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БЦНП в цифри:

Достигнати хора
в социалните
мрежи

над
1 000 000
Участници
в събития
Медийни
участия и
публикации

1775

263
Публикувани
новини и
материали

Консултации

250

172
Становища

19
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КОГО ЩЕ СРЕЩНЕМ
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ
10 ГОДИНИ?
2021 – година на
надеждата
Ако погледнем назад към 2021, може би първата дума,
която ни идва наум, е … оптимизъм – ваксините станаха достъпни, с тях дойде надеждата, че може би ще
се справим с болестта, ще се върнем към възможността да се движим и срещаме свободно. Тази надежда не
беше много дълга, а местният контекст допълнително помрачи доброто настроение – случиха ни се: политическа криза, три народни събрания, поредица от
правителства, институционална криза, в която екипите в министерствата бяха в ступор от скоростните ротации при политическите кабинети. Всички
това се отрази негативно на възможността за ясен
и надграждащ диалог и конкретно на ползотворното
издвижване на конкретни теми, важни за развитието
на гражданския сектор. Правната рамка за гражданските организации не се влоши, но не се и подобри.
За нас обаче 2021 бе изключително важна – навършихме
своите първи 20 години! Това беше повод да погледнем
назад, да помислим в какво сме успели, какво можем повече и как да вървим напред. Да, гордеем се с всичко,
което сме постигнали, продължаваме да се вдъхновяваме и да се нахъсваме за повече. Използвахме момента

и да присвием очи и да се загледаме напред, максимално
надалеч. Това, което виждаме: задаващи се нови заплахи, климатични промени, които ще предизвикат икономически и социални кризи, политически конфликти
с нови измерения, още по-близка среща между човека
и изкуствения интелект с неясен край кой кого ще
управлява… И тези неща вероятно ще ги изживеем в
кратки срокове и в условията на изключително бързи
промени. Всичко това ще притисне упражняването
на гражданските права и свободи, екологичните организации ще бъдат още по-нападани, социалните ще
бъдат задръстени от проблеми за решаване, културните различия ще са предизвикателство и пр. Най-доброто, което можем да направим, е да търсим още
по-смели решения, мобилизация и мотивация за промяна и да приобщаваме към нашите ценности повече и
още. Ние сме Готови за новите 10!
Надя Шабани, Директор на БЦНП

3

БЦНП на 20!
Искрени благодарности за отделеното
време и труда, който полагате, за да
помагате на всички колеги, сблъскващи
се с тежката администрация;
Пожелавам Ви успех и най-вече
търпение, за да можем ние от
сдруженията да дишаме една идея
по-свободно.

И конкретно:
Успяхме да повлияем за промените в

над 20 закона
и други нормативни и стратегически
документи, които имат значение за
гражданските организации;

Консултирахме повече от

5700 граждани
и организации и обучихме над

1000 организации;

Самият факт, че вече толкова години
сме устойчиви, че много български
НПО знаят, че има Център за
нестопанско право, където могат да
поискат помощ и да се ориентират
в сложната правна материя, е сам по
себе си знак за демокрация!

Подготвихме над

100 анализа
предложения за промени;

Темите, по които обучавахме, бяха най-разнообразни и със силен
практически фокус: изисквания за регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ, данъчно облагане,
застъпничество, набиране на средства, създаване и управление на свързана с мисията стопанска
дейност, защита на лични данни, прилагане на изискванията като задължени лица по ЗМИП и ЗМФТ,
възлагане на социални услуги, публично-частни партньорства, комуникация и работа с медии, писане на
становища, организиране на пилотни програми, защита на детски права, права на хора с увреждания…;
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С Регионалния грант на Vivacom
подкрепихме над

77 граждански
организации
с 382 420 лв.;
Гордеем се с

НПО портала,
Къщата на
НПО, Дар пазар,
Граждански
Будилник, Родени
готови
и всички други проекти, които промениха
средата, в която работим и дадоха възможност
да сме по-видими, задружни и активни.

Предприемачество за
нестопански
организации
отново бе една от найуспешните ни обучителни
програми, вече с над

10 издания
и над 180 граждански

организации, преминали през
над

1500 часа
обучения;
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КАК СЕ ПРОМЕНИ СРЕДАТА,
В КОЯТО РАБОТЯТ ГРАЖДАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕЗ 2021
2021 беше динамична от гледна точка на политическата криза –
уникално за една година избрахме 3 народни събрания. Тази политическа
турбулентност доведе до институционална криза, тъй като редица
важни въпроси за развитие на средата за гражданските организации
(или от важно значение за тяхната дейност) бяха в застой. Въпреки
множеството искания за създаване на възможност за провеждане
на онлайн заседания на общите събрания на сдруженията това
положение не намери трайно решение. Не бяха придвижени напред
темите със Съвета за развитие на гражданското общество, Фонда
за граждански инициативи, Реформа в детското правосъдие и други.

И все пак:

Активно се включихме в засилването на механизмите за гражданско
участие в законодателния процес: през април 45-ото народно събрание направи промени в Правилника за организацията и дейността си
и въведе изискването законопроектите, входирани от народни представители, задължително да преминават през обществена консултация. В приетия по-късно през годината от 46-ото народно събрание
Правилник тази важна промяна не намери място. За съжаление в

приетия през декември 2021 от
47-ото народно събрание Правилник отново няма изискване за провеждане на обществени
консултации на законопроекти,
внесени от народни представители. Въпреки това останалите
основни механизми за взаимодействие с гражданското общество и обезпечаване на гражданското участие (като Комисията
за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество и Обществения съвет към нея) се запазиха;
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Активни бяхме и по инициативата „Партньорство за открито
управление“, като чак в края на годината (15.11.2021) беше свикан преходният състав на Съвета за координация. В него участваха представители на държавни институции и граждански организации – инициаторите на предложения за мерки за Четвъртия национален план на действие на
страната в рамките на международната инициатива. На заключителното заседание на съвета, което се проведе на 9 декември 2021 г.,
от общо 38 първоначални предложения за мерки бяха одобрени
18, които да се включат в Четвъртия национален план и които бяха публикувани за обществено обсъждане. Мерките са разделени по тематичните области на плана: гражданско участие, прозрачност и достъп до
информация, почтено управление и борба с корупцията и отворени данни;

Приоритет за нас бе укрепване на капацитета на гражданските
организации в прилагане на законодателството за мерките
срещу пране на пари и финансиране на тероризъм. Постигнахме
важно съгласие с отговорните държавни институции – повече комуникация означава повече ефективност. През юни RUSI
Europe с участието на експерти от Greenacre Group и в партньорство с
Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС и Български център
за нестопанско право организира семинар с НПО, държавни институции и банки. Това бе важна среща, на която бяха обсъдени както проблеми
при прилагане на новото законодателство по темата, така и как може в
процеса на секторна оценка на ЮЛНЦ да се включат самите организации.

Сред не толкова оптимистичните
обобщения бе липсата на напредък
по темата за Съвет за развитие на
гражданското общество и актуализиране на стратегията за развитие на гражданските организации.
Всичко това бе загубена възможност организациите активно да се
включат в решаване на най-актуалните проблеми и въпроси на държавата. За съжаление гражданските
организации не бяха включени и в
един от най-важните документи за
реформи в България – Планът за възстановяване и развитие, с който се
очаква със средства от ЕС да бъдат
решени множество проблеми, причинени от кризата с Ковид 19;
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„За да не питаме само Google…”

„ВХОД за граждани“

В поредицата разговори с експерти по актуални за гражданския сектор
теми публикувахме 5 интервюта в НПО Портала. Засегнахме въпроси
като дезинформацията, електронното управление, щадящото правосъдие за деца, как можем да си партнираме успешно с държавата и от какво
гражданско общество имаме нужда. В рамките на проекта „За гражданите и техните организации“ публикувахме над 50 материала с информация
по обществени консултации, 9 правни новини и актуализирахме съдържанието в секцията Въпроси и отговори относно правната рамка за НПО.

Форум Гражданско
Участие продължихме да
подкрепяме 7 общини и мест-

В търсене на отговор на сложни въпроси като Как се гарантира равнопоставеност за всички и защитени ли са правата ни
в дигиталната среда? и Как ще се регулират и на какви
стандарти (ще) отговарят дигиталните инструменти, когато
за управлението им се използва изкуствен интелект? инициирахме поредица от материали и онлайн семинари Дигитална
демокрация. Развихме 6 онлайн материала и проведохме семинар
на тема: На какви стандарти трябва да отговаря регулацията в интернет в партньорство с BESCO – Българската стартъп-асоциация и
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. За да има активен
диалог, по възможно най-открит и пряк начин защитихме включването на такава мярка в Четвъртия план за действие на България по инициативата Партньорство за открито управление.

С

ните организации да подобрят
обществените консултации на
местно ниво. В резултат на това
в Карлово, Кърджали,
Ловеч и Търговище бяха
приети специални наредби за
провеждане на обществени консултации и бяха развити практиките за използване на дигитални
инструменти, включително при
провеждането на обществени
обсъждания с гражданите.
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ЗАЩИТА НА ПРАВА
В битката за права останахме в полето на това да продължим да развиваме иновативни пилотни модели за участие в правни процедури на
хора с увреждания или деца. Това, с което се гордеем повече, е мобилизацията чрез кампаниите за истинска пълнота и съдържание за защита
на правата на човека. От кампаниите, които направихме, разбрахме,
че хиляди хора в България са РОДЕНИ ГОТОВИ за граждански активизъм.

РОДЕНИ ГОТОВИ –

кампанията за отмяна на запрещението у
нас продължи с пълна сила през 2021 г.
Над 5000 души подкрепиха онлайн петицията и стотици подписи бяха събрани по време на
Дни на способностите 2021. В 17
града от цялата страна родители, хора с интелектуални затруднения, професионалисти, които работят с тях, местни активисти, медии и доброволци се включиха в събитията на открито и в
онлайн кампанията. Липсата на стабилно Народно събрание остави искането за отмяна на запрещението все още отворено
(www.bornready.me) и без отговор от
институциите.

9

Граждански будилник
Отново разБудихме правата чрез изкуство! В четвъртото издание на
конкурса Граждански будилник провокирахме младите
творци да погледнат с творческо око към дигиталното манифестиране на гражданските ни права. Участие взеха 90 автори с над

730 социално ангажирани илюстрации, фотографии, текстове. Освен професионалното жури, своя дума
в оценяването имаше и публиката, която излъчи 3-ма фаворити след
онлайн гласуване.

„Знам, че думите и снимките
могат да променят света и
силно вярвам, че те трябва да
припомнят за състраданието,
човечността и смелостта
да изразиш себе си“ – Гергана
Курукювлиева, Първо място в
категория „Фотография“ за
фото серията „Протест и други
съществителни“

Първият по рода си Фестивал Граждански будилник събра около Лятната сцена в Борисова градина в София малки и големи
човеци с творчески плам и будност, които се впуснаха в ритъма на
гражданското сдружаване. Наградихме 17 талантливи автори, а 11 от
тях получиха парични награди.
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В партньорство с „Музейко“
развихме гражданско-образователна игра. Десетки малчугани и
техните придружители се впуснаха в приключението да изследват своите права, докато се забавляват, на различни локации в
София и Пловдив.
Голямо събитие за обмен на практики и теми, свързани с реформа на детското правосъдие, бе

Международна конференция „Може ли правосъдието
да бъде
щадящо по отношение
на децата?“, която се проведе от 30 юни до 2 юли 2021 г.
организирана от Българския цен-

тър за нестопанско право, фондация Validity, PRISM Impresa Sociale
s.r.l. (Италия) и Центъра за правни ресурси (Румъния,) в партньорство
със Съюза на съдиите в България, УНИЦЕФ България, Националната
мрежа за децата и мрежата Мегафон. Първите два дни от конференцията се проведоха изцяло онлайн, а сесиите на 2 юли протекоха на
живо в София с възможност за дистанционно включване. Основните
въпроси, които се обсъдиха по време на конференцията, бяха: Може
ли да осигурим в Европа такъв подход в съдебните процедури, засягащи децата, който да бъде едновременно включващ, щадящ и с тяхно
участие? Какви са преградите и предразсъдъците, които ни пречат да
постигнем напредък?
В тридневната конференция се регистрираха за участие над 160 гости от целия свят, а в отделните сесии имаше представители на ООН,
Европейската комисия, Агенция за фундаментални права на ЕС, неправителствени организации, адвокати, журналисти и изследователи от
университети. На събитието в София официални гости бяха Омбудсманът на Република България Диана Ковачева и заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова.
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Активисти в действие
Най-успешна дейността ни бе в търсене, посвещаване и разказване
историята на българските граждански активисти, на вдъхновяващите примери как да не се примириш с проблемите, а да им търсиш
решение, което е от полза за другите. Най-вълнуващо бе, че в този
експеримент по практикуване на гражданско образование срещнахме много млади хора, които бяха непоколебими в желанието си да помогнат и да доброволстват, за да живеем всичко по-добре.

Предмети на дейност – учене чрез правене
Сред нашите основни цели е да
подкрепяме гражданските организации да разказват своите истории на успех и така да
вдъхновяваме повече хора. Заедно с партньорите ни от Fine
Acts за втора поредна година

реализирахме кампанията Предмети на дейност. Посветихме
я на 20-годишнината ни. 40 лидери от граждански организации, работещи в най-различни
сфери, застанаха пред камерата с предмет, който символи-

зира техен успех в борбата им
за социална справедливост. Историите им разказахме чрез социалните мрежи и в изложба на
открито в София, като достигнахме до над 75 000 души.
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Граждански хъбове в университети:
активизиране на гражданската енергия в
подкрепа на гражданските организации
През 2021 завърши инициативата ни за среща на активните млади
хора с гражданските организации и запалване на гражданския активизъм в тях. Въвлякохме 165 студенти и 61 граждански организации в
пряко взаимодействие помежду им (в общо над 50 срещи онлайн и на
живо) чрез развиване на общи дейности и въвличане на студентите в
работата на организациите. Младежите генерираха над 80 конкретни предложения за подобряване в 7 основни граждански теми – насърчаване на доброволчеството, опазване на околната среда, подобряване на
гражданско участие, гражданско образование, устойчивост на финансирането за гражданските организации, ефективност на протестните
действия и акции, сигурността на правата ни при развитието на дигиталната демокрация. Освен пряката младежка аудитория възпитахме
още по-голяма аудитория за това кои са и какво правят гражданските
организации – чрез работата ни с партньорите по проекта Офф Медия и в-к Сега и социалните мрежи.

Клуб на гражданския стопаджия
Клубът на гражданския стопаджия е наша нова инициатива, създаваща пространството за дискусии онлайн и на живо с участието
на граждански активисти и младежи. Отвореният характер на Клуба позволява студентите да задават темите, да се канят различни
граждански активисти, да се смесват представители на различни
сектори и така дискусиите да отразяват различните гледни точки

на всички, разпознаващи себе си
като „граждански стопаджия“ –
иначе казано – на човек с мнение,
търсещ най-добрите решения на
въпросите, които са важни за общественото благо.
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До Парламента с 1 клик
Да общуваме ефективно с управляващите и те да чуват нашето мнение е показател за това дали наистина живеем в демократично общество. В контекста на дигиталната демокрация обърнахме поглед към
Народното събрание и неговата интернет страница. Запитахме се как тя може да се превърне в инструмент за повече прозрачност, информиране и гражданско участие? Отговора на този въпрос потърсихме
чрез социалния експеримент „До Парламента с 1 клик“ в партньорство с гражданско движение Равни БГ и
сдружение Общност Мостове.

[Виж видеото тук]

• Чрез онлайн анкета проверихме това и сред
повече от 300 души, събрахме и техните мнения
и идеи по това какво може да се подобри;

• Провокирахме 3 екипа от студенти и
граждански
организации
да
разработят
конкретни
предложения
за
подобрение
за сайта на Парламента и ги дискутирахме
заедно с представители на 46-ото Народно
събрание на живо. [Виж видеото тук];

• Обобщихме предложенията и ги изпратихме
до председателя на 47-ото Народно събрание.
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120 млади хора, 12 месеца
работа в 47 НПО

„За мен беше важно
преживяване, което
потвърди и доразви
представите ми, че подоброто бъдеще се постига
чрез активно участие в
гражданския сектор“ –
Кристина Манолова, 18 г.,
практикант в БЦНП

Така, в цифри, изглежда успехът на програмата за обучителни
практики в НПО Социални иноватори (2020-2021). Като партньори
на сдружение „Национална школа по мениджмънт“ имахме радостта да проследим израстването на новите лидери в сектора. Е, ние
сме най-щастливи от всички! Програмата даде шанс да се срещнем с удивителни млади личности, с мощно присъствие и будни
за действие. Това са Полина Дянкова, Мартина Богданова, Аглика
Станина, Антония Спирова, Кристина Манолова и Георги Арсов,
които се включиха в практиките ни през 2020 г. и 2021 г. За наша
радост Полина остана част от екипа ни, като спечели приза за
най-успешен практикант в „Социални иноватори“ с едногодишна
стипендия за заетост.

Регионална програма Аватар
През 2021 развихме потенциала на две граждански организации
и техните екипи извън София, които се разгърнаха в местни хъбове за подкрепа на други граждански организации. През лятото
партньорите ни от Startup Factory и Социалната чайна откриха

двете нови локации на Къщата на гражданските организации със специализирани услуги за НПО.
Освен в столицата, активни хора и общности вече могат да намерят споделено пространство за работа, обучения и сътрудничество в Русе и Варна.
Къщата на НПО проведе две обучителни програми: Пролетна (42
участника в 9 теми) и Есенна (53 участника в 10 теми)
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Лятно училище за НПО
Случи се! След кратка пауза отново се потопихме в морето от емоции, вълнения и знания на неповторимото Лятно училище за НПО. В деветото му издание обучихме 19 млади граждански деятели да бъдат по-знаещи, можещи и уверени в света на гражданските организации и как трябва
да работят, за да са истински успешни в своите каузи.

Vivacom регионален грант
Регионалният грант стана на 7! През 2021 г. продължихме успешното си
партньорство с Vivacom в подкрепа на добрите идеи гражданските организации за развитие на местните общности в България. В надпреварата за шестия Регионален грант се включиха 281 организации с 319 проекта. От тях журито избра 14, чието изпълнение проследявахме и
напътствахме. През ноември обявихме седмото издание, което привлече
широк обществен интерес.
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Предприемачество за промяна
Въпреки че 2021 бе изключително трудна за всеки
малък бизнес, нашите социални предприятия бяха
изключително активни в това да търсят нови начини да развият дейността си, да се научат на нови
неща, да привлекат нови съмишленици и клиенти.

ФЕСТИВАЛА НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

Кулминация на събитията бе

В програмата за предприемачество за НПО през
2021 се включиха 10 организации, които с подкрепата на 17 ментора и обучители развиха своите за
социално предприемачество. Единадесетото поред издание на Програмата по предприемачество
LET’S GO отново ни срещна с вдъхновяващи личности. Финалният избор поверихме на експертно
жури с представители на социално отговорните
бизнеси Фондация „Америка за България“, УниКредит Булбанк, TELUS International Bulgaria, Accenture
Bulgaria и Rakuten Viber.

който се проведе в столицата в Амфитеатър Sofia
Ring Mall от 15 до 18 юли 2021г. и събра на едно място
социални предприятия от цялата страна. В рамките в програмата се включиха над 180 човека, в семинар част от съвместна инициатива със Светът на
Мария „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения.“, финансиран от фонд Активни граждани, speed dating
със социални иноватори, workshop за комуникация
на каузи на социални предприятия (с обучители от
Телъс), церемония по награждаване на победителите в конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“.
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От ДарПазар за
последната година се
гордеем със:

82 000

• Над
привлечен ресурс за продажби от
социалните предприятия;
• Чатбот с Вайбър с над

34 000
Над 40

члена;

•

медийни участия;

Важен момент за подкрепа на социалното предприемачество бе
стартът на съвместния ни проект с PRISM (Италия);

Athens Lifelong Learning Institute (Гърция) и
Университета в Луц (Полша) SEHUBS, финансиран от ERASMUS+ Programme (621421-EPP1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). С тази колаборация
искаме да разработим иновативен модел за съвместно създаване
на хъбове за социални предприятия, които работят с различ-

ни групи в неравностойно положение или за
преодоляване на социални проблеми в различни области (култура, спорт, заетост и
др.). През ноември в град Лодж, Полша, се състоя среща
на експертите по проекта, която помогна на партньорите да дискутират визията за създаването на местните хъбове.

500 000

• Над
човека достигнати в социалните
мрежи.
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ВАЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
• Доклад за
детското
правосъдие;

• Индекс за
устойчивост
на неправителствените
организации в
България 2020;

• Зона Закрила –
възможност за
осигуряване на
финансова и институционална
устойчивост.

ДОНОРИ

КЪЩАТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Х О Р А Т А
Настоятелство

Стажанти

Адв. Цвета Попова – Председател на
Настоятелството;

Полина Дянкова, студент в четвърти курс в специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“;

Адв. Цветана Чуклева;

Кендра Ландри, университет Макгил, Канада, специалност „Право“;

Любен Панов, Европейски център за нестопанско
право;
Станислав Сираков, партньор в инвестиционен фонд
LaunchHub;
Боряна Димитрова, доктор по социология, управител
на социологическа агенция Алфа Рисърч.

Екип
Надя Шабани, директор;
Анна Адамова, програмен директор;

Антония Спирова, студент трети курс, специалност
„Свободни изкуства и науки“ в Университета Маастрихт, Нидерландия;
Кристина Манолова, студент първи курс, специалност „Икономика и финанси с френски език“ в СУ „Св.
Климент Охридски“;
Георги Арсов, студент първи курс, специалност „Психология“ в Нов български университет;
Лина Чакърова, студент четвърти курс, специалност
„Журналистика и масова комуникация“ в Американския
университет в Благоевград;

Павлета Алексиева, програмен директор (до септември 2021);

Благодарим на всички доброволци, които бяха до нас и ни

Пламен Тодоров, административен директор;

помагаха за успешното провеждане на инициативите на

Елена Калинова, финансов директор;

БЦНП през 2021 г.:

Айлин Юмерова, правен консултант;
Захари Янков, правен консултант;

Ива Панова;

Александър Кирчев, експерт комуникации;

Николина Стратиева;

Здрава Воденичарова, координатор Социално
предприемачество;

Ния Димова;
Паулина Гегова;

Георги Мерджанов, координатор ДарПазар;

Райна Сирийски;

Пенка Панамска, офис мениджър;

Ремина Алексиева и членовете на Националната асоциация на студентите юристи – „ЕЛСА – България“;

Надя Христова, офис сътрудник.

Симона Илиева;
Тихомира Методиева-Тихич.
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Проекти, реализирани през 2021 г.
Проект

Активирай: изграждане на мост между
НПО, частния сектор и гражданите
Източник на финансиране:
Фондация „Америка за България“

Програма „Следваща стъпка“ – програма за
2019 и 2020 година
Източник на финансиране:
Фондация „Институт – Отворено общество“ - Швейцария

Отговор на кризата, предизвикана от Ковид 19 и последващия период
Източник на финансиране:
Фондация „Институт – Отворено общество“ - Швейцария
„Изследване на индекса на устойчивост на
НПО в България за 2020“
Източник на финансиране: USAID

„Граждански будилник“
Източник на финансиране:
Столична община, програма „Култура“

Дейности и резултати за 2021
Предоставени консултации на 400 за развитие на дейността им;
Подкрепа за организиране на Граждански Будилник 2021, инициатива за подкрепа на млади
автори за социално ангажирано изкуство;
Проведено 9-то издание на Лятно училище за НПО (19 участника от НПО);
Стартира и регионална програма Аватар с партньорите ни от Startup Factory и Социалната чайна, които откриха двете нови локации на Къщата на гражданските организации
със специализирани услуги за НПО в Русе и Варна;
Проведено 11 издание на Програмата за предприемачество на НПО (LET’S GO), в която се
включиха 10 организации, които с подкрепата на 17 ментора и обучители развиха своите
умения за социално предприемачество., проведени 2 семинара за предприемачество и фестивал и базар на социалните предприятия;
Развиване на поредица Дигитална демокрация, с материали за развитие на технологиите
и човешките права.
През 2021 бе проведена кампанията „РОДЕНИ ГОТОВИ“ за отмяна на запрещението у нас.
Над 5000 души подкрепиха онлайн петицията и стотици подписи бяха събрани по време
на Дни на способностите 2021. В 17 града от цялата страна родители, хора с интелектуални затруднения, професионалисти, които работят с тях, местни активисти, медии
и доброволци се включиха в събитията на открито и в онлайн кампанията. Липсата на
стабилно Народно събрание остави искането за отмяна на запрещението все още отворено (www.bornready.me) и без отговор от институциите.
Подкрепа за правната клиника по права на хора с увреждания в Пловдивския университет
Св. П. Хилендарски.
Подкрепа за конкретни лица поставени под запрещение или в риск да бъдат поставени
под запрещение.
Проведено изследване на индекса на устойчивост на НПО в България за 2020
Проведен семинар между институции и граждански организации и представени:
Индекс за устойчивост на НПО за 2020 и
Инициативата Партньорство за открито управление през 2021.
Четвъртото издание на конкурса „Граждански будилник“ бе посветено на дигиталното
манифестиране на гражданските права, в него взеха участие 90 автори с над 730 социално ангажирани илюстрации, фотографии, текстове.
Наградени бяха 17 талантливи автори, а 11 от тях получиха парични награди, като в оценяването се включи и публиката, излъчвайки 3-ма фаворити след онлайн гласуване.
Първият по рода си Фестивал Граждански будилник събра многобройни участници и зрители около Лятната сцена в Борисова градина в София.
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SEHUBS - Co-creating Hubs for Social
Enterprises
Източник на финансиране:
програма Еразъм, ЕС

В проекта заедно с партньори от Италия, Полша и Гърция се разработи иновативен модел за съвместно създаване на хъбове за социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (култура, спорт, заетост и др.). В Полша, се състоя дискусия за
визията за създаването на местните хъбове.

„Предприемачество за НПО“
Източник на финансиране:
Аксенчър България ЕООД
Телъс Интернешънъл (Кол Пойнт Ню Юръп)
Уникредит Булбанк АД

През 2021 в 11-то издание на програмата (LET’S GO) се включиха 10 организации, които с подкре
пата на 17 ментора и обучители развиха своите умения за социално
предприемачество.
Проведен бе Фестивал на
социалното предприемачество столицата в Амфитеатър Sofia Ring Mall (15 - 18 юли 2021)
с включен базар на социални предприятия, уоркшоп за комуникация
на каузи и церемония по награждаване на победителите в конкурса „Най-добър бизнес
план на НПО“.

Проект: Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданското общество
Източник на финансиране: Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

Въвлечени 165 студенти и 61 граждански организации в пряко взаимодействие помежду
им (в общо над 50 срещи онлайн и на живо) чрез развиване на общи дейности и въвличане
на студентите в работата на организациите. Младежите генерираха над 80 конкретни
предложения за подобряване в 7 основни граждански теми.
Проведени бяха няколко срещи (онлайн и на живо) на Клуба на Гражданския Стопаджия с
дискусии по актуални теми на гражданското общество.

Проект: Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в
общините
Източник на финансиране: Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г

Предоставена подкрепа на 7 общини и местни НПО да подобрят обществените консултации на местно ниво. В Карлово, Кърджали, Ловеч и Търговище бяха приети специални
наредби за провеждане на обществени консултации и бяха развити практиките за използване на дигитални инструменти за провеждането на обществени обсъждания с
гражданите.

Проект: „Ex iure ad iustatium (от правото
към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания“, в партньорство с Глобална инициатива в психиатрията
Източник на финансиране:
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г

Подготвен анализ „ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ: Kак лица с интелектуални затруднения и
психично-здравни проблеми участват в съдебни процедури“ (Aнализ на съдебна практика
по дела за поставяне/отмяна на запрещение, настаня-ване в резидентни услуги, задължително и принудително лечение);
Разработване на алгоритъм за участието на лица с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми в съдебни процедури.

Проект: За гражданите и техните организации, в партньорство с ПАЦЕП
Източник на финансиране: Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г

Публикувани 5 интервюта с експерти по актуални за гражданския сектор теми по въпроси
като дезинформацията, електронното управление, щадящото правосъдие за деца, как можем да си партнираме успешно с държавата и от какво гражданско общество имаме нужда.
Публикувани над 50 материала с информация по обществени консултации, 9 правни
новини
Актуализирано съдържанието в секцията „Въпроси и отговори относно правната рамка
за НПО“.
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Проект: МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за
трудова реализация за хората с интелектуални затруднения, в партньорство с
фондация „Светът на Мария“
Източник на финансиране:
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г

Завършено проучване на очакванията на хора с ИЗ и родители към новата социална услуга
„подкрепа за придобиване на трудови умения“
Проведен семинар на тема „Предизвикателства и добри практики при трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“.
Проведена застъпническа кампания за активно включване на хора с увреждания в ползването на социални услуги.

Проект: „Щадящо правосъдие за децата: Разработване на концепция за социални съдебни практики“ (REC-AG-2019/
REC-RCHI-PROF-AG-2019)
Източник на финансиране:
програмата “Justice”, ЕС

Завършено изследване, посветено на практиката по транспониране на директива
2012/29/ЕС и директива 2016/800/ЕС;
Проведена тридневна международна конференция с регистрирани за участие над 160
гости от целия свят, а в отделните сесии имаше представители на ООН, ЕК, Агенция за
фундаментални права на ЕС, неправителствени организации, адвокати, журналисти и изследователи от
университети. На събитието в София официални гости бяха Омбудсманът на Република
България Диана Ковачева и заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова.
Стартирала поредица от обучения за професионалисти в областта на правосъдието за
представяне на Модел на щадящо правосъдие за децата.

Проект: Оценка на риска от изпиране на
пари и финансиране на тероризма на НПО
сектора в България
Източник на финансиране:
European center for not-for-profit law (ECNL)

Проведено проучване за това как се финансират с публични средства НПО в България през
2021г.

Мрежа от центрове за компетенции за
социални иновации, проект “FUSE”, номер
VS/2021/0157
Източник на финансиране:
Horizon 2020, ЕС

Подготовка на анализ за нуждите и добрите практики по отношение на иновациите в
социалното предприемачество.
Провеждане на проучване на нагласите и нуждите за подобряване на средата за СП в
България.

Проект:
инициативата „До Парламента с 1 клик“
Източник на финансиране:
Civitates

Изследвани възможностите и нагласите за подобряване на интернет страницата на
Народното събрание в посока повече прозрачност, информиране и гражданско участие;
Проведен социалния експеримент „До Парламента с 1 клик“ в партньорство с гражданско
движение Равни БГ и СНЦ Общност Мостове;
Събрани чрез онлайн анкета мнения и идеи от 300 души по това какво може да се подобри
на сайта на НС;
3 екипа от студенти и НПО разработиха конкретни предложения за подобрение на сайта
на НС;
Обсъдени на живо предложенията с представители на 46-ото НС.
Обобщени и изпратени предложенията до 47-ото НС.

Проект:
Анализ на правните и финансови механизми, свързани с институционализацията
Източник на финансиране:
УНИЦЕФ - България

Изготвен анализ на правните и финансови механизми, свързани с институционализацията.
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Ф инансов отчет
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Благодарим!
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