
Проект „Активни общности: изграждане на  
капацитет за промяна“ се реализира от  

„Платформа АГОРА – Активни граждански  
общности за развитие и алтернатива“.

РЕЗУЛТАТИ  
И ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 Изграден и действащ капацитет за общностно 
развитие чрез участие в 14 целеви общини. 

 Подсигурена дългосрочна подкрепа на мест-
ните власти за гражданска активност.

 Разработени и въведени механизми за граж-
данско участие в процесите на взимане на 
решения. 

 Подсигурени постоянни местни ресурси за 
подкрепа на общностни инициативи в 14 об-
щини.

 Изграден местен капацитет за провеждане 
на застъпнически кампании като граждански 
инструмент за въздействие.

 Мултиплициран модел за овластяване на 
общностите с участие в други общини в стра-
ната. 
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Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от  
Фондация Америка за България. Изявленията и  

мненията, изразени тук, принадлежат единствено  
на Платформа АГОРА и не отразяват непременно  
вижданията на Фондация Америка за България  

или нейните партньори.



ЦЕЛ
Да разработи, утвърди и популяризира устой-
чив модел за овластяване на общностите на ба-
зата на местно лидерство, активно гражданско 
поведение и мобилизиране на местни ресурси.

ОБХВАТ
Български общини – Видин, Дряново, Ивайло-
вград, Монтана, Карлово, Оряхово, Пещера, 
Свиленград, Смолян, Стамболийски, Харманли, 
Кюстендил, Лясковец и Бойчиновци.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

август 2015 г. – юни 2019 г.

ПОДХОД

Потенциал за развитие
Експерти на АГОРА идентифицират непопуляр-
ни и неизползвани местни ресурси в търсене 
на нови възможности за развитие на целевите 
общини. Анализът на „скрития” потенциал за 
развитие и оценка на въздействието се обсъжда 
на местни публични дискусии с широко участие. 
Като потенциал за местно развитие с участие-
то на общността са идентифицирани следните 
направления: изкуство и култура, културно-ис-
торическо наследство, алтернативен туризъм и 
социално предприемачество.

В този процес са въвлечени и млади творци, кои-
то на място заедно с местните хора търсят нестан-
дартни решения за развитие. Със своето изкуство 
допринасят за реализиране на местния потенци-
ал за развитие и същевременно откриват нови 
пространства за изява и вдъхновение. Създаде-
ните от тях творчески продукти са концептуално 
свързани с мястото и спецификите на региона и 
подкрепят граждански кампании за създаване на 
общински фондове за местни инициативи.

Лидерство в общността
Обучителна програма за лидерство, която ин-
вестира в гражданските компетенции на вече 
публично активни хора. Програмата включва 3 
обучителни модула: лидерски умения, управле-
ние на промяната и активно гражданство. 

Тематични обучения
Провеждане на четири обучителни модула за 
надграждане капацитета на целевите общини в 
сферите на развитие – изкуство и култура, кул-
турно-историческо наследство, алтернативен 
туризъм и социално предприемачество.

Панорама „Зареди промяна”
Информационна кампания за обмен на инфор-
мация и опит за общностно развитие сред чита-
лищата в целевите общини. Цели да въвлече чи-
талища в активно взаимодействие и инициативи 
за промяна заедно с местната общност. 

Устойчиви местни ресурси  
за развитие

Граждански кампании в 14-те общини за оси-
гуряване на устойчиви местни ресурси за раз-
витие. Разработването на механизъм за моби-
лизиране на вътрешни ресурси и създаване на 
общински фондове за подкрепа на общностни 
иницативи е сред акцентите на кампаниите. 

Част от тази кампания е Фонд „АГОРА“, кой-
то подкрепя местни инициативи с участие на 
гражданите, демонстрирайки ефективността и 
ползите от подобен подход за населението и за 
местнта власт. 


