


Цели на срещата  

• Да  говорим за това какво ни събира, защо е 
важно да намираме пресечни точки и какви са 
ефективните подходи, за да постигаме целите си 

 

• Какви са най-подходящите начини да работим 
заедно; какви са подводните камъни на 
мрежуването; какъв е смисълът и как постигаме 
ефект.  



 

П Р О Г Р А М А 
 
 16.05.2017 

Сесия 1: Мрежи и ценности – какво ни събира 

Вдъхновяващи думи, четки и боички 
 

Сесия 2: Мрежи: подходи на работа, трудности и успехи. Ефект 

Поучителни истории на формални, неформални и социални мрежи 
 

Мрежата в ритъм или ритъмът на мрежата – групова творческа 
импровизация с ударни инструменти 
 

Сесия 3: Мрежата –  точки на пресичане 

Идентифициране на общи каузи, кампании и стъпки 

 
17.05.2017 

Граждански диалози: Мрежите и институциите – ефекти и дефекти 
на взаимодействието  



         

 
             

Мрежа и ценности 
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Начало и вдъхновение 

Ива Таралежкова, 

Председател на 

УС на ФГУ 

Даниела Уршиц,  

Община Виена 

Анджела Родел, 

Комисия Фулбрайт 



Творчество  
(индивидуални ценности) 



Ценности 

Част от ценностите на Mрежата: 
   
 
 
 
 

свобода 

честност 

справедливост 

вяра 

смисъл 

здраве 

щедрост 

eфективна комуникация 

сила 

коректност 

отдаденост 

любопитство 



Мрежа на ценностите и  
ценностите в мрежата 



Други мрежи – подходи, дейности, ефект 

Щефан Лютгенау – за  Дунавски Форум 
за гражданско участие 
 

 

Нели Кочева – Заедно в час 

Мила Натудова – Тук - там 



Други мрежи... 

Ася Кавръкова – 
Европейска служба за 
граждански действия 

Ина Мутафчиева – 
Национален младежки 
форум 

Бистра Иванова – Мулти 
Култи Колектив 



И възможности... 

Reach for Change Bulgaria 

– Промяната дава 5 

стипендии за членове на 

Форум Гражданско 

Участие за включване в 

Академия за социални 

предприемачи. 

 

 



Мрежата в ритъм.... 
СЪВМЕСТНО С  

 

Фондация 

Джазтет 



Каузи на ФГУ – 2017 – 2018 
 

Идентифициране на общи каузи, кампании и стъпки на мрежата 



Кауза 1. Повишаване на доверието в НПО 

 
• Уточняване на понятията и нивата (спрямо какво и кого е това 
недоверие) 

• Брандиране на кампания; формулиране на послания; 
идентифициране на аудитории 

• Идентифициране на добри примери, разказване на истории; 
представяне на успешни лични каузи 

• „Примамки” – конкурси, пътуващи фотоизложби (напр. People of 
Sofia); концерти, пътуващо кино, базар на НПО 

• Кампания в социалните мрежи + анкети 

• Информационна кампания за по-малките (18 -) 

• Организиране на Ден на гражданските организации (във всяка 
община) 

 



Кауза 2. “Активни граждани  на село” -   насърчаване на 
граждански инициативи в селата 

 
• Иницииране и провеждане на oбществени дебати за бъдещето на 

българското село (на национално ниво) 

• Създаване и прилагане на устойчиви модели за развитие на селските 
райони с активното участие на общността (жители, местна власт, 
местен бизнес)  

• Предприемане на действия за създаване на подходящи партньорствa 
по темата – НСОРБ, постоянна комисия за земеделие, гори, селски и 
планински райони 

• Осъществяване на връзки между НПО, които вече имат инициативи в 
дадени селски райони 

• Темата за развитие на селските райони да стане част от дневния ред 
при председателството на Съвета на ЕС 

 



Кауза 3. Промяна в образователната система чрез 
въвеждане на гражданско образование 

 • Основна дейност – да се съберат и обобщят ресурсите на мрежата по 
темата „гражданско образование“ (клипове, обучителни модули, 
добри практики и т.н.) 

 
 Кауза 4. Влизане в сила на ЗИД на ЗЮЛНЦ 

 • Да се разработят механизми и да се предприеме кампания за 
следното:  

•  Средствата от националния бюджет да се управляват от външен 
оператор (доказали се НПО, на принципа на норвежката програма) 
•  Ясен регламент и процедури за избор и работа на Съвет за 
развитие на гражданските организации   
•  Прозрачност на процедурите – чрез уеб-базиран портал 
•  Да се следват процедурите, които бяха въведени от Търговския 
регистър през 2008 г. 

 



  
 
 

Кауза 5. Активно включване  на НПО в председателството 
на Съвета на ЕС и на Дунавската стратегия 

 
 

• Проучване кои са ключовите послания към НПО 

• Събития в България с европейско измерение и участници 

• Конференции и workshop-и „Въздействие на НПО върху европейските 
политики” 

• Креативни конкурси 

• Използване на възможностите и контактите на Дунавския форум на 
гражданското общество (ДФГО): 

- Информационна среща за Дунавската стратегия и как България се 
включва в изпълнението ѝ 

- Формулиране на приоритети (от приоритетите на Дунавската 
стратегия) и информиране на ДФГО 

- Предприемане на съвместни действия 

- Организиране на Participation Day 5 в София 2018 

 



Кауза 6. Подкрепа на местни граждански инициативи 
чрез създаване на общински фондове 
 

• Промотиране на идеята чрез Националното сдружение на общините в 
РБ (НСОРБ) 

• Промотиране на добри практики на НПО – с цел информиране на 
гражданите за ползите от работа на гражданските организации 
(клипове, форуми, социални мрежи) 

• Проучване на нагласи на граждани и местни власти чрез Индекса на 
гражданското участие 

 



 
 

Граждански диалози  

 
 

Мрежите и институциите – ефекти и дефекти на 
взаимодействието  

(дебат с представители на институциите – 17.05.2017 ) 

Участници: 

 
Станислава Атанасова – МРРБ 

Михаела Иванова – СОС 

Лилия Христова – Омбудсман на 

София 

Донка Михайлова – кмет на общ. 

Троян 



Добри практики на сътрудничество 
местна власт – гражданско общество 

• Участие в разработването на Насоки за гражданско участие – Съвет на 
Европа – предстои официалното им приемане 

• Етикет за иновации и добро управление на местно ниво – един от 
критериите за присъждане на етикета е взаимодействие с гражданите 

• Програма “Европа” на Столична община – фонд за подкрепа на НПО и 
платформа за взаимодействие между граждани и местна власт 

• Общински Форум, разпределящ фонд за финансиране на местни 
проекти – община Троян 

 



Мрежата Форум Гражданско Участие 


