За по-добро управление на София - създаване на
работещо партньорство между НПО сектора,
столична община, районните администрации и
Столичен общински съвет
Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на
НПО в България по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (2009 – 2014)

Основна цел на проекта
Да създаде работещо партньорство между НПО,
столична община, районните администрации и
Столичен общински съвет.

Специфични цели на проекта
1. Установяване на синергия в работата
гражданския и публичния сектори;

на

1. Създаване на ефективен механизъм за
повишаване на доверието в НПО сектора в
столицата.

Период на изпълнение на проекта:
21.11.2014 – 21.09.2015
Общ бюджет на проекта:

5 773 евро
Собствено участие на Бенефициента в бюджета на
проекта:
800 евро (13,86%)

Предистория на проекта (1)
Идеята за проекта възникна като резултат от друг проект иницииран от
фондация ФОРУМ и изпълнен съвместно с Район „Триадица“ - "Добро
управление на район „Триадица” чрез прилагане на механизми за
повече прозрачност и по-активно гражданско участие".
В рамките на проекта бе организирано обществено обсъждане
преминавайки през всички стъпки – провеждане на социологическо
проучване сред гражданите, подбиране на проблем за решаване и
обсъждане, изготвяне на законодателен анализ по проблема,
изготвяне на пътна карта на проблема, обществено обсъждане на
проблема и възможните решения.

Предистория на проекта (2)
В организираната в рамките на проекта обществена консултация на
тема „Успешен диалог между гражданите и администрацията: как да
го постигнем” взеха участие 1 народен представител, 3 общински
съветника, 10 представители на район „Триадица”, 8 представители на
НПО и граждански формации и 31 граждани.
Всички те се съгласиха, че има нужда от задълбочаване на връзките
между гражданския и публичния сектор в София. Единодушно се прие
идеята за създаване на някъв вид съвместен съвет с участие на
граждански организации и местната власт, представена от районните
администрации, СО и СОС.

Настоящият проект възникна в отговор на това решение.

Предистория на проекта (3)
Настоящият проект ще надгради дейностите и резултатите от
съвместния проект с район “Триадица”, ще надгради и използва
постигнатото от други организации в тази посока като приобщи към
инициативата представителите на функционирали в един или друг
период от време работни групи .

Дейност 1: Създаване на мрежа от представители на НПО
сектор в столицата, Столична община, районните
администрации
и
Столичен
общински
съвет
В границите на тази дейност ще бъде направен изчерпателен списък на
представители на неправителствени организации от столицата,
столична община, районните администрации и Столичен общински
съвет, които ще бъдат поканени да вземат участие в създаване на
мрежа за междусекторното партньорство в Столична община. Ще бъде
изготвена програма, която ще се изпрати заедно с поканата,
насрочваща първата среща. Дейността ще приключи с провеждането
на първата работна среща, излъчването на работна група, която ще
изготви правилата за работа на мрежата и насрочване на следващата
среща.

Дейност 2: Изработване на "Правила за работа на
мрежата за междусекторно партньорство в Столична
община“
В рамките на тази дейност ще бъдат изработени Правилата, по които
ще работи мрежата:
а. цели;
б. общи условия;
в. участници;
г. работни групи;
д. заседания;
е. права и задължения и други.

Дейността ще приключи с приемането на правилата и започване на
същинска работа.

Дейност 3: Развитие на мрежата
Тази дейност предвижда провеждане на два вида срещи - планирани и
извънредни. Планираните срещи ще бъдат веднъж месечно в удобно
време за членовете на мрежата и съобразно Правилата за работа,
изработени в предишната дейност. Извънредните срещи ще стават при
необходимост от взимане на решения и отново съгласно приетите
Правила. Мрежата или изрично избрани работни групи с членове на
мрежата, които имат експертиза по конкретна тема ще излизат с
предложения, ще изработват документи, становища и препоръки.

Дейност 4: Публичност на резултатите
Тази дейност е ключова за проекта, тъй като предвижда:
1.

издаване на кратък бюлетин, описващ по-важните разгледани
теми и решения от срещите;

2.

разпространяване на бюлетина до представители на всички
заинтересовани страни, които по една или друга причина
не са част от мрежата (например представители на бизнеса);

3.

създаване на активна Интернет страница на мрежата, която да
позволява на повече граждани да бъдат запознати и да могат
да участват при взимане на решения от обществена значимост в
столицата. Интернет страницата ще дава възможност за
получаване на обратна връзка от граждани по важни за столицата
проблеми.

Дейност 5: Финално събитие
В края на проекта ще бъде организирана работилница (workshop), на
която ще бъдат поканени граждани, представители на централната
власт, Народното събрание и заинтересовани от резултатите страни.
Ще бъдат представени и дискутирани резултатите. Гостите ще бъдат
провокирани да вземат участие в три работни групи, в които ще се
генерират стратегии за развитие на столицата:
1.
2.
3.

Да отстояваме обществения интерес в столицата;
Да направим София по-зелена;
София - достъпна за всички граждани.

Ще се използват иновативните методи на интегралния подход.

Брой членове на мрежата:
50, в това число представители на районните администрации в
Столична община и активни неправителствени организации и
граждански формации.
Повече информация за проекта може да намерите на Интернет страницата
на фондация „ФОРУМ”:
- http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=60

За контакти:
Йорданка Ганчева,
Ръководител на проекта
yordankag@forum-bg.org
0877 43 29 75

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
фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" 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.

