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1.

Мрежа за човешки права
и демокрация (МЧПД)

Human Rights and Democracy 
Network (HRDN)

М режата за човешки права и демокрация (МЧПД) е неформално 
групиране на неправителствени организации в Европейския 

съюз в сферата на човешките права, демокрацията и превенцията 
на конфликти.

Цели, принципи и приоритети на работа
Основните ценности, принципи и приоритети се съдържат във 

визията за европейска интеграция, противопоставена на стремежа 
към чисто икономически цели. Мрежата се стреми към Европейски 
съюз, който:

♦ е създаден и пропагандира европейския социален модел и 
международното върховенство на правото;

♦ е близо до гражданите си, отразява и уважава разнообразието 
и равенството на всички хора, които живеят в Европа;

♦ строи институционална рамка, която е наистина ефективна и 
демократична,  достъпна, прозрачна и която развива ролята на Ев-
ропа в света като позитивна и стабилизираща сила. 

Структура на вземане на решения
МЧПД е един от осемте сектора, представени в Контактната група за 

гражданското общество в Европейския съюз. Контактната група пред-
ставя само своите членове, не и гражданското общество на Европа. 

В Контактната група влизат по двама представители с право на 
глас от всяка НПО по сектори.  Всеки представител се консултира с 
членовете на своя сектор съобразно вътрешния ред в сектора. 

Решенията се вземат с консенсус и при нужда с мнозинство, но 
не могат да бъдат вземани, ако има сериозно противопоставяне от 
някой сектор. В случай на решения, които трябва да се вземат по 
спешност, председателят търси съгласието на колкото може повече 
членове, но поне на един представител от сектор.
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Членство 
Всички неправителствени организации, които промоцират чо-

вешки права на територията на Европейския съюз, демокрация и 
превенция на конфликти във и извън Европейския съюз, могат да 
станат членове на МЧПД. 

Кандидатите стават част от мрежата, ако никой от сегашните 
членове не възразява.

Членски внос не се изисква.

Достъпът до дейността и работата на Контактната група за 
гражданско общество в Европа е основното предимство, което 
дава членството в МЧПД.

От членовете се очаква да извършват активна дейност на 
местно, регионално и европейско ниво и да си сътрудничат с 
другите членове на мрежата. 

Комуникацията между членовете на МЧПД се осъществява чрез 
бюлетин, по електронна поща, чрез секцията „само за членове“ на 
интернет страницата. 

Данни за контакт:
The Human Rights and Democracy Network
18 Square de Meeus
B-1050 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 511 17 11; Fax: +32 2 511 19 09

www.act4europe.org
 doosting@aieu.be  
Dick Oosting

2.
Цел: човешките права (ЦЧП)

Aim for human rights

Ц ел: човешките права (ЦЧП) е сформирана от три датски хума-
нистки организации (Humanitas, Hivos and the Humanistische 

Verbond) през 1981 г. До октомври 2007 г. организацията е известна 
като Хуманистки комитет за човешки права (Humanist Committee for 
Human Rights). 
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Цели, принципи и приоритети на работа
Цел: човешките права работи по целия свят и се фокусира върху 

решаването и измерването на конкретни човешки права, като рабо-
ти заедно с местни правозащитни организации и бизнеса.

Мисията и основните дейности на ЦЧП се основават на хума-
нистките ценности като свобода, равнопоставеност и достойнство. 
Фокус в работата на организацията са следните направления: 
женски човешки права; човешките права и бизнесът; насилствени 
изчезвания; човешките права в европейската политика; оценка на 
въздействието в сферата на човешките права.

Структура на вземане на решения
Бордът на управителите функционира като съветник на управ-

ляващия директор и мониторира задачите, които организацията 
си поставя. В допълнение Бордът също така следи същността на 
дейността и финансовата политика на директора и висшите мени-
джъри. Членовете на Борда не получават компенсации за работата, 
която извършват. 

ЦЧП не е членска организация.

Данни за контакт:
Aim for human rights
PO Box 114, 3500 AC Utecht, The Nederlands 
Tel.: +31(0) 30 233 40 27; Fax: +31(0)030 236 71 04

www.aimforhumanrights.org          info@aimforhumanrights.nl

3.

Европейски офис на Амнести 
Интернешънъл  (АИ-ЕО)

Amnesty International 
European Union Office

Европейският офис на Амнести Интернешънъл (АИ-ЕО) има 22 секции 
в отделните европейски държави: Австрия, френска Белгия, фла-

мандска Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, 
Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Пор-
тугалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединено кралство. 
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АИ като цяло има над 1,8 милиона членове, поддръжници и або-
нати в над 150 държави и територии по света. 

Цели, принципи и приоритети на работа
Амнести Интернешънъл е безпристрастна и независима от ни-

кое правителство, власт, политическо или религиозно убеждение. 
Не подкрепя и не се противопоставя на никое правителство или по-
литическа система, нито непременно подкрепя възгледите на жерт-
вите, чиито интереси защитава. Не приема финансиране от прави-
телства или политически партии в работата си по документиране и 
разгласяване на нарушенията на човешките права.  Европейският 
офис  се финансира от националните секции в Европа.

Част от европейските политики, около които се фокусира рабо-
тата на АИ-ЕО, са: човешките права в страните членки и страните 
кандидатки, човешките права в европейската международна поли-
тика; сигурност и човешки права, търсене на убежище и защита на 
бежанците; сътрудничество между полицията и съда; търговията с 
оръжие и човешките права и програми за сътрудничество.

Структура на вземане на решения
Отговорността за дейностите на АИ в световен мащаб се носи от 

Международния съвет, който избира Международен изпълнителен 
комитет, чиито задачи са да ръководи стратегиите и дейностите по 
света.  Ежедневните дейности се ръководят от Международен сек-
ретариат, оглавяван от генерален секретар, под надзора на Между-
народния изпълнителен комитет.

АИ-ЕО няма членство. Членството е директно към централ-
ния офис на Амнести Интернешънъл в Ню Йорк. 

АИ няма офис в България. Всеки българин може да се присъ-
едини като индивидуален  международен член в международното 
онлайн общество – на английски или испански. 

АИ секция може да се учреди във всяка страна, стига да отговаря 
на следните условия: да е доказала способността си да организира и 
ръководи основни дейности, присъщи на АИ; да предостави устав за 
одобрение пред Международния изпълнителен комитет; да заплаща 
членски внос в размер, определен от този комитет; да е регистри-
рана като такава в Международния секретариат след решение на 
Международния изпълнителен комитет.
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Сумата на членския внос се определя годишно в зависимост от 
държавата, като варира от нула до 30 долара. 

АИ се базира на доброволно членство и такова е възможно за на-
ционални клонове – секции или структури, международни мрежи (като 
АИ-ЕО), свързани групи от хора (повече от 5) и международни членове.

Предимства, които дава членството
Като международен член всеки може да поиска подкрепата на 

АИ, за да защити правата на хора в съответната страна. 

Членовете получават месечен електронен бюлетин от Центъра 
за действие, който предоставя препоръчвани действия, образо-
вателни материали по човешките права, новини за напредъка на 
световни кампании в областта на човешките права и други. Чрез 
онлайн обществото всеки член може да участва в АИ движението и 
да е съпричастен с другите АИ членове. 

Членовете на АИ са длъжни да съблюдават правилата и Устава 
съгласно разпоредбите на АИ.

Комукацията между членовете се осъществява чрез елек-
тронен бюлетин и онлайн общество.

Данни за контакт:
Amnesty International European Union Office
Rue d’Arlon 39-41 B-1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +32 2 502 1499; Fax: +32 2 502 5686 

www.amnesty-eu.org          amnesty-eu@aieu.be 
Natalia Alonso, Acting Director

4.

Християнска световна 
солидарност (ХСС)

Christian Solidarity 
Worldwide

Х ристиянска световна солидарност (ХСС) е правозащитна орга-
низация, независима от правителства и политически партии, ко-

ято работи от името на тези, които страдат, защитава християнските 
си вярвания и проповядва религиозна свобода за всички. 
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Цели, принципи и приоритети на работа
Правото на свобода на мисълта и вероизповедание са основни 

в универсалната декларация за човешки права и са залегнали в дей-
ността на ХСС. Основните ѝ дейности са: регулярни посещения по 
места, за да се набавят реални данни и да се помогне за намирането 
на практически решения на проблемите на хората, които страдат; 
повишаване на информираността; молитви, които ХСС вярва, че 
променят ситуацията; редовни брифинги по текущи ситуации на 
нарушение на правата, провеждани от екипа от застъпници на ХСС; 
писане на писма до народни представители и местни власти, посла-
ници и всички други, които могат да помогнат на поддръжниците на 
ХСС; ограничено финансиране на застъпнически дейности, хумани-
тарна помощ и обучителни програми в страните, в които работи.

Структура на вземане на решения
Над 250 представители на ХСС са разпръснати в Обединеното 

кралство, като представляват връзката на ХСС с църквата. Тези 
представители информират, мотивират, въодушевяват и доставят 
необходимите методически  средства на съответната църква.

Членство 
ХСС държи да създава и поддържа добри отношения с местни 

организации, които добре познават хората и биха искали да помог-
нат на преследваната църква. Така широка мрежа от местни органи-
зации по света служи за мрежа на ХСС. В някои случаи организаци-
ите се наричат с името на ХСС, но се управляват независимо, като са 
напълно автономни.

Данни за контакт:
Christian Solidarity Worldwide
PO Box 90 
B-1040 Brussels, Belgium

Tel.: +32 (0)2 742 2082; Fax: +32 (0)2 742 2894

www.cws.org.uk 
csw-eu@csw.org.uk
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5.

Коалиция за международния 
криминален съд (КМКС)

The Coalition for the International 
Criminal Court (CICC)

К оалиция за международния криминален съд (КМКС) е световна 
мрежа от над 2500 неправителствени организации от всеки ре-

гион, които се застъпват за честен, ефективен и независим Между-
народен криминален съд (МКС).

Цели, принципи и приоритети на работа
Националните коалиции и регионалните мрежи на КМКС се съ-

стоят обикновено от разнообразни групи граждани и НПО, включи-
телно университетски преподаватели, юристи, адвокатски колегии 
и др. Чрез тези мрежи стратегическите планове на КМКС намират 
приложение – като например ратификацията и изпълнението на 
Римския устав и разпространението на образованието за МКС.

Структура на вземане на решения
Съветническото тяло на КМКС е Управителният съвет, който 

включва представители на известни и уважавани НПО от почти 
всички континенти, вкл. от Африка, Азия и Латинска Америка. Съве-
тът определя целите на организацията. Като се адаптира спрямо по-
литическите промени, Съветът насочва дейността на Секретариата 
на коалицията, като предоставя стратегически поглед и осигурява 
доброто взаимодействие в КМКС.

Регионалните секции на Секретариата, както и регионалните ко-
ординатори са разположени по целия свят и съвместно с междуна-
родните сътрудници в Ню Йорк поддържат развитието и подкрепят 
изграждането на капацитет на местните секции по света. 

КМКС е разделено на няколко тематични фракции, които съгла-
суват работата и кампаниите си, а именно:  

♦ женски инициативи за джендър справедливост; 

♦ работна група по правата на жертвите;

♦ мрежа за вяра и етика на МКС; 

♦ фракция за универсална справедливост; 
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♦ детска фракция;

♦ миротворческа фракция.

Членство 
КМКС е отворена и се радва на всеки нов член. 

Членове могат да бъдат отделни неправителствени организации. 

Кандидатстването за членство става чрез попълване на форму-
ляр, който може да се намери на интернет страницата на органи-
зацията (http://www.iccnow.org), след което се изпраща по пощата, 
чрез факс или чрез електронна поща на следния адрес:

The NGO Coalition for the International Criminal Court c/o WFM; 708 3rd 
Av, 24 Floor, New York, NY 10017, USA; Fax +1 212 599 1332;  cicc@iccnow.org 

Членството е безплатно и дава възможност да сте информи-
рани за всички новини от МКС кампаниите, позволява достъп до 
ресурсите на регионалните и националните мрежи, срещите на МКС 
на национално и международно ниво, разпоредбите на МКС и др. 

От всяка НПО, член на КМКС, се очаква да си избере работна 
група или мрежа, в която да споделя и работи съвместно. Пример за 
тематични работни групи са: вяра и етика; права на жертвите; джен-
дър и т.н. Също така се предлага на всяка НПО да си избере екип по 
дадени проблеми, в които да работи. Примери за такива екипи са: 
бюджет и финансиране, изграждане на МКС сградата, комуникации 
и обсег, набиране на служители за МКС и др. Очаква се от членовете 
при възможност  да разпространяват и информация в медиите. 

Комуникация между членовете на КМКС се осъществява чрез 
електронни yahoo групи по региони – Африка, Близкия изток и Се-
верна Африка, Азия и Пасифик, Европа, Латинска Америка и Кариб-
ския басейн, Северна Америка.

Данни за контакт:
The Coalition for the International Criminal Court
103, Anna Paulownastraat
2518BC Hague, Netherlands

Tel.:+31-70-363-4484; Fax: +31-70-364-0259

www.iccnow.org
cicc-hague@iccnow.org



14 15

6.
„18 декември“

December 18

„18 декември“ е организация, чиято основна цел е да защитава 
правата и достойнството на емигрантите по цял свят.

Цели, принципи и приоритети на работа
Предлаганият от „18 декември“ подход към емигрантите се 

основава на съществуващите международни инструменти и меха-
низми за защита на човешките права. Трите им основни програми 
са следните: промоциране на ратифицирането и прилагането на 
Конвенцията на ООН за работниците емигранти; промоциране на 
18 декември като международен ден на емигрантите; споделяне 
на информация в световна мрежа от съмишленици чрез няколко 
информационни канала.

Членство
„18 декември“ не е членска организация. Организациите, които 

желаят и работят за емигрантите в страната си, могат да бъдат вклю-
чени в базата данни на „18 декември“. Всеки, който би искал да рабо-
ти като доброволец, е добре дошъл и може да работи онлайн.

„18 декември“ издава електронен безплатен бюлетин 
MIGRANT.NEWS на английски, френски, испански и италиански език. 

Данни за контакт:
December 18
Gaucheretstraat 164
1030 Brussels, Belgium 

Tel.: +32(0)22741435; Fax: +32 (0)2 274 14 38

www.december18.net; info@december18.net 

René Plaetevoet, President
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7.

Коалиция за демокрация (КД)
и Мадридски клуб

Democracy Coalition/
Club of Madrid

К оалиция за демокрация (КД) и Мадридски клуб са установили стра-
тегическо партньорство, като работят в един офис и извършват 

следните дейности: подготовка за годишната асамблея на Мадрид-
ския клуб, връзки с ключови политици; участие в процесите на Об-
ществото на демокрациите; развитие на общи проекти, разпростра-
нение на изследвания и доклади по теми, свързани с демокрацията.

Цели, принципи и приоритети на работа
КД е неправителствена организация, която работи на национал-

но, регионално и глобално ниво по теми, свързани с демократизи-
ране на обществото и пропагандиране на демокрацията. Започнала 
като проект на Институт „Отворено общество“, коалицията разчита 
на международна мрежа от академици, учени, неправителствени 
организации, политици и експерти по външна политика, за да раз-
пространява знания за демокрацията като необходима част от чо-
вешкото развитие и международния мир.

Основни цели са:

♦ подобряване на международния отговор при кризи на демо-
кратичното устройство;

♦ окуражаване на обществото от донори да помага на нововъз-
никващи демокрации;

♦ подкрепа на реформата в ООН чрез по-добро сътрудничество 
между демократичните правителства.

Структура на вземане на решения
Общият офис на КД и Мадридския клуб се намира в Брюксел. Той 

отговаря за мониториране на европейските политики и за програ-
мите и дейностите в сферата на демокрацията и човешките права. 
Офисът се ръководи от директор.

Отделно КД се ръководи от Международен съветнически борд с 
помощта на Съветнически борд от САЩ.
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КД не е членска организация.

Данни за контакт:
Democracy Coalition/Club of Madrid
Residence Palace – International Press Centre 
Bloc C, Rue de la Loi, 155 
B-1040 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 2303337/8; Fax: +32 2 2303336

www.demcoalition.org
europe@demcoalition.org

8.
Евро-средиземноморска мрежа 
за човешки права (ЕМЧП) 

Euro-Mediterranean Human 
Rights Network

Евро-средиземноморската мрежа за човешки права (ЕМЧП) има пове-
че от 80 члена от над 30 държави, разделени в няколко категории.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Членовете на ЕМЧП се придържат към универсалните принципи 

на човешките права и вярват в силата на сътрудничеството и диа-
лога във и между държавите.

Структура на вземане на решения 
Генералната асамблея е върховният орган на ЕМЧП, който се съ-

бира на всеки две години. Тя има правомощията да взема решения 
по всички въпроси, свързани с целите на мрежата.  

Изпълнителният комитет издава директиви по основни въпро-
си, касаещи дейностите на мрежата, и се консултира с членовете по 
важни въпроси за дейността на мрежата.

Секретариатът се намира в Копенхаген, с клон в Брюксел и коор-
динатори на проекти в Рабат и Аман.
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Членство
Членовете биват: 

♦ Обикновени членове (вкл. регионални): национални или ре-
гионални НПО, академични институции и такива по човешки права, 
независими, необвързани и активни поне в едно от направленията, 
обсъждани в Декларацията от Барселона.

♦ Индивидуални членове: индивиди от Евро-средиземномор-
ския регион, които работят в сферата на човешките права и имат по-
стижения, които биха ги квалифицирали като ресурсни за дейността 
на мрежата.

♦ Асоциирани членове – организации и институции, които не са 
от региона и/или не могат да се включат в мрежата като пълноправ-
ни и активни членове.

♦ Почетни членове – в момента няма почетни членове на ЕМЧП.

Процедура за членство
Желаещите да станат членове трябва да изпратят следните до-

кументи в Секретариата:

Обикновено или асоциирано членство:

♦ мотивационно писмо;

♦ копие на устава;

♦ материали, свързани с дейността на организацията;

♦ отчет за дейността на организацията през последните 2 години 
(максимум 2 страници);

♦ списък на членовете на борда (включително кога са били избрани);

♦ последния публикуван финансов отчет (ако няма такъв, моля, 
посочете защо);

♦ списък на последните публикации (от последните 2 години);

♦ списък на срещите, конференциите, семинарите, събитията (от 
последните 2 години);

♦ последния годишен отчет на дейностите (ако не е наличен, 
моля, обяснете защо);

♦ декларация, че кандидатът се ангажира с Устава на ЕМЧП и 
желае да си сътрудничи с членовете ѝ;

♦ писмено обещание да информира редовно ЕМЧП за дейностите си;



18 19

♦ препоръчително писмо, подписано от трима настоящи редов-
ни членове на ЕМЧП.

Индивидуално членство:

♦ автобиография;

♦ мотивационно писмо;

♦ декларация, че кандидатът се ангажира с Устава на ЕМЧП и 
желае да си сътрудничи с членовете ѝ;

♦ препоръчително писмо, подписано от трима настоящи редов-
ни членове на ЕМЧП.

Документите ще бъдат разгледани на следващата среща на Из-
пълнителния комитет и ще бъдете информирани дали кандидатура-
та е одобрена.

Годишният размер на членския внос е, както следва:

♦ за обикновени членове – 100 евро;

♦ за асоциирани членове – 60 евро;

♦ за индивидуални членове – 30 евро.

Всеки член е длъжен:

♦ да преследва целите на мрежата и да избягва всички действия, 
които биха я дискредитирали или биха ѝ навредили;

♦ да бъде активен поне в една сфера от дейности, описани в устава;

♦ да представя редовно годишен доклад, особено в частта, свър-
зана с дейността на ЕМЧП – за обикновените членове.

Комуникацията между членовете става чрез организиране на ре-
довни срещи, бюлетини, мейлинг листове и чрез интернет страницата.

Данни за контакт:
Euro-Mediterranean Human Rights Network
Vestergade 16, 2nd floor
DK-1456 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 32 64 17 00; Fax: +45 32 64 17 02

www.euromedrights.net
info@euromedrights.net 
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9.
Европейска организация за защита
на човешките права (ЕОЗЧП)

European Association for the Defense
of Human Rights 

Е вропейската организация за защита на човешките права 
(ЕОЗЧП) е партньор на Международната федерация за човешки 

права, като в нея членуват 18 организации, защитаващи човешките 
права в страните от Европейския съюз.

Цели, принципи и приоритети на работа 
ЕОЗЧП се бори за демократична Европа, в която:

♦ жителите притежават реална власт и всеки гражданин е сво-
боден;

♦ има социално равенство;

♦ гражданите се грижат за устойчиво развитие;

♦ няма дискриминация;

♦ международните отговорности се спазват.

ЕОЗЧП разгласява тези ценности и влияе на европейските ин-
ституции (Комисията, Парламента и Съвета).

Структура на вземане на решения 
Организацията се управлява от Изпълнителен комитет, оглавя-

ван от председател.

Членството в  ЕОЗЧП е индивидуално. От интернет страницата 
на организацията се изтегля форма за кандидатстване, която може 
да се изпрати електронно, по факс или чрез обикновена поща, за-
плаща се и едногодишен членски внос.

Членският внос годишно е 25€, но се поощряват и по-големи 
дарения. 

Всеки индивидуален член бива информиран за дейностите на 
ЕОЗЧП и тези на европейските институции, касаещи човешките 
права. 
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Данни за контакт:
European Association for the Defense of Human Rights
Rue de la Caserne 33
1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +32(0)25112100; Fax: +32(0)25113200
www.aedh.eu

10.
Европейски съвет за бегълци 
и изгнаници (ЕСБИ)

European Council on Refugees 
and Exiles

Е вропейският съвет за бегълци и изгнаници (ЕСБИ) е паневропей-
ска мрежа от 80 организации, които помагат на бежанците в 30 

държави, като се борят за хуманна и щедра европейска политика за 
тези, които търсят убежище. Членовете на мрежата са разположени 
както в Европа, така и на други континенти. 

Цели, принципи и приоритети на работа 
ЕСБИ отговаря на европейските политики и на политиките на от-

делните европейски правителства. Чрез активната си политика, за-
стъпничество и изследвания ЕСБИ насърчава нов тип мислене в Ев-
ропа по отношение на бежанците и търсещите убежище в Европа.

Чрез работата в мрежа се затвърждава сътрудничеството между 
организациите в Европа, които помагат на бежанците, като същев-
ременно се повишава и капацитетът на тези НПО.

Структура на вземане на решение 
ЕСБИ се ръководи от избираем Изпълнителен комитет, който 

подпомага и наблюдава дейността на Секретариата. Секретариатът 
получава подкрепа и от стажантите, които обикновено са 5-10 на 
брой и се сменят на всеки 6 месеца. Работата на Секретариата се 
дели на следните сфери: формиране на политики и застъпничество, 
информация и комуникация, вътрешни операции и изграждане на 
капацитет.
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Членство 
В ЕСБИ могат да членуват отделни НПО – организации, които рабо-

тят в Европа и помагат на бежанци и търсещи убежище, както и такива, 
които промоцират хуманни и либерални политики за бежанците, или 
организации, които не са в Европа, но оперират на европейско ниво.

За да станат членове на ЕСБИ, организациите трябва индивиду-
ално да се свържат със Секретариата. 

Предимства, които дава членството в ЕСБИ
Присъединяването към ЕСБИ позволява на организациите да участ-

ват пълноценно в дейността му и да усетят по-бързо резултатите от за-
стъпническата си дейност като ефект от съвместната работа на такава 
голяма мрежа. Членовете могат да участват във форумите на ЕСБИ, в 
срещите, които се провеждат на всеки две години, и в подходящи про-
екти. Членовете също така получават достъп до голям обем от сравни-
телна информация и материали по въпроси на бежанците в Европа.

Организациите, които са част от ЕСБИ, са задължени да си парт-
нират и сътрудничат с другите членове.

Комуникацията между членовете на ЕСБИ се осъществява основ-
но чрез абонамент за електронния новинарски бюлетин на мрежата.

Данни за контакт:
European Council on Refugees and Exiles
Rue Royale 146, 2nd Floor, 1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +32 (0)2 514 5932; Fax: +32 (0)2 514 5922
www.ecre.org          ecre@ecre.org

11.
Европейски миротворчески офис 
за връзка (ЕМОВ) 

European Peacebuilding 
Liasion Office

Е вропейски миротворчески офис за връзка (ЕМОВ) е платформа 
от европейски НПО, мрежи от НПО и анализаторски центрове 

(think tanks), които са активни в сферата на миротворчеството и 
промоцират устойчиви миротворчески практики сред политиците в 
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Европейския съюз. ЕМОВ има 23 членски организации от различни 
европейски страни. 

Цели, принципи и приоритети на работа 
ЕМОВ се застъпва за идеите си, като разработва общи позиции 

по даден въпрос и ги разгласява в европейските институции и дру-
ги органи, които определят политиките. Важна част от дейността на 
организацията са също създаване и разпространяване на анализи, 
доклади, кампании, работа с пресата, медийни промоции, участие 
в семинари и конференции, редовни срещи с представители на ин-
ституциите и с други лица. Общите подходи се постигат чрез консул-
тации с всички членове на ЕМОВ. Ако е необходимо, становищата 
могат да съдържат и малцинствени становища.

Структура на вземане на решения 
Органът, който взема решенията в ЕМОВ, е Генералната асам-

блея, която се събира два пъти годишно. Тя избира и Управляващия 
комитет, както и президента и другите служители, определя страте-
гическите посоки и принципната структура на работните групи.

Общият секретариат доставя директни услуги на членовете на 
мрежата, като функционира като информационен и представителен 
център и промоцира сферите на дейност и експертиза на всичките 
си членове.

Членство 
Кандидатът за членство в ЕМОВ:

♦ се подписва под и разгласява ценностите на ЕМОВ;

♦ добавя своя принос към този на настоящите членове; 

♦ юридически е регистриран в Европа, не е търговско дружест-
во и е формално независим от правителството;

♦ е активен в сферата на миротворчеството и превенцията на 
конфликти;

♦ е свързан с програми или застъпнически дейности по отноше-
ние на Европейския съюз;

♦ има капацитета да участва в работата на ЕМОВ;

♦ има готовност да участва в работни групи, структури, общест-
вени събития на ЕМОВ и да дава обратна информация за тях;
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♦ желае и може да заплаща съгласувания финансов принос за 
текущите разходи на офиса на ЕМОВ в Брюксел.

Кандидатурите за членство могат да се депозират по всяко 
време. Годишно има два крайни срока – през март и през септем-
ври. Управителният съвет ги разглежда и отправя препоръки към 
Генералната асамблея, която решава за приема на отделни НПО или 
мрежи от НПО на базата на критериите, изредени по-горе.

Членският внос се изразява в съгласуван финансов принос.

За членство в ЕМОВ могат да кандидатстват както отделни 
НПО, така и мрежи от НПО.

Членовете на ЕМОВ общуват помежду си основно чрез месе-
чен електронен бюлетин за превенция на конфликти.

Данни за контакт:
European Peacebuilding Liasion Office
Rue Belliard 205, box 12
B-1040 Brussels, Belgium 
Tel.: +32(0)22333737; Fax: +32(0)22333738
www.eplo.org
info@eplo.org

12.

Международна федерация на 
Християнски действия за отмяна 
на мъченията (МФХДОМ)

International Federation 
of Actions by Christians 
for the Abolishion of Torture

М еждународна федерация на Християнски действия за отмяна 
на мъченията (МФХДОМ) се опитва да създаде растяща осъ-

знатост сред църквата и отделните християни за злото на мъченията 
и да ги окуражи да се борят за тяхната отмяна.
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Цели, принципи и приоритети на работа 
МФХДОМ има консултативен статут към Съвета на Европа.

Молитвата е в сърцето на техните дейности, а националните асо-
циации обхващат християни от всички клонове на църквата в общи 
дейности. Християнските асоциации са независими от политически 
партии, правителства или секти.

Те се стремят да дадат своя принос към всички усилия за създа-
ване, разгласяване и прилагане на юридически процедури срещу 
мъченията, както и да подпомогнат обучението за човешките права.

Структура на вземане на решения 
МФХДОМ–Европа се събира три пъти годишно, състои се от 10 

члена и отговаря за проследяването на случаи на мъчения, които 
касаят Европа.

Членство 
В МФХДОМ могат да членуват само национални християнски 

асоциации за отмяна на мъченията, които са приели Устава, общ за 
федерацията. Повече информация за устройството на национални-
те християнски асоциации може да се получи от секретариата на 
международната федерация в Париж.

Комуникацията в рамките на МФХДОМ основно се осъществява 
чрез новинарски бюлетин, който излиза четири пъти годишно, или 
чрез интернет страницата. Абонаментът за бюлетина е платен и е в 
размер на 16 евро годишно. 

Данни за контакт:
International Federation of Actions by Christians 
for the Abolishion of Torture
27, Rue de Maubeuge, 75009 Paris, France 
Tel.: +33(0)142800160
www.fiacat.org
mj.cocher@fiacat.org
Marie-Jo Cocher 
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13.

Защитници на предната 
линия (ЗПЛ) 

Front Line 
Defenders

З ащитници на предната линия (ЗПЛ) е международна фондация 
за защита на закрилниците на човешки права, които поемат риск 

и работят мирно за защита на всяко или всички човешки права, 
записани в Универсалната декларация за човешки права. ЗПЛ от-
говаря на някои от нуждите на закрилниците като защита, работа в 
мрежа, обучение и достъп до международни институции.

Цели, принципи и приоритети на работа 
ЗПЛ мобилизира кампании и лобира от името на закрилниците 

в риск, като при спешни ситуации ЗПЛ може да улесни преместване. 
Организацията извършва проучвания и публикува доклади за ситу-
ацията на човешките права в различни страни. Организацията също 
провежда обучения и издава ресурсни материали.

Структура на вземане на решения 
Върховен орган е Лидерският съвет, а управляващ орган е Упра-

вителният съвет.

ЗПЛ не е членска организация.

Данни за контакт:
Front Line Defenders
Square Marie-Louise 72
1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +32 2 230 9383; Fax: +32 2 230 00 28
www.frontlinedefenders.org
euoffice@frontlinedefenders.org
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14.
Международна мрежа за далит 
солидарност (ММДС) 

International Dalit Solidarity 
Network 

Международна мрежа за далит солидарност (ММДС) е коалиция 
между национални застъпнически групи в Южна Азия и на дру-

ги места, национални мрежи за далит солидарност и международни 
организации за закрила на човешките права. Всички те обединяват 
сили, за да елиминират дискриминацията, основана на касти, на 
работа или на произход в световен мащаб. Далит означава „недо-
сегаем“, но е термин, избран от самите тези хора.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Целите на ММДС са:

♦ да осигури международно признание за далит човешки права  
и да подпомогне борбата срещу всякаква дискриминация, основана 
на касти, произход или професия;

♦ да повлиява правителства в налагането на такива антидискри-
минационни мерки и да следи за тяхното изпълнение;

♦ да подпомогне за намесата на права на далитите в междуна-
роден план, вкл. в Европейския парламент, ООН, Международната 
организация по труда и др.;

♦ да създаде и поддържа ресурсна база и форум, които улесня-
ват и усилват солидарността и имат същевременно представителни 
функции пред световните правозащитни и финансови организации.

Структура на вземане на решения 
Управляващите органи на ММДС са Съветът, Изпълнителната 

група и Секретариатът. Съветът и Изпълнителната група не полу-
чават възнаграждение за дейността си.
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Членство 
Членовете на ММДС са няколко категории:

♦ членове: национални кампании и федерации в страни, в които 
има касти, и мрежи/платформи за далит солидарност от други стра-
ни; те трябва реално да представляват хората;

♦ международни асоциирани членове: международни неправи-
телствени, религиозни или правозащитни организации;

♦ национални асоциирани членове: национални организации 
или членове на платформи и мрежи, които искат да са свързани с 
ММДС;

♦ абонати: всички, които искат да получават информация за 
ММДС; трябва да са предложени от член на Съвета; поощряват се да 
плащат годишен членски внос; могат да бъдат съветници на работ-
ните групи.

 Отговорности на членовете 
Членовете трябва: 

1) да възприемат целите на ММДС; 

2) да осигурят членове за работните групи; 

3) да спонсорират представителите на срещите на Съвета; 

4) да спомагат за изпълнението на плановете; 

5) да помагат при фондонабирането; 

6) и всичко друго, определено от Съвета.

Всички членове трябва да поддържат интересите на коалицията 
и да не я дискредитират по никакъв начин.

Данни за контакт:
International Dalit Solidarity Network
Nørrebrogade 66C, 1.sal 
DK-2200 Copenhagen N, Denmark 
Tel.: +45 35 24 50 80; Fax: +45 35 36 88 78
www.idsn.org
rn@idsn.org
Rikke Nöhrlind, Co-ordinator
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15.
Международен център 
за справедливост при преход (МЦСП)

International Centre for Transitional 
Justice

Международен център за справедливост при преход (МЦСП) по-
мага на държавите, които търсят отговорност за отминали ма-

сови зверства и нарушаване на човешките права. Центърът работи 
в 28 държави по света – в общества, които сега излизат от въоръжен 
конфликт, и в общества с утвърдена демокрация, в които има нераз-
решени проблеми  от миналото.

Цели, принципи и приоритети на работа
Идеята за справедливостта при преход се основава на фунда-

менталната вяра в човешките права и се обляга на международното 
законодателство и хуманитарните закони, като изисква държавите 
да наложат запор, да проучват, наказват, поправят и предотвратяват 
злоупотреби. Постоянен фокус остават правата и нуждите на жерт-
вите и техните семейства.

Структура на вземане на решения 
Централният офис на организацията се намира в Ню Йорк, като 

има офиси още и в Кейптаун, Богота, Брюксел, Женева, Джакарта, 
Киншаса и Монровия.

МЦСП не е членска организация.

Данни за контакт:
International Centre for Transitional Justice
11 Bischoffsheim Boulevard, 8th floor, 1000 Brussels, Belgium 
Tel.: +322 227 6140; Fax: +322 227 6148
www.ictj.org
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16.
Международната федерация
Terre des Hommes (МФТН)

Federation Terre 
des Hommes

М еждународната федерация Terre des Hommes (МФТН) е мрежа 
от 11 национални детски правозащитни организации, които 

работят за правата на всяко дете и подкрепят социалното развитие 
без расови, религиозни, политически, културни или базирани на 
пола дискриминации.

Международната федерация осигурява координацията между 
националните организации и ги представлява на международно и 
европейско ниво. МФТН има консултативен статус в ООН, Междуна-
родната организация по труда, Съвета на Европа и UNICEF.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Мисията на всички Terre des Hommes организации е да осигурят 

активна подкрепа на децата, без никаква дискриминация. Така орга-
низациите създават и изпълняват проекти, чиято цел е да подобрят 
условията на живот на непривилегировани деца в тяхната естестве-
на среда (семейства и общности). Конвенцията за правата на децата 
е естествената рамка, която управлява дейностите на  Terre des Ho-
mmes организациите.

Структура на вземане на решения 
Генералната асамблея, която се състои от всички организации 

членове, е върховният орган на МФТН. Тя се събира веднъж годишно, 
избира Изпълнителния комитет и определя посоките на развитие.

Изпълнителният комитет отговаря за изпълнението на реше-
нията на Генералната асамблея и за контрола над международния 
секретариат, който има два офиса – в Женева и в Брюксел.

Членство 
МФТН няма членска маса, тя  обединява автономни организа-

ции, които работят заедно, за да постигнат общи цели съгласно 
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общите ценности и принципи. МФТН е „фамилна мрежа“ от членове, 
които споделят едно и също име, използват сходни методи на рабо-
та и си сътрудничат, когато и ако това би спомогнало за постигане 
на целите им.

Данни за контакт: 
International Federation Terre des Hommes  
31 chemin Franck Thomas CH-1223 
Cologny/Geneva, Switzerland 
Tel.: +41 22 736 33 72; Fax: +41 22 736 15 10
www.terredeshommes.org
info@terredeshommes.org

17.
Хюмън Райтс Уотч (ХРУ)

Human Rights Watch

Хюмън Райтс Уотч (ХРУ) е създадена през 1978 г. като Helsinki Wa-
tch с цел наблюдение на страните от социалистическия блок по 

повод на съблюдаването на Споразумението от Хелзинки от тяхна 
страна. Организацията следи за спазването на човешките права в 
над 70 страни по света. Изследователи на ХРУ провеждат разследва-
не и документират нарушения на правата на човека във всички части 
на света и използват резултатите при застъпническите си кампании.

Цели, принципи и приоритети на работа 
ХРУ вярва, че международните стандарти за спазване на човеш-

ките права са приложими еднакво за всеки човек и че последова-
телната бдителност и навременният протест могат да предотвратят 
повторението на трагедиите от ХХ в.

ХРУ се гордее с безпристрастността и точността на докладите 
си. За да осигури независимостта си, организацията не приема фи-
нансиране от правителства или правителствени агенции, а разчита 
изцяло на дарения от частни фондации или индивиди. 

По принцип дейността на ХРУ е свързана с работа по нарушаване на 
правата на хора, лишени от свобода, но работи и по нарушения, свърза-
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ни с дискриминация, цензура и други ограничения, наложени в дадено 
общество, демокрация и законодателство, както и по широк спектър 
проблеми, свързани с незачитане на човешките права в конфликтни 
зони. ХРУ се гордее с разширяващия се спектър на категории жертви 
на нарушаване на човешките права, които могат да потърсят помощ от 
движението. От 80-те години на ХХ в. ХРУ започва работа по специални 
програми за защита правата на жени, деца, работници, хора, лишени от 
свобода на общо основание, бежанци, емигранти, академични работни-
ци, хомосексуални мъже и жени, хора, които живеят с ХИВ/СПИН.

Структура на вземане на решения
Борд на директорите задава стратегическите посоки, а поотделно 

всеки програмен директор е отговорен за различна сфера. 

Членство 
Членството в ХРУ е индивидуално чрез годишно дарение в раз-

мер на 50 USD.

Данни за контакт:
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor, NY 10118-3299 New York, USA 
Tel.: (+1 212) 290-4700; Fax: (+1 212) 736-1300 
www.hrw.org
hrwnyc@hrw.org

18.

Международна лесбо- и 
гей асоциация – Европа (МЛГА)

International Lesbian 
and Gay Association

Международната лесбо- и гей асоциация – Европа (МЛГА), е НПО, 
която представлява своите членове (предимно организации на 

хомосексуални, бисексуални и транссексуални хора) на европейско 
ниво. Тя има повече от 200 члена от 40 страни в цяла Европа.
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Първоначално МЛГА–Европа работи изцяло с доброволци. През 
2001 г. потенциалната роля на организацията за принос в реали-
зирането на антидискриминационната политика на ЕС (основана 
на чл. 13 от Договора от Амстердам) е призната чрез финансиране 
на дейността ѝ. Това дава възможност на МЛГА–Европа да отвори 
офис в Брюксел с постоянен състав и да реализира обширна про-
грамна дейност, свързана с дискриминация по отношение на сек-
суалната ориентация в страните членки и кандидатки за членство 
в ЕС. Допълнително финансиране от Sigrid Rausing Trust позволява 
на МЛГА–Европа да разшири дейността си, обхващайки страните от 
Източна Европа, както и проблеми, свързани с транссексуалността. 

Цели, принципи и приоритети на работа 
Основните приоритети на МЛГА–Европа са да служи като платфор-

ма за защита на правата на хора, които са дискриминирани на основа-
ние своята сексуална ориентация и полова идентичност; да защитава 
правото на равенство и свобода от дискриминация чрез лобиране 
и застъпничество и чрез обучения и информация за европейските 
институции, медии и гражданско общество; да развие капацитета на 
европейски правозащитни организации, които се борят срещу дис-
криминация, основана на сексуална ориентация или полова идентич-
ност, чрез включването им в застъпнически кампании и мрежи; да 
осъществява обмен на добри практики, разпространение на инфор-
мация и програми за изграждане на капацитета на тези НПО.

Структура на вземане на решения 
МЛГА–Европа се ръководи от Борд на директорите/УС, избран 

от членовете ѝ на ежегодна конференция. Бордът заедно с членове-
те отговаря за основните политики и стратегическото ръководство 
на организацията. Ежедневната дейност се управлява от изпълни-
телния директор, програмния директор и постоянния екип. 

Най-важният орган на МЛГА–Европа е Европейският регионален 
конгрес, който определя политиката на МЛГА–Европа в рамките на 
нейната конституция. Конгресът е съставен от делегации от орга-
низациите, пълноправни членове. Решенията на конгреса се вземат 
само от пленума на конгреса, когато е възможно, посредством 
консенсус. При гласуване решения се вземат на база мнозинство 
гласове „за“ и „против“ с изключение на случаите, касаещи промяна 
на конституцията.
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Изпълнителният съвет на МЛГА–Европа е основният ръководен 
орган. Членовете му се избират всяка година на ежегодния конгрес 
и са представители на организации членки. Изпълнителният съвет 
има 10 членове от организации, пълноправни членки, от които поне 
4-ма са мъже и поне 4 са жени.

Членство 
Членството в МЛГА–Европа се разделя на 3 категории. Органи-

зация може да стане пълноправен член, ако представлява хомосек-
суални, бисексуални или транссексуални хора и подкрепя целите на 
МЛГА–Европа. Пълноправно членство могат да получат и организа-
ции, които отговарят на горните критерии, но са част от по-голяма 
организация. Организация може да стане асоцииран член, ако под-
крепя целите на МЛГА–Европа. Отделни хора също могат да станат 
асоциирани членове, ако подкрепят целите на МЛГА–Европа.

Всеки кандидат за членство в която и да е категория трябва: 

а) да кандидатства писмено в административния офис на МЛГА–
Европа; 

б) да потвърди писмено подкрепата си за реализиране на цели-
те на МЛГА–Европа; 

в) ако кандидатът е организация, която иска пълно или асоци-
ирано членство, тя трябва да представи описание на целите и съ-
става си.

Кандидатури, които отговарят на критериите и целите, заложени 
в конституцията на МЛГА–Европа, се приемат от Изпълнителния съ-
вет и подлежат на вземане на решение от Международния конгрес.

Данни за контакт:
International Lesbian and Gay Association
Rue de la Charité 17 
B-1210 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 609 54 10; Fax: +32 2 609 54 19
www.ilga-europe.org
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19.

Международен съвет за рехабилитация 
на жертвите на изтезания (МСРЖИ)

International Rehabilitation Council 
for Torture Victims

М еждународният съвет за рехабилитация на жертвите на из-
тезания (МСРЖИ) е независима международна здравна про-

фесионална организация, която подкрепя и популяризира реха-
билитацията на жертви на изтезание и работи за предотвратяване 
използването на изтезания в целия свят. Базиран в Дания, центърът 
работи в сътрудничество със 136 организации членки, които включ-
ват рехабилитационни центрове и програми по целия свят. МСРЖИ 
работи в партньорство с правителства, организации за защита на 
човешките права, професионални здравни и междуправителствени 
организации.

Цели, принципи и приоритети на работа 
МСРЖИ се стреми към създаването на свят, който оценява и 

приема споделената отговорност за ликвидиране на изтезанията. 
Организацията работи за популяризиране на знанието, че жертвите 
на изтезания имат нужда от рехабилитация; подкрепя и популяри-
зира създаването на рехабилитационни центрове в различни точки 
на света; стреми се към превенция на използването на изтезания и 
прекратяване на практиката за безнаказаност; документира влия-
нието и последствията от използване на изтезания; пропагандира 
повишаване на средствата, отделяни за рехабилитационни центро-
ве и програми в целия свят.

Структура на вземане на решения 
МСРЖИ има 4 органа. Общото събрание заседава веднъж на 3 

години и включва всички 136 члена: рехабилитационни центрове и 
програми в 72 държави; то избира Съвета.

Съветът има до 30 членове – 27 представители на рехабилита-
ционни центрове и програми и 3-ма независими експерти. Съветът 
е основният орган, който определя политиката и стандартите на 
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МСРЖИ и включва седмината членове на Изпълнителния комитет, 
които са членове на Съвета.

Изпълнителният комитет наблюдава изпълнението на политиката 
на МСРЖИ от Генералния секретариат, взема решения по отношение 
на тази политика, следи финансовите операции на МСРЖИ, одобря-
ва и предлага независими експерти за членство в Съвета, назначава 
главния секретар и други на изпълнителни ръководни позиции.

Генералният секретариат е базиран в Копенхаген и е опера-
тивното тяло на МСРЖИ, което отговаря за управлението и изпъл-
нението на политиката и програмите. Само представителите на 
рехабилитационни центрове и програми имат право на глас в ОС. 
Акредитирани индивидуални експерти нямат право на глас. Изпъл-
нителният комитет на Съвета може да внася поправки в устава с две 
трети мнозинство.

Членство 
Критериите за акредитиране за членство в ОС на МСРЖИ са раз-

делени на 2 категории:

А) Представители на центрове и програми:

♦ юридически статут – независими НПО, които не са под контрола 
на правителство или правителствена агенция, а работят или са асо-
циирани с организации, работещи в сферата на рехабилитацията на 
жертви на изтезание. Основните дейности са свързани с предоставя-
не на здравни грижи и застъпничество за клиенти, които са предимно 
жертви на изтезание;

♦ осъществявали са дейност поне 3 години, имат екип, в който 
работят поне 3-ма здравни специалисти най-малкото на половин 
работен ден, и имат финансиране, което възлиза на поне 10 000 USD 
годишно;

♦ периодът на акредитация продължава, докато центърът, про-
грамата или индивидуалният експерт отговарят на критериите. 
Продължаването на акредитацията на центрове и програми зависи 
от предоставянето на годишен доклад за дейността и годишен фи-
нансов отчет (подписани и одитирани).

Б) Индивидуални експерти:

♦ лекари и други здравни специалисти или хора със специали-
зирани познания за същността и лечението на последствията от из-
тезание, превенция на използването на изтезания или специалисти с 
експертиза в сфера, отговаряща на работата на МСРЖИ;
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♦ кандидатурата на номинирания специалист е представена от 
международна организация, той е препоръчан от Генералния сек-
ретариат и одобрен от Изпълнителния комитет.

Процедура за членство
Всеки независим център или програма с нестопанска цел, който 

работи в сферата на рехабилитацията и превенцията на използване-
то на изтезания, може да стане член на глобалната мрежа на МСРЖИ, 
ако отговаря на критериите за членство.

Кандидатурата за регистрация трябва да бъде получена в Глав-
ния секретариат поне 90 дни преди гласуването на ОС.  Номинаци-
ята трябва да включва информация за мястото на регистрация на 
централния офис, ако става въпрос за център или програма, и до-
казателство за постоянно местожителство, ако се отнася за индивид. 
Броят на акредитираните регистрации на отделни личности или не-
зависими експерти не може да надвишава 25.

Членството дава следните преимущества:

♦ достъп до съвременна информация, знания в областта, споде-
ляне на опит и сътрудничество с колеги от целия свят;

♦ участие в научни конференции и обучения;

♦ намиране на партньори за проекти;

♦ подкрепа от Секретариата на МСРЖИ за включване в кампа-
нии; 

♦ участие в ОС и възможност за членство в Съвета и Изпълнител-
ния комитет;

♦ достъп до информация само за членове, включваща: база 
данни с източници на финансиране; информация за предстоящи съ-
бития; известяване за отворени процедури за финансиране; техни-
ческа помощ при свързване с донорски организации.

Данни за контакт:
International Rehabilitation Council for Torture Victims
Borgergade 13, P.O. Box 9049
DK-1022 Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 33 76 06 00; Fax: +45 33 76 05 00
www.irct.org          irct@irct.org 
Mr Sune Segal, Head of Communications Unit, sse@irct.org
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20.
Международен комитет 
за спасяване (МКС)

International Rescue 
Committee

Международен комитет за спасяване (МКС) е световна мрежа от 
специалисти, които предоставят хуманитарна помощ, меди-

цинско обслужване и образование, активисти и доброволци, които 
помагат още в началната фаза на бедствия и кризи. Работейки за-
едно, те осигуряват достъп до сигурност, убежище и устойчива про-
мяна за милиони хора.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Основана през 1933 г., МКС работи в 25 страни и е световен 

лидер в предоставянето на хуманитарна помощ, рехабилитация, 
защита на човешките права, развитие, услуги за преселване и за-
стъпничество за жертвите на насилие. Централните офиси на МКС 
се намират в Ню Йорк, Вашингтон, Лондон, Брюксел и Женева.

Структура на вземане на решения 
МКС се ръководи от Борд на директорите, съставен от неплате-

ни доброволци. Допълнително надзирателите на МКС предоставят 
съвети за политиките, застъпничеството, фондонабирането и връз-
ките с обществеността.

Данни за контакт:
International Rescue Committee
122 East 42nd Street
NY 10168-1289 New York, USA
Tel.: (212) 551-3000; Fax: (212) 551-3179
www.theIRC.org
Edward Bligh, Vice President Communications
edward.bligh@theIRC.org
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21.
Международна служба за човешките 
права (МСЧП)

International Service for Human 
Rights

М еждународна служба за човешките права (МСЧП) е междуна-
родна неправителствена организация, регистрирана съглас-

но законодателството на Швейцария и подпомагаща защитници на 
човешките права. Основана е през 1984 г. от членове на няколко 
НПО в Женева, за да подпомогне осигуряването на достъп до меж-
дународната система за защита на правата на човека, което е глав-
ната ѝ роля и до днес.

МСЧП се финансира от държавни агенции, фондации и НПО, кои-
то работят в сферата на човешките права, както и чрез абонамент за 
свои публикации и членски внос. Въпреки това МСЧП е независима 
по отношение на определяне на своята политика и изпълнение на 
програмите си.

МСЧП не е член на HRDN.

Цели, принципи и приоритети на работа 
МСЧП е организация, която предоставя услуги в подкрепа и 

улеснение на работата на други организации и различни регионал-
ни правозащитни системи, като работи на международно, регионал-
но и национално ниво.

Освен анализи и доклади за развитието на системата за защита на 
човешките права МСЧП предоставя и практическа информация и ре-
сурси. Основната публикация е Монитор на човешките права – годи-
шен преглед на процесите в системата за защита на човешките права.

От 1987 г. насам МСЧП провежда ежегоден обучителен курс 
„Международно законодателство и застъпничество за човешките 
права“. 

МСЧП играе важна роля при координиране и кампании за застъп-
ничество, като основната цел е да се подкрепят и развият сътрудни-
чеството и координацията между НПО на международно ниво. МСЧП 
поддържа Офис на защитниците на човешките права, който работи в 
подкрепа на активни и устойчиви мрежи от правозащитници.
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Структура на вземане на решения 
Ежедневната дейност на МСЧП се ръководи от Секретариат. 

Бордът/УС, избран от Общото събрание, заседава поне 2 пъти го-
дишно, определя политиката и наблюдава работата на Секретариа-
та. Бордът, както и активно действащ Консултативен съвет се изби-
рат от Общото събрание на международната асоциация. 

Работата на Борда се подпомага от 25-има експерти, членове 
на Консултативния съвет. Той съветва Борда и Секретариата при 
определяне на политики и при програмната и проектната работа. 
Членове на Консултативния съвет провеждат и обучения и курсове, 
организирани от МСЧП.

МСЧП не е членска организация.  

МСЧП публикува три пъти в годината бюлетин за своите дейнос-
ти и инициативи. Целта на бюлетина е да информира заинтересова-
ните от работата на МСЧП страни и други хора или организации за 
последните развития в работата на МСЧП.

Данни за контакт:
International Service for Human Rights
Main Office
Rue Varembé 1, P.O. Box 16
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.: (+41) 22 919 71 00; Fax: (+41) 22 919 71 25
www.ishr.ch 
Chris Sidoti, Director, c.sidoti@ishr.ch

22.
Международно общество за човешки 
права (МОЧП)

International Society for Human 
Rights (ISHR)

М еждународното общество за човешки права (МОЧП) е членска 
организация с около 30 000 членове в 26 страни по целия свят. 

Към настоящия момент МОЧП има 26 секции, 4 национални групи и 
3 регионални комитета. 
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Международният секретариат на МОЧП е разположен във 
Франкфурт на Майн и само централният офис има платени служи-
тели. Всички останали членове работят на доброволни начала, като 
се организират в работни групи (обединяващи членове от едно на-
селено място) или комитети (обединяващи членове, които работят 
по определена тематика).

МОЧП е нестопанска организация, независима от политически 
партии, правителства или религиозни групи. Обществото работи 
съобразно философията, че осъществяването на човешките права, 
както и подобряването на социалните условия не могат да се по-
стигнат със сила. МОЧП е било създадено да подкрепя хората, които 
споделят този принцип, и впоследствие предявяват правата си по 
ненасилствен начин.

МОЧП не е член на HRDN.

Цели, принципи и приоритети на работа
Международното общество за човешки права има статут на наблю-

дател в Европейския съвет в Брюксел и в Икономическия и социалния 
съвет на ООН. МОЧП се финансира главно от членски внос и частни 
дарения и работи най-вече с различни правозащитни организации. 

Отделните секции избират сами темите, по които работят. Дей-
ността им покрива широк спектър проблеми, като свобода на слово-
то, изказване на собствено мнение, на асоцииране, религиозно са-
моопределяне, отмяна на варварски практики за наказание, както и 
права на жените. Изграждането на гражданско общество в страните 
от Източна Европа е общ проект, по който работят всички секции.

Основни сфери на действие на МОЧП са: 

1) подкрепа за лицата, които са преследвани, затворени или дис-
криминирани заради техните религиозни или политически убеждения; 

2) PR по въпроси на човешките права; 

3) образование по човешки права за хора, живеещи в държави, 
които в момента осъществяват преход към демокрация; 

4) хуманитарна помощ. 

Структура на вземане на решения
МОЧП се управлява от два основни органа. Първият е  Между-

народният съвет на МОЧП, който е асамблея на всички членове на 
Международния борд и представители на всички секции и нацио-
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нални групи. Международният съвет избира втория основен орган 
– Международния борд към МОЧП, одобрява дейността на секциите, 
разрешава приемането на нови национални групи. Международни-
ят съвет също така решава въпросите за дейностите и финансите на 
обществото по препоръки на Международния борд. Членове на по-
следния са президентът, ковчежникът, вицепрезидентите. Бордът се 
събира веднъж годишно и взема решения за дейностите, подготвя 
препоръки за и координира международните дейности, дискутира 
финансови и всякакви други важни въпроси. Членовете на борда се 
избират на всеки 4 години.

Оперативните решения се вземат от президента, който е и 
председател на срещите на Международния съвет. Президентът на-
блюдава и работата на главния секретар. Преди да вземе решение 
от изключително значение за МОЧП, президентът трябва да се кон-
султира с борда.

Членство
Индивидуално членство чрез националната секция е възможно 

за всеки, който се интересува от човешки права, стига да е поне на 18 
години, да се  придържа към ценностите на свободата и демокрацията 
и да не принадлежи към екстремистка организация. 

Превръщането на национална група в национална секция е въз-
можно след успешно (по преценка на Международния съвет) дву-
годишно функциониране като група. Регистрирането на национална 
организация като национална група към МОЧП става отново по пре-
ценка на Международния съвет.

Стъпки за създаване на национална МОЧП секция или гру-
па:

1. Създайте група от няколко човека, интересуващи се от човеш-
ки права.

2. Подгответе и изпратете до Международния секретариат на 
МОЧП данни за контакт:

♦ име на групата;

♦ основното лице за контакти;

♦ работни адрес, телефон, факс, e-mail;

♦ устав (подобен на този на МОЧП, но адаптиран, ако се налага);

♦ годишен отчет на дейностите (краен срок 30 септември);

♦ списък на членовете на борда.
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3. Международният секретариат представя тези документи на 
годишното заседание на Международния съвет, по възможност в 
присъствието на ваш представител. След обсъждане и зададени въ-
проси Съветът гласува дали да приеме новата национална група. В 
случай на отказ може да кандидатствате отново следващата година. 

4. След успешно опериране поне 2 години националната група 
може да кандидатства за статут на национална секция. През този 
период групата трябва да изпраща на Международния секретариат 
ежегодно:

♦ име на групата;

♦ основното лице за контакти;

♦ работни адрес, телефон, факс, e-mail;  

♦ устав (подобен на този на МОЧП, но адаптиран, ако се налага);

♦ годишен отчет на дейностите (краен срок 30 септември);

♦ списък на членовете на борда;

♦ официалната регистрация като национална група.

5. Международният секретариат представя тези документи на 
годишното заседание на Международния съвет, по възможност в при-
съствието на ваш представител. След обсъждане и зададени въпроси 
Съветът гласува дали да приеме новата национална секция. В случай 
на отказ групата може да кандидатства отново следващата година. 

Членството в МОЧП се получава чрез националната секция и от-
делянето от нея прекратява членството в Обществото. Заплащането на 
членски внос е задължение на съответната национална секция.

Размерът на членския внос се определя от управляващия орган 
на МОЧП. МОЧП може да издава разходно оправдателни докумен-
ти за отчитане на разходи. Данъчните власти в Германия третират 
членския внос като дарение.

В страните, в които няма национална секция, членство може 
да се придобие чрез Международния секретариат (индивидуално 
членство), ако МОЧП група или секция не може да се учредят по по-
литически причини. Индивидуалните членове автоматично стават 
членове на националните формации, щом последните бъдат създа-
дени в съгласие с местните закони.

И националните групи, и националните секции са представители 
на МОЧП в своите държави. Представители и на двете могат активно 
да участват в заседанието на Международния съвет. Да гласуват могат 
обаче само представители на националите секции.
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Очакванията към членовете на МОЧП са: 

♦ спазване и разпространение на мисията и целите на МОЧП; 
внасяне на членски внос; 

♦ националните секции да изпращат делегати на годишните сре-
щи на Общото събрание.

Президентът представлява МОЧП и е отговорен за взаимоотно-
шенията с международни организации. 

Данни за контакт:
International Society for Human Rights
International Secretariat
Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main, Germany 
Tel.: +49-(0)69-420 108-0; Fax: +49-(0)69-420 108-33
www.ishr.org          info@ishr.org
Alexander Freiherr von Bischofshausen, President 

23.
Международна асоциация „Ла Страда“

La Strada International

Международна асоциация „Ла Страда“ е мрежа от 9 независими 
правозащитни НПО от Беларус, Босна и Херцеговина, България, 

Чехия, Македония, Молдова, Холандия, Полша и Украйна.

Международна асоциация „Ла Страда“ е секретариат на мрежа-
та, чиято дейност е фокусирана към международна съвместна рабо-
та, лобиране и връзки с обществеността от името на организациите 
членки, определяне на обща политика и план за действие и хармо-
низирани застъпнически програми. Международна асоциация „Ла 
Страда“ работи за разширяване на връзките с местни и междуна-
родни организации, правителства, европейските институции и ООН. 
Секретариатът подкрепя изграждането на капацитета на членовете 
и предоставя форум за НПО, които работят по проблеми, свързани с 
трафика на хора. Той отговаря за международния архив и интернет 
страницата на Международна асоциация „Ла Страда“.
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Цели, принципи и приоритети на работа 
Асоциацията работи за превенция на трафика на хора с фокус 

върху жени в Централна и Източна Европа. Основната цел е да се по-
добри положението на жените и да се подкрепи реализирането на 
техните човешки права, включително правото на миграция и работа 
в чужбина, както и защита от насилие.

Структура на вземане на решения 
Всички организации – членки на Международна асоциация „Ла 

Страда“, са регистрирани като независими НПО и работят с целевата 
общност. Те са обединени в Общо събрание –  органа, който взема 
решения за мрежата, определя политиката и стратегията и избира 
членовете на Борда. Бордът наблюдава работата на Международния 
секретариат.

Членство 
Нови НПО могат да се присъединят към мрежата, стига да отго-

варят на необходимите критерии:

Критерии за асоциирано членство:

♦ регистрация като независима НПО на национално ниво;

♦ (основна) активност в сферата на антитрафика – в рамките ми-
нимум на две години;  

♦ признаване на устава на „Ла Страда“ и следване на Правилника ѝ;

♦ активно участие в дейностите на Международна асоциация 
„Ла Страда“ и посещаване на срещите и събитията, организирани 
от нея; 

♦ осигуряване на принос и подкрепа на „Ла Страда“ и на нейните 
членове;

♦ желание да допринася за бъдещото развитие на асоциацията;

♦ финансова отговорност/финансов принос в общите проекти и 
осигуряване на достъп до вътрешна информация;

♦ желание и капацитет и за бъдещо сътрудничество/
партньорство с „Ла Страда“. 

Критерии за членство:

♦ асоциирано членство за 2 години; позитивна оценка на това 
членство;
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♦ съобразяване с Правилника на „Ла Страда“;

♦ съобразяване с Устава и разпоредбите на „Ла Страда“.

При разглеждането на кандидатурите Международната асоциа-
ция „Ла Страда“ взема предвид и местонахождението на кандидата 
– стремежът е в една държава да има един член на „Ла Страда“.

Членски внос не се изисква.

Първата стъпка за всяка нова организация е да приключи 
успешно съвместен проект с някой от съществуващите членове на 
мрежата. След това се кандидатства за асоциирано членство съглас-
но критериите по-горе. 

Данни за контакт:
La Strada International
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0) 20 688 1414; Fax: + 31 (0) 20 688 1013 
www.lastradainternational.org 
info@lastradainternational.org

24.

Международна група за права на 
малцинствата (МГПМ)

Minority Rights Group 
International

Международна група за права на малцинствата (МГПМ) е благотво-
рителна организация, регистрирана във Великобритания, която 

организира кампании заедно със 130 партньорски организации от 60 
страни, за да може гласовете на неоправдани малцинства и коренно 
население, които най-често са сред най-бедните групи, да бъдат чути. 

Цели, принципи и приоритети на работа
МГПМ е водеща международна правозащитна организация, ко-

ято работи за гарантиране на правата на етнически, религиозни и 
лингвистични малцинства и коренно население по света.
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МГПМ предоставя обучение на малцинствени общности и така 
им дава възможност да заявят своето място в обществото. МГПМ ло-
бира правителствени структури и ООН заедно и от името на малцин-
ства и публикува доклади, както и реализира програми за подпо-
магане на юридически казуси, като помага за защита на правата на 
малцинствени групи съгласно международното законодателство.

Структура на вземане на решения 
МГПМ е международна НПО, управлявана от Международен съ-

вет, който заседава 2 пъти годишно. МГПМ има статут на консултант 
в Съвета за икономически и социални въпроси на ООН и статут на 
наблюдател в Африканската комисия за правата на човека.

МГПМ не е членска организация.

Данни за контакт:
Minority Rights Group International
54 Commercial Street
E1 6LT London, UK
Tel.: +44 (0)20 7422 4200; Fax: +44 (0)20 7422 4201 
www.minorityrights.org 
minority.rights@mrgmail.org

25.
Институт „Отворено общество“ – 
Брюксел

Open Society Institute – 
Brussels

Двата основни офиса на Институт „Отворено общество“ (ИОО) 
в Ню Йорк и в Брюксел предоставят подкрепа на фондациите 

„Сорос“, които са независими институции, създадени в конкретни 
държави и региони. Институт „Отворено общество“ – Брюксел, е 
представителен офис на ИОО и мрежата на фондации „Сорос“, който 
работи с ЕС и западноевропейски партньори.

ИОО–Брюксел се застъпва пред институциите на ЕС по въпроси, 
свързани с работата на фондации и програми „Сорос“. Той работи и 
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като ресурсен център, подпомагащ сътрудничество в мрежата  и с 
различни европейски институции, други междуправителствени ор-
ганизации, двустранни донори и НПО.

Цели, принципи и приоритети на работа 
ИОО–Брюксел се стреми да повлияе на европейските политики 

въз основа на виждането, че ценностите на отвореното общество 
(прозрачност, спазване на закона, човешките права и основни човеш-
ки свободи и демократични принципи) лежат в основата на работата 
на ЕС като определяща политика и финансираща организация както 
на територията на ЕС, така и извън него.

ИОО–Брюксел е основан през 1997 г. и има екип от 6 човека.

ИОО–Брюксел не е членска организация.

Данни за контакт:
Open Society Institute – Brussels
6 Place Stéphanie
1050 Brussels, Belgium
Tel.: +32-2-505-4646; Fax: +32-2-502-4646 
www.soros.org
osi-brussels@osi-eu.org

26.
Партньори за демократична 
промяна (ПДП)

Partners For Democratic 
Change

Партньори за демократична промяна (ПДП) е международна асо-
циация на 15 независими НПО. От 1989 г. ПДП работи за устойчи-

вост на местния капацитет за изграждане на гражданско общество и 
култура, за предотвратяване и управление на конфликти. Организаци-
ята е работила в над 50 страни на петте континента и има 15 центъра.

Първоначално ПДП реализира своята мисия чрез разработване 
на програми в университети в Централна и Източна Европа. През 
1993 г. ПДП разширява дейността си, като основава местни НПО под 



48 49

името Центрове за промяна и управление на конфликти в България, 
Чехия, Унгария, Полша и Словакия. Тези центрове се ръководят от 
местни лица и работят с хора от различни професии, предоставят 
обучения за ефективна комуникация, водене на преговори и меди-
ация. В началото на 1997 г. ПДП започва да работи за легитимиране 
на медиацията като част от правосъдната система.

Цели, принципи и приоритети на работа 
През последното десетилетие ПДП работи по следните приоритети:

♦ Развитие и засилване на капацитета на институции – подобря-
ване на уменията на съществуващи и създаване на нови институции, 
които отговарят на разнообразието от нужди за управление на про-
мяната и конфликти.

♦ Обучения и изследвания – за институции и отделни хора по 
теми за управление на конфликта, организационно развитие.

♦ Изграждане на консенсус и разрешаване на конфликти – под-
помагане на местни общности за разрешаване на конфликти посред-
ством процеси за управление на конфликта и разработване на услуги 
за разрешаване на конфликтни ситуации вътре в самата общност.

♦ Обществена политика – интегриране на управлението на про-
мяна и конфликти в новозараждащите се правосъдни системи.

♦ Разработване на учебни програми – разработване на про-
грами за управление на промяната и обучение на университети и 
училища за разработване на собствени материали.

Структура на вземане на решения 
Членовете на мрежата формират асоциация ПДП–Интернешъ-

нъл през 2006 г., регистрирана съгласно белгийското законодател-
ство, като се ангажират да споделят помежду си, както и с други НПО 
знанията и уменията си за социална промяна. 

Данни за контакт:
Partners for Democratic Change
2121 K Street, NW, Suite 700 
DC 20037 USA, Washington DC
Tel.: 202-942-2166; Fax: 202-785-5886 
www.partnersglobal.org          partners@partnersglobal.org
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27.

Международни бригади 
за мир (МБМ)

Peace Brigades International – 
European Office

Международни бригади за мир (МБМ) е международна НПО, която 
работи за ненасилие и защита на човешките права от 1981 г. 

Работата на МБМ се основава на принципите на безпристрастност и 
ненамеса в делата на организацията, която бива придружавана. 

През 2006 г. МБМ има около 65 доброволци от 25 страни, които 
работят в Индонезия, Мексико, Гватемала, Колумбия и Непал с под-
крепата на международна структура от 15 групи в 15 страни.

 
Цели, принципи и приоритети на работа 
Основният фокус на работата е осигуряване на международно 

придружаване – техника, пилотирана от МБМ, за защита на хора, 
които работят за реализиране на човешките права и са застрашени 
от насилие заради работата си. Досега МБМ е защитила живота на 
стотици активисти в 9 страни, като това им е дало възможност да 
продължат работата си. 

Освен придружаване с цел защита МБМ работи с местни парт-
ньори по Програма „Обучение за мир“, която се стреми да засили 
капацитета на местното общество да разрешава конфликти без 
насилие. Програмата включва обучения по трансформиране на 
конфликти.

Структура на вземане на решения 
Международният секретариат се състои от Международен съвет, 

Изпълнителен комитет, Международен офис и технически комитети. 
Заедно те отговарят за управлението, координирането, финансира-
нето, фондонабирането, развитието на политика и мониторинг, орга-
низационното развитие и публикациите на МБМ.

Управителното тяло на МБМ е Международният съвет, който се 
състои от 11 члена, представляващи проекти, национални групи 
и общи членове. Международният съвет изпълнява политиките и 
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процедурите, определени от Общото събрание, и взема решения 
между заседанията на Общото събрание.

Международният секретариат и проектите формират структура-
та на МБМ, регистрирана като дружество с нестопанска цел в САЩ. 
Националните и асоциираните групи са независими организации, 
които определят своята структура и са юридически отговорни за 
своите действия.

Членство 
Националните или асоциираните групи в 16 страни формират 

основата на МБМ и отговарят за набиране и входящо обучение на 
доброволци, мрежи за подкрепа на проектната работа, застъпни-
чество, набиране на средства, изготвяне на публикации и популя-
ризиране на работата на МБМ.

МБМ не е членска организация.

Данни за контакт:
Peace Brigades International – European International Office
Development House
56-64 Leonard Street, EC2A 4LT London, UK
Tel.: +44 20 7065 0775 
www.peacebrigades.org

28.
Международна наказателна 
реформа (МНР)

Penal Reform 
International

Международната наказателна реформа (МНР) е международна 
НПО, регистрирана в Холандия като асоциация, която работи за 

реформа на наказателни и правосъдни системи по света. Централни-
ят офис на МНР е в Лондон и има 8 регионални програми. МНР има 
членове в 8 страни на петте континента. Членовете имат важна роля 
при определяне на приоритетите за работа и работния план.
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Цели, принципи и приоритети на работа 
МНР  се бори за реформа на системата за изпълнение на нака-

зания чрез:

♦ прекратяване на практики за несправедливост и неетична дис-
криминация при прилагане на наказателни мерки;

♦ отмяна на смъртното наказание;

♦ намаляване на използването на лишаването от свобода като 
наказание по целия свят;

♦ поощряване на конструктивни алтернативи на ареста, които 
подкрепят социалната реинтеграция на правонарушителите, като 
вземат под внимание и интересите на жертвите.

Основни методи на работа на МНР са:

♦ подкрепа на НПО и правителства, които работят за реформа на 
системата за изпълнение на наказания;

♦ подкрепа на активисти и специалисти за създаване на местни 
организации за реформа на системата за изпълнение на наказания;

♦ оценка на условията в затворите и арестите;

♦ изготвяне на материали за обучение на заети в сферата на 
правосъдието и НПО по международните стандарти за защита на 
човешките права;

♦ публикуване на информационни материали за реформи в 
системата за изпълнение на наказанията и доклади за условията в 
места за лишаване от свобода;

♦ поддържане на връзки с ООН, Съвета на Европа, Африканската 
комисия за човешките права и други международни организации.

Структура на вземане на решения 
Основните органи, които определят политиката и управляват 

МНР, са ОС, УС и Изпълнителният съвет. ОС определя курса на по-
литиката на организацията и заседава всяка година, освен ако не е 
взето друго решение на последното заседание.

УС се състои от 9-има представители, избрани измежду и от чле-
новете на ОС и заседава веднъж в годината. Съставът на УС трябва 
да отразява отделните райони, в които работи МНР.

Бордът избира измежду своите членове Изпълнителен съвет, кой-
то се състои от председател, секретар, ковчежник и техни заместници 
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и заседава 4 пъти в годината. Изпълнителният съвет може да включва 
и регионалните секретари и да изпълнява други функции при нужда.

Членство 
Членството в МНР е индивидуално. Схемата за членство на МНР 

позволява на отделни хора да се свържат с хора, които работят за 
реформиране на наказателната система в цял свят, и да подкрепят 
програми за работа за реформиране на затворите, намаляване на 
използването на лишаването от свобода като наказание, поощрява-
не на алтернативи на ареста и отмяна на смъртното наказание.  

На този електронен адрес трябва да постъпват запитвания и канди-
датури за индивидуално членство: headofsecretariat@penalreform.org.

Членовете имат достъп до информация за реформите на систе-
мата за изпълнение на наказания в своята страна и по целия свят. 
Като член ще получите тримесечния бюлетин на МНР, годишния от-
чет и други публикации.

Данни за контакт:
Penal Reform International
Unit 450, The Bon Marche Centre
241–251 Ferndale Road, SW9 8BJ London, UK
Tel.: +44 20 7924 9575; Fax: +44 20 7924 9697 
www.penalreform.org          info@penalreform.org

29.
ПЛАН 

PLAN International 

ПЛАН е основана преди 70 години и работи в 49 развиващи се стра-
ни в Африка, Азия и Северна и Южна Америка. ПЛАН подкрепя ди-

ректно повече от 1 500 000 деца и техните семейства и е независима 
организация, необвързана с религиозни или политически движения.

Цели, принципи и приоритети на работа 
ПЛАН работи за устойчиво подобряване на живота на деца, кои-

то живеят в бедност в развиващите се страни. ПЛАН работи с деца и 
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техните семейства, с общности, местни организации и правителства 
за изпълнение на проекти, свързани със здравеопазването, образо-
ванието, осигуряването на доходи и междукултурния диалог. Орга-
низацията работи за защита на правата на децата и помага на мили-
они деца да вземат активно участие в собственото си развитие.

Структура на вземане на решения 
ПЛАН се ръководи от Международен борд на директорите, огла-

вяван от международен изпълнителен директор. Допълнително към 
този борд има три комитета – за финансов одит, за програмен одит и 
оценка и за одит на човешките ресурси.

Към Асамблеята на международните членове също има два коми-
тета – за номиниране и управление и за одит и действия в съгласие.

Членство 
Националните организации са клонове на ПЛАН, а не нейни 

членове.

Данни за контакт:
PLAN International
International Headquarters
Chobham House, Christchurch Way Woking, GU21 6JG Surrey, UK
Tel.: (+44)1483 755 155; Fax: (+44)1483 756 505 
www.plan-international.org

30.
Квакерски съвет по европейските 
въпроси (КСЕВ) 

Quaker Council for European 
Affairs 

К вакерският съвет по европейските въпроси (КСЕВ) е основан 
през 1979 г. за подкрепа на ценностите на Религиозното общест-

во на приятелите (квакери) в контекста на Европа. КСЕВ е базиран 
в Брюксел международна НПО, която работи съгласно белгийското 
законодателство.
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Цели, принципи и приоритети на работа 
Целта на работата на КСЕВ е да се изрази визията му по въпроси, 

свързани с мира, човешките права и икономическата справедли-
вост. КСЕВ вярва в потенциала на Европа да се превърне в мирно, 
състрадателно и справедливо общество, което да използва морал-
ното си влияние, за да подкрепи други страни и хора по пътя към 
същите цели. Поради тази причина спазването на правата на човека 
е в основата на тяхната дейност.

Структура на вземане на решения 
Съветът е управителното тяло на КСЕВ и заседава 2 пъти годишно, 

за да определи политиката. Състои се от 14 назначени представители. 

Членство 
Асоциираното членство на стойност € 40 включва еднократен 

абонамент за техния информационен бюлетин, годишен доклад, 
копия от други публикации и доклади,  както и покани за конферен-
ции, които се провеждат на всеки 2 години.

Подкрепящото членство на стойност € 95 включва многократен 
абонамент (броят зависи от желанието на членуващия) за техния 
информационен бюлетин, годишен доклад, до 3 копия от други пуб-
ликации и доклади, покани за конференции, които се провеждат на 
всеки 2 години. Този тип членство е предназначено за групи.

Възможно е корпоративно партньорство.

Данни за контакт:
Quaker Council for European Affairs 
Square Ambiorix 50
B-1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 230 49 35; Fax: +32 2 230 63 70 
www.quaker.org/qcea          info@qcea.org
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31.
Репортери без граници (РБГ) 

Reporters Without Borders

Репортери без граници (РБГ) се бори за свобода на словото от 
основаването си през 1985 г. Организацията е регистрирана във 

Франция като НПО и има статут на консултант в ООН. Репортери без 
граници работи на петте континента чрез своите клонове в 9 евро-
пейски държави, 5 местни офиса и повече от 120 кореспонденти в 
други страни. Организацията работи тясно и с местни групи, които 
се борят за свобода на пресата и които са членове на мрежата на 
Репортери без граници.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Основни цели:

♦ Защита на журналисти и медийни асистенти, лишени от сво-
бода или преследвани заради своята работа, и превръщането в 
обществено достояние на отношението и изтезанията, на които са 
подлагани журналисти в някои страни.

♦ Борба срещу цензурата и законодателствата, които подкопават 
свободата на словото.

♦ Предоставяне на финансова подкрепа на над 100 журналисти 
годишно за покриване на разходи за юридически услуги, медицин-
ски грижи и оборудване, както и на семейства на журналисти, които 
са лишени от свобода.

♦ Подобряване на сигурността на журналисти, особено такива, 
които работят в зони на активни военни действия.

Преди да започне работа по даден въпрос, всеки изследовател 
на Репортери без граници, който отговаря за даден регион или тема, 
прави доклад за нарушения на свободата на словото. След като про-
учат събраната информация, изследователите и кореспондентите 
на Репортери без граници изпращат протестни писма до властите, 
за да окажат натиск върху правителствата, които нарушават правото 
на информираност, и изпращат прессъобщения, за да осигурят под-
крепа за дадения журналист.

Членове на РБГ могат да бъдат корпоративни партньори или 
индивидуални членове.



56 57

Ежегоден абонамент за членство чрез изпращане по електронен 
път на форма за регистрация:

♦ годишна такса за индивидуално членство: € 15; 

♦ такса за спонсорство: € 60.

Данни за контакт:
Reporters Without Borders
International Secretariat
47 Rue Vivienne, 75002 Paris, France
Tel.: 33 1 44 83 84 84; Fax: 33 1 45 23 11 51
www.rsf.org          rsf@rsf.org

32.
Спасете децата – 
Група за Европа (СД-Е)

Save the Children 
Europe Group (EU Office)

Спасете децата – Група за Европа (СД-Е) е мрежа от организации на 
Спасете децата, които работят в 8 страни – членки на ЕС, и в 4 ев-

ропейски държави, които не са членки на ЕС. Както и другите органи-
зации от семейството на Спасете децата, СД-Е работи със и за децата в 
своите собствени страни и извън тях.

В основата на работата на СД-Е е принципът за реализиране 
на правата на децата. Целта е да се подпомогне реализирането на 
правата на децата в Европа и по света чрез поощряване и защита на 
интересите на децата при определяне на европейските политики, раз-
пределение на финансови средства и програмиране.

СД-Е има застъпнически офис в Брюксел и работи за постигане 
на целите си чрез изследвания и лобиране в европейските институ-
ции. СД-Е работи и с други НПО в сферата на социалната политика, 
развитието, миграцията и осигуряването на убежище, бедността.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Спасете децата е най-голямата независима организация за деца, 

която работи в повече от 120 страни. Целта на Спасете децата е да се 
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даде възможно най-добрият старт в живота на всяко дете. Повече от 
85 години Спасете децата работи за осигуряване на адекватни грижи, 
храна, подслон, здравно обслужване и образование за деца и да им 
осигури живот без насилие и експлоатация.

 Членство 
За да стане член на Международния алианс на Спасете децата, 

неправителствената организация трябва да получи лиценз. Ин-
формация за лицензиране от Алианса на Спасете децата можете 
да получите от Секретариата на Алианс Спасете децата. Условията 
са различни в зависимост от държавата, разглеждат се различни 
критерии, които са гъвкави. Размерът на годишния членски внос 
варира значително според различните критерии.

Данни за контакт:
Save the Children Europe Group (EU Office)
1 Avenue des Arts, 1210 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 512 78 51; Fax: +32 2 513 49 03
www.savethechildren.net/brussels          info@savethechildren.be

33. Search for Common Ground (SCG)

И мето на организацията е трудно преводимо на български език 
и означава нещо като „Търсене на общото“. SCG е основана през 

1982 г. от Джон Маркс, който все още е президент на организацията 
и работи за промяна на начина, по който светът се справя с конфлик-
тите. Маркс е бивш американски дипломат, който напуска службата 
си в знак на протест срещу политиката на САЩ във Виетнам. SCG има 
програми в 17 страни.

Цели, принципи и приоритети на работа 
Приоритети:

♦ Развитие на програмата „Партньори“, чиято цел е подпомагане 
на разбирателството и сътрудничеството между културите, особено в 
светлината на настоящото разделение между западния свят и исляма.

♦ Разширяване на работата с групи, като армията и частния бизнес, 
защото те са основните заинтересовани лица в повечето конфликти.
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♦ Разширяване на регионалните програми.

♦ Разширяване на работата с медиите, особено с централни ме-
дии в Америка и Европа.

♦ Постигане на по-добро разбиране и подкрепа в сферата на 
разрешаване на конфликти.

Структура на вземане на решения 
Офисът в Брюксел е основан през 1995 г., за да бъде по-близо до 

европейските дарители и партньори, тъй като 60% от бюджета на 
организацията са формирани от средства, получени от европейски 
правителства. Различните програми на SCG се подкрепят от един 
или от двата офиса в зависимост от източниците на финансиране. 
Някои функции – като финансовото и административното управле-
ние – са централизирани.

Основните управителни тела са Надзорен съвет и Борд на ди-
ректорите/ УС.

Членство 
SCG не е членска организация. Подходът им обикновено е да запо-

чват работа там, където има нужда от тях и където са ги поканили. Много 
често започват работа в страни, съседни на държави, в които вече рабо-
тят. Тези покани за работа са приоритет за тях, защото дават възможност 
да разширят дейността си на регионален принцип. Повечето покани за 
работа получават от правителствени или ООН агенции и местни граж-
дански организации. За да отворят нова програма, трябва да:

♦ установят, че могат да отговорят на идентифицираните нужди;

♦ намерят надеждни партньори в региона;

♦ осигурят достатъчно финансиране за първата година на из-
пълнение на дейностите.

Данни за контакт:
Search for Common Ground
1601 Connecticut Ave NW, #200 
DC 20009-1035 Washington DC, USA
Tel.: (+1 202)265-4300; Fax: (+1 202)232-6718 
www.sfcg.org          search@sfcg.org
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Rue Belliard 205 bte 13 
B-1040 Brussels, Belgium
Tel.: (+32 2) 736 7262; Fax: (+32 2) 732 3033 
www.sfcg.org          brussels@sfcg.be

34.
Световна организация срещу 
мъченията (СОСМ) 

World Organisation Against 
Torture

С ветовната организация срещу мъченията (СОСМ) е създадена 
през 1986 г. и днес е основната коалиция на международни 

НПО, които се борят срещу прилагане на изтезания, изпълнение на 
екзекуции по бързата процедура, безследно изчезване и всякакви 
други прояви на жестоко и нехуманно отношение. Със своите 282 
организации, филиали и десетки хиляди кореспонденти във всяка 
страна СОСМ представлява най-важната мрежа от подобни НПО, 
които работят за защита на човешките права.

Мрежовата структура на СОСМ е вдъхновена от разбирането, че 
нищо не е по-силно от действия на място, директно в региона, където 
са прилагат изтезания. Тази структура позволява СОСМ да запази не-
зависимостта на НПО, които работят в страни, където има конфликт. 
Основната цел на СОСМ е посредством Международния си секретариат 
да свърже тези организации и да координира и подкрепи дейността им, 
за да има максимален ефект от действията им на място. SOS Мрежата 
за превенция на изтезания е в основата на работата на СOСM. Тя е най-
важната световна мрежа на НПО, които се борят срещу това явление. 

Цели, принципи и приоритети на работа 
Международният секретариат на СOСM е със седалище в Жене-

ва и предоставя персонална медицинска, юридическа и социална 
помощ на стотици жертви на изтезание. Секретариатът осигурява 
и ежедневно разпространение на апели по целия свят в защита на 
отделни хора. Отделни програми позволяват осигуряването на по-
мощ за специфични уязвими групи, като жени, деца и защитници на 
човешките права. В рамките на своята дейност СОСМ изготвя алтер-
нативни доклади към системата на ООН.
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Структура на вземане на решения
Асамблеята на делегатите е законодателното тяло на СОСМ. Тя 

се състои от 21 представители от Африка, Латинска Америка, Север-
на Америка, Азия, Европа, Близкия изток и Магреба, които заседават 
всяка година и определят нуждите на членовете на SOS мрежата. 

Изпълнителният съвет на СОСМ е изпълнителният орган. Той 
заседава всеки месец, за да определи политическата и стратегичес-
ката насока, да подготви и гласува бюджета. Състои се от президент, 
двама вицепрезиденти, ковчежник и 6-има членове, които са избра-
ни и работят доброволно.

Научният съвет, който се състои от 24-има видни членове, съ-
ветва Международния секретариат по различни програми, особено 
такива, свързани с  икономически, социални и културни права.

Членство
Членовете на мрежата се избират на база на критерии за неза-

висимост, професионализъм и доверие.

За да стане член на SOS мрежата, една организация трябва да 
отговаря на следните условия: да е независима НПО (недопустимо 
е организацията да обслужва политически интереси на която и да 
е държава или група); да не е опозиционна група, която се стреми 
да спечели властта или да свали от власт даден режим. Всяка орга-
низация се подлага на подробно изследване, за да се потвърди спо-
собността ѝ да помага на жертви на насилие независимо от тяхната 
политическа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни 
убеждения. Всяка организация трябва да има за основна или второс-
тепенна сфера на работа защитата на човешките права и да има капа-
цитета да събира и предава надеждна и потвърдена информация.

Членският внос е годишен. Може да се намали до символична 
сума или да се превърне в услуги, ако съответната НПО може да обо-
снове подобна молба.

Местните НПО, членове на мрежата, получават логистична и 
юридическа (например при съдебни дела в международни инсти-
туции) подкрепа от Секретариата в Женева. СОСМ-специалисти обу-
чават местните лидери. Различните НПО също така обменят ноу-хау 
и информация. Членството в тази мрежа представлява и защита за 
служителите на местни НПО, работещи там. 

Информацията по „спешни случаи“ се получава само от местните 
членове на мрежата, като това ги поставя под голямо напрежение 
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да събират достоверна информация по най-прецизен начин, като 
проверяват всичко. Допълнително от тях се очаква да предприемат 
директни действия на място.

Данни за контакт:
World Organisation Against Torture
OMCT International Secretariat
8 Rue du Vieux-Billard, PO Box 21
CH-1211 Geneva 8, Switzerland
Tel.: +41 22 809 4939; Fax: +41 22 809 4929 
www.omct.org
omct@omct.org

35.
Световна визия (СВ)

World Vision

Световна визия (СВ) е християнска организация за международно 
развитие и сътрудничество, която работи с деца, семейства и общ-

ности за преодоляване на бедността и несправедливостта.

Цели, принципи и приоритети на работа 
СВ работи, за да изкорени причините, които водят до бедност, 

като провежда кампании, църковни партньорства, предоставя об-
разование и влияе на политиците. Във всичко, което прави, СВ по-
ставя фокуса върху децата, с които работи, понеже те често са най-
засегнати от конфликт, бедност или бедствие.

Структура на вземане на решения 
Международен Борд на директорите/УС ръководи обединените 

партньори на СВ. Пълният състав на Борда, който заседава 2 пъти 
годишно, назначава ръководните постове на Обединените парт-
ньорства, одобрява стратегическите планове и бюджет и определя 
международната политика на организацията. Понастоящем между-
народният борд има 24-има членове от 19 страни и равно разпре-
деление на броя между двата пола.
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Колкото е възможно повече решения се вземат на местно ниво. 
Директорите за отделните страни одобряват повече от 90% от всички 
проекти в рамките на предварително одобрени бюджети. В много дър-
жави местният УС, чиито членове са изявени представители на бизнеса, 
църквата и общността, осъществяват управление на местно ниво.

Членство 
СВ не е членска организация и оперира като партньорство на 

независими национални (местни) офиси, ръководени от свои УС и 
Надзорен съвет. Обща мисия и споделени ценности сплотяват от-
делните партньори. 

Офисите на Партньорството, разположени в Женева, Банкок, 
Найроби, Кипър, Лос Анджелис, Сан Хосе и Коста Рика, координират 
стратегическите операции на организацията и представляват СВ на 
международната сцена. Всеки местен офис, независимо от големи-
ната на програмната си дейност, има равен глас в управлението на 
Партньорството.

Подписвайки Договор за партньорство, всеки местен офис се съгла-
сява да следва една обща политика и стандарти. Отделните местни офи-
си съблюдават спазването на тези политики и правила от другите чрез 
постоянен партньорски преглед на работата, провеждан помежду им.

Данни за контакт:
World Vision
Global Office
800 West Chestnut Avenue 
CA 91016-3198 Monrovia, USA
www.wvi.org
worvis@wvi.org

International Liaison Office
6 Chemin de la Tourelle 
1209 Geneva, Switzerland
www.wvi.org
Geneva@wvi.org
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