В кампанията
за повишаване на
изборната активност в Коалиция “На мен
ми пука” като
свободно, доброволно и независимо
гражданско обединение на: YES- България – Фондация „Млади европейци
за сигурност - България”, “Национален
алианс за работа с доброволци”, Фондация ”Младите за България”, Сдружение
„Институт за социална интеграция”,
Сдружение „Младежки свят”, Фондация
“ТОНИКА”, Фондация „Етнопалитра”,
Сдружение „Мисионис”, Сдружение
“Отговорност”, Сдружение „Институт за
публични политики и партньори”, Сдружение „Ново начало”, Фондация „Интернет райтс – България”, Клуб на завършилите “Българско Училище за политика”,
Сдружение Институт “Разум”, Младежки
форум „Евроинтеграция”, Младежка
Интернет медия, Фондация “Гражданско

В национална гражданска
кампания “Бъди човек”
Национален дебат за ценностите в обществото ни.
Доброто не е илюзия, че не
е демодирано да си добър
и честен! Коалицията представи резултатите от инициобразование и действие”, Сдружение
“Младежка инициатива за развитие”,
Асоциация за решаване на конфликти,
Сдружение “Младежка идея”. Послания:
Ние сме убедени, че като гласуваш,
изразяваш мнението си, мислиш за себе
си, отговорен си за децата и родителите
си, за близките и приятелите си. Гласуването в изборите гарантира не просто
моралната удовлетвореност, че си казал
своето „За”,а и че ти решаваш своето бъдеще, а не го прави някой друг вместо
теб. Ако не гласуваш, рискуваш: някой
някъде да купува гласове; някой някъде
да решава и управлява вместо теб;
някой някъде да мисли, че грешките му
ще останат безнаказани.

В гражданска
кампания “Моят
глас не се продава”
за прозрачност и
честност на Местни
избори 2007
Заедно със сдружението “Гражданска
инициатива за
свободни и демократични избори” в
страната бяха разпространени 500 000
стикера срещу купуването на гласоподаватели и опорочаването на изборите.
ативата в детски градини “Нарисувай
ми добро”. Най-добрите творби бяха
показани на изложби в София, Пловдив,
Търговище и Велико Търново. Идеята на
кампанията “Бъди човек” е да се върнем
към традиционните български ценности. Основните послания на кампанията:
“Стани част от отбора на добрите!”, “Добрите побеждават!”, “Време е доброто
да победи!”, “Не е срамно да си добър и
честен!”, “Искам да бъда добър човек!”.
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Participation in national civil campaigns
In the
pro-vote
campaign ‘I
care’as a free,
voluntary and
independent
civil
association
of: YES-Bulgaria – Foundation ‘Young
Europeans for Security – Bulgaria’, the
National Alliance for Volunteer Action,
the Foundation “Youths for Bulgaria”,
the association of the Institute for Social
Integration, the ‘Youth World’ Association,
Tonica Foundation, Etnopalitra
Foundation, Missionis Foundation,
Responsibility Foundation, Association
of the ‘Institute for Public Policies and
Partners’, ‘New Beginning’ Association,
‘Internet Rights-Bulgaria’ Foundation,
Alumni Club of the Bulgarian School of
Politics, Reason Institute Association,
EU Integration Youth Forum, Youth
Internet Media, Civil Education and
Action Foundation, Youth Initiative for
Development Association, Association for

Conflict Solving, Youth Idea Association.
Messages: We believe that if you vote,
you express your opinion, you think
about yourself, you are responsible for
your children and parents, as well as for
your relatives and friends. Voting in the
elections guarantees not only moral
satisfaction that you have given your vote,
but also because it is you that decides
your future, and not someone else
instead of you. If you don’t vote, you risk:
someone to be buying votes somewhere;
someone else to decide and rule instead
of you; someone to believe that his
mistakes will remain unpunished.
In the national civil
campaign “Be Human”
National debate on the
values in society. Good is not
an illusion that being good
and honest is not outdated!
The coalition presented the
results from the initiative in
nurseries “Draw me good”. The best works
were shown at an exhibition in the cities

of Sofia, Polvdiv, Targovishte and Veliko
Tarnovo. The concept of the campaign “Be
Human” is to go back to the traditional
Bulgarian values. The main messages of
the campaign are: “Join the team of the
good ones!”, “Good win!”, “It’s time for
good to win!”, “It is not a shame to be
good and honest!”, “I want to be a good
person!”.
In the national
campaign “My vote
is not for sale!” for
transparency and
decency at 2007
local elections
Together with the
association of the
Civil Initiative for Free and Democratic
Elections, 500,000 stickers were spread
around the country against the practice
of vote purchasing and discrediting the
elections.

