и НПО 
политически развития и активност периодично. 

• EURODAD може да свика събрания и телевизионни конференции  за обмен на 
мнения и идеи за стратегии и планове за развитие. 

• EURODAD може да извлече полза от експертните политически знания  в мрежата, 
да свързва хората един с друг при съвместната им работа и също така да 
развива свои собствени допълнителни експертни знания. 

• EURODAD може да гарантира, че  европейската политика и работата на 
компанията е в съответствие и подкрепа с аналогичната работа в другите 
региони. 

 
Какво организациите печелят от членството?  

• Членовете получават EURODAD редовни „брифинги на  участниците” и „сигнали 
за тревога” по ключови политически развития и възможности на ,,дълг” и 
,,помощ”. 

• Членовете са способни да влияят върху политиката на  секретариата и да 
допринасят за вземането на решения по други ключови въпроси. 

• Членовете присъстват на ежегодните Общи събрания, за да изберат Борд и 
членове на Борда. 

• Членовете също така приемат в съответствие с приоритетите покана да 
организират   ежегодна конференция, която събира членове, аналитици, 
изследователи и други посредници от целия свят. 

• Членовете поддържат мисията на EURODAD и целите за колективно европейско 
действие и политики на развитието. 

 
 
Данни за контакт 
Alex Wilks 
Coordinator 
Rue de la Victoire 102 
1060 Brussels 
Belgium 
Tel.: +32 (0) 2 543 90 60 
Fax: +32 (0) 2 544 05 59 
firstinitialsurname@eurodad.org  
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10. Юростеп (Eurostep (AISBL) 
www.eurostep.org  
 
Eurostep е мрежа на неправителствени организации, работещи за европейското 
развитие на  сътрудничеството, основана на следните идеи:  

• активно, в рамките на Европа, ангажиране с глобалното обществено движение; 
• партньорство на гражданското общество от Азия, Африка и Латинска Америка; 
• център на знание за европейското развитие  на сътрудничеството на база анализ 

защита и кампанийна стратегия на създаване;  
• ефективна защита и провеждане на кампания на стратегии на политики на 

развитие на  ЕС, разработени и осъществени съвместно с организации на  
гражданското общество;  

• надграждане на  капацитет на  защита на европейското сътрудничество с 
развиващите се  страни;  

• прогресивно политическо влияние в Европа на съгласуване на неправителствени 
организации.     

 
 
Членство  
Eurostep е мрежа на автономни европейски неправителствени организации на 
развитието, работещи за мир, законност и равенство в свят без бедност. Членството в 
тази мрежа, основано на националните общества, работи в единство, за да повлияе 
ролята на Европа в света, особено в преследването и изкореняването на 
несправедливостта и бедността. Обявява се за промени в европейските политики и 
практики, основани на перспективите, почерпени от опита на активно ангажираните му 
членове и техните партньори на развитието в над 100 страни в света. 
 
Общи и специфични критерии за членство 
 
Членовете на  Eurostep  са: 
 

• Организации на развитието в европейските страни, тясно свързани с гражданите 
и гражданското общество на своите собствени страни.  

• Активно замесени в работата по изкореняването на несправедливостта и 
бедността в развиващите се страни.  

• Автономни организации, които въпреки това могат да изиграят независима и 
критична роля към политически партии, държавата, религиозните и държавните 
институции.  

• Активни в гражданските инициативи. 
• Отдадени на ефективна политика и работят за промяна в дейността на 

европейските правителства, институции и държавния сектор с цел развитие на 
справедлив свят на равенството.  

• Водени в тяхната активност от общи ценности и стандарти относно човешките 
права,  международно партньорство, демокрация, мирни отношения, равенство и 
солидарност между народите, обществата и нациите.  

• Напълно прозрачни, отговорни и съгласувани в своите политики и практики. 
 
 
Отговорности на членовете  
 
Членовете на  Eurostep  вярват, че изкореняването на несправедливостта и бедността и   
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справедливото разпределение на ресурси е съществено за постигне на мир и 
устойчивост в света. Тези цели могат да се постигнат  чрез съгласувано действие и 
политическа вяра, особено от правителствата, но също така от гражданското общество 
и корпоративни секторни участници в така наречените развити и развиващи се страни.  
 
Членовете на  Eurostep  приемат, че непрекъснато глобализиращата се Европа има 
ключова роля и отговорност да осигури една среда, в която хората да живеят в мир и 
сигурност, да упражняват ефективен контрол над своя собствен живот, да се ползват 
свободно от своите основни права и устойчива прехрана и разумно да използват 
ресурсите на  земята. Отговорността на  Европа се разширява отвъд собствените 
граждани, разпростирайки се върху световното общество като цяло както за 
съвременното поколение, така и за бъдещите такива.  
Членовете на  Eurostep  приемат, че обществените измерения на Европа предлагат 
твърда основа, върху която може да се гради световно мирно съжителство на всички 
народи, където неравенствата, несправедливостта и бедността изчезват. Европейските 
ценности, търпимост, плурализъм, мултикултурна среда и уважение към човешките 
права, демокрацията и закоността заедно с обещанието за преразпределение на 
ресурсите, осигуряват благоприятната възможност за сътрудничество и партньорство 
между хората на Европа и останалия свят, основан на равенство и солидарност.  
 
Членовете на  Eurostep  вярват, че в изпълнението на тази роля Европа трябва: 

• като глобална сила да следи отговорно отношенията със света и да стимулира 
добро управление, глобална справедливост и равенство;  

• да поддържа и уважава международното право и да работи за укрепване на 
средствата, осигуряващи неговото универсално спазване. Европа би трябвало 
също така да осъществи политическите обещания, направени в Целите на  
Хилядолетието, за облекчаване на  дълга, помощ на развитието и други 
споразумения за  международно развитие;  

• да насърчава растежа на автономно, изпълнено с живот и разнообразно 
гражданско общество за Европа и в останалите на света; 

• да осигури собствен ведомствен сектор, който да се придържа към 
международното право и отговорности и да поема отговорност за веригата на 
взаимодействие между продукция и консумация както на международно, така и 
на  национално ниво.  

 
Данни за контакт 
Simon Stocker,  
Director Eurostep AISBL  
Rue StÃ©vin 115 
B-1000 Brussels Belgium 
Tel.: +32 (0)2 231 16 59 
Fax: +32 (0)2 230 37 80 
www.eurostep.org   
 
11. Унгарско сдружение от неправителствени организации за развитие и 
хуманитарна помощ (Hungarian Assotiation of Non-Govermental organizations for 
Development and Humanitarian Aid) 
www.hand.org.hu 
 
Присъединяването на Унгария към Европейския съюз, както и членството й в OECD 
наложиха бързото развитие на институциите, структурите и механизмите на 
ефективното международно развитие на политиката. Докато унгарското Министерство 
на външните работи спечели одобрението на правителството за документите за 
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развитие на ODA механизмите (правителствена помощ за развитие), унгарските 
неправителствени организации, работещи в чужбина по хуманитарни въпроси, 
разпознаха нуждата от NGDO (Организация за развитие на неправителствени 
организации).  
 
На 24 юни 2003 година в Будапеща се провежда събрание, на което се приема закон за 
тези организации и се избират за една година членовете на Борда и председателят. 
Сдружението се състои от 12 членове и 5-има наблюдатели, които ясно определят 
възнаградителна система, съответстваща на бюджета. Това сдружение е официално 
регистрирано на 7 ноември 2003 година. Оттогава броят на членовете се е повишил и 
сега те вече са 20. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Основната цел на организацията е да допринесе за формирането на ефективно, открито 
и продължително развитие на политика на сътрудничество, базирана на годините на 
професионална квалификация на членуващите организации. В този процес 
сдружението цели да стане активен партньор на държавните институции в Унгария . 
 
Принципите на организацията са: 
 

• Работа за повишаване демократичността на институции на местно ниво, като се 
зачитат човешките права, мирът и социалната справедливост. 

• Придаване на особено значение на развитието на образователната  и здравната 
система на местно ниво чрез включването на неправителствени организации. 

• Предефиниране на ролята на тези организации, които са оперирали в полетата на 
научно и техническо сътрудничество през 60-те и 70-те години, за да се 
предотврати преформулирането на старите механизми. 

• Сътрудничеството не може да бъде обект на чужда търговия и не може да служи 
за икономически интереси. 

• Следене състоянието на екологичната обстановка и работа за подобряване 
състоянието на околната среда. 

• Усилията трябва да бъдат концентрирани върху общественото съзнание.  
• Целите на САЩ за хилядолетието трябва да се появяват в конкретните концепции. 

 
 
Данни за контакт 
Mr. Balázs Sátor, President 
Hungarian Association of NGOs for Development 
and Humanitarian Aid 
Budapest 1052, Apáczai Csere János u. 1. IV./40. 
Hungary 
Тel.: +36-1-328-0873 
Fax: +36-1-328-0874 
office@hand.org.hu  
www.hand.org.hu   
 

12. Международно сътрудничество за развитие и солидарност (International 
Cooperation for Development and Solidarity - CIDSE) 
www.cidse.org 
 
CIDSE е съюз  на 15 организации на  католическото развитие от Европа и Северна 
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Америка. CIDSE е международна организация с идеална цел според белгийското 
законодателство. 
 
 
Структура на вземане на решение  
 
Борд на директорите  
Бордът на директорите се състои от директорите на 15-те организации членки.  Бордът 
се среща един път в годината и отговаря за общото управление на CIDSE, в частност 
преглеждаща текуща активност и формулира  политиките за бъдещето.  
 
Изпълнителен комитет 
Изпълнителният комитет осъществява и надзирава работата на Борда на директорите. 
Генералният секретар, черковният консултант и ковчежникът са членове без право 
на глас. CIDSE се финансира от членски внос; CIDSE не  приема каквото и да било 
финансиране по  проекти от други източници. Финансите на CIDSE се ревизират от 
външен одитор всяка година. CIDSE не е организация, която отпуска финансова или 
техническа помощ за развитие. Това е отговорност на всеки от неговите членове. 
 
 
Данни за контакт  
 
Rue Stévin 16,  
B-1000, Brussels,  
Belgium 
Tel.: +32-2-230 7722,  
Fax: +32-2-230 7082,  
postmaster@cidse.org   
www.cidse.org   

13. Християнска организация за слепи (CBM) 
www.cbm.org 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
CBM е международна християнска организация, чиято основна цел е да подобри 
качеството на живот на лица с нетрудоспособност и да намали риска от 
нетрудоспособност, особено за хората в най-бедните области на света. 
  
Ценности 

• Християнство; 
• Глобалност – стремеж към глобалност във всички аспекти на работа; 
• Професионализъм; 
• Цялостност; 
• Комуникация. 
 

Данни за контакт  
CBM  
Nibelungenstraße 124 
64625 Bensheim 
Germany 
Tel.: +49 6251 131-392 
Fax: +49 6251 131-338 
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www.cbm.org 

14. Международен форум за услуги за развитие (International FORUM on 
Development Service) 
www.forum-ids.org  
 
FORUM е мрежа на организации, ангажирани с международното предлагане на 
доброволци и на  персонал. FORUM е основан през 1964 г. в Страсбург и до 2000 г. е 
организация за европейски агенции. В 2000 г. членството на FORUM се отваря и за 
организации по целия свят. В 2002 г. FORUM пое отговорност за  това, което сега е 
International Volunteer Co-operation Organisations (IVCO) - ежегодното събрание 
на международни организации за доброволно сътрудничество. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
FORUM има за цел споделяне на информация, развиване на  добри практики и 
повишаване сътрудничеството между неговите членове. FORUM споделя информация 
между членовете чрез мрежата,  електронната поща и e-информационни издания. 
 
Членство  
 
Членове на  FORUM са както неправителствени, така и държавни организации, които 
работят с  над 12 000 служители на  доброволни начала за развитие в повече от 100  от 
развиващите се страни. 
 
 
Предимства, които дава членството  
 
Като участник в CONCORD FORUM може да влияе по проблемите на международното 
доброволно предлагане в CONCORD  и държи членовете да бъдат осведомени относно 
това, което се случва на европейското ниво.  
FORUM домакинства ежегодното събрание на IVCO, обичайно в партньорството с една 
от организациите - членки на FORUM. Участват делегати от широк диапазон от агенции 
по света, както и много от членове на  FORUM. Събранието осигурява благоприятна 
възможност за управляващия персонал  на международните агенции, предлагащи 
доброволци, да се свързват в  мрежи и да обсъждат  ключови съвременни проблеми в 
доброволното предлагане и развитие. 
 
Данни за контакт 
International FORUM on Development Service 
c/o Skillshare International 
126 New Walk 
Leicester  
LE1 7JA 
UK  
Tel.: + 44 (0) 116 257 6608 
Fax: + 44 (0)116 254 2614  
info@forum-ids.org 
www.forum-ids.org 
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15. Международен съюз “Спасете децата” (International Save the Children 
Alliance) 
www.savethechildren.net 
 
Save the Children се бори за правата на  децата и работи за осигуряване на 
непосредствени и продължителни  подобрения на живота на  децата по света. 
 
Save the Children работи за:  

• свят,  който уважава и оценява всяко дете; 
• свят,  който слуша и изучава децата;  
• свят,  който дава на  всички деца  надежда и  възможност. 

 
Във всички области на работа си Save the Children търси устойчиви решения, които ще 
помогнат на деца и техните общества години наред. Поддържат и укрепват училища, 
системи за здравеопазване и други инфраструктури в дългосрочен план, възползвайки  
се от щедростта на  хора с подходящи умения и ресурси. 
 
Save the Children работи за и от името  на децата, за да защити техните права на 
международно, национално и местно ниво. Организацията помага на децата да се 
застъпят за своите потребности на обществени лидери, родители, учители и 
представители на правителствата и убеждава възрастните да вземат децата на 
сериозно. Save the children прави всичко възможно, за да убеди хората с власт и да им 
повлияем така, че заедно да създадат по-добър свят за децата.   
 
Save the Children използва много различни подходи за подобряване живота  на 
девойки и младежи. Във всичките им програми насърчават децата и техните семейства 
да участват в изследването, планирането и вземането на решения и така намират 
решения заедно. Тези приноси са неоценими за осигуряването на активността за 
нуждите на децата. Твърдо вярват, че тези деца са активни членове на обществото и 
имат право да участват  в нещата, засягащи тяхното благополучие.     
 
Независимост и сътрудничество 
 
Save the Children е независима организация, без религиозни или политически 
принадлежности. Това им дава силен, безпристрастен глас. Но не биха могли да 
действат сами. Save the Children работи с местни и национални правителства, както и с 
местни, национални, международни организации за подобряване живота на децата и за 
повлияване на политиките и практиките..    
 
Save the Children получава  доход от различни източници, включително индивиди, 
фондации, правителства и бизнес компании.  
 
Всички 28 национални Save the Children организации работят по политики и 
стандарти, съгласувани в ежегодните събрания  на членовете.  
 
Save the Children разработва и финансира програми, от които децата извличат директна 
полза. Повечето от тези програми са в най-бедните страни по света, където милиони 
деца се борят да оцелеят. Save the Children организациите също така провеждат 
вътрешни национални програми, съобразени със специалните нужди на децата в своята 
собствена страна.  
 
Данни за контакт  

http://www.savethechildren.net


 
International Save the Children Alliance Secretariat 
Second Floor, Cambridge House,  
Cambridge Grove,  
London, W6 0LE, UK 
Tel.:  +44 208 748 2554        
Fax: +44 208 237 8000 
Website: http://www.savethechildren.net 
E-mail: info@save-children-alliance.org 
 
16. Оксфам интернешънъл (Oxfam International) 
www.oxfam.org 
 
Oxfam International  е конфедерация на 13 организации, работещи заедно с над 3000 
партньори в повече от 100 страни в търсене на  решения за справяне с  бедността и 
несправедливостта. С много от причините на бедността в природата 13 присъединили се 
членове на Oxfam International  вярват, че  могат да се справят и да нанесат по-голям 
удар чрез своите колективни усилия. Oxfam International е основана през 1995 г., 
оформена от група единомислещи независими неправителствени организации, които 
желаят да работят заедно между народите и  да постигнат по-големи резултати в 
справянето с бедността чрез своите колективни усилия.  
Oxfams работи, за да стане част от движение, което е способно на глобални отговори на 
глобални проблеми. Ние целим да създадем начини на работа и удобни структури за 
глобално действие в комплексен и плътно преплетен свят.  
Тринайсетте Oxfam организации са в Австралия, Белгия, Канада, Франция, 
Германия, Великобритания, Хонконг, Ирландия, Холандия, Нова Зеландия, Квебек, 
Испания и Съединените щати. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Oxfam International  опитва да засили световното обществено разбиране, че 
икономическата и обществената законност е в основата на устойчивото развитие. 
Организацията се стреми да провежда глобална кампания за принудително стимулиране 
на  осведомеността и мотивацията, идващо наред с глобалното гражданство, докато се 
опитва да промени общественото мнение, за да  направи равенството приоритет, 
значим колкото и икономическият растеж.  
Мисия е справедлив свят без бедност и целта е да хората да могат да упражняват 
своите права и да управляват своя собствен  живот.   
Oxfam International работи с бедни хора; помага на хората да се организират така, 
че да получат по-добър достъп до възможностите за подобряване на  прехраната им и 
управление на своя собствен  живот. Също така работят с хора, засегнати от 
хуманитарни бедствия, с предпазни мерки, готовност, също както и оказвайки им 
спешна помощ.  
Oxfam International  влияе на силните хора. Опитът от истинските проблеми, с 
които се сблъскват  бедните хора, е свързан с високо научноизследователско ниво и 
търсене на промяна на международни политики и методи за начините, които биха 
осигурили на бедните хора да имат правата, възможностите и ресурсите, да имат нужда 
да подобрят и управляват своя живот.  
Oxfam International  свързва ръцете на всички хора; провеждат кампании, градят 
съюзи и работят с  медиите за осведомяване на широката общественост за истинските 
решения по въпросите на глобалната бедност, мотивирайки хората да играят активна 
роля в движението за промяна и  се опитват да подхранят чувството за глобално 
гражданство. 
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Oxfam International работи за развитие и дългосрочно изкореняване на бедността с 
фокусиране  върху проблеми като образование, пол, ХИВ/СПИН и човешки права. 
Oxfam International  работи при  хуманитарни бедствия или  извънредно положение 
вече повече от 60 години и е международно призната за експертните си знания за 
водата и канализацията. 
Изследване и лобиране: опитът на  Oxfam International  с истинските проблеми, пред 
които са изправени  бедните хора, е свързан с изследване на  високо ниво и лобиране. 
Oxfam International  се опитва да променим международните политики и практиките в 
начините за осигуряване на бедните хора с правата и възможностите, подобряване и 
разпореждане със собствените си животи. 
Oxfam International  предприема регулярно провеждане на кампании, изграждане на 
съюзи и работа с  медиите, за повишаване осведомеността на широката общественост 
за решенията относно глобална бедност, мотивирайки хората да играят активна роля в 
движението за промяна и да подхрани чувство на глобално гражданство.  
Oxfam International  подкрепя правно основания подход, целящ да даде възможност  
хората в бедност да упражняват пет основни права: право на сигурна прехрана, право 
на основни обществени услуги, право на живот и сигурност, право на глас и право на 
идентичност. 
 
Данни за контакт 
Oxfam International Secretariat 
Jeremy Hobbs 
Executive Director: 
Suite 20, 266 Banbury Road,  
Oxford, OX2 7DL, UK 
Tel.:  +44 1865 339 100 
Fax: +44 1865 339 101 
information@oxfaminternational.org 
webinfo@oxfaminternational.org 
  

17. Международна федерация за семейно планиране (IPPF) 
www.ippf.org  
 
IPPF са доставчик на  глобално обслужване и главен защитник на сексуалното 
и репродуктивното здраве и права за всички.  
 
Има шест местни офиса: 

• Африка : www.ippfar.org/en/ (Найроби, Кения);  
• Арабски свят: www.ippfawr.org/en (Тунис, Тунис);  
• Европа: www.ippfen.org/en(Брюксел, Белгия);  
• Южна Азия: www.ippfsar.org/en (Ню Делхи, Индия);  
• Изток, Югоизточна Азия и Океания: www.ippfeseaor.org/en/ (Куала Лумпур, 

Малайзия);  
• Западно полукълбо: www.ippfwhr.org (Ню Йорк, САЩ). 

 
IPPF е глобална мрежа от асоциации участнички и работи в около 180 страни, където 
осигурява и провежда кампании за сексуално и репродуктивно здраве и права. 
 
Приблизително 32 милиона визити на година се  правят в над 58 000 IPPF района по 
света. 
Услугите, които предлага организацията включват консултация, гинекологична грижа, 
услуги,  свързани със СПИН, диагноза и обработка на сексуално предавани болести, 
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лечение на  безплодие, грижи за майката и здравето на  детето, контрацепция при  
спешни положения и услуги, свързани с аборт. 
 
Структура на вземане на решение  
 
Управителен съвет 
Тридесетимата членове се срещат два пъти годишно. 
 
Комитет на членството  
Представлява всички региони. 
Среща се два пъти годишно. 
 
Контролен комитет 
Представлява всички региони 
Среща се два пъти на годишно. 
 
Асоциации участнички 
Доброволците от всяка асоциация избират свое собствено управляващо тяло. 
Всички асоциации участнички са представени в Местния съвет. 
Шестте Местни съвета се срещат с един път в годината. 
Петима доброволци от всеки регион се избират в Управляващ съвет. 
 
 
Данни за контакт 
 
International Planned Parenthood Federation 
4 Newhams Row 
London  
SE1 3UZ 
Tel.:  +44 (0)20 7939 8200 
Fax: +44 (0)20 7939 8300 
E-mail: info@ippf.org 
www.ippf.org   

18. Плен интернешънъл (Plan International) 

www.plan-international.org 
 
Основана преди повече от 70 години, Plan е една от най-старите агенции за 
международно развитие в света, която работи в 49 от  развиващите се страни в Африка, 
Азия и Америка. 
Plan поддържа повече от 1 500 000 деца и техните семейства и индиректно подкрепя 
9 000 000 души, които живеят в обществата, с  които Plan работи. Plan е независима, 
без да има религиозна, политическа или правителствена принадлежност. 
 
Виждането на  Plan е за свят, в който всички деца реализират своя пълен потенциал в 
общества, които уважават правата и достойнството на народите. 
 
Plan работи за постигане на трайни подобрения на детския живот и бедността в 
развиващите се страни чрез процес, които обединява хората посредством  културата и 
придава значение и смисъл в техния живот.   
  
Plan работи с деца, техните семейства, общества, организации и местни правителства,  
Работата на  Plan е  възможна благодарение на 1 100 000 души в 17 страни-донори,  
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които поддържат организацията, като спонсорират децата. Средно 80%  от  даренията 
отиват направо за поддържане на програми в помощ на деца и семейства. 
 
Средно 80% от даренията отиват за помощ на деца и семейства в развиващите се 
страни.  
Доверието и прозрачността са ключови за Plan.  
 
Данни за контакт 
 
Plan, International Headquarters, 
Chobham House, Christchurch Way 
Woking, Surrey GU21 6JG 
United Kingdom 
Tel.: (+44)1483 755 155,  
Fax: (+44)1483 756 505 
www.plan-international.org  

19. Солидар (Solidar) 
www.solidar.org  
 
Solidar е европейска мрежа на обществени и икономически неправителствени 
организации, работещи за развитието и хуманитарната помощ, обществената политика, 
услугите  на  системата за социално обслужване и ученето през целия живот. 
С 42 члена в 20 страни Solidar работи едновременно в Европа и по света в 
сътрудничество с търговски съюзи, работни движения и гражданското общество. Solidar 
изпълнява проекти в сътрудничество с организации членки и партньори, организира 
семинари и конференции и работи, за да повлияе на политиката на европейско, 
регионално и международно ниво.  
В сърцевината на активността на Solidar е нуждата от по-социална Европа. Всяка 
активност на  Solidar в полето на обществената политика е в рамките на SOS Европа 
(Support our Social Europe),  която поставя изисквания за достъп до 
висококачествени, обществено достъпни, с грижа към хората образователни услуги за 
всички членове на обществото, балансиран подход към икономическата, работната и 
обществената политика, работа за всички, обществено участие,  свобода от 
дискриминация и активен ангажимент на гражданското общество към създаването на  
политиката. В сътрудничество с партньорите си Solidar работи за повлияване и 
осведомява дневния ред на  ЕС по проблемите на обществената политика, особено 
текущите дебати по обществени услуги.  
Много от организациите - членки на Solidar, работят за или с мигранти във и извън 
Европа. На европейско ниво Solidar лобира пред институциите на  ЕС за правата на  
преселниците и работи плътно с другите неправителствени организации, както и с 
търговски съюзи, мисловни кръгове и международни организации. Ключовите области 
на интерес са взаимното развитие и работа на  преселниците. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Solidar има за цел: 

• да стане  една от ръководните мрежи от неправителствени организации, която 
работи за развитие и хуманитарна помощ, обществена политика и система  за 
социално обслужване на ниво на  ЕС;  

• да повиши нивото на осведоменост в ЕС и по света относно икономическата и 
обществената справедливост;  

• да стимулира участието на гражданското общество в развития свят и 
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развиващите се страни, в процесите на  вземане на решения на национално, 
европейско и глобално ниво; 

• да укрепва съюзи с организации, предани на общите принципи на европейско и 
глобално ниво, както и да положи основите на световен съюз;  

• да влияе на политическия процес чрез формулиране на политики и лобиране за 
ЕС чрез участващите организации и международни институции. 

 
Solidar работи за постигане на тези цели, като се опира на следните ценности:  

• Упълномощаване  - тази промяна, независимо дали на работното място, в 
обществените движения или в политиката, произхожда от упълномощаването на 
хора. 

• Демокрация  -   свободно и равно участие на всички хора в политическите и 
обществените процеси - единственият път за постигане на истинска и устойчива 
промяна. 

• Солидарност. 
• Равенство и паритетност  -   всички хора са равни и затова Solidar работи за 

равенство между половете във всички области на обществения живот. 
• Разнообразие на подходите  -   има нужда от разнообразни подходи към  

различните проблеми и провеждане на кампании: има нужда и от мирни 
протести, и от преговори със съответните институции.  

• Неделимост на човешките права - тези обществени, икономически, 
граждански, политически и културни човешки права, както са прокламирани в 
Универсалната декларация за човешките права и двата международни договора, 
са неделими. 

• Устойчивост  - това устойчиво развитие се постига чрез уравновесяването на 
обществени, икономически и фактори на  околната среда. 

 
Структура на вземане на решение  
 
Ежегодно Общо събрание  
Всички организации, пълноправни участнички могат да посетят (с право на един глас) 
Ежегодното Общо събрание, а членки клонове могат също така да го посетят с 
консултативна функция.   
 
Борд на директорите  
Членове на Борда са представители, пълноправни членове на Solidar, които се 
назначават от Ежегодното Общо събрание. Бордът се среща поне два пъти годишно.  
 
Президент и вицепрезиденти 
Президентът е избран от Ежегодното Общо събрание за период от две години. Solidar 
също така обикновено има 2-ма вицепрезиденти.   
 
Генерален секретар  
Генералният секретар встъпва в качеството на посредник между Общото събрание, 
Борда на директорите и секретариата. Отговаря за мениджмънта на секретариата и 
представлява Solidar и неговите ценности.  
 
Комитети 
Структури на сътрудничество между членовете на Solidar. Работата на комитетите 
подхранва Борда на директорите и Общото събрание. Участието е отворено за всички 
пълни и асоциирани членове и комитетите се срещат с 3-4 пъти годишно. Има три 
основни комитета:  

• Комитет по обществени работи;  



• Комитет по образование;  
• Комитет по международно сътрудничество. 

 
 
Данни за контакт 
Rue du Commerce 22,  
B-1000, Brussels,  
Belgium 
Tel.: +32 2 500 1020  
Fax: +32 2 500 1030 
www.solidar.org  

20. Международна федерация “Земя на хората” (The Terre des Hommes 
International Federation - TDHIF) 
 
www.terredeshommes.org 
 
 
The Terre des Hommes International Federation (TDHIF) е мрежа на единадесет 
национални организации с щабове в Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерландия, Испания, Швейцария (включва две организации, Terre des 
Hommes фондация в Лозана и Terre des Hommes Швейцария) и Сирия. TDHIF осигурява 
съгласуване между Terre des Hommes организациите и представянето им на европейско 
и международно ниво. TDHIF има съвещателен статус в Обединените нации, УНИЦЕФ, 
Международния валутен фонд и Съвета на Европа. Тя също така работи в 
сътрудничеството с други  мрежи, преследващи аналогични цели.  
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Мисия  
Мисията на Terre des Hommes организациите е да осигури активна поддръжка на деца 
без полова, религиозна, политическа, културна или расово основана дискриминация. За 
тази цел организациите развиват и осъществяват проекти, разработени, за да подобрят   
условията на живот на деца в неизгодно положение в своята собствена околна среда 
(включително семейна и обществена). Конвенцията за правата на детето съставя 
концептуалната структура на  активността на Terre des Hommes организации.  
В своите собствени страни и региони Terre des Hommes организациите обръщат 
вниманието на публиката, включително деца и млади хора, към причините за 
неразвитие, както и към въпросите за правата на детето. Те мобилизират подходящи 
политическа воля и защитни правителствени политики, предприемат активност за 
събиране на средства  в техния фонд за постигане на техните цели.  
Бюджетът на Terre des Hommes включва дохода от неговите организации участнички.  
Средно повече от 71% от глобалния бюджет идват от частно финансиране. 
Болшинството на фондовете отиват направо в програмната работа и административните 
разходи са максимално ниски. 
 
Структура на вземане на решение  
TDHIF е организация с идеална цел според членове 60 и следващи на швейцарския 
граждански кодекс.  
Общото събрание включва всички организации  участнички и е висшият орган на TDHIF. 
Среща се един път в годината, определя глобалното виждане и избира Изпълнителен 
комитет.  

http://www.solidar.org
http://www.terredeshommes.org


Изпълнителният комитет е отговорен за реализацията на решенията на Общото 
събрание и за надзираване на  работата на Международния секретариат, който има два 
офиса - един в Женева (Швейцария) и един в Брюксел (Белгия). 
 
 
Данни за контакт 
Headquarters 
31 chemin Franck Thomas 
CH-1223 Cologny/Geneva 
Switzerland 
Phone: +41 22 736 33 72 
Fax: +41 22 736 15 10 
E-mail: info@terredeshommes.org 
www.terredeshommes.org  
 

21. Уайд (WIDE) 
www.wide-network.org 
 
WIDE 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
WIDE е европейска феминистка мрежа на женски организации, неправителствени 
организации за  развитие, специалисти по половете и активисти за женски права.  
 
WIDE мониторира и влияе върху международната икономика и политика и практиката 
на  развитието от феминистка перспектива. 
 
WIDE работи в областта на женските права като основание за развитието на по-
справедлив и демократичен свят, поръчва и търси алтернативни подходи към 
икономическия основен поток. 
 
WIDE позволява членове и партньори да предлагат алтернативи на отрицателните 
приноси на глобализация и прави феминистките алтернативи по-ясни. Чрез 
разпространението на изследвания и анализи WIDE стимулира половото равенство и 
обществената законност.  
  
WIDE се бори за свят, основан на половото равенство и обществената законност, който 
осигурява равна права за всички, също както и равен достъп до ресурси и възможности 
във всички сфери на политическия, обществения и икономическия живот. Виждането на 
WIDE е, че упорито увеличаващата се тенденция на феминизация на бедността пречат  
и на глобалната защита на правата  на жените в контекста на човешките права.  
Мисията на WIDE е да заговори за уместността на принципите на равенство между  
половете и равенството в процеса на  развитието чрез изследване, документация, 
разпространение на  информацията, икономическо упълномощаване, изграждане на  
капацитет  и защита, организация от мрежи и организация  на конференции. 
 
Структура на вземане на решение  
 
Общо събрание 
Общото събрание включва представители на Националните платформи и другите 
пълноправни членове на WIDE. Те имат право на глас в Общото събрание. Членове - 
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партньори на  WIDE, международни партньори и поддръжници могат да посетят Общото 
събрание със статут на  наблюдател. Общото събрание се среща един път в годината и 
има финансови правомощия и отговорност. Освен това, Общото събрание одобрява 
общата политика, програма и бюджет на WIDE, както и  избира членовете на 
Управляващата група. 
  
Управляваща група 
Избрана от Общото събрание два пъти годишно, Управляващата група - Steering Group 
(SG), се среща поне два пъти годишно и отговоря за надзираване на  собствената 
реализация на WIDE и ежегодния план на активност (одобрен от Общото събрание), 
както и финансовия мениджмънт на ресурсите на  WIDE. Всички пълноправни членове 
и представители на Национални платформи имат правото да се кандидатират за 
изборите на SG, при условие че се придържат към закона и целите на WIDE. 
 
 
Данни за контакт 
 
WIDE,  
rue de la Science 10, 
1000 Brussels,  
Belgium  
Phone: +32-2-545 90 70 
Fax: +32-2-512 73 42 
info@wide-network.org  
www.wide-network.org 
 
Национални платформи 
 

22. Австрийска платформа на неправителствени организации за развитие, 
работеща на ниво ЕС (Austrian EU-Platform of Non-Govermental Development 
Organizations) 
www.eu-platform.at 
 
Австрийска платформа на неправителствени организации за развитие, 
работеща на ниво ЕС, е демократично и плуралистично обединение от организации, 
които са заети в сферите на съвместната работа за развитие, помощ в случаи на 
бедствия и нужда, както и в политическото образование и работата с обществеността. 
Членуват 37 организации. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Платформата представя своите организации членки на Европейската комисия, на 
Европейския парламент и Европейския съд и на други заинтересовани европейски 
групи. Платформата събира информация за европейската политика на развитие и 
спомага диалога както в рамките на политически развиващите се неправителствени 
организации, така и заедно с австрийския парламент, т.е. с институциите по въпросите 
за развитие. Тя търси как да повлияе на политиката на развитие при вземането  на 
решения в полза на борбата с бедността, както и стимулиране на демокрацията и 
правата на човека и допринася със своята позиция към развитието на общи гледни 
точки и стратегии на европейско ниво. В крайна сметка стимулира достъпа на своите 
организации членки до финансови средства, отпускани от ЕС. Дейността на 
организацията е общополезна и не е с цел печалба. 
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Структура на вземане на решение  
 
Решенията се вземат на базата на работни групи, като тези групи работят не само на 
национално, а и на европейско ниво, и съществува една добра координация между тях. В 
случая организацията е съставена от две такива работни групи. Едната група се занимава с 
развиващата политиката вътре в страната, а другата - с финансирането на проектите. 
 
Членство  
 
Членовете трябва да са неправителствени организации, които отговарят на 
следните критерии: 

• не трябва да са ориентирани към печалба;   
• по закон да са юридически лица. 

 
Седалището трябва да е в Австрия. 

• Главната част от финансовитве активи трябва да са от ЕС. 
• Трябва да притежават способност да мобилизират своите усилия за действия в 

областта на съвместната работа за развитие и политически развиващата се 
образователна и обществена дейност.  

• Действията в областта на съвместната работа за развитие и политически развиващата 
се образователна и обществена дейност трябва да са на значително ниво, което 
изисква неправителствената организация да има опит в тези области. 

 
Членството изисква писмен договор. Молбата от страна на организацията, желаеща 
членство, и за нейното приемане решава общото събрание, като се взема под внимание 
препоръката на ръководството. При решение за напускане е необходимо писмено да се 
декларира желанието, като се налага заплащането на членския внос за цялата година. 
 
Възможно е членство само на национални неправителствени организации, които имат 
съдебна регистрация. 
 
Предимства, които дава членството  
 
Организациите членки получават подкрепата на платформата в областите на европейската 
политика за развитие, специална информация и по-нататъшно обучение за улесняване на 
достъпа до линиите на бюджета на ЕС. 
 
Членовете са задължени да спазват основните правила и цели на платформата, да 
работят за интересите на организацията и да се въздържат от действия, които биха 
навредили на имиджа или целта на организацията. Трябва да спазват статута и 
решенията на ръководните органи. 
 
 
Данни за контакт 
Dr. Claudia Bonk 
c/o Südwind Agentur 
Laudongasse 40 
1080 Vienna 
Austria  
Tel.: +43 140 555 15-311 
Fax: +43 140 555 19 
office@eu-platform.at  

mailto:office@eu-platform.at


www.eu-platform.at 
 
 

23. Чешки форум за развитие на сътрудничеството (Czech Forum for 
Development Co-operation) 
www.fors.cz 
 
FoRS – Чешки форум за развитие на сътрудничеството е платформа от чешки 
неправителствени и непрофесионални организации, занимаваща се с развитие на 
сътрудничеството, образованието и хуманитарната помощ. ФОРС е асоциация от 
юридически лица съгласно чешкия закон. Създадена през 2002 г., до момента тя има 28 
членки и 12 наблюдатели.  
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 

• Подкрепа за постигането на поставените глобални цели и за увеличаването на 
позитивното въздействие на ODA програмите и проектите в страните партньори.  

• Представяне общите интереси на своите членове  в сферата за развитие на 
съвместното сътрудничество, на образованието и хуманитарната помощ. 

• Създаване на устойчиво партньорство и диалог с чешкото правителство, 
парламента, както и други чешки интернационални институции от сферата на 
развитие на съвместната дейност. 

• По-нататъшно обучение на своите членове. 
• Суверенно развито съзнание в публичните и институтските партньори. 

 
Структура на вземане на решение  
 
ФОРС е управлявана от всички свои членове пред общото събрание. Това събрание е 
най-високопоставеният орган на платформата, като всеки член представя себе си с 
един вот (наблюдателите имат само съветническа позиция). 
 
Общото събрание: 

• решава за промените в статута, вземането на решение в стратегическа насока; 
• решава за избирането и оттеглянето на членове от борда; 
• одобрява финалните отчети и взема решения за уреждането на печалбите, 

респективно загубите; 
• приема нови членове и ги включва в организацията. 

 
Изпълнителният и консултативен борд се избират от общия съвет. 
Изпълнителният съвет заседава всеки месец. Ръководните постове в него се избират от 
самите членове на борда. Представителят на изпълнителното събрание има 
представителни функции. Изпълнителният борд съгласува важните ключови решения  с 
общото събрание, взема решения за позициите и изявленията, наема служители, 
контролира финансовите операции, одобрява дейностите. Управлението и дневният ред 
са задължение на постоянния секретариат, ръководен от директор, който е отговорен 
пред Изпълнителния съвет на ФОРС. Организациите членки и наблюдателите се срещат 
в работни групи спрямо местоположението си и тематиката, засягаща общите им 
интереси. 
 
Членство  
Партньорството е отворено за всички неправителствени организации за развитие и 
сътрудничество от Република Чехия.  
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• Организацията трябва да съществува като такава през последните 6 месеца. 
• Да не е с цел печалба. 
• Седалището й да е в Република Чехия. 
• Да оперира в сферата на развитие на сътрудничеството, образованието и 

хуманитарната помощ. 
• Подаване на документи: годишен отчет/отчет на дейностите, устав и официална 

регистрация заедно с ратификация и регистрационен номер от платформата. 
 
Членски внос: 
• Членове 3000 CZK (108 EUR). 
• Наблюдатели 1500 CZK (54 EUR). 
• Входна такса за всички членства 500 CZK (18 EUR). 

 
 
Данни за контакт 
Ms. Jana Krczmarova,  
Director 
Czech Forum for Development Co-operation 
Belehradska 92 
120 00 Praha 2 
Czech Republic 
Tel.: (+420) 777 756 700 
Fax: (+420) 222 522 480 
czech.fors@fors.cz  
www.fors.cz 
 
 

24. Асоциация на германските неправителствени организации за развитие 
(Association of German development non-governmental organisations - VENRO) 
www.venro.org 
 
VENRO е доброволно сдружение от около 100 немски неправителствени организации, 
повечето от които извършват дейността си във всички провинции. Местни инициативи 
биват представени чрез неправителствена национална мрежа от организации, които са 
членове на VERNO, и също така и 2000 малки, средни и големи неправителствени 
организации.  
Членовете на VERNO са частни и църковни представители, занимаващи се със 
съвместната работа за развитие, помощ в случай на нужда, политиката на развитие на 
образователната, обществената и лобистката дейност. Всички те допринасят в рамките 
на техните полета на специализация за осъществяването на целите на организацията. В 
основата на съвместната работа е заложено зачитането на автономията на отделните 
членки на организацията. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
VERNO преследва целта на бъдещата политика на развитие в смисъла на Agenda 21 на 
EС, като иска да отстрани класовите различия (бедни – богати), тези между половете и 
различните поколения. Въз основа на тази ценностна база VERNO се застъпва за една 
глобална политика на структуриране, която допълва подпомагането по програмите и 
проектите за развиващите се страни.  
Приоритети и задачи: 
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• Да се повиши значението на политиката на развитие. 
• Да се въздейства върху политически области, обвързани с политиката на 

развитие, и да се утвърди по-добре в обществото. 
• Да се подпомогне диалогът между частните и държавните организации, 

занимаващи се в сферата на развитието на съвместната дейност.  
• Да подсигуряват и подсилват обществения и политическия принос на 

неправителствените организации в сферата на политиката на развитие. 
 
 
Данни за контакт 
Dr Ulla Mikota,  
Director 
VENRO e.V. 
Kaiserstrasse 201  
53113 Bonn  
Germany 
Tel.: ++49(0)2 28-94 67 7-0     
Fax: ++49(0)2 28-94 67 7-99 
sekretariat@venro.org 
www.venro.org 

25. Асоциация на ирландските неправителствени организации за развитие (The 
Irish Аssociation of Non-Governmental Development Organizations) 
www.dochas.ie 
 
Dochas, асоциацията на ирландските неправителствени организации за развитие е 
основана през октомври 1993 след сливането между CONGOOD, която от 1974 защитава 
интересите на NGDO, и Ирландската национална асамблея, която свързва повечето 
неправителствени организации в Ирландия с мрежата на Европейския съюз. 
Dochas поддържа форум за консултации и сътрудничество между своите членки (37 на 
брой). Тя ги представлява пред ЕС и ирландското правителство като резултат от 
важността на работата им за политическата среда. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Основната цел на Dochas е, подпомагайки ефективното действие, да изгради мрежа 
със силни връзки извън страната, с активно и информирано членско представителство 
на ирландския сектор за развитие.  
Dochas работи за: 
 

• повече и по-добро подпомагане; 
• изграждане на ефективна и независима мрежа;  
• повече съгласуваност в политиката; 
• засилване ангажираността на Ирландия с процеса на развитие; 
• борбата с бедността; 
• поставянето на хората в центъра на процеса на развитието. 

 
Членство  
 
Членуващите в Dochas организации са обвързани с работата си едни с други и с 
непрекъснат учебен процес. Те се опират на взаимните интереси и поделят 
ангажираността си спрямо човешките права, справедливостта и премахването на 
бедността. Най-важните членки на Dochas са Amnesty International, Christian Aid Ireland, 
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IFPA, IFCD, World Vision Ireland и др. Dochas работи ангажирано с разнообразни 
чуждестранни заинтересовани организации, включително правителството, ирландски и 
европейски граждански организации. 
 
Критерии за членство: 
 

• Неправителствена организация с нестопанска цел. 
• Организацията трябва да упражнява дейността си ако не на национално ниво, то 

поне на по-широко от локалното. 
• Основната работа на организацията трябва да е концентрирана върху 

развитието. 
• Главната квартира на организацията трябва да се намира в Ирландия, ако не – 

ирландският клон трябва да разполага с достатъчна самостоятелност. 
• Организацията трябва да  е основана в Ирландия поне 2 години преди подаване 

молбата за членство. 
• Копия от устройството на организацията и одитните сметки през последните 2 

години. 
 
Всички членки на Dochas трябва да одобрят годишната одитна сметка на асоциацията 
най-късно до 30 юни всяка година. За да изчислят таксите за членски внос, те трябва 
ясно да показват доброволните си приходи. Членската такса трябва да се плати най-
късно 30 дни след издаване на фактурата. 
 
Основните отговорности на организациите се изразяват в работа в сферата на 
образованието, здравеопазването, прехраната, човешките права, изграждането на 
капацитети при неправителствените организации в други страни и пр. 
 
Данни за контакт 
Anna Farrell,  
Office Manager 
Dóchas 
12 Harcourt Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel.: (+353) 1 405 3801 
Fax: (+353) 1 405 3802 
anna@dochas.ie  
www.dochas.ie 
 

26. Национална платформа на малтийските неправителствени организации 
(The National Platform of Maltese Non-Governmental Development Organizations) 
www.ngdomalta.org 
 
Национална платформа на малтийските неправителствени организации е най-
широката мрежа от доброволни и неправителствени организации в Малта, работещи за 
международното развитие и хуманитарно подпомагане. Основана на 26.06.2001 г. по 
инициатива на Копин и към момента има 10 членки. Официално призната от 
малтийското Министерство на външните работи. Членуващи организации: Integra 
Foundation, Jesuit centre for faith and justice, Jesuit refugee service, Kare4Kenya, 
Koperattiva Kummerc Gust, Kopin, Movement, Graffiti Share Foundation, Third world group. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
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Цели 
Основна цел на платформата е да подобри приноса на Малта към международното 
развитие, насърчавайки обмяната на опит, идеи и информация не само на национално, 
а и на международно ниво сред неправителствените организации. Асоциацията 
поддържа стабилни както вътрешните връзки между членовете, така  и връзките с 
малтийското правителство и ЕС. 
 
Платформата се координира от “Копин”, като още в самото създаване й е гласуван 
мандат от другите членуващи организации. Централен координатор е Майкъл Гат, 
подкрепян от голяма група доброволци от “Копин”. 
 
Членство  
 
Критерии за членство: 
Организацията трябва да е основана в Малта, да е неправителствена организация с 
нестопанска цел; непартизантска, т.е. мотивирана от чисто хуманитарни цели, а не 
политически или религиозни. 
 
Данни за контакт 
Michael Gatt,  
Central coordinator 
Office 82, Tal-Qroqq National Pool Complex,  
Msida 
Malta 
Tel.: (+356) 21315562 
Fax: (+356) 21315562 
ngdo@maltaforum.org  
www.ngdomalta.org 
 
 
27. Национална платформа за датски гражданско-обществени 
неправителствени организации в сектора на международното сътрудничество 
(The National Platform for Dutch Civil Society Organizations in the International 
Development Cooperation Sector) 
www.partos.nl 
 
Партос е национална платформа за датски гражданско-обществени неправителствени 
организации в сектора на международното сътрудничество. Тази област включва борба 
с бедността, хуманитарна взаимопомощ, човешки права и устойчиво развитие. Партос 
работи за подобряване и укрепване на сътрудничеството, помага на различните 
членуващи организации и партии да се опознаят по-добре и да работят съвместно 
ефективно. Стреми се да координира усилията да се приемат обхващащи много области 
позиции по ключови въпроси, Партос стимулира оформянето на обща визия и 
допринася да се подобрят качеството и професионализмът на сектора като цяло. 
Членуват над 80 организации 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Целите включват оказване на влияние върху политиката, получаване и доставяне на 
информация и знания и обединяване на усилията за подкрепа сред датското 
гражданско общество. Партос подкрепя тези организации в постигането на целите им, 
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като работи за повишаване на професионализма в сектора и помагайки да се утвърди 
ясно на обществената сцена. 
Партос организира мрежа от събирания на различни теми и за различни групи от 
работещи - така спомага за обмяна на опит и знание. Основни области, които се 
дискутират, са комуникации, оценка, управление на качеството; също така предлага 
различни възможности за обучение, за да подобри членуващите организации в техните 
различни професионални области. Курсовете и работните семинари се фокусират върху 
фирменото обучение, комуникация и финансови възможности. 
 
Членство  
Членове на Партос могат да участват в “Къщата на качеството”, която се състои от две 
части – отворена и членска част. Отворената част се състои от известен брой учещи 
мрежи, фокусирани върху определена тема - като например „Измерване на резултати”. 
Членовете на Партос също могат да предлагат теми, които да доведат до формирането 
на мрежова група. 
Членската платформа на “Къщата на качеството” се състои от ограничен брой 
организации, включени в съвместните оценки на резултатите от специфична програма. 
Референтна група от вътрешни експерти съветва за качеството на процеса и 
резултатите от съвместни програмни оценки. Оценъчните доклади са отворени за 
обществеността и са разгледани от отдела за оценка на политиката и операциите - част 
от Министерството на външните работи. 
 
Данни за контакт 
Mrs. Ingrid Aaldijk 
Partos 
Nieuwe Keizersgracht 45 
1018 VC Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.: 020 32 09 901 
Fax: 020 62 08 049 
info@partos.nl 
www.partos.nl 
 

28. Платформа за международно сътрудничество и хуманитарна помощ 
(Platform for Development Cooperation and Humanitarian Aid) 
www.sloga-platform.org 
 
Sloga (Словашка глобална акция) се застъпва за социална справедливост, 
отговорност, уважение на човешките права, солидарност, сформирането на групи при 
съвместно вземане на решения за развитието и благоустройството.  
Слога цели споделяне на опита на своите членуващи организации с Concord и други 
неправителствени организации, действащи в същата сфера на европейско ниво. Освен 
това предлага на Concord своята помощ в специални дейности на национално ниво, 
ръководени от правителството на Словения и Министерството на регионалното 
развитие. 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
 
Основни цели на Слога: 

• Да насърчава и изпълнява всички дейности сред неправителствените 
организации на национално ниво. 
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• Да участва и информира подробно относно процесите на вземане на решение  в 
сходни области. 

• Да сформира работни групи и да селектира процедурите за тяхното представяне 
пред различни правителствени и интернационални органи. 

• Да осигурява защита и лобистки дейности за важни политически решения. 
• Да събира информация и да изследва центрове за съвместно развитие и 

хуманитарна помощ 
• Да подпомага желаещите и техните неправителствени организации в 

подготовката на тренировъчни програми. 
 
От самото начало досега членките са били привличани в много различни работни групи 
на Concord - като Funding for Relief,  Development-FDR и др. 
 
 
Данни за контакт 
Marjan Huč,  
Platform coordinator 
Platform for development cooperation and humanitarian aid - SLOGA 
Povšetova 37 
SI-1000 Ljubljana, 
Slovenia, EU 
Tel.:  +386 1 542 14 42 
Fax:  +386 1 542 14 24 
Е-mail: info@sloga-platform.org 
www.sloga-platform.org 
 

28. Платформа на неправителствените организации – Словакия (The Slovak 
Non-Governmental Organizations Platform) 
www.mvro.sk 
 
Цели на платформата: 

• Да бъде пряк участник в областта на чуждестранното сътрудничество и 
политиката на Словашката република, ЕС и други институции, насочени към 
стабилизирането на развиващите се страни. 

• Да подпомага процеса на формиране на съзнание за солидарност и взаимопомощ  
у жителите на Словашката република и по този начин да допринесе за 
изкореняване на бедността, липсата на свобода и световните кризи. 

• Да предоставя на своите членове възможности за развитие и професионално 
израстване. 

 
Приоритети на работа на платформата: 
 

• Да представя общите интереси на членовете на платформата в областта на 
чуждестранното развитие и хуманитарната помощ, местните и чуждестранните 
кооперации. 

• Да информация за текущото развитие в чуждестранното развитие и хуманитарна 
помощ и сътрудничество, както и информация за възможностите на членовете на 
платформата в процеса на сътрудничеството им в областта на чуждестранното 
развитие и хуманитарна помощ. 

• Да координира общите дейности и проектите на членовете на платформата. 
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• Да кооперира с държавни административни органи, правителствени организации и 
други единици в областта на чуждестранното развитие, хуманитарната помощ и 
сътрудничество. 

• Активно взаимодействие с чуждестранни единици в областта на сътрудничеството. 
• Обучение на членовете и обществото, оказвайки влияние на общественото 

мнение. 
• Издателска и редакторска дейност. 

 
Структура на вземане на решение  
 
Организационна структура  
 
Върховният управленски орган на платформата на неправителствената организация за 
развитие е Събранието на членовете. То одобрява и взема решенията и може да 
одобрява и прекратява членство в платформата. От октомври 2006 г. платформата на 
словашката неправителствена организация за развитие се състои от 33 члена (27 
редовни члена и 6 наблюдаващи). 
Бордът на платформата на неправителствената организация за развитие осигурява 
изпълнението на задълженията и целите на платформата. Платформата също формира 
работни групи на базата на решенията на членовете. 
 
Членство  
 
Форми на членство: 
    1) редовен член; 
    2) наблюдател. 
 
Редовен член: 
Редовен член на платформата може да стане всяка организация, която в същото време 
е: 

• неправителствена, нестопанска организация със седалище в Словашката 
република; 

• организация, оперираща в областта на чуждестранното развитие и 
хуманитарната помощ и сътрудничество. 

Редовното членство се прекратява: 
• ако член на платформата на организацията загуби своята законова регострация; 
• с писмена бележка на член на платформата, в която той заявява, че прекратява 

членството си в платформата, в деня, в който тя достигне до Борда на 
платформата; 

• чрез изключването от платформата на член, който не отговаря на изискванията 
за членство. 

 
Данни за контакт 
Marcela Ondekova,  
Project Manager 
The Slovak NGDO Platform 
Mileticova 7 
821 08  Bratislava 
Slovak Republic 
Tel.: 00421-2-5738 5255 
Fax: 00421-2-5738 5256 
secretariat@mvro.sk  
www.mvro.sk 

mailto:secretariat@mvro.sk
http://www.mvro.sk


 

29. Група Zagranica (Zagranica Group) 
www.zagranica.org.pl  
 
Група Zagranica е асоциация от полски неправителствени организации, която работи 
извън рамките на страната в съдружие с чуждестранни партньори и заради паричната 
помощ от тяхна страна. Всички организации членки са свързани чрез намерението да 
работят заедно според установения ред, за да създадат по-добри условия в Полша и 
Европа за развитието и подкрепата на нуждаещите се страни.  
Понастоящем в нея членуват 49 организации в три категории: постоянни членове (24 
организации), кандидат членове (21) и спомагателни членове (4). 
 
Цели, принципи и приоритети на работа  
Групата предприема дейности в области, в които непосредственото съдействие и 
еднаквото мнение по даден въпрос са задължителни, за да се извърши промяна в 
системата и да се постигнат целите, необходими от гледна точка на организациите 
членки. Особено застъпени цели на групата са: 

• Обмяна на информация между полски неправителствени организации, работещи 
зад граница. 

• Участие във формирането и завършването на полската помощ за развитие. 
• Сътрудничество с органите на властта. 
• Сътрудничество с подобни национални и международни платформи. 
• Разпространяване на информация относно международните дейности на полските 

неправителствени организации. 
• Да оказват влияние върху полското обществено мнение за нуждите на 

международната помощ. 
 
Членство  

 
• Член на групата може да бъде всяка организация, ако тя е фонадация, 

физическо или юридическо лице, заето с дейности, непреследващи цел печалба. 
Дейностите на членовете трябва да бъдат съгласувани с условията на: 
отношенията между държавата, църквите и религиозните сдружения и 
гарантиране на свободата на избора на религия. 

• Организациите, членки на групата, трябва да имат постоянна делегация със 
седалище Полша 

• Следните институции са възпрепятствани да станат членки на организацията: 
политически партии, публично-административни институции, профсъюзи. 

• Асоциацията членка е представяна от оторизирано физическо лице, което може 
да бъде представител само на една от членките. 

Всеки член на групата може да упълномощи свой представител на Общото събрание. 
Групата трябва да бъде информирана за заместника. 
 
Постоянните членки са задължени редовно да плащат членски внос, а кандидат-
членките – половината от тази стойност. 
 
 
Данни за контакт 
Marta Pejdaю 
Еxecutive Secretary 
 
10A, Sapieżyńska Street 
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PL 00215 Warsaw,  
Poland 
Phone: +48 22 536 02 16 
Fax: +48 22 536 02 20 
marta@zagranica.org.pl 
www.zagranica.org.pl 
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