ДЕЙНОСТИ
на Гражданско сдружение ЕВЕТ /Евероейска Визия за Етническа Толерантност/
за 2016 г.


През 2016 г, сдружението продължи ползотворното партньорство и дългогодишна
съвместна дейност с фондация „Конрад Аденауер“.



На 22 февруари представители на ЕВЕТ-Соfия взеха участие в организирананата от
фондация „Конрад Аденауер“ конференция на тема: „България като парртньор в
ЕС и НАТО – актуални предизвикателства и перспективи“. В рамките на тази
изява бе и сбогуване с г-н Марко Арндт, досегашен ръководител на бюрото на
фондация „Конрад Аденауер“ в София. Неговото място в бюрото на фондацията зае гн Торстен Гайслер.



По покана на кмета на голяма община – Бурса, Турция – г-н Реджеп Алтепе, ГС ЕВЕТ,
в пратньорство с Асоциация на българските градове и региони, сформира група, която
посети Община Бурса, в периода 10-20 май 2016 г. Делегацията посети и общинските
фирми за комунални услуги, бе гост на Упратителния съвет на „Балгьоч“ федерация на изселниците от Балканите, на Румелиската организация на бизнеса в
Бурса, както и на Търговско-промишлената камара на Бурса.



На 15 юни представителите на НКС на ЕВЕТ, участваха в Дома на Европа в София, на
международна конференция, на тема: „Миграционната криза – дългострочни
последици за ЕС“. Форумът бе организиран от Дипломатическия институт към
Министерство на външните работи на България, със съдействието на фондация „Ханс
Зайдел“.



На 17 юни, на основание на Чл.26, Ал.3 от ЗЮЛНЦ, УС на ЕВЕТ свика общо
събрание на организацията, при следния дневен ред:
- приемане на годишен отчет на УС за 2015 г.; - освобождаване членове на УС; - избор
на нови членове на УС; - други
За нови членове на УС бяха избрани Айрин Ибрямова и Юммюш Ени-Кирилова.



На 20.06.2016 г. ЕВЕТ сключи споразумение за партньорство със Сдружение с
нестопанска цел Асоциация общество и собственост.



На 05-06 септември, в комплекс „Марина Кейп“, Ахелой, ЕВЕТ – Бургас бе домакин
на обучителен семинар по проект на тема: „Превенция и противодействие на
терористични атаки и извънредни ситуации“. Този проект е част от
партньорството между ГС ЕВЕТ и фондация „Конрад Аденауер“, по защитата на
общодемократичните принципи, при осъществяване на политиката на социалноикономическа интеграция на малцинствата в България. Той произтича от
актуалността на проблема, с промените в геополитическата среда, в която живеем,
в следствие нарастването на асиметричните заплахи в началото на 21 век и
значителните промени в средата за сигурност.



На 19 и 20 октомври, председателят на ЕВЕТ, Ергин Емин и координаторът на
сдружението за област Кърджали Танер Дурмуш, участваха в конференцията на OSCE
(Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) в Берлин, на тема:
„Толерантност и многообразие“. На събитието бе показано как правителствата,
организациите на гражданското общество, медиите, бизнеса и широката
общественост могат активно да участват във формирането на социално
съжтелство. Това действие е отговор на настоящите предизвикателства пред
страните и обществата за справяне с последиците от преселенията и миграцията,
борбата с причините за тероризма, обсъждането на ролята и приноса на религиите

и малцинствата, както и справянето с проблемите на националната идентичност.


На 22 ноември ръководството на сдружението участва на кръгла маса, организирана
от Асоциация на българските градове и региони/АБГР/, в партньорство с
представителството на Община Виена в София, на тема: „Интегриран подход за
устойчиво социално развитие, чрез създаване на достъпен общински и държавен
жилищен фонд в България“.



От 11 до 13 декември регионалните координатори на ЕВЕТ се включиха в делегация
на АБГР за посещение в Анкара, по покана на Централните кредитни кооперации на
Турция. По програма на домакините се осъществиха срещи с министъра на
земеделието Фарух Челик, с депутати в Меджлиса и с Н.Пр г-жа Надежда Нейнски –
посланик на Р.България в Р. Турция.

