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СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ” (АРГИ) е неправителствена организация, регистрирана в началото
на 2006 год. в обществена полза. АРГИ има установени клонове в пет града в
България - Ловеч, Благоевград, Видин, Хасково и Силистра. Основният му офис се
намира в българската столица - София. Сдружението има също така център за
професионално обучение, създаден към неправителствената организация, който е
лицензиран да организира обучения за 56 специалности. Сдружението и неговите
клонове са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за извършването на 4
вида социални услуги.

АРГИ обединява експерти в неправителствения сектор от различни части на
България. Ние изграждаме нашия опит върху успешното развитие и управление на
проекти, финансирани от европейски и национални програми, както и от местните
бюджети..

Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в
България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в
обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и
икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Основни дейности в България
 Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо,

социално и културно развитие на регионите в България;
 Подпомага гражданската инициативност чрез подпомагане, иницииране и

извършване на дейности за включване на гражданското общество в процесите за
вземане на решения от публичните институции;

 Насърчава гражданската самоинициативност в областта на опазване на околната
среда и подобряване на средата на живот;

 Организация на съвместни инициативи с органите на правителството и местната
власт;

 Въвежда и укрепва публично-частното партньорство в България;
 Привличане на младите хора с цел решение на техните специфични проблеми;
 Подпомага малцинствените групи, хората с увреждания и социално-уязвимите

групи;
 Организира и провежда обучения и семинари в Центъра за професионално

обучение с цел повишаване на професионалната квалификация на работната
ръка;

 Инициира и участва в създаването на партньорски мрежи с национални,
международни организации и неправителствени организации;

 Разработва и осъществява програми и проекти за прилагане на националните
оперативни програми;

 Насърчава и организира дейности за опазване и представяне пред
обществеността на празници от традиционните български общности, културни
дейности, традиции, занаяти и обичаи, в съчетание с доброволни инициативи за
подобряване на околната среда и решаване на местни проблеми.
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УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

До момента Сдружение АРГИ е изпълнявало проекти в следните държави:
България, Турция, Румъния, Сърбия и Македония.

 Сдружение АРГИ е провело професионално обучение в рамките на проект,
финансиран от програма ФАР за общините Свиленград, Момчилград и Гърмен,
както и по Оперативна програма
"Развитие на човешките
ресурси;

 АРГИ предоставя
консултантски услуги,
включително развитие на
икономическите профили,
финансов анализ, както и пълни
проектни предложения в
рамките на проект, финансиран
от програма ФАР ТГС и
Оперативната програма за
регионално развитие (ОПРР);

 Различни проекти, включително
дейности за предоставяне на логистични услуги и провеждане на традиционни
български празници, работни срещи, семинари и дебати:
 “Да имаш избор” – Проект за активиране на гражданското общество и

повишаване на осведомеността, провеждане на обществени телевизионни
дебати с цел да се увеличи общественото доверие в местната власт и
политиците. Проектът е финансиран от Тръста за гражданско общество в
Централна и Източна Европа;

 Организиране и провеждане на традиционен фолклорен фестивал „За теб,
Българийо”;

 “From seeds to bunch and bunch to world” – проект, финансиран по програма
"Младежта в действие", с водещи
партньори турски
неправителствени организации и
партньори от България (АРГИ),
Литва, Полша и Естония.
Мисията на проекта е обмен
между различни култури, религии
и етнически групи, обединени от
идеята, че всички ние се
уповаваме на корена си и само
общите ни усилия могат да
създадат даровете на земята ни.
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 “Всички сме еднакви, всички сме различни”, финансиран от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за НПО - България 2008 -2010 в рамките на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Основната му цел е да подкрепи развитието на гражданското общество в смесените
етнически райони чрез ангажиране на четири училищни общности в намаляването
на случаите на дискриминационно поведение на етническа основа и нарушение на
правата на човека в областта на образованието;

 Сдружение АРГИ е осъществило различни социални инициативи - “Заедно
можем повече”, финансирани от МАТРА / КАП програмата на Холандското
правителство. Основната цел на
проекта е подпомагане на
дейността на един дневен център
за деца с увреждания в гр.
Ихтиман, България. Дейностите
по проекта включват закупуване
на оборудване за Центъра,
провеждане на обучения за
родители и учители, за да се
подкрепи включването на деца
със специални нужди, както и
дейности за насърчаване на
възможностите за интеграция и
т.н.;


