ИСПАНИЯ
Уникален пример за оперативна програма, управлявана от организации на гражданското
общество
В Испания Оперативната програма на Европейския социален фонд е управлявана, контролирана
и прилагана изцяло от организираното гражданско общество, което е уникален пример.
В случа я пет големи гра жда нски орга низации обра зува т Упра влява щия орга н. Четири от тези
орга низа ции са ориентира ни към ра злични целеви групи: Фонда ция ONCE – към групи в
неравностойно положение, Фонда ция Secreta riado Gi tano – към ромското на селение, Ca ri tas – към
хората , които са в на й-голяма степен изключени от па зара на труда (безра ботни, наркоза висими и
хора с психически за болява ния), и Cruz Roja Espanola (Испа нския червен кръст) – към имигра нтите.
Петата орга низация, Фондация Luis Vi ves , подкрепя НПО с а на лизи, информация и обучения,
целящи създава нето на партньорства .
Па ртньори по програма та са специа лизира ни държа вни орга ни – а генции за ра венство между
мъжете и жените, за интегра ция на имигра нтите и за интегра ция на бивши престъпници.
Използва йки положителния опит от периода 2000-2006, Опера тивна та програ ма беше ра зра ботена
с цел увелича ва не на уча стието на неактивните хора на па зара на труда, противодействие на
социа лното изключва не, на сърча ва не на ра венството между мъжете и жените и према хва не на
дискримина цията .
На региона лно ниво програ мата трябва да подкрепя дейности на региона лните оперативни
програ ми на ЕСФ, ка то създава синергии и допълнителни ползи.
Фина нсира нето е общо около 300 милиона евро, включително и за изгра жда не на ка пацитет на
орга низа циите-партньори.
Икономическа та криза и ра стящата безра ботица оказа ха допълнителен на тиск върху програ ма та.
Резулта тите оба че пока зва т, че предизвика телства та са посрещна ти успешно. През 2009 г. на пример
155 000 лица уча ства ха в обучения и други дейности; освен това почти 20 000 души получиха
ра бота , от които 9 000 имигра нти, 4 000 хора с уврежда ния и 6 000 социа лно изключени,
прина длежа щи към други групи, които по този начин също става т бенефициенти на програ ма та.
На д 1 200 фирми са бенефициенти. През 2010 г. резулта тите са още по-добри.
Околната среда, иновациите и международното сътрудничество са на й-ва жните обла сти на
програ ма та. Ра зра ботени са методологии за а да птира ни пътища за интеграция и обучения.
На сърчава т се корпоративната социа лна отговорност и се стимулират социа лно-икономическите
инициа тиви за интегра ция. Вече стартира обсъжда не на начина , по който да продължи
Опера тивна та програ ма след 2013 г. Бла годарение на интензивното уча стие в ра злични европейски
мрежи, па ртньорите ра ботят активно за популяризира нето на резулта тите от програма та . Пример
за това е водеща та роля на Ромския секретариат в дейностите на ЕС за улеснява не на ромското
на селение при получа ва нето на фина нсира не от структурните фондове.
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УЧАСТИЕ НА НПО В КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Добри практики от Словения, Чешката република, Полша и Испания

СЛОВЕНИЯ
Реално участие и представителство на НПО сектора в процеса на изпълнение на програмата.
Осигуряване на специални приоритети за изграждане на капацитет и работа в мрежа
Опера тивна та програ ма на Европейския социа лен фонд призна ва потенциа ла на НПО сектора в
приноса му към политиките на заетост и предоста вянето на услуги, сродни на публичните.
Същевременно оба че трябва да се подчертае, че неправителствените орга низации са ма лки,
ра зпръсна ти и с незадоволително упра вление, сла ба орга низация и ка пацитет за ра звитие. Това
огра нича ва възможностите им за а ктивно уча стие.
Предста вителството беше постигна то в резулта т на съвместна ра бота на НПО сектора и
изпълнителна та вла ст в процеса на изпълнение на програма та . Програ ма та беше продължена на
ба за та на дългосрочно спора зумение с правителството, но без включва не на фина нсови ресурси.
По време на програ мната фа за Центърът за информация, сътрудничество и ра звитие на
неправителствените орга низации изигра ключова роля. Центърът за информа ция, сътрудничество и
ра звитие е национа лна мрежа , която днес се състои от над 500 орга низации. Целта на Центъра е да
представлява неправителствените орга низации, да на сърчава ра бота та им в мрежа , и
същевременно да осъществява диа лог с изпълнителна та вла ст.
В рамките на приоритетната ос на Европейския социален фонд беше предоставено специално
финансиране за институционален и административен капацитет с цел подкрепа и
мобилизиране на НПО за реално участие в разработването и прилагането на политиките.
Отделно финансиране беше предвидено за работата в мрежа на НПО.
Една от тези мрежи е Центърът за информа ция, сътрудничество и ра звитие на НПО. Той предла га
представители на НПО за комитетите за на блюдение и подкрепя НПО за включва нето им в
структурните фондове. Освен това бяха създадени десет региона лни мрежи от НПО за на сърчава не
на ра звитието на региона лни и местни НПО и за осигурява не на по-големи възможности за тях да
уча ства т по-ефективно в публичните политики. Беше ока за на също така подкрепа на два на йсет
тематични мрежи с цел подобрява не на диа лога в определени обла сти (култура , околна среда,
здра веопа зва не и т.н.).
Ка то конкретна дейност Центърът за информация, сътрудничество и ра звитие проведе няколко
обучителни сесии за НПО (семинари с ра злична продължителност - от 2 ча са до 3 дни). Предмет на
обученията бяха „доброто упра вление” и „усъвършенства не на уменията ” в НПО сектора. Освен
това Центърът за информация, сътрудничество и ра звитие изпълнява ролята на за стъпник за
създа ва не на бла гоприятна среда за целия НПО сектор, като на стоява пред изпълнителна та вла ст за
създа ва не на държа вен орга н, отговарящ за НПО, и подготвя ра злични за конода телни инициа тиви.

ПОЛША

ЧЕШ КА РЕПУБЛИКА
Популяризиране на опита на инициативата EQUAL в Европейския социален фонд
Делегиране на отговорности на социалните партньори за изграждане на капацитет
Уникална процедура за номинация на НПО пред Комитета за наблюдение
Положителният опит на инициа тивата EQUAL на сърчи изпълнителна та вла ст да популяризира
принципите на партньорство във всички програ ми на Европейския социа лен фонд през
на стоящия програ мен период. Чрез EQUAL бяха инициира ни много национа лни и международни
партньорства между ра злични уча стници: НПО, университети и ака демии, ча стен бизнес, общини и
други държа вни администрации, които продължа ват и до днес, на пример тематична мрежа за
подкрепа на социа лни инициа тиви чрез подобрява не на социа лна та икономика и социа лна та
инфра структура .
Па ртньорството се на сърчава при фина нсира нето на проекти и е критерий при избора на проекти.
Конкретни примери на публично-ча стни па ртньорства има в ра злични обла сти: ра звитие на
човешките ресурси, продължава що обучение, равенство между половете, подкрепа на уязвими
групи и хора от общности в неравностойно положение, активизира не на консулта тивните ка бинети
в бюрата по труда и уча стие на гра жда ните в живота на местната общност.
Социа лните партньори – ра ботодателите и профсъюзите – ра зра ботиха голям проект за за силва не
на техния ка пацитет за социа лен диа лог, фина нсира н от Европейския социа лен фонд: „Засилване на
социалния диалог с фокус върху модернизацията на институциите, развитието на човешките
ресурси и по-високо качество на услугите, предоставяни от социалните партньори”. Това е
програ ма , която е създадена и се упра влява от са мите основни социа лни партньори
(Конфедера цията на индустрията на Чешката Република , предста влява ща ра ботода телите, и
Асоциа цията на независимите профсъюзи, представлява ща профсъюзите) и функционира без
ника ква на меса от стра на на държа вна та вла ст. Основава се на пра вилото един процент от бюджета
на Европейския социа лен фонд да бъде заделян социа лните партньори. Целите на програ ма та са
социа лните партньори да ста на т по-отворени за хората , усъвършенства не на уменията и
ква лификацията на ра ботниците с фокус върху конкурентоспособността и консултира не на
ра ботещите по юридически и социа лни въпроси.
Подходът за номиниране на представители на НПО за Комитета за наблюдение е уника лен. На
пра ктика всяка чешка орга низация би могла да номинира предста вители. Номина цията се
придружава от СV и мотива ционно писмо и се изпра ща до национа лния координа ционен орга н на
НПО – Правителствения съвет за неправителствените орга низации. Комисията по европейските
въпроси към Пра вителствения съвет прави предложения за избира не на членовете на Комитета за
на блюдение.
Центърът за общински дейности – една от непра вителствените орга низа ции, предста вени в Съвета
– е много активен в усилията си за постига не на по-ефективни принципи на партньорство. Той
на стоява за по-голямо фина нсира не, необходимо за техническо подпома га не. Центърът за
общински дейности ръководи също мрежа от НПО от 10 стра ни, предимно от Източна и Центра лна
Европа , „SF-Team за устойчиво бъдеще”. Мрежа та се за нимава с обмен на опит и подпома га не на
НПО за по-добро уча стие в на стоящата програ ма , както и с подготовка за следва щия програ мен
период след 2013 г.

Подход с методическа и практическа насоченост за партньорство. Партньорски организации
инициираха създаването на работни гру пи на национално ниво и същевременно поеха
председателството на някои от тях. Партньорството е наблюдавано отблизо и е присъдена
награда за най-добра практика в областта на партньорството
Полското пра вителство (Министерството на региона лното ра звитие) през годините непрекъсна то
подобрява прила га нето на принципите на партньорство в тясно сътрудничество с орга низира ното
гра жда нско общество. Този процес стартира с многобройни консултации по програ мния период
2007-2013 г.
Комисията по координира не на Национа лна та стра тегическа референтна ра мка изигра ключова
роля за ра зра ботва нето на принципите на партньорство. Бяха създа дени шест ра ботни групи, които
бяха учредени ка то съвместна инициа тива между Министерството и па ртньорите от социа лния и
стопа нския сектор. Партньорските орга низации има т същите права на гла сува не като държа вна та
администрация. Две от ра ботните групи се председателстват от партньорите. Това са ра ботна та
група за ма лките и средни предприятия, председателства на от Полската конфедерация на ча стните
предприема чи „Левиа та н”, и ра ботна та група по гра жда нско общество, която беше инициира на от
са мия гра жда нски сектор през 2008, и е фокусира на върху ефективното прила га не на принципите
на партньорство. Полската федерация на НПО е неин председа тел. Та зи ра ботна група разра ботва
меха низмите на партньорство, оценява процедурите за избор на членове на комитетите за
на блюдение, на месва се в случа ите, когато нивото на развитие на партньорството е недостатъчно, и
затвърждава принципите на равните възможности и устойчивото ра звитие. Тя орга низира също
обучения за членовете на комитетите за на блюдение.
По инициа тива на непра вителствените орга низа ции-членове на ра ботна та група по гра жда нско
общество през декември 2008 г. Координа ционна та комисия взе решение да осигури а ктивното
включва не на социа лните и икономически партньори в процеса на пла нира не и в изпълнението на
индивидуа лните програ ми, приоритети и дейности по изпълнението на На циона лна та
стратегическа референтна ра мка . Това решение затвърди ръководните принципи, формулира ни пора но от Министерството, за функционира нето на комитетите за на блюдение.
Па ртньорството е една от шестте стратегически цели на Оперативна програ ма Човешки ресурси (на
ЕСФ). Във връзка с та зи цел съществува смесена ра ботна група , която също е председа телства на от
Полска та федерация на НПО. Тя се за нима ва по-специа лно с на блюдението на специфични обла сти:
иновации, тра нсгра нично сътрудничество, па ртньорство, интегра цията на ра венството между
половете във всички политики (джендър мейнстрийминг). Специфична дейност в ра мките на та зи
програ ма е ра звитието на гра жда нския и социа лния диа лог.
За по-ефективното прила га не на принципите на па ртньорство Координационна та комисия на
На циона лна та стратегическа референтна ра мка учреди през юни 2010 г. Национа лна тематична
мрежа по партньорството. Та зи мрежа включва членове на комитетите за на блюдение от цяла та
стра на , включително и предста вители на социа лно-икономическите па ртньори. Гла вна та цел е
укрепва нето на позицията им в комитетите чрез ока зва не на реа лна подкрепа и осигурява не на
възможност за обмен на опит. Използва т се ра злични методи и средства : а на лизи, изследва ния,
лични и виртуа лни срещи и т.н. Провежда т се и конкурси сред комитетите за на блюдение за
прила га не на принципите на па ртньорството и се да ват на гра ди за „на й-добри пра ктики”.
Изгра жда нето на ка пацитет за партньорство е ва жен пока зател за успешната оценка , ка кто и
възможност за по-правилно взема не на решения и за определяне на критерии за избор на проекти.
Гра жда нското общество уча ства в ра злични орга ни, създа дени на региона лно ниво от комитетите за
на блюдение на Оперативна та програ ма , но степента на участието им може да бъде увеличена . За
по-на татъшна децентра лиза ция и привлича не на местни уча стници са създа дени региона лни
подгрупи на по-ниско ниво на Опера тивна та програ ма.

