Проект:„Еко-мрежа България”
Природозащита чрез работа в мрежа
и комуникация по проблеми като
опазване на защитени зони,
вредни емисии и битови отпадъци
Ефективната природозащита в днешно време изисква
координация на различните участници и популяризация,
така че техните усилия да бъдат по-добре разбирани и поактивно подкрепяни от широката общественост.
Целта на настоящия проект е да засили обмена на информация сред българските екологични НПО и да подпомогне
работата им в мрежа чрез иновативни комуникационни
средства, с което да подобри резултатите от тяхната дейност
в проблемни сфери като:
Опазване на защитени зони и спазване на законодателството за тяхното управление;
Промишлено замърсяване (вредни емисии във въздуха,
водата и почвата от настоящи или бивши заводи);
Битови отпадъци и проблеми с тяхното управление.
Дейностите на проекта включват:
Организиране на национална конференция, която да
свърже максимален брой неправителствени организации, представители на държавни и общински институции
и международни организации, като даде възможност за
създаване на работни групи за съвместни действия и
стратегии по определените в проекта проблеми;
Създаване на онлайн карта за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната
среда.

Картата ще представя и
добри, и лоши примери,
придружени със снимки,
графики, видео и друга експертна информация;
Организиране на срещи с
представители на НПО,
които са свързани с проблемите, предмет на проекта.
Целта е да се идентифицират общи цели и стратегии за
действие, по време на проекта и за в бъдеще;
Изграждане на еко мрежа от експерти екипи от научни и
правни специалисти, които могат да реагират с бързи консултации по случаи на възникнали заплахи за околната
среда;
Организиране на обществени обсъждания на проекти и
проблеми с голямо обществено и природозащитно значение, с цел привличане на обществеността и медиите за
търсене на решения на възникнали конфликти и проблеми;
Медийни участия и събития с цел повишаване на общественото съзнание и подкрепа на дейностите на природозащитните организации и граждански групи и др.
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