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Тази брошура може да бъде полезна най-вече 

на ръководители на програми, технически и 

финансови партньори, които търсят нови форми 

на колективно управление на програми, които 

поддържат. 

Тя се придружава от видео, което я допълва и 

дава думата на ключовите участници в 

програмата. Препоръчва се видеото да се гледа 

след запознаване с брошурата. 
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Прокопил започна своето създаване през 2005 г. в един 

регионален периметър, включващ четири страни, в които по-

голямата част от други програми за сътрудничество, поне до 

днес се осъщесъвяват на национално ниво. 

  

В контекста на разширяващ се Европейски съюз, в момент, 

когато регионалният обмен става все по-търсен начин на 

действие, Прокопил беше нещо като „разузнавач“. 

Той донесе редица полезни в момент на действие 

напътствия. 

Тази брошура предлага да се запознаем с две задачи:  

 

. Да открием 
предимствата на 
мултинационалния 
обмен 

. Да създадем 
партньорство, 
което се развива 
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1. ДА ОТКРИЕМ ПРЕДИМСТВАТА НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИЯ ОБМЕН  

 

Между 2002 и 2005 г. Франция и Румъния бяха създали заедно една програма за сътрудничество 

(Колективна програма детство Румъния), която се превърна в твърдото ядро на програмата 

Прокопил. 

От 2005 г. програмата се разшири към България и Молдова.  

Защо да се стремим към разширяване на сътрудничеството на регионално ниво?  

Какви са новите перспективи, които тази регионална динамика може да отвори?  

Свидетелствата на членовете на програмата ни дават три отговора:  

 

СРЕДСТВО ЗА ОТВАРЯНЕ, ЗА ПРОМЯНА НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО  

Прокопил работи в контекст на страни в процес на реконструкция, в процес на трансформация на 

режимите и на политическата им култура, но също и в процес на европейска интеграция (Румъния, 

България). Този контекст поражда неотложна нужда от отваряне в собствения им регион, но също и 

към Запада, за да се създадат нови връзки след падането на Берлинската стена.  

Ролан Биаш – Солидарите лаик, Франция 

„Спомням си една много силна среща в Пюи-ан-Веле, която беше момент на 

отключване. (...) За мен това събиране  донесе освобождаване от 

задръжките, които може да сме имали един към друг. (…)   

Имаше партньори,които за първи път напускаха страните си. За тях беше 

отваряне да влязат в една програма и да дойдат във Франция. (...) Наистина 

се чувстваше стремеж към свобода.“ 

 

Мултинационалният обмен наистина се проявява като средство за развиване на ново отношение, 

нов поглед към своите практики и своите начини на организация, средство да се поставят под 

въпрос собствените действия, за подтикване към креативност и свобода на инициативата в страни, 

в които професионалната култура все още е далеч от тези неща. 

 Габриела Сард - FICF, Румъния 

„Сигурно е, че това е от голяма полза за нас, неправителствените 

организации, точно след революцията. Френските организации ни 

показаха примери, дори да се отнася само до идеята за работа в екип. 

Тук всичко беше структурирано, бяхме като в клетки и идеята да 

поемаме инициатива, да проявяваме креативност, беше новост за нас, 

едва излезли от двайсетте години просвещение на Чаушеску. За мен това 

е най-голямата свобода.” 

. Средство за отваряне, 
за промяна на 
позиционирането 

. Средство за взаимно 
обучение и за 
развиване на 
партньорски отношения 

. Средство за 
увеличаване на 
видимостта и 
легитимността  
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Обучение за родители 
(Франция) 

Услуги за хора с 
увреждания (Франция) 

Подход към ромския 
въпрос   (България) 

Права на децата 
(Молдова) 

Предродилни грижи 
(Молдова) 

Трудова интеграция на 
хора с увреждания 

(Франция) 

Въпросът за децата на 
родители мигранти  

(Молдова) 

Управление на 
доброволната дейност / 

Обучение на доброволци 
(Франция) 

Приемни семейства 
(Франция / Румъния) 

Професионализиране на 
социалната дейност 
(Франция / Румъния)  

Практики за надзор 
(Франция  / България) 

Адаптирано непрекъснато 
обучение (Франция) 

Фондове за закрила на 
детето (Франция) 

Домове на гражданските 
организации (Франция) 

Начини на организация на 
обучението (Франция) 

Методи за оценка на 
приобщаващото 

образование (България) 

Практика на обобщение 
(Франция) 

Стратегическо планиране 
на дейността на 

гражданските 
организации (Франция) 

Делегиране на услуги на 
НПО  (Франция / 

България) 

Инструменти за 
мониторинг на 

държавните политики 
(България) 

СРЕДСТВО ЗА ВЗАИМНО ОБУЧЕНИЕ И  ЗА РАЗВИВАНЕ  НА ПАРТНЬОРСКИ ОТНОШЕНИЯ  

Освен това отваряне, развитието на обмена на регионално ниво е средство за обучаване по друг 

начин, „по двойки“. Това реципрочно обучение позволи на всеки:  

 Да открие нови тематики и нови практики, които позволяват да се предвидят бъдещите 

нужди и предизвикателства:   

- Например въпросът за децата на мигриращи родители, въпросът за нови форми на 

доброволчество и др. 
 

 Да се възприемат нови инструменти от другите страни, които позволяват да се преосмисли 

визията за собствените действия:   

- Например приемните семейства, трудова интеграция на хора с увреждания и др. 

 

Кратка обиколка на „откритията“ на всеки от регионалните партньори 

 
 

 Но също и да се опознаят нови начини на организация на социалната дейност и нови 
връзки междупредставители на държавните институции и гражданските организации в 
социалната сфера:  
- Например делегирането на услуги, стратегическо планиране на гражданските организации 
и др. 
 
Свидетелствата на всяка от страните хвърлят светлина върху това, което ги е изненадало и 
това, което всеки е открил и запазил в управлението на дейностите си днес. 
  

 

Нови начини на 

организация 

Нови новаторски 

инструменти 

Нови тематики / 

нови практики 
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В този обмен регионалното ниво се прояви като средство за достатъчно сближаване и в същото 

време за запазване на достатъчна различност. Френския опит в сферата на социалните дейности 

може да е богат, но за наблюдател от съвсем друг контекст може да бъде „фрустриращ“ (друг 

поглед върху гражданските организации, други средства на разположение на социалните 

работници и др.). Сходствата в контекста позволяват да се споделят по-адаптирани към местните 

условия практики. В това се състои силата на регионалната близост, тя позволява откъсването от 

френския модел като единствена референция и изследване нановаторски практики, които са по-

близки до собственото поле от възможности. 

Респективен интерес към условията на децентрализация 

  

При наблюдение на политиките на децентрализация, в която и да е от трите 

страни, България, Румъния или Молдова,примерът е много поучителен за 

останалите, защото начините на управление, законовите рамки и 

политическата култура са специфични за всеки контекст: 

 По-голямата независимост на молдовските общини от държавните 

власти са интересни за България и Румъния, чиито общини са 

подчинени на една по-строга национална рамка. 

 Напредъкът на България в делегирането на услуги от общините към 

граждански организации е интересен за Румъния и Молдова, които се 

затрудняват да постигнат локално признаване на ролята на НПО в 

предоставянето на услуги. 

 Значителните пълномощия, предоставени на окръзите в Румъния, в 

динамиката на децентрализацията, интересуват България и Молдова, в 

които пълномощията са съсредоточени около общините. 

 

Мултинационалният обмен не е полезен само за партньорските страни, той е важен и за 

френските партньори, които подчертават влиянието на обменения опит върху техните собствени 

практики, върху отварянето им към нови модели, нови практики и нов контекст, върху способността 

им да развиват собствените си дейности и др.  

Доминик Льобуато – PEP, Франция 

 

„Най-способните да се адаптират и да развиват дейностите си 

граждански организациичесто са тези, които са пътували и са видели 

опита на други места. Това, че можахме да се променим (...), беше много 

важно за нашите граждански организации.“ 
 

 

 Следователно регионалното отваряне е начин да се създаде различно схващане за 

„укрепването на капацитета“. С многобройните примери, референции, източници на 

обучение, укрепването на капацитета вече не е просто предаване на знания и практики от 

Франция към партньорите, а е една мултинационална динамика, която генерира това 

укрепване.  
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В това си качество, регионалното отваряне е „ускорител“ за трансформация на връзките на 

сътрудничество. То е средство дас е постави френския партньор в по-голям колектив и да се 

поправят грешките и ограниченията на класическото двустранно партньорство, средство, 

което може да подтикне всеки участник да заеме мястото си и да „играе ролята си“ в 

отношенията на сътрудничество.  

СРЕДСТВО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА И ЛЕГИТИМНОСТТА  

Освен отварянето и взаимното обучение, регионалният обмен и развитието на регионална „мрежа“ 

от партньори, може да бъде мощно средство за признаване на всяка от мрежите:  

 Средство за по-голяма видимост:   

За всички свързването на националните мрежи е начин да се представят пред европейските 

мрежи и да бъдат признати като регионална сила. 

 

Мрежата Прокопил, твърдо ядро от връзки 

 за създаването на мрежата ChildPact 

 

Черноморската регионална коалиция ChildPact за закрила на детето е водена 

от неправителствената организация Уърлд вижън (WorldVision). 

Членовете на Прокопил от България, Румъния и Молдова днес членуват в тази 

мрежа. В действителност Прокопил се явява като твърдо партньорско ядро, 

което вече споделя общи цели и обща култура и отдавна е развило 

процедури на обмен. 

Това твърдо ядро е източник на първоначално вдъхновение за коалицията и 

днес е полезно за засилване на активността на партньорите от Прокопил по 

отношение на тяхната застъпническа дейност. 

 

 Средство за мобилизиране на повече държавни участници във всяка страна:   

Партньорите наблягат върху значението на позитивния имидж пред националните и местни 

държавни власти и на интегрирането на националните мрежи на граждански организации в 

международни мрежи. Тази регионална активност се явява като допълнителна гаранция за 

легитимност на мрежите. 

  

 Средство за постигане на обща визия по един проблем, който всеки разбира различно: 

правата на детето.   

Всяка страна развива различен подход към понятието „права на детето“ и тези подходи 

могат да бъдат частично противоречиви. Създаването на регионална програма позволява 

по-добро разбиране на това разнообразие, изясняване на общите понятия и създаване на 

споделена визия.  

  



6 
 

 

2. ДА СЪЗДАДЕМ ПАРТНЬОРСТВО, КОЕТО СЕ РАЗВИВА  

 

 

3 „ВЪЗРАСТИ“ ЗА ЕДНО ПАРТНЬОРСТВО В ЕВОЛЮЦИЯ  

 

„Партньорството“ е дума с широко значение и често е перформативна т.е. достатъчно е да се 

декларира съществуването му. Но зад този термин се крие разнообразие от визии и практики, 

които могат да се трансформират само в течение на времето. Силата на Прокопил е, че придружи 

стъпка по стъпка една партньорска връзка, която се променяше постепенно по време на 

програмата. 

Ние предлагаме тази партньорска връзка да се разглежда в три „етапа“, три „партньорски 

възрасти“, които напомнят начина, по който Солидарите лаик замисля развитието на своите 

партньорства: 

 „Поддръжка“: Партньорите са още нови или слабо структурирани и програмата е 

концентрирана върху една сравнително низходяща логика на укрепване на капацитета.  

 

 „Обмяна“: Партньорите са структурирани, напреднали са във видимостта и признаването и 

евентуално са получили допълнителна поддръжка отвън. Тази нова ситуация променя 

положението на всички, позволява възстановяването на партньорското равновесие и 

основаване на връзката главно върху обмена на практики.  

 

 „Обединение“: Чрез обмена партньорите са се научили да се познават, да дефинират общи 

ценности и да идентифицират онова, в което се допълват, могат заедно да управляват 

проекти за други организации, да защитават заедно позиции и др. Те стават носители на 

една обща дейност.  

Сред програмите, управлявани от Солидарите лаик, Прокопил се смята за една от най-

напредналите в прогреса на партньорството към „третата възраст“ на обединението. Какво позволи 

да се постигне еволюцията на тези отношения на партньорство? 

Георги Богданов  – НМД, България 

„Важно е да не забравяме да „натискаме“ мрежите да работят в 

партньорство с другите. Дори да не успяхме да го реализираме в 

началото, това е една от големите ценности на програмата: успяхме да 

провокираме мрежите да работят заедно.” 
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ПЪТЯТ КЪМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБМЕН  

 

Как да преминем от една стриктна логика на „поддръжка“ към активен обмен на опит, практики, 

знания между партньорите?  

В тази област Прокопил предлага няколко отговора (които са в основата на някои от останалите 

образователни брошури): 

- Установяване на общо управление на програмата (брошура № 2) 

- Развиване на общо обучение (брошура№ 4) 

- Възможност за обмяна на опит на терен. 

Тук ще се спрем на третата част, обмяна на опит на терен:   

  

Възможността да се чуят изказванията на другите за техните практики и да се направят 

посещения на място е една от особеностите и едно от основните предимства на Прокопил.  

Свидетелствата наблягат на възможността да се „видят“ дейностите и на възможността да се 

участва директно в работата на другите - участие в гласуването на департаментален бюджет и в 

изработването на департаментален план по въпросите за децата във Франция, посещение на 

приемен център в Молдова, запознаване със социално предприятие, което интегрира лица с 

увреждания във Франция и др.  

Татяна Лунгу – APSCF, Молдова 

„Разказваха ни много, но всичко се промени, когато отидохме във 

Франция и видяхме със собствените си очи как работят нещата. Защото 

не можехме да разберем как можем да се променим тук при нас. Бяхме 

доволни от това, което правехме. Но като видиш опита на другите и ти 

казват, че така се работи от стотина години, това те кара да се 

замислиш. Окуражен си, имаш интересни модели.  

И когато колегите от Франция идваха тук, за мен беше по-лесно, бях 

ходила там и разбирах посланията им.“  

 

Три предизвикателства пред успешното функциониране на обмяната на практики:   

 Да се избегне чисто механичното събиране на опит:   

Колкото по-многообразни са условията, толкова по-голям е рискът да се изгубим в списъка 

от несвързани свидетелства.  Нужно е да се „осмелим да сравняваме“, да работим върху 

оживяването на обмена, което ще позволи да изпъкнат общите точки и спецификата на 

всеки. 

 

 Да се открият още от началото „зоните на новаторство“ на всеки:   

Всеки не е новатор във всяка област. Това значи, че е вредно да се съберат изказванията на 

всеки върху всичко. Трябва преди обмяната да се идентифицират специфичните силни 

точки, по които всеки един може да свидетелства. Но също така трябва да се прояви 

смелост да се ограничи техния брой, за да може да се разгледат по-подробно приетите за 

представяне свидетелства.   
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Мария Гинева – Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания", България 

 

При двете ми посещения в Сибиу и Кишинев, когато трябваше да 

представя нашата част от плана (за обучение), аз се чувствах излишна. 

Нямаше какво да науча хората там. Също така присъстващите 

ръководители (на службите от общините) вече имаха известна 

представа и по-скоро се нуждаеха от допълнителна информация. За това 

опитът на Франция беше много важен в целия процес. 

Това, което все пак беше много интересно, имайки предвид сходното 

икономическо положение на трите страни, беше сравнението между 

състоянието на социалните дейности в тези страни, неговото развитие 

и т.н.” 
 

 

 Фин анализ на нуждите от обмен:   

Става дума да се избегне ситуация, в която партньорът домакин определя изцяло посоката 

на обмен към своите практики и грижи, с риск другите партньори да не могат да ги 

адаптират достатъчно към своите нужди.  

 

ПЪТЯ НА ОБЕДИНЕНИЕТО  
 

 

Партньорите от Прокопил днес са по пътя на обединението. Един от признаците за това е 

подписването на партньорска рамкова спогодба между четирите мрежи (за периода 2012-2015 г.) 

на заключителното събрание на Прокопил. 

Кои са помощните средства, позволяващи постепенното навлизане в динамиката на обединение? 

Прокопил тръгна по два пътя, които представляват интерес: 

Успоредно или общо застъпничество   
 

Общите стъпки на застъпничеството са едни от очевидните проявления за изграждане на една 

логика на обединение. В тази сфера като първи етап се очертава паралелното създаване във всяка 

мрежа от Прокопил на една нова дейност на надзор във връзка с „Алтернативния доклад за 

правата на детето“. Тази дейност включва увеличаване на стъпките на застъпничество в мрежите и 

обмена на информация между тях за методите на наблюдение, съставянето на доклада и др.  

“А вие, какво правите вие?“ 

Участието на Солидарите лаик в застъпничеството „Права на детето“ 

  

От 2009 г., с подготовката на Алтернативния доклад за правата на детето, в 

румънската, българската и молдовската мрежи се разви една нова дейност 

по надзор на политиките (виж брошура №5). Тази дейност подтикна 

мрежите да се допитат до френския си партньор Солидарите лаик за 

неговото участие в тази сфера, което до този момент е сравнително слабо. 

Опитът от Прокопил накара Солидарите лаик да бъде по-активна в тази 

сфера, да развие мрежа от френски партньори и да участва активно в 

съставянето на Алтернативния доклад за правата на детето за Франция. 
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След успоредното застъпничество, следващата фаза би била представяне на общи позиции на 

застъпничество, изграждане на истински общ глас, в частност пред европейските институции. 

Въпреки че мрежите от Прокопил наистина изградиха обща стратегия по отношение на правата на 

детето, общото застъпничество само по себе си, се разви слабо в рамките на програмата.  

При все това, включването на мрежите в ChildPact или присъединяването на четирите 

координиращи мрежи на Прокопил в Юрочайлд (Eurochild), позволяват да се доловят бъдещи 

перспективи в тази сфера.   

Създаване на нови проекти извън програмата  

 

Друго проявление на изграждането на това обединение е общото кандидатстване по покани за 

представяне на проекти извън програмата, което позволява продължаване на взаимодействието. 

Така например, в последните години на Прокопил, партньорите заедно създадоха и реализираха 

серия от европейски проекти. 

В същото време, изработването на нови общи проекти води до появявата на нови трудности и 

подлага на изпитание колективната логика, изградена между партньорите, по-специално поражда 

опасност от нова конкуренция между мрежите. Една програма като Прокопил може да действа 

като защитен „балон“, който гарантира редовно финансиране и който неутрализира 

взаимоотношения на конкуренция и поощрява истинското сътрудничество. Въпреки това, търсенето 

на ново финансиране, което кара партньорите да представят общи проекти, прави по-трудна 

общата работа.  

Методите на диалог и съвместно управление, развити в Прокопил са много ценни  (Брошура №2) 

именно за преодоляване на тази трудност.  

 

 


