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През последното десетилетие нарастващ брой програми на граждански организации 

включиха в своите цели едно по-„политическо“ измерение, а именно да допринасят 

за подобряването и прилагането на практика на държавните политики в своя сектор. 

С тази еволюция се утвърждава колосална културна промяна, благодарение на която 

гражданските организации излизат от обикновената си роля на доставчици на услуги, 

за да превърнат пълноправни участници в политиките, да бъадат носители на 

експертиза, допълваща тази на държавните институции. 

Около тази воля за промяна на културата и практиките на държавната дейност беше 

създаден и Прокопил. Като основни цели на програмата можем да откроим 

признаването на ролята на гражданските организации, делегирането на услуги, 

съгласуваното планиране на политики и др. 

Как да се реализира това постепенно сближаване в Румъния, България и Молдова 

няколко години след падането на авторитарните режими, в условия и при 

политическа култура, които все още се затрудняват да признаят гражданското 

общество? 

Опитът на Прокопил е богат в това отношение. 

Тази брошура припомня четири цели, четири инструмента, четири основни елемента 

за „сближаване“ на неправителствените организации с  държавните институции: 

 

 Последните страници на брошурата представят три „карти на целите и придобития 

опит“. Тези карти са създадени в Румъния, България и Молдова по време на ателиета, 

в които се събират редица партньори на програмата. Те илюстрират и обогатяват 

елементите, представени в брошурата.  

. 

1. Промотиране 
на ролята на 
ролята на 
партньори на 
гражданските 
организации в 
осъществяванети 
на държавните 
политики 

. 

2. Сближаване на 
практиките на 
гражданските 
организации и 
държавните 
институции чрез 
обучения 

 

  

. 

3. Инвестиране в 
пространство  за 
диалог, с цел 
развитие на 
политическата 
рамка 

. 

4. Споделяне на 
информация, 
мониторинг на 
нуждите 
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА КОНТЕКСТА  

 

ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ  В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ :  

БЛАГОПРИЯТНА ПОЧВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМАТА  

Обща проблематика: 

Заедно с много други страни в Източна Европа, Румъния, България и Молдова споделят едно и 

също политическо наследство (на комунистическите режими) и една и съща нова политическа 

перспектива (европейската интеграция). Тази ситуация на кръстопът създава обща проблематика 

за тези страни и поставя въпроси за връзките между държавната власт и гражданското общество, 

в случая в социалната сфера. 

 През комунистическия период социалната дейност (и по-специално въпросът за децата) 

е отговорност изключително на държавата при един силно централизиран подход. 

Падането на комунистическите режими води до дезорганизация на държавата и в 

същото време, до експлозия на НПО, особено в сферата на децата.   

 

 Бързото увеличаване на международните фондове и нарастването на броя на 

международните НПО подтикват към създаване на местни граждански организации, 

които поемат изпълнението, които въвеждат нови услуги и които стимулират държавната 

власт да се освободи от отговорността за някои сфери на публична дейност.  

 

 От средата на десетилетието на 2000 г., присъствието на международни НПО и на 

международни фондове преминава в тенденция на бърз спад пред една нова 

перспектива – приемането на България и Румъния в Европейския съюз (намаляването на 

фондовете, насочени към Молдова не е толкова изразено). 

 

 Тази еволюция се придружава от осъзнаването на нуждата да се замести държавата в 

ролята й на „пилот“ на социалната дейност и да се постигне по-добро взаимно 

признаване и реципрочна координация. Става въпрос да се укрепи съгласуваността на 

социалните политики и да се осигури трайност на социалните услуги (особено в условията 

на намалено външно финансиране.) 

 

 Това еволюция се придружава също от поставяне под въпрос на модела на 

централизираната държава чрез децентрализация на управлението на услуги свързани с 

децата и предаването им на местните власти (области, департаменти, кметства), което ги 

прави приоритетни партньори на гражданските организации. 

 

 И накрая, тази еволюция се придружава от растяща нужда от професионализиране на 

социалната работа. Повечето налични специалности са твърде теоретични и слабо 

адаптирани към реалните нужди. Те не успяват да се съобразят с новите практики и новите 

професии, които се оказват в центъра на социалната дейност (напр. социално-

образователен аниматор).  
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Специфики на контекста 

Освен елементите на общия контекст, ще отбележим няколко специфични характеристики, за 

всяка от споменатите източноевропейски страни, по отношение на делегирането на услуги на НПО 

и нивото на децентрализация на държавната дейност. 

- В Румъния делегирането на услуги изглежда доста изостанало, местните власти го виждат 

като опасност да загубят влияние и бюджетни средства, а някои местни граждански 

организации като източник на нови трудности. Нивото на департамента (Judet) е много 

важно за процеса на децентрализация.   
 

- В Молдова делегирането на услуги изглежда доста далечно (няма законова рамка), 

осъществява се в условия на ограничени на финансови средства местни власти и все още 

присъстващи международни фондове. Поставя се акцент повече върху признаването на 

местната дейност на НПО, отколкото на тяхното финансиране. Местните власти имат 

известна независимост в определянето на своите политики.  
 

- В България делегирането на услуги е по-реално, но все още трудно се осъществява на 

местно ниво. Практиката на делегиране се развива постепенно. Процесът на 

децентрализация се е развил главно в полза на общините. 
 

СЪЩНОСТТА НА ФРЕНСКИЯ ПАРТНЬОР - 

ЦЕНТРАЛЕН ЕЛЕМЕНТ В ОРИЕНТАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА  

Особеността на асоциацията Солидарите лаик, ръководител на програмата, в голяма степен 

определя  нейната ориентациятакъм сближаване на гражданското общество и държавна власт. 

Това сближаване е централно за културата и практиките на членовете на Солидарите лаик.  

Филип Жашан – Солидарите лаик, Франция 

„Нашите членове са структури, които са партньори на държавата, допълват 

държавните политики или поне са във връзка с държавата. Това не означава, че 

винаги сме съгласни с държавата, че не предприемаме застъпничество, че не 

можем да сме против или да скъсаме връзката, но заемаме позиция според 

държавната политика. В международен план е още по-изразено, във всяка 

страна някакви политики са в действие и минималното изискване е да се заеме 

позиция в съгласие с тях. 

Следват три възможности според анализа на нашия партньор:  

- Ако сме в страна, в която няма воля за диалог и държавната политика върви в 

грешна посока, тогава заемаме позиция на застъпничество и защита на 

интереси,   

- (…) или сме (както в Шри Ланка) в ситуация, в която съществува обща 

директива, в случая за ранното детско развитие, която обаче не е приложена 

на практика (…), тогава заемаме позиция на новаторство и се стараем тя да 

бъде разбрана;  .  

- Ако има държавна политика в процес на прилагане и възможности за диалог 

за допълване на тази политика, тогава заемаме позиция на допълване. 
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1. ИЗТЪКВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ПАРТНЬОРИ НА 

НПО  В ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИКИ  

 

Първата крачка на сближаване и диалог е признаването на „събеседника“.   

Тази първа крачка сама по себе си поставя два въпроса за решаване пред НПО: 

- От една страна, да се изрази обединеният глас на гражданските организациии и да се 

потъврди  тяхната легитимност пред държавните власти.  

- От друга страна, да се развие начина, по който гражданските организации гледат сами на 

себе си, така че да се възприемат като допринасящи за създаването на обществените 

политики събеседници. 

Действително, Прокопил изигра важна роля в намирането на решения на тези два въпроса: 

КАК ДА СЕ ДАДЕ ПОВЕЧЕ СИЛА НА НПО В РОЛЯТА ИМ НА СЪБЕСЕДНИЦИ  НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ? 

Прокопил допринася за създаването или за укрепването на мрежите от граждански 

организации, участници в програмата: при стартирането на програмата FONPC е все още млада 

мрежа, а НМД – неформално обединение в проект. Програмата осигурява финансиране, но също 

и конкретна цел, около която мрежите могат да се структурират. Така например учредяването на 

Национална мрежа за децата в България се счита за един от най-значимите  приноси на Прокопил:  

Мария Брестничка – НМД, България 

„Най-напред, програмата ни даде възможност да отворим собствен 

офис, което е много важно за една мрежа. По-нататък, това ни помогна 

да се „покажем“ пред институциите на държавата, по-конкретно чрез 

комитетите за управление. Накрая, имахме възможността да се учим 

от другите мрежи. Ние успяхме да направим първите си крачки като 

мрежа чрез дейностите на Прокопил. Въпреки че в програмата нямаше 

дейности и специфични обучения за укрепване на капацитета на 

мрежата (напр. Стратегическо планиране, работа в мрежа и др.)  

Прокопил беше първият ни поддръжник, който ни позволи да започнем.“  

Национална мрежа за децата изтъква три фактора за зараждането на тяхната организация, които 

откриваме също и при повечето други мрежи: легализиране на съществуването/видимост пред 

държавните институции/обучение от други мрежи. 

Освен тези три лоста, партньорите изтъкват друг основен елемент за укрепването на мрежите: 

Още в началото да се изяснят ролите на мрежите и на техните членове, за да се избегне 

конкуренцията.  По тази причина: 

- Някои мрежи като AP SCF,не се учредяват като официално сдружение, за да не влязат в 

конкуренция за някои проекти с НПО, чийто говорител са; 

- Някои мрежи като НМД, избягват да бъдат на предна линия в някои проекти (като проекта 

„Обучение“ на Прокопил), за да не влизат в конкуренция със своите членове, които са по-

ангажирани в тези задачи. 
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КАК ДА СЕ ОКУРАЖАТ МЕСТНИТЕ НПО ДА РАЗВИВАТ ПОЗИЦИИТЕ СИ, ЗА ДА  

ПОЕМАТ РОЛЯТА НА СЪБЕСЕДНИК?  

В разнообразието от обучения за местните НПО, партньорите от Прокопил включват идеи за 

преосмисляне на собствената им роля, за развиване на застъпничеството пред местните 

държавни власти и др. По този начин програмата цели да засили у членовете на гражданските 

организации самочувствието им на равноправни събеседници, да развие собственото им усещане 

за обикновени изпълнители на социални услуги към участници в изграждането на държавната 

дейност. 

Освен обучението, обмяната на опит и посещенията на терен изиграват централна роля за 

промяната на визията и отварянето на нови перспективи пред гражданските организации. 

Виорика Думбравеану – Приемен център „Надежда“ в Кишинев, Молдова 

„По време на тези посещения в чужбина намирахме отговори на много от 

нашите въпроси. Опитвахме се да разберем връзката между услугите, 

предоставени от държавата и тези, предоставени от НПО, да разберем как 

се извършва делегирането им. Разбрахме, че тук трябва да се настоява 

нашите услуги да бъдат поддържани или продължени от държавата, че 

трябва да можем да участваме по поканите за проекти, за да можем да 

получим финансиране за тези услуги.  

Това означава, че гражданското общество трябва да има достъп до 

обществените пари. Добихме кураж да се стремим да постигнем това. 

Видяхме, че е възможно.“  
 

 

2. СБЛИЖАВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА НПО  И ДЪРЖАВНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ  ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ  

 

Партньорите са единодушни в следните два извода, които обясняват ползата от смесени обучения 

на НПО и държавни институции: 

- За да еволюира гледната точка, трябва да се придружава от промяна в 

професионалните практики. Сред професионалните социални работници съществува 

силна необходимост да се използват експертните познания на гражданските организации. 

Технически отдели на министерства, национални държавни агенции, области, окръзи, 

кметства се обединяват около мнението, че често имат само теоретични познания за 

практиките на терен.   

Техните служители често са преминали през начално обучение, което е твърде 

недостатъчно, за да се справят със сложността на реалните условия. 
  

Лилия Цонкова, кметство Казанлък, България 

 

„Тече процес на деинституционализация и кметството трябва да отвори 

нов вид услуги. В нашето кметство със 70 000 жители, ние разполагаме 

само с двама експерти, които работят по този въпрос директно със 
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социалните служби. Нашият капацитет е слаб, а това са нови услуги. 

Търсим начин да делегираме част от тези услуги на неправителствени 

организации. (...) Същото се случва с квалификацията на социалните 

работници. Обръщаме се към гражданските организации, за да 

организират професионално обучение, свързано с тези нови за България 

услуги (например, отговорността за приемните семейства).“ 

 

- НПО често имат ролята на новатори, експериментирайки с нови практики.  

Обучението е начин да се сподели този опит между самите НПО, но също и с държавните 

институции, за да се променят техните практики.  

Тези обучения също са начин да се признае от държавата ролята и експертизата на НПО. 

 

Даниела Георге - FONPC, Румъния 

 

„Когато реализирахме в партньорство обществено/частн обучение, 

можехме да кажем: „Ето, г-н Министър на труда, ние от Федерацията 

професионализирахме Вашите служители чрез един проект.“ (...)  

Можехме да преговаряме с държавната власт в позиция на равенство. 

(…) Можехме да им покажем, че понякога гражданските организации 

имат по-добри практики. (…) Изпратихме писмо до Министъра на труда, 

напомняйки задължението за продължаващо обучение и показахме, че 

ние, НПО, можем да им помогнем.  

Но, в обратна посока, трябва Министерството да признае, че НПО са 

професионалисти и че партньорството с тях е ценно.“   
 

 

Партньорите от Прокопил извеждат няколко урока от развитието на съвместните обучения с 

държавните институции:  

- Специфичният формат на тези обучения е основно средство за успех пред държавните 

институции: Те са с повече активно участие, по-неофициални, по-интерактивни, основани 

повече на опита и обединяващи по-разнообразни участници, отколкото при 

традиционните форми на обучение. Държавните участници в тези обучения на Прокопил 

са много чувствителни към тези особености, както и към възможността да се споделят 

практики с различни страни.  
 

- Би било полезно да се разработи една стратегия за „каскадно“ обучение: Според 

свидетелствата на представители на общините, обучениетоо на ръководителите на 

управления (на ниво окръг или област), може да ги накара да подтикнат служителите в 

техните дирекции също да преминат през обучение при НПО. Така тази връзка чрез 

обучението се продължава във времето. 
 

- Освен за техническите служби, би било полезно да се помисли за разработването на 

специфични обучения за народни представители. В действителност, в последните години 

на Прокопил се появиха запитвания от народни избраници за реализиране на 

целенасочени обучения. Включването им в процеса на обучение може да се окаже 

ключово за доближаването до този тип действащи лица.   
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3. ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВА НА ДИАЛОГ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАМКИ  

Във всички страни от програмата се наблюдава разкриване от страна на държавната власт на 

територии за „консултации“ по създаването на закони и политики (Национален съвет за защита 

на детето, междуминистерски комитети, комисии в областта на здравето, образованието, 

социалната дейност, обучението и др.).  

КАК ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА  НАЦИОНАЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ  ЗА КОНСУЛТАЦИИ  

Националните мрежи присъстват в тези места за съгласуване, изграждат своя позиция, дават 

предложения, постепенно се научават да споделят един и същ език и т.н.   

Но какъвто и да е контекстът, тези места за консултации са подложени на риска да останат 

витрини за диалог, а участието на гражданското общество да се използва само като инструмент.  

За да се преодолее това възможно отклонение, един от ключовете за ефикасно участие лежи в 

начина на подготвяне на колективната позиция, представена от представителите на 

гражданското общество пред тези инстанции. 

 В Молдова, APSCF създадава в мрежата „постоянни работни групи“, които да подготвят, но 

и да следят постоянно развитието на законовата рамка на поредица от ключови теми, в 

които е съсредоточена активността на гражданските организации. Така членовете на 

мрежата имат възможност да допринесат директно за различни проектозакони 

(осиновяване, приобщаващо образование и др.)  

 В България НМД прави сериозна крачка в начина на изграждане на общи позиции по 

проектозаконите в ход, включвайки в своята подготовка Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ): 

 

Даниела Ушатова, НСОРБ, България 

„Когато участваме в държавни работни групи за промяната на закони, 

които засягат определени групи от населението, ние често сме на едно и 

също мнение (НСОРБ и НМД) и се поддържаме. Например, по проекта за 

социалните услуги обменихме общи гледни точки преди да участваме в 

тези работни групи. 

Ние защитаваме почти едни и същи интереси, ние - тези на гражданите, 

а те – тези на ползвателите.“ 

 

КОГА И КАК ДА СЕ ФОКУСИРАМЕ ВЪРХУ  ЗАКОНОВАТА РАМКА  

Интересът и предимството, което се дава на търсенето на развитие на законодателството, 

зависи силно от политическия контекст във всяка страна. Когато законодателството е нестабилно 

и малко уважавано, както е в Румъния например, НПО предпочитат да се концентрират върху 

промяната на практиките (обучения, обмяна на практики и др.) : 
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Кармен Сахан–Министерство на труда,  

Дирекция „Закрила на детето“, Румъния 

 

„При нас винаги има разлика между законовата страна и практическата 

страна. (...) Ако погледнете нашите закони, нашите методологии, всичко 

е толкова съвършено, че когато отидете на терен и видите какво се 

случва, ще изпаднете в ужас от огромната разлика.“ 
 

Даниела Георге - FONPC, Румъния 

 

„Ние не опитахме да променяме законите, ние опитахме да променим 

начините на действие и едва след това законите. Първо да дойдат 

добрите примери на практическо ниво и после да се промени нещо на 

централно ниво. (...)  

В Румъния законите се променят всяка година, но не това е проблемът, 

истинският проблем е да се промени манталитета.“  

 

Що се отнася до развитието на законодателството, трябва да отбележим, че влиянието на НПО е 

по-силно, когато се касае до специфични секторни политики (образование, здравеопазване и 

т.н), отколкото, когато се търси промяна на „формата на работа“ в публичната дейност (Закон за 

децентрализацията, рамка на делегирането на услуги на НПО и др.).  Във всяка от страните 

секторният „технически“ диалог проработи по-добре, отколкото „политическият“ диалог. 

(Например: Закон за ранното детство в България, Закон за осиновяването в Молдова, Закон за 

заминаването на родителите в чужбина в Румъния и т.н.). 

В рамките на този секторен подход, най-добре сработва създаването на нови отправни точки, 

нови курсове на обучение и нови професии, които да обогатят социалната дейност (професиите 

ресурсен учител, социално-образователен аниматор, инструментът „приемно семейство“ и др.). 

 

В Молдова, лансиране на професията ресурсен учител 
  

Тъй като професията ресурсен учител отсъства от регистъра на професиите и 

курсовете на обучение, молдовското сдружение (APSCF) предприема 

действия да се популяризира и да се даде официален статут на тази 

професия, която на терен съществува сред НПО и е в разцвет. Сдружението 

залага на включването на голям брой участници, като организира диалог 

между Министерство на социалната закрила и Министерство на 

образованието, представители на университети и НПО, работещи в тази 

сфера. 

Тя подсигурява и примери от Франция и Румъния, които са по-напреднали в 

тази област.  
 

Реализирането на дебат позволява постепенно да се развие официална 

рамка за признаване на професията, но също да се създаде дългосрочна 

връзка между редица университети и френски граждански организации с 

цел изработване на курс на обучение, адаптиран към местните условия.  
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СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, МОНИТОРИНГ  НА  НУЖДИТЕ  

 

Способността на гражданските организации и техните мрежи да поемат върху себе си ролята на 

надзорник по отношение на политиките е друг ключов елемент от тяхната легитимност. За 

партньорите тази роля на надзорник позволява едновременно да бъдат „взети на сериозно“ и да 

бъдат „възприети като полезни“ при създаването на политиките.   

Няколко примера от Прокопил на национално и локално ниво хвърлят светлина върху ползата от 

тази практика : 

 

НА НАЦИОНАЛНО НИВО :ПРИМЕРЪТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ДОКЛАД   

В сферата на правата на детето се появява прекрасна възможност за легитимиране на ролята на 

надзорник: Алтернативният доклад за правата на детето1.  

Партньорите от Прокопил се ангажират с тази стъпка от 2009 г. насам и мобилизират голям брой 

свои членове в събирането на данни от терен. 

Написването на този доклад е средство за повишаване на видимостта и доверието за тези 

национални мрежи, които се включвата в него. То позволява да се затвърди на национално ниво 

ролята на мрежите като надзорници и представлява основа за провеждане на диалог с 

националните държавни институции.   

 

„Бележникът“ на българската НМД 

По отношение на мониторинга и проследяването на политиките трябва да 

отбележим интересната практика на българската Национална мрежа за 

децата. Мрежата прави бележник с годишни „оценки“ за правителството, 

който оценява спазването на обещанията, прилагането на политиките и дава 

редица препоръки. Още от първата година на публикуване на този доклад, 

той е широко споделян в рамките на правителството и голям брой негови 

представители присъстват на представянето му, за да защитят своята 

политика. 

Днес НМД си задава въпроса каква е правилната позиция, която трябва да 

заеме този доклад – достатъчно независим, за да разобличава, но 

достатъчно отворен, за да провокира диалог с правителството и да избегне 

затварянето на правителството в поведение на защита и отричане.  

 

 

                                                                    
1В рамките на периодичния контрол върху осъществяването на ангажиментите съгласно 
Конвенцията за правата на детето, всяка страна, подписала Конвенцията, трябва да представи доклад 
пред Комитета на ООН по правата на детето. Комитетът на ООН кани също гражданските 
организации да изработят алтернативен доклад, в който да включат техните наблюдения върху 
прилагането на конвенцията в страната им. 
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НА МЕСТНО  НИВО: СЪВМЕСТНО СЪЗДАВАНЕ НА „КАРТА“ НА НУЖДИТЕ  И  

РЕСУРСИТЕ НА ДАДЕНА ТЕРИТОРИЯ  

На местно ниво при създаването на нови услуги често се изхожда по-скоро от възможностите, 

които дават специфични „проекти“ с осигурено финансиране, вместо от глобален анализ на 

нуждите. 

В този контекст една от най-значимите задачи е създаването, заедно с местните власти, на една 

оценка на състоянието на очакванията и на ресурсите на територията.  

Съгласуването на тази оценка на състоянието е решаваща доколкото: 

- Местните власти често могат да се покажат резервирани или подозрителни към 

статистическите данни, представени от НПО, за нуждите на територията. Признаването на 

една оценка на състоянието, направена от НПО често е твърде слабо.  

 

- В местните общини често липсва персонал и достатъчна експертиза, за да могат сами да се 

справят с този анализ на нуждите.  
 

В Румъния, създаване на „карта“ на местните нужди и ресурси 

Няколко от членовете на Прокопил, заедно с румънския окръг Васлуи, 

създадават карта на нуждите и ресурсите, използвайки методология, 

разработена в Прокопил (създаване на работни групи, анкети на местно 

ниво и др.) 

Според окръга този подход е много ценен. Подобни стъпки са в проект в пет 

други окръга на страната.  

 

 

КАК ДА СЕ УЛЕСНИ УЧАСТИЕТО НА ЛИЦАТА, ДО  КОИТО СЕ ОТНАСЯ ДЕЙНОСТТА  (В 

СЛУЧАЯ ДЕЦАТА)?  

За да бъдат видими съществуващите нужди на дадената територия, една от най-важните задачи е 

участието на бенефициентите (в случая децата и младежите).  

Тази задача изисква, от една страна, да бъдат накарани заинтересованите да изразят нуждите 

си и от друга, техните свидетелства да бъдат сведени до знанието на държавните власти: 

- Една интересна инициатива на Прокопил в този смисъл, е създаването на един филм 

(Кръстосани погледи върху правата на детето), в който около 40 младежи от Франция, 

България, Румъния и Молдова представят своите виждания върху правата на детето в 

собствената си страни.  

 

- Друга запомняща се инициатива: В Молдова партньорите от Прокопил полагат усилия за 

поощряване на участието на младежи в „групи за местни инициативи“, които работят 

върху стратегиите за местно развитие. 
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НЯКОЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ  НАПЪТСТВИЯ  

ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЛАГА ЕДНОВРЕМЕННО И НА ИНСТИТУЦИИТЕ, И НА ХОРАТА  

Практиката на диалог с държавните власти довежда партньорите до две, на пръв поглед, 

противоречиви констатации: 

- От една страна е нуждата да се „открехне вратата“ на държавните институции, 

използвайки създаването на лични връзки, чрез включването в програмата на няколко 

„съучастника“, способни да играят ролята на постоянен посредник; 

 

- От друга страна е нуждата да се закрепи сътрудничеството в по-официално 

партньорство между институциите, за да се намери изход от значителната подмяна на 

екипите в министерствата и общините, която може да доведе до редовна „загуба на 

памет“ и поставяне под въпрос на постигнатия общ напредък. 

Всъщност трябва да се помнят тези два необходими за сътрудничеството етапа и да се осигури 

тяхното допълване.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА „ВЕРИГА  ОТ  ПАРТНЬОРСТВА“ ОТ МЕСТНОТО КЪМ 

НАЦИОНАЛНОТО  НИВО  

Друга много важна констатация на партньорите е голямото разстояние между местна и 

държавна власт: Местните участници (кметства, окръзи, области и т.н.) изпитват затруднения в 

сътрудничеството с националните власти, да накарат да чуят гласа им, но същевременно да имат 

достатъчно гъвкава рамка на действие, за да адаптират националните политики към местните 

нужди. 

Ще отбележим, че в някои условия (както в Румъния) липсата на финансов и човешки ресурс в 

общините, строгите рамки на действие и липсата на чуваемост на национално ниво, ги кара 

самите те да създават мрежи от граждански организации в качеството на техни говорители, които 

да представят исканията им пред националните власти.  
 

Даниела Георге - FONPC, Румъния 

„През последния период, ние, Федерацията, бяхме говорител на местните 

власти. Те нямаха глас, не успяваха да намерят съгласуваност с 

централната власт. Ние приехме реакцията им към законодателството. 

В действителност през последния период бяхме говорител на всички.“  

 

Важно е за участниците от гражданските организации да не създават противопоставяне  между 

неправителствения сектор и държавните институции като цяло, а да се анализира как връзките 

на всяко ниво (местно, регионално, национално) държава/граждански организации могат да се 

използват за укрепване на връзките на другите нива. 
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По всяка тема на застъпничество, водена от националните мрежи е полезно да се помисли за 

начина на свързване на различните нива (местно, национално, европейско). 

В България, застъпничество на всички нива за преразглеждане 

на рамката на децентрализация 

 

За подобряване рамката на действие на общините и тяхното сътрудничество 

с местни НПО, Национална мрежа за децата работи едновременно: 

 На местно ниво, за насърчаване на добрите практики на 

сътрудничество НПО/общини  (срещи, ръководство, и др.); 

 На национално ниво, чрез застъпничество пред правителството и 

парламента за преразглеждане на закона за децентрализация, за 

постигане на по-голяма независимост/гъвкавост на рамката на 

местните дейности; 

 На европейско ниво, за еволюция на рамката на европейските фондове 

в посока към общините, за да се стимулира повече тяхното 

сътрудничеството с НПО.  

 



КАРТИ НА ЦЕЛИТЕ И ОПИТА 

 

За да илюстрираме начина, по който всяка от страните партньори на програмата формулира и реагира на целите, представени в тази 

брошура, предлагаме в следващите страници три карти, по една за всяка страна. 

Тези карти са съставени по време на ателиета с активно участие, които се проведоха във всяка страна, с участието на дузина партньори 

на програмата (НПО, местни и национални власти). 

Картите представят: 

- Няколко „сектора“ (4 до 6 зони, на които е разделен кръга), които съответстват на всяка от големите цели, определени от 

ателието. Въпреки отчасти различаващите се формулировки, тези големи цели се припокриват при всички страни и това 

позволява да се дефинират четирите структуриращи цели в тази брошура.  

 

- Два типа елементи във всеки сектор:   

 

o Клетките с по-тъмен цвят съответстват на трудностите, които трябва да бъдат преодоляни, за да се достигне 

определената цел.  

 

o Клетките с по-светъл цвят съответстват на предприетите действия за преодоляване на трудностите и за достигане на 

целта. 
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МОЛДОВА 


