“ОВЛАСТЯВАНЕ НА БЕЗВЛАСТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА” –
конкурс за безвъзмездно предоставяне на средства – фаза 2

Институт “Отворено общество” – София обявява конкурс за
финансиране на проекти на групи в неравностойно положение –
фаза 2.
Конкурсът е част от проект “Овластяване на безвластните по време
на криза”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна
и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт “Отворено
общество”.
Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо
приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни
родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани
и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова
криза.
Подцели:
 да се намали социалното неравенство на маргинализираните групи;
 да се осигури достъп до услуги в общността по време на финансова и
икономическа криза;
 да се даде възможност на уязвими групи да поставят на дневен ред
техните проблеми и да се застъпят за тях;
 да възстанови връзките между уязвимите групи и гражданските
организации, които са активни в съответната област;
 да повиши знанията и уменията на уязвимите групи за защита на
техните интереси (без значение дали се застъпват за своите нужди от
свое име или са упълномощили граждански организации за това);
 да се създадат условия за предоставяне на различни видове услуги в
общността, според потребностите на уязвимите групи;
 да подпомогне развитието на политики, които да допринесат за
социалното и икономическо приобщаване на уязвимите групи в
общността.
Условия на конкурса:
Конкурсът е отворен за кандидатстване за:
 неформални граждански групи на хора в неравностойно положение
(малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора;
хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени
населени места и др.) ;
 организации с нестопанска цел, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към
работа с групи в неравностойно положение;
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платформи, коалиции и/или обединения от неправителствени
организации, работещи в областта на подпомагане и защита на групи в
неравностойно положение.

Конкурсът е разделен на два основни приоритета:
Приоритет 1
1. Застъпнически кампании за подобряване на средата с цел
предотвратяване на по-нататъшно обедняване и изключване на групи в
неравностойно положение
Приоритет 2
2. Подобряване достъпа до услуги в общността на групи в неравностойно
положение на местно, регионално и национално ниво
ВАЖНО!!! Кандидатите
приоритетите.
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Проектните предложения задължително трябва да включват
следните компоненти:
1. Аргументация на правото Ви да кандидатствате по конкурса:
 защо смятате, че сте група в неравностойно положение?
 в случай, че сте организация с нестопанска цел, моля опишете от
името и за сметка на каква група в неравностойно положение
действате и как.
2. Описание на проблема, който искате да разрешите с настоящия
проект.
3. Описание на целите и подцелите на проекта.
4. Описание на средствата, които възнамерявате да използвате за
решаване на описания от Вас проблем - планирани дейности, подходи,
ресурси, партньорства, очаквани резултати и т.н.;
Формирането на партньорства в местните общности (общинска
администрация, бизнес и др.) за решаването на проблемите на групите в
неравностойно положение е предимство.
5. Описание на опита и ресурсите (институционални и човешки), ако
имате такива, в реализирането на подобни дейности.
6. Описание на екипа, който ще осъществява проектните дейности –
функции и автобиографии.



Финансираните проектни дейности да обхващат период не по-дълъг от
осем месеца с начало не по-рано от месец юли 2011 г.



Бюджетната стойност на проектите и за двата приоритета е както
следва:


За неформални граждански групи на хора в неравностойно
положение или организации с нестопанска цел, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел да не надвишава
5 000 щатски долара.
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За платформи, коалиции и/или обединения от неправителствени
организации да не надвишава 10 000 долара.

ВАЖНО!!! Под обединения от неправителствени организации се разбира
обединения на 2 и повече неправителствени организации, работещи по
сходни проблеми.
ВАЖНО!!! Моля обърнете внимание при разработване на бюджета на
проектните предложения, че сумата за възнаграждения на организационен и
технически екип (ръководител проект, координатор, технически асистент,
счетоводител и други) и административните разходи
не трябва да
надвишава 20% от общата стойност на бюджета.
Оценката на проектите се реализира на два етапа – оценка на идеята
на проектното предложение и капацитета на кандидата от оценители.
Тези проекти, които са преминали първия етап преминават на втори
– оценка на място.
Крайното решение за финансиране на проекта ще бъде взето след
посещение на място и оценка от експертен екип на Институт
“Отворено общество”-София и срещи с представители на групата в
неравностойно положение.
Съдържание, срокове
предложения:
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Изискваните документи за кандидатстване са: Регистрационен формуляр
“Овластяване на безвластните по време на криза” на Институт “Отворено
общество” – София, придружен от всички посочени в него задължителни
приложения.
Документите за кандидатстване се подават в офиса на Институт
“Отворено общество” – София, ул. Солунска № 56, не по-късно от 17.00
часа на 29 април 2011 г.
Документите за кандидатстване могат да се подават и по електронна
поща -bklimentova@osi.bg, не по-късно от 17.00 часа на 29 април
2011г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 01 юли
2011г. в Интернет на следните адреси: www.osi.bg;
За допълнителна информация: г-жа Боряна Климентова, тел. (02) 930 66
64; e-mail: bklimentova@osi.bg

Документи за кандидатстване:
Регистрационен формуляр “Овластяване на безвластните по време на криза”
за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение
Регистрационен формуляр “Овластяване на безвластните по време на криза”
за граждански организации
Бюджетна матрица
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