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Проектът „Предизвикателства, променящи живота” 
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа 
на НПО в България по Финансовия механизъм на Ев-
ропейското икономическо пространство 2009-2014 
г. Този документ е създаден с финансовата подкре-
па на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство. Ця-
лата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от сдружение „Платформа АГОРА” и при ни-
какви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкре-
па на неправителствени организации в България.

пРедизвикателства,  
пРоменящи живота

УСтойчивоСт

основният устойчив компонент е наличието на 
овластени и обучени общностни лидери, които 
се ползват с подкрепата и доверието на мест-
ните общности. общностите, които са ги излъ-
чили и са инвестирали в тях своето доверие 
разполагат с местен ресурс за разрешаване на 
конкретните си проблеми.

Знанията и уменията на общностните лидери, 
изградената връзка с общността, познаването 
на местните специфики, но в същото време и 
образоваността относно начините на правене 
на политики, познаването на механизмите за 
контрол стимулират информираното активно 
гражданство по места.



ПреДиЗвикАтелСтвА, 
Променящи животА

в рамките на проекта „Предизвикателства, 
променящи живота” ще се разработят и използ-
ват механизми за активно гражданско участие 
в процеса на вземане на решения на местно и 
национално ниво. той ще се реализира в 12 
общности, които ще идентифицират на мест-
но ниво най-важните си проблеми и ще излъ-
чат свои лидери, които ще бъдат обучени и ще 
предложат решения на поставените проблеми. 
решенията ще бъдат обсъдени с местните общ-
ности, като целта е от една страна обучените 
лидери да пренесат своите знания и умения 
към останалите членове на общността, а от 
друга – да я въвлекат активно в практическото 
разрешаване на проблемите, използвайки ме-
ханизми за активно гражданство.

Проектът се изпълнява в партньорство на 
Платформа АГорА и Българско училище за по-
литика „Димитър Паница” в тематична област 
„Демокрация, права на човека и добро упра-
вление” и приоритет „Подпомагане на активно-
то гражданство”. Финансирането е в рамките на 
Програмата за подкрепа на нПо в България по 
Финансовия механизъм на европейското ико-
номическо пространство 2009–2014 г. по тре-
тия конкурс за набиране на проектни предло-
жения.

Цел нА ПроектА 

разработване и използване на механизми за 
активно гражданско участие в процеса на взе-
мане на решения на местно и национално ниво. 

ключови ДейноСти  
По ПроектА 

	организиране и провеждане на подготви-
телни срещи по места за повишаване на об-
ществената осведоменост във връзка с про-
екта.

	организиране и провеждане на общностни 
дискусии за избор на проблем и излъчване 
на 24 общностни лидери на местно ниво в 
12 населени места. 

	Проучване на нуждите от обучение на об-
щностните лидери, подготовка на обучител-
на програма за активно гражданско участие 
и лидерство и провеждане на три-модулно 
обучение. 

	организиране и провеждане на заключи-
телни дискусии за представяне на възмож-
ни решения на идентифицираните в първите 
дискусии местни проблеми.

	информиране и публичност – изготвяне и 
разпространение на проектни листовки и 
материали за дискусиите по места. медийни 
отразявания в местните/регионалните ме-
дии и инфо-пакети за журналистите. 

Проектът е по-различен с това, че поставя ак-
цент върху общностния лидер и неговата роля 
за активизиране на гражданското участие на 
местните общности. Акцент е обучението в ли-
дерски умения, което е част от единен процес 
на идентификация на местни проблеми и нами-
ране на техните решения с активното участие 
на местните общности.

реЗУлтАти

	Създадени условия за разрешаване на един 
от основните проблеми пред гражданското 
участие на местните общности – липсата на 
лидерски умения по места, като същевре-
менно в рамките на всички предвидени дей-
ности се консолидират и активизират мест-
ните общности.

	развиване капацитета на общността да се 
включва ефективно в изработването на пуб-
лични политики.

	обучени 24 лидери, които се ангажират 
публично пред общността да работят съв-
местно с и за нея, защитават интересите й и 
работят както за своето развитие, така и за 
развитието на общността.

	Приложена „Програма за активно граждан-
ско участие и лидерство” в рамките на три- 
модулно обучение, изготвено по методоло-
гията за интензивно обучение на възрастни.

	идентифицирани поне 24 проблема важни 
за местните общности, които са изведени с 
консенсус от всички и представяне на въз-
можни решения от обучените лидери.

	мобилизирани активни членове на местните 
общности за намиране на решения на ва-
жни за тях проблеми и водене на процеса от 
идентифицирани общностни лидери.

оБщ БюДжет нА ПроектА: 50 550 €


