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Няколко думи за процеса на обобщение 
Обобщението на програма Прокопил обхваща 8-те години на провеждане на програмата от 
2005 до 2012 г. То си постави следните цели: 

 Обобщение на иновативни методи и практики на работа и/или такива, донесли успех и 
развити в Прокопил; 

 Споделяне на практическите постижения на национално, регионално и международно 
ниво;  

 Оценяване на методите в бъдещи проекти чрез анализ на практики и приодобит опит; 

 Засилване на техническия капацитет на екипите на участващите мрежи: НМД, FONPC, 
SL и APSCF чрез участие в процеса на обобщение. 
 

Това обобщение се позиционира около двете оси на иновация на програма Прокопил: 
 

 Динамика на сътрудничество между страните (едновеременно в ръководенето на 
програмата и в осъществяването на дейностите); 

 Засилване на връзките между граджанските организации и публичните власти, особено 
чрез специфичния проект "Институционално укрепване и социални дейности". 
 

Този опит за обобщение е проведен между юни и декември 2013 г. Ръководен е от екип за 
интегриране, който обединява четирите мрежи-носители на програмата (Solidarité Laïque във 
Франция, FONPC в Румъния, НМД в България и APSCF в Молдова). 
 
То е повод за четири последователни мисии в Молдова, Румъния, България и Франция. Нговите 
създатели общуват във всяка държава с около двадесет ключови лица от програмата по време 
на индивидуални разговори, на колективни работилници, които обединяват разнообразието 
от партньори на Прокопил. 
 

 

 

 

 
Как да използваме този синтез? 
 
Този синтез се опира на 6 образователни брошури и на 6 кратки филми, които им 
съответстват. Написаното в тези публикации, допълва видеата, които позволяват по-добре 
да се интегрира опита на участниците в Прокопил и да се задълбочат някои размисли. 
 
Структурата на синтеза обхваща тази на шестте модула-образователни брошури и кратки 
филма. Ето защо, ще откриете за всяка от основните части на този синтез препратка към 
отделните модули. 
 

 

 



2 
 

 

Преди близо 10 г. програма Прокопил си поставя амбициозната цел да окуражи по-тясното 

сътрудничество между граждански организации и държавните институции, за да се подобрят 

условията на живот на децата, младите хора и семействата в затруднено положение в 

Румъния, България и Молдова. Няколко години след падането на авторитарните режими, тази 

цел включваше огромна културна промяна, изваждайки сдруженията от единствената им роля 

на доставчици на услуги, за да ги направи действащи лица с цялостен принос в държавната 

политика. Как да се управлява това постепенно сближаване? Как да се подпомогне разбирането 

и взаимното опознаване на неправителствените организации и държавните институции, за да се 

изгради тяхното взаимно допълване, което да се превърне в коз за планирането и 

осъществяването на проекти за работа на терен? 

За да го постигне, програмата се развива около три вида дейности: 

- Фонодове за подкрепа на проектите:  Програмата развива редица фондове (Фонд за 

подпомагане на мрежите на местно ниво, Фонд за подпомагане на иновативни инициативи и 

др.), които трябваше заедно да се съсредоточат в интегрирането на държавните институции в 

развитието и проследяване на проекти за работа на терен. 

- Обучения: Между 2006 и 2012 г. програмата дава възможност да се обучат близо 700 

специалисти чрез двустранни или тристранни екипи от обучаващи от различните страни-

партньори, да се развият нови общи звена и да се поставят основите на един „Регионален 

полюс” в рамките на обученията. 

- Застъпничество: От 2007 г. стъпките на застъпничество се ангажират основно около 

делегирането на социални услуги. След това, то се ориентира към общо обсъждане заедно с 

държавните действащи лица  около начина на управление на държавните дейности. 

 

За да постигне тази цел, Прокопил избира да се изгради на основите на едно регионално, 

многостранно сътрудничество, залагайки, че историята и достатъчно сходните 

предизвикателства на тези три държави, ще им позволят да се обогатят взаимно. Това включва 

съвместно управление на програмата, съвместно създаване и водене на обучения и обмени, 

постепенно изграждане на обща идентичност. Четири държави, четири контекста, голяма 

разлика в очакванията и нуждите на участниците: Как да се управлява и осъществява заедно 

една такава програма? Как да се направи така, че тя да бъде представена от всички, но 

адаптирана за всеки по отделно? 

 Обобщаването на Прокопил позволи да се определят три особености, три новости, които са 

силата на програмата, чиито уроци могат да бъдат полезни едновременно на създалите я 

партньори, но и на всички тези, които търсят да развият иновации от този вид : 

- Нови начини за съвместни управление на сложна програма; 

- Нови начини за обучение и обмен между държавите; 

- Нови отношения между граждански организации и държавни институции. 
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Нови методи на управление 
(Образователни брошури/ Кратки филми №1 и №2) 

Първата особеност на Прокопил засяга начина на управление и проследяване на програмата: 

 На първо място, съвместно управление на граждански организации и държавни 

органи, за придобиване на опит за тесен диалог, за по-добро опознаване на двете 

страни, за по-добро координиране на действията им и създаване на една по-адаптираща 

се програма. Как да се осигури, че всеки намира своето място и се включва в диалога на 

тази нова практика на управление? 

 

 След това съвместно управление на четири държави, за да могат очакванията и 

нуждите на всяка страна да бъдат взети под внимание и за да могат общите стратегии да 

бъдат приложени за всеки. Как да се осигури нарастването на силата на партньорите в 

управлението, за бъде възможно едно все равнопоставено и съвместно ръководене? 

 

Съвместно управление на граждански организации и държавни 

институции 

 

От своето създаване, програмата търси начин да постанови една „игра за четирима” 

(неправителствените организации във  Франция и страните-партньори, държавните институции 

във Франция и страните-партньори), която успява да направи от управлението на програмата 

една „лаборатория” за диалог. 

Интегриране на държавните институции от страната на неправителствените организации в 

управлението на програмата, е една от основните особености на Прокопил (и по-общо на 

„Многстранните програми”, от които и Прокопил е част), но също е и един от основните ѝ 

козове. Както на национално, така и на регионално ниво, държавните органи са представени в 

комитетите на управление и са заинтересована страна при определянето на насоките на 

Прокопил. 

Това интегриране на държавните институции се проявява едновременно и като: 

 Гаранция за видимост на мрежите на граждански организации; 

 Средство за сближаване, урок за водене наа диалог; 

 Начин за осигуряване на съответствие на дейностите на програмата с провежданите 

политики съществуващи закони; 

 Пивилегировано място за засъупничество на гражданските организации, средство за 

промяна на визиите на държавните институции чрез съвместното управление на 

иновативни дейности. 

Този многостранен диалог не протича безпроблемно. Партньорите в програмата наблягат на две 

основни условия, за да не се допусне това съвместно управление да остане изолирано на едно 

определено ниво: 



4 
 

- Време: Още от създаването на програмата, всяка мрежа търси да интегрира 

държавните институции („по-късно е преклено късно”) и да „спечели” включилите се 

действащи лица да се превърнат в посредници пред техните администрации. 

- Прозрачност: Постепенно всяка мрежа се научава да съобщава на всички членове и 

ръководители за взетите решения и начина на тяхното приемане. 

Освен тези условия, един от факторите, който позволява да се мобилизират държавните 

институции  в дългосрочен план е свързването на техните представители от четирите държавни 

по между им. В тази област силното мобилизиране на френското сътрудничество е 

определящо (исторически много важно още от създаването на програмата, това включване 

спомага за създаването на поста - Аташе на регионалното сътрудничество за правата на детето). 

- Присъствието на френското сътрудничество позволява да се осигури разпознаване на 

мрежите на граждански организации; то действа като гарант за качество и сериозност на 

програмата пред държавните институции в страната и позволява по-лесното 

мобилизиране на техните представители през цялото й време. 

- То също е ценно за представителите на френското сътрудничество, позволявайки им да 

се свържат бързо с различни неправителствени организации и държавни лица, които 

са активни в областта на правата на детето и да изградят едно по-адаптирано към 

техните нужди сътрудничество. 

Регионално управление, водено от четири страни 

 

Съвместна програма на Франция, Румъния, Молдова и България, Прокопил трябва да търси 

начини да създаде своите насоки и да дефинира своите дейности на базата на четири различни 

контекста и големи различия в очакванията. За да отговори на тези предизвикателства, 

програмата извежда три ключови принципа: 

Съучредяване на програмата 

- Прокопил разграничава две допълващи се нива на управление: Пространство на регионално 

ниво, което позволява да се определят общите насоки на програмата; 4  нива на  управление на 

национално ниво, които позволяват на всяка страна да определи своите  нужди и приоритети, 

да изгради визия за дейностите, които ще проведе в рамкте на проекта. 

 - Партньорите в програмата се превръщат в съучредители, което позволява да се излезе от 

стандартните двустранни отношения на развитие (донор-бенефициент). Това сближаване 

поставя под въпрос ролята на френския „главнокомандващ”. И така организацията Солидарите 

лаик се е учи малко по малко, заедно с партньорите си, да различава две длъжности - 

административен и финансов поръчител и „партньор заедно с другите” в общото управление на 

програмата. 

- Това съучредяване интегрира способността на националните мрежи да бъдат истински 

носители на програмата. Те трябва да могат да изяснят очакванията на своите членове и да 

предложят визия за предстоящите дейности. За да го постигнат, мрежите подчертават колко е 
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важно да се определи точна рамка на техните задачи и план  за действие. Някои мрежи 

(Молдовския алианс) дори избират да включат управлението на програмата в собствения си 

Административен съвет, за да осигурят последователност на водените проекти. 

През близо десетте години на съвместно управление на Прокопил, може ясно да се установи 

постепенното нарастване на  авторитета на партньорите в управлението  и извеждането на едно 

все по-уравновесена и партньорска динамика. 

Гъвкавост 

Гъвкавостта на една програма, способността ѝ постоянно да се адаптира спрямо стратегиите на 

партньорите, е особено „неудобен” фактор, щом се променят културата и навиците за 

сътрудничество на донорите, на бенефициентите на проекти, но и на нейните партньори. Ето 

защо залогът за Прокопил е двоен: 

- Гъвкавост във времето: За 10 години работа, програмата постоянно развива своите  цели и 

дейности, за да ги адапт се ситуация и на към променящия се контекст и партньори: чрез 

постепенно излизане от логиката на "проект"; давайки по-голямо поле за действие на общините 

в управлението, преминавайки от фокус върху правата на детето към по-широко взимане под 

внимание на политиката в социалната сфера и т.н. 

 - Гъвкавост в отклоняването на национално ниво на предприетите регионални стратегии: 

Всяка страна има свободата да избира как да адаптира и интегрира общите дейност според 

своите приоритети. 

Тази гъвкавост дава тласък на програмата. Тя позволява Прокопил да се изгради като 

„програма-процес”, която разполага с големи възможности за адаптиране. Но тази гъвкавост е и 

предизвикателство. Партньорите спазват няколко условия, за да се преборят с него: 

- От една страна осигуряване на прозрачност на общите цели, за да не се допусне тази 

гъвкавост да бъде възприемана като мултиплициране на целите, разпръсване на 

дейността или прекалено резки промени; 

-От друга страна развиване на практики, съобразени с нуждите на всеки като се избягва 

те да бъдат „разводнявани” с твърде често преориентиране. 

Постоянен регионален диалог 

Съвместното управление на Прокопил от 4 държави изисква да се намери начин за 

обмен на регионално ниво, който преминава отвъд чистото обединяване на приоритети 

на всеки, което изисква събиране на съответните нужди и, което позволява създаването 

на споделена идентичност. Няколко напътствия: 

- Инвестиране в диалог: Първият отговор на Прокопил е голяма инвестиция  (време, 

финансови ресурси и др.) във времето за диалог, за да се избегне изгубването по пътя на 

част от партньорите. 

- Създаване на „места за непосредствена близост”: Извън „официалното” време, 

необходимо  за очертаване на насоките, програмата търси да създаде „места за 



6 
 

непосредствена близост”- малки екипи от четирите страни и мобилизирани в специални 

проекти. Това са тези места, които най-добре позволяват да се създаде култура и общи 

работни навици. 

- Развиване на участието: За да осигурят качеството на този регионален диалог, 

партньорите подчертават колко е важно участието на комитетите и регионалните 

работни групи, с цел да се ограничи времето за  общ обмен върху различните контексти, 

за да се запази достатъчно място за осъществяването на съвместно планиране. 

 

Обмен и обучения между страните 

(Образователни брошури / Кратки филми №3 и №4) 

С разширяването на Европейския съюз, когато и регионалният обмен се превръща в едно все по-

търсено средство за действие, Прокопил започва да „изследва почвата”. Развитието на  обмена 

между страните е средство за партньорите да се обучават по друг начин, да научават „по 

двойки”. Това реципрочно обучение позволява на всеки едновременно: 

- Да преоткрие нови тематики и нови практики - като например въпросът за децата на 

родители емигранти, въпросът за нови форми на доброволчество и др. 

 - Да научи нови механизми, които са нови в другите държави - като например 

механизма на приемните семейства, интеграцията на хората в неравностойно 

положение на работа и др. 

- Запознаване с нови форми за организиране на социалната дейност - като например 

делегиране на услугите, планиране на стратегии на неправителствените организации и 

др. 

Разпространявайки примерите и източниците за научаване, програмата постепенно излиза от 

една определена логика на обмен, произлизаща от знанията на Франция към партньорство. Той  

изгражда засилването на капацитетите от силните страни и нововъведения на всяка една 

държава. По този начин, регионалното отваряне е „ускорител” на промяната във връзките на 

сътрудничество. 

Регионалното ниво се появява като едновременно средство за сближаване и разделечаване. 

Сходставата в контекстите на България, Румъния и Молдова позовляват споделянето на 

практики, които са малко отдалечени от тяхната местна действителност (общо политическо 

минало, текущ процес на децентрализация, споделена нужда от професионализиране на 

социалната дейност, обща перспектива процеса на деинституционализация и др.). Поради това, 

регионалната близост се е оказва сила за партньорите -тя позволява откъсване от френската 

система, разглеждана  като пример и наблюдаване на инвоативните практики, които са най-

близки до техните собствени полета на дейност. 

Два типа допълващи се дейности позволяват този регионален обмен да се развие: 
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Обмяна на опит от работа на терен 

Възможността да чуеш другите да говорят за опита си и да се осъществип посещения на място, 

представлява една от особеностите на Прокопил, както и една от основните му козове. 

Партньорите настояват върху важността да „виждат” дейностите и да участват директно в 

работата на другите - да се участва в изработването на схема за политиките за децав  

департаментите във Франция, да се посети приемен център в Молдова, да се открие социално 

предприятие, интегриращо работата на хората в неравностойно положение и др. 

Обучения 

Още от създаването на Прокопил, обучителната дейност представлява неговата червената линия 

и тя е широко застъпена в утвърждаването на една обща регионална динамика. Всъщност, става 

въпрос за  съвместно изграждане от четирите страни на методи за обучение, които са 

едновременно съвместни, но и са адаптирани ъм нуждите на всяка една държава. 

Тези обучения започват в Румъния с помощта на двустранни френско-румънски екипи, а после 

се развиват в Молдова и България. Тристранните екипи от обучаващи идват на място, 

позволявайки да се осигурят различни участия и да се постави в перспектива опита на всяка 

страна.  

Изправени пред тази отоврена визия за обученията и обмените, участниците в програмата се 

изправят пред различни условия и предивикателства: 

- Предзвикателство в допълването: Изправени пред разнообразието от опит, е 

необходимо да се избегне опитът на един от партньорите да води изцяло посоката на 

промяна или обратно да се търси мнението му върху всичко. Предизвикателството на 

тези обмени е да бъдат набелязани едновременно съвкупността от нужди и зоните на 

иновация на всеки, за да може да се осигури съвместимост на приноса. 

- Предизвикателство на съвместните формати: Залогът на формáтите на обучения и 

обмен е една от отправните точки, довела разеделичаване на визиите на партньорите: от 

една страна по-скоро остаряващата визия за малко активно участие в обученията 

посредством лекции и от друга хоризонтална визия, която и по-близко до логиката на 

обмен на практики. Така проведените формати остават достатъчни гъвкави, съобразени с 

разглежданите теми. 

- Предизвикателство на  езика: Обученията трябва да се провеждат на три различни 

езика в страните-партньори. Първоначално програмата се опитва да разреши на всеки да 

се изразява на собствения си език, за да се избегне неравновесие. Но се появява нуждата 

от по-лесен начин, който е в подкрепа на екипите, които могат да провеждат обмена на 

два или три опорни езика. 

- Средство: общуването между обучаващите: За да се избегнат различията в очакванията и в 

достъпа на обучаващите, партньорите настояват да има време за предварителни срещи, като 

значението им се променя в зависимост от темите и методите за обмен. Когато това общуване 

е толкова слабо, една от опасностите е, че някои не толкова подготвени говорители могат да се 

водят според чуждестранния курс на обучение, който е в разрез с техния контекст и очаквания. 
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Основите на мрежа от обучаващи  

Многообразието от обучения и обмен е позволява да се създадат трайните връзки между 

обучаващите от четирите  страни, а от там и между организациите, от които те произлизат. Днес 

много от партньорите отпрявят поглед към изграждането на тази „мрежа от обучаващи” 

(например чрез създаването на каталог, който позволява да наблюдаване на нуждите и 

ресурсите на всяка страна и развиване на нови методи за съвместно обучение). 

 

СБЛИЖАВАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТУТУЦИИ   

В УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
(Образователни формуляри / Кратки филми №5 и №6) 

 

През последното десетилетие нараства броят на програмите на граждански организации, които 

все повече са интегрирали в своите цели си едно "по-политическо” измерение: Да се допринесе  

за подобряването и прилагането на държавната политика в техния сектор. Зад това развитие се 

крие важно предизвикателство за промяна в културата, целящо разпознаване ролята на 

гражданските организации и стойността на техния опит. Със сигурност това желание за промяна 

в културата и практиките на държавната дейност довежда до създаването на Прокопил. 

 

За да успее, програмата се съсреддоточава върху четири основни направления: 

 

Четири начина за сближаване на гражданските организации с държавните 

институции 

Засилване на ролята на „събеседник” на гражданските организации в 

държавната политика 

Програмата търси да засили трите мрежи на неправителствените организации, национални 

партньори по нея, като им позволява да създадат и организират своя Секретариат, да 

придобият видимост пред държавните институции, да научат от другите и др. Така например, 

Прокопил има основно значение за създаването на Национална мрежа за децата в България, 

която днес се утвърждава като основен събеседник по въпросите, свързани с правата на детето. 

Освен подпомагането на собствените им екипи, партньорите търсят най-вече чрез обученията и 

обмена на практики, да разширят мирогледа на местните неправителствени организации към 

самите тях, за да излязат от единствената схема на доставчици на услуги, която все още 

доминира. 
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Сближаване на практиките на гражданските организации и държавните институции 

чрез съвместни обучения  

Програмата залага да постави в центъра на своята дейност обмена между професионалисти като 

средство да промени държавната дейност, започвайки от работа на терен.Тъй като 

неправителствените организации често изпълняват ролята на новатори, обученията са начин те 

да споделят опита си с представителите на държавните институции , но и да  ги накара да 

признаят тяхното мнение. 

Ainsi par exemple, les formations menées autour des activités de supervision ont été particulièrement 

utiles et appréciées par les acteurs publics, sur une fonction qui restait largement à professionnaliser. 

Така например, обученията около дейности за наблюдение са особено полезни и оценени от 

държавните представители за служба, която предстои да се професионализира. 

Спецификата на формáта на тези обучения е основен коз за успеха им пред държавните 

служители: изискват повече активност, по-малко формални са, по-интерактивни са, основно се 

базират на опита и обединяват по-разностранни участници, в сравнение с класическите 

обучения. 

Развиване или инвестиране в пространство за диалог с цел разширяване на 

политическата рамка 

Засилването на мрежите на гражданските организаци, включва увеличаване на присъствието им 

в пространстовото на отворена „консултация” с националните и местни държавни институции по 

отношение на създаването на закони и политики (Национален съвет за закрила на детето, 

междуведомствени съвети, тематични комисии и др.). За да се осигури ефективно участие, 

мрежите мобилизират своите членове, за да създадат съвместни длъжности и за да се осигури 

постоянен контрол на тази политика. 

Така например, Национална мрежа за децата прави важна крачка в начина, по който се 

формира общо мнение по текущи законови проекти, присъединявайки към своите разсъждения 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Трябва да отбележим, че влиянието на неправителствените организации е по-голямо, когато се 

отнася до развитието на отделни секторни политики (образование, здравеопазване и др.), 

отколкото когато става дума за промяна на „методите”, които използва държавната система 

(децентрализация, делегиране на услуги на неправителствените организации и т.н.). В ядрото на 

това секторно сближаване, е създаването на нови референтни звена, на нови курсове за 

обучение и на нови професии, които позволяват разширяване на социалната дейност 

(професията на специализираните обучаващи кадри, социално-образивателни специалистите; 

методики за приемните семейства и др.) 

Споделяне на информация и очертаване на нуждите 

Способността на гражданските организации да бдят за изпълнението на политиките се оказва 

основен елемент на тяхната легитимност, средство да бъдат взети "на сериозно" и да бъдат 

„възприеман като полезени” в създаването на политиките. Два примера за това: 
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На национално ниво:  От 2009 г. партньорите на Прокопил паралелно се обвързват в 

създаването на Алтернативен доклад за правата на детето и за това мобилизират голям брой от 

своите членовете да съберат данни от работата им на терен. Тези отношения изграждат основа 

за много полезен диалог с националните държавни институции. 

На местно ниво: Една от новаторските стъпки, предприети от някои партньори, е съвместното 

състяване с  местните държавни институции на доклади с очаквания и териториалните ресурси. 

Освен тези стъпки, участниците в програмата се опитват едновременно да насърчат 

директното участие на бенефициентите и особено на децата в политическото пространство за 

съгласуване и взимане на решения-изслушвания в парламента, участие в рамките на „Групата за 

местни инициативи” и т.н. 

Нарастваща роля на общините в програмата - например ИУСД (Институционално 

укрепване и социални дейности) 

В процеса на своето развитие, Прокопил отделя все по-важно място в рамките на програмата на 

местните общини, за да може да отговори на три факта: 

- Все по-централна роля на общините в дефинирането и осъществяването на 

социалната дейност; 

- Липса или безсилие на стратегически кадри, позволяващи провеждането на 

социалната дейност на местно ниво; 

- Култура на участието, която остава доста слаба, едновременно от страна на 

държавните местни институции и на самите бенефициенти. 

 

И така Прокопил превръща дилаога с общините в приоритет - в изпълнението на проекти от 

своите членове, в интегрирането на обществото в обученията, но също и най-вече със 

създаването на пространство за обмяна на опит, директно насочен към общините. - ИУСД   

Рамките на проект ИУСД 

Проектът ИУСД се развива между 2010 и 2012 г. и мобилизира 34 румънски, молдовски, 

български и френски екипи в подпомагане на техните практики за управление на държавната 

политика в социалната сфера. 

 - Първият етап на проекта позовлява осъществяването на редица срещи относно 

особеностите на осъществяване на държавните политики за социална дейност в 

различните включили се общини. 

- Вторият етап позволява организирането на поредица от обмени на практики в рамките 

на няколко цели: организиране на територията и делегиране на социални услуги; 

програмиране; определяне на нуждите; децентрализация и разпределяне на 

компетенциите и др. 

Проектът се е опитва да постигне две цели: 

- Подпомагане на общините:   давайки им възможност да се „позиционират” спрямо 

другите, да оценят практиките им, да се изградят връзки и др. 
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- Разпространение на едно по-добро сътрудничество на гражданските организации с 

тези общини - доказвайки „на практика” успеха на това сътрудничество и позволявайки 

на държавните институции, те сами да го насърчават пред други техни представители.  

Тези обмени подтикват Национална мрежа за децата със съдействието на Националното 

сдружение на общините в Република България да създадат наръчник с добри практики, 

насочен към общините, който включва редица успешни примери на сътрудничество. 

Предизвиактелства за преодоляване 

От тези обмени партньорите извеждат три предизвикателства: 

- Контрол на напрежението, което може да се породи от две цели на проекта: Най-вече 

да не се допусне насърчаващата роля на сдруженията да бъде отрицателно възприета от 

общините; 

- Мобилизиране на доброто ниво на действащите лица в рамките на общините: Ако 

техническите служби на общините са основните участници в обмена и особено ако те 

принадлежат към избраните местни сдружения, се поставя въпроса за мястото на самите 

избрани власти, чиято мобилизация би могла да определи втория етап от този обмен. 

- Запис на обмена в дълъг период от време: ИУСД допринася за раздвижване на визиите 

и установяването на нови практики, но „преминаването към действие” не става 

автоматично - то остава твърде зависимо от политическото положение, от възможността 

за действие на общините и т.н. Да се проследи този обмен с избраните държавни власти, 

съсредоточавайки се основно в развитието на нови планове за действие, би било без 

съмнение необходимо. 

Мястото на децентрализираното сътрудничество 

Връзките на децентрализирано сътрудничество са една много полезна основа, на която се 

оприра обменът в рамките на ИУСД. Така и Генералният съвет на Савоа, Марн, Авейрон, Рон, Од 

както и на Нордка участват в този обмен с партньорите си от Източна Европа. 

Тази връзка на децентрализираното сътрудничество позволява съживяване и подпомагане на 

предходни партньорства, чрез развитие на съгласуване между кадрите на място. Тя позвоява 

изгражднето на дълготраен диалог, застъпен в ИУСД и продължен и отвъде него. 

Едно условие трябва да се вземе под внимание - Обмените на ИУСД съпоставят много различни 

гледни точки по един доста „политически” въпрос - съответното място на държавните 

институции и граждаснките организации. И така, тези обмени трябва да бъдат достатъчно 

подготвени, за да не се допусне, разликите в мненията да разклатят съществуващите 

децентрализирани връзки за сътрудничество. 

 


