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Основният устойчив компонент е наличието на
овластени и обучени общностни лидери, които
се ползват с подкрепата и доверието на местните общности. Общностите, които са ги излъчили 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.
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Проектът „Предизвикателства, променящи живота”
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа
на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
г. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от сдружение „Платформа АГОРА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
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Ключови дейности
по проекта

Резултати

В рамките на проекта „Предизвикателства,
променящи живота” ще се разработят и използват 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 местно ниво най-важните си проблеми и ще излъчат свои лидери, които ще бъдат обучени и ще
предложат решения на поставените проблеми.
Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, 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 механизми за активно гражданство.

 Организиране и провеждане на подготвителни срещи по места за повишаване на обществената осведоменост във връзка с проекта.

 Създадени условия за разрешаване на един
от основните проблеми пред гражданското
участие на местните общности – липсата на
лидерски умения по места, като същевременно в рамките на всички предвидени дейности се консолидират и активизират местните общности.

Проектът се изпълнява в партньорство на
Платформа АГОРА и Българско училище за политика „Димитър Паница” в тематична област
„Демокрация, права на човека и добро управление” и приоритет „Подпомагане на активното гражданство”. Финансирането е в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. по третия конкурс за набиране на проектни предложения.
Цел на проекта
Разработване и използване на механизми за
активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво.

 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 общностните лидери, подготовка на обучителна програма за активно гражданско участие
и лидерство и провеждане на три-модулно
обучение.
 Организиране и провеждане на заключителни дискусии за представяне на възможни 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 медии и инфо-пакети за журналистите.
Проектът е по-различен с това, че поставя акцент върху общностния лидер и неговата роля
за активизиране на гражданското участие на
местните общности. Акцент е обучението в лидерски умения, което е част от единен процес
на идентификация на местни проблеми и намиране на техните решения с активното участие
на местните общности.

 Развиване капацитета на общността да се
включва ефективно в изработването на публични политики.
 Обучени 24 лидери, които се ангажират
публично пред общността да работят съвместно с и за нея, защитават интересите й и
работят както за своето развитие, така и за
развитието на общността.
 Приложена „Програма за активно гражданско участие и лидерство” в рамките на тримодулно обучение, изготвено по методологията за интензивно обучение на възрастни.
 Идентифицирани поне 24 проблема важни
за местните общности, които са изведени с
консенсус от всички и представяне на възможни решения от обучените лидери.
 Мобилизирани активни членове на местните
общности за намиране на решения на важни за тях проблеми и водене на процеса от
идентифицирани общностни лидери.
Общ бюджет на проекта: 50 550 €

