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Гражданска тяга
Един приятел наскоро каза, че
от свят на безкрайните възможности сме се превърнали в свят
на безкрайните заплахи. Прав е.
Всеки ден се стряскаме – някой
ще унищожи света, в който живеем, ще има война, ще се влошат
нещата… Отнемат се права – в
името на сигурността не просто се дискутират ценностите,
които доскоро са ни увличали и
сме споделяли, независимо на кой
континент сме и как изглеждаме,
а се отричат и дискредитират.
„Ветровете на зимата“ стават
все по-студени и опустошителни. Или поне така ни втълпяват
и ни карат да мислим – че няма
перспектива.
Сега, повече от всякога, има
нужда от обратна тяга. И такава безспорно може да се произведе
от гражданската енергия. През
2016 година средата за гражданските организации се развиваше
динамично, противоречиво, с различен знак (както „+“, така и „-“ ),
остана по-скоро в категорията
„нестабилна“1. Бяха приети промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които
предвиждат неправителствените организации да се регистрират (от началото на 2018 г.) в

Агенция по вписванията, и всички
се надяваме, че това ще улесни
процедурата и ще я направи по-евтина. Предвиди се възможност
за създаване на Съветa за развитие на гражданското общество и
Фондa за граждански инициативи
– все още само като възможност,
която тепърва ще бъде изправена
пред предизвикателството да се
изпълни със смисъл и резултат. Но
имаше и много други неща, които
не се случиха – не беше приет Законът за доброволчеството, не
се облекчи достъпът до европейско финансиране за граждански организации, не се премахна прагът
„de minimis“ за проекти на НПО по
оперативните програми, гласът
на организациите остана неразпознат (например, кампаниите
за промени в социалното законодателство, където организациите бяха игнорирани в процеса на
вземане на решения) и други. От
всички негативни реакции най-открояваща се бе „черният“ ПР – все
по-устремена практика по дискредитиране на гражданските организации, тяхното значение и принос за развитието на обществото и общностите. Някой ще каже:
„Целият свят изпитва подобни
трудности и е залят от попули-

1 Индекс за развитие на гражданските организации 2015 г.
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зъм“. Така е. Важният въпрос е как
минаваме през това.
Според нас, сега, повече от всякога, е дошло времето гражданските организации да бъдат активни, да покажат, че са носители на
каузи и визии, които обединяват
хората, карат ги да правят добри
неща и да помагат. Сега е време
за лидерство и авторство върху
промяната.
През 2016 година БЦНП стана
на 15 години. На тази вълнуваща
възраст сме мотивирани повече
от всякога да работим за това
гражданските организации в България да реализират мисиите си
в подкрепяща и стимулираща среда, за да са гарант на демократичността и деятели на добри неща.
Надя Шабани,
Директор на Български
център за нестопанско право

БЦНП... в години
15 години БЦНП
Тази годишнина беше повод за радост – че сме пораснали
като екип; за равносметка – че сме увеличили мащабите на проектите ни; и за празнуване – споделено с много приятели, които поканихме на парти през април 2016 г.

„Със своите дейности Български център за нестопанско право допринесе за повишаване на осведомеността и повишаване на капацитета на неправителствените организации като активен партньор
и коректив на държавните институции. Високо оценявам организирането на единственото по рода си
Лятно училище за неправителствени организации
в страната, въвеждането на Програма за социално
предприемачество и на портала с пълна база данни
за неправителствените организации, създаване на
първото споделено работно пространство за НПО
в България – Къщата на гражданските организации“,
Росен Плевнелиев,
Президент на Република България
Събитието отбелязахме и с публична лекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на тема: „Демокрация чрез
граждански сдружавания и граждански натиск“, с лектори професор Георги Димитров („Кризата на съвременната българска
демокрация и гражданската й алтернатива“) и г-н Дейвид Мур
– член на Настоятелството на БЦНП и Вицепрезидент на Международния център за нестопанско право(„Гражданските организации под заплаха: глобални тенденции“).

Годишен отчет
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БЦНП... в цифри
През 2016 година:
•

БЦНП... в истории
ЗА КАКВО СЕ ЗАСТЪПВАХМЕ И КАКВО УСПЯХМЕ ДА
ПРОМЕНИМ?

31

правни становища, препоръки и
конкретни предложения за развитие на
законодателството и средата за работа на
НПО бяха подготвени от нас – работихме по
темите за регистрация на НПО, финансова
устойчивост, повече гражданско участие,
промяна на режима на запрещението,
социално предприемачество, достъп до
европейско финансиране, местни политики
за
обществени
обсъждания,
култура,
гражданско образование и други.

•

570

правни консултации – предоставихме
подкрепа за регистрация и вписване на
промени за НПО, консултации и договори;

•

33 бяха новите регистрации на НПО, за
които помогнахме;

•
•
•

290 са медийните ни отразявания;
50 събития бяха организирани от нас;
1200 човека взеха участие в нашите
инициативи;

•

6

538 човека бяха обучени от нас.
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По-лесна и бърза регистрация
на НПО в България
Една от водещите за нас теми през 2016 година
бе свързана с промените в основния закон за създаване на НПО – Закона за юридическите лица с нестопанска цел (последно променян през 2006 г.). След
дългогодишни усилия и проблеми в практиката по
регистрация (и по-специално практиката на Софийски градски съд), Министерството на правосъдието
(МП) даде възможност да бъдат направени предложения за прехвърляне на регистрацията от съда в
Агенция по вписванията. Екипът на БЦНП работи по
предлагане на текстове в Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и Закона за търговския регистър, които в крайна сметка бяха приети от 43тото Народно събрание и ще влязат в сила от януари 2018 г. Тази промяна със сигурност ще помогне ре-

гистрациите на НПО да станат
по-бързи, по-лесни и по-достъпни
(както и единни, като премахне
съпътстващите регистрации в
БУЛСТАТ и Централен регистър).
Нашата роля бе да се застъпваме
този ред принципно да бъде приет и работихме в тази посока
както в работната група в МП,
така и в Народното събрание. В
момента сътрудничим на Агенция по вписванията в подготовката на добри и адаптирани към
спецификите на гражданските
организации заявления.

ЗЮЛНЦ се промени съществено и по отношение на още три неща – в
закона вече изрично е записано, че Министерски съвет следва да приеме Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации
(което ще постави политиката спрямо неправителствените организации като част от дългосрочната политика на правителството). Регламентирани са създаването на Съвет за развитие на гражданското
общество (на най-високо политическо ниво – към Министерски съвет с
председател – вицепремиер) и на Фонд за подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност. Тези промени бяха подкрепени и внесени
от народни представители след инициирана дискусия от Обществения
съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание. В кампанията
освен БЦНП се включиха и няколко мрежи на граждански организации като
Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, Форум гражданско участие. Тези промени са изключително важни, защото са ясна заявка за последователна подкрепяща политика към организациите и признаване на техния принос за развитие на обществото.

Повече гражданско участие
През изминалата година бяха
приети измененията и в Закона
за нормативните актове (ЗНА).
Те въведоха по-високи изисквания
към качеството на провежданите обществени консултации и
ключово място на оценката на
въздействието в процеса по приемането на нормативни актове
на централно и на местно ниво.
Ние, от БЦНП, взехме участие
като експерти в работната група по изработването на текстовете и като гражданска организация при провеждането на последвалите обществени консултации
на актовете.

Подобряването на условията
за гражданско участие е успех за
всички ни. И отговорност. Вече
имаме минимум 30 дни време за
изразяване на мнения и становища по предложени от министерствата законопроекти (само в
специални случаи 14 дни). Освен
чрез по-дългия срок за обществени консултации, надяваме се,
подобряването да бъде постигнато и чрез тяхната задължителност, както и чрез гаранциите за прозрачност (изразяващи
се, например, в публикуване на
всички получени становища по
време на обсъжданията и справка

за приети и неприети предложения със съответната обосновка).
Оценката на въздействието, от
своя страна, трябва да отговори
на въпроса, доколко предлаганите нормативни решения са ефективни и ефикасни за решаването
на конкретен проблем на обществото. Крайната цел, особено
на последващата оценка на въздействието, е намаляването на
законовата регулация по отношение на гражданите и бизнеса.
Надяваме се управляващите
да проявяват уважение и доверие
към идеите на обществото, а хората в това общество да бъдат
активни и неуморни в желанието
си да участват.
Годишен отчет
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Равенство пред закона - равни възможности за всички
Една от темите, по които продължихме да работим усилено през 2016 г., бе отмяната на запрещението, водени от идеята, че на всички хора, независимо от увреждането, което имат, трябва да се
даде възможност да упражняват правата си наравно
с останалите. Най-големият ни успех беше внасянето на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа в НС (разпределен в 5 парламентарни
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комисии), като нашият екип се включи в защитата
му заедно с колегите от Българска асоциация за лица
с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Фондация
„Глобална инициатива в психиатрията – София“
(ГИП-София). Законопроектът премина само първо
четене в комисиите и за съжаление, не успя да стигне до пленарна зала и да премине във втора фаза на
разглеждане. Надяваме се това да е една от темите
на следващото Народно събрание.
Програмата „Следваща стъпка“, която апробира,
в партньорство с ГИП-София и 6 от членовете на
БАЛИЗ, подкрепеното вземане на решение като алтернатива на запрещението, продължи да се развива. Проведохме заедно обучения за вземащи решения
в политиката на национално и местно ниво, учени
от университети, кметове, журналисти, родители, самозастъпници. В Програмата са включени над
100 лица с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, 500 членове на семейства, 1500
близки, подкрепящи и професионалисти, които работят с тези групи лица.
Българският опит бе представен и на научен семинар на международната мрежа от юристи, които развиват законодателство за въвеждане на нов
режим на дееспособността. Събитието се проведе
през септември в Боровец и събра участници от
академичната общност в Канада, Израел, Ирландия,
България и Великобритания. За българските постижения в развитието на подкрепеното вземане на
решение и новите модели за упражняване на дееспособността разказахме още в: Ирландия (юни) – по
време на Лятното училище по политики за хора с увреждания, организирано от Университета в Голуей,
и в рамките на проекта „Гласове“ (април и ноември);
в Рига (май) и на много други събития.

Заедно с колегите от Mental Disability Advocacy
Centre (MDAC) подготвихме специален семинар (ноември) за юристи, които бяха обучени в това, как
се комуникира и работи с деца с интелектуални затруднения в рамките на съдебни процеси. Проектът
се изпълнява в 8 страни – Белгия, България, Република
Чехия, Ирландия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Битката срещу „таванът“ за финансиране на проекти на
граждански организации
И през изминалата година, заедно с други организации (Амалипе, ФГУ, НМД и още 20 други) продължихме кампанията срещу прилагане на законодателството за държавните помощи и минималната помощ към нестопанските проекти на гражданските
организации. Коментирахме редица конкретни финансиращи схеми и механизми на управление на оперативните програми: Активно включване, Социално предприемачество, Индикативната програма на
ОПДУ и други. Независимо от проведените срещи
и консултации, както и от подкрепата от представители на Европейската комисия по време на
Комитетите за наблюдение, в крайна сметка всички схеми, в които НПО са включени като бенефициенти, прилагат този принцип. Крайният ефект

– ограничаване на финансовото участие на НПО по
европейски програми (а и политики, тъй като единственият сериозен ресурс за развитие за политики
в социалната сфера остават средствата от ЕС) в
размер до 200 000 евро за 3 години.
Все пак, успех по темата за достъп до финансиране по оперативните програми бе съвместната ни
инициатива с ФГУ схемата за граждански организации по ОПДУ да започне възможно най-скоро. Също
така настоявахме поне част от управлението да
бъде изпълнявано от външен оператор, тъй като
първоначално екипът на ОПДУ имаше предложения в
посока отново цялата програма да се управлява от
администрацията. Управляващият орган на ОПДУ
подкрепи нашите предложения.

Годишен отчет
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Опити да възпрем законодателни инициативи,
ограничаващи средата за работа на НПО
През 2016 година в Народното събрание бе внесен
проект на Закон за противодействие на тероризма.
Това бе и един от „бързите“ законопроекти, които
парламентът прие в рамките на същата година. И
един от спорните. Спорни бяха мотивите и целесъобразността на приетите вече мерки за противодействие на тероризма, включително и тези, предвиждащи ново основание за служебно прекратяване
на юридическите лица с нестопанска цел. БЦНП изпрати становища до всички парламентарни комисии, които разглеждаха законопроекта на първо и
второ четене. В тях цитирахме и препоръките на
FATF (Financial Action Task Force) към правителствата по отношение на законодателните мерки срещу
изпирането на пари спрямо граждански организации.
Въпреки това новият Закон за противодействие на
тероризма влезе в сила от 27.XII.2016 г. (ДВ, бр. 103),
а с него и измененията в Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. Съгласно тях при наличие на
обосновано предположение (или достатъчно данни)
за съществуването на зависимост или влияние, финансиране или обвързаност между юридическо лице,
включително и на такова с нестопанска цел, и каквато и да било форма на тероризъм, главният прокурор може да подаде иск до съда за прекратяване на
юридическото лице.
Друга негативна законодателна инициатива бяха
предложените промени в Закона за адвокатурата,
предвиждащи монопол върху предоставянето на
юридически услуги, включително правни консултации. За щастие законопроектът не успя да премине
двете четения в Народното събрание и предложените изменения така и не станаха част от действащото право.

LIKE ANY OTHER PERSON
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digital illustration, 2016
This is Victoria.
She lived
in a home for право
people with disabilities for many years. But her life is about to change - she has been moved into protected
Български
център
за нестопанско
housing and is learning to take care of herself. With the support of the people she trusts, she managed to persuade the court to lift her guardianship.
Today Victoria knows that supported decision-making is her solution to being like any other person - she can work, travel, spend her money inde-

Artist: Nadezhda Georgieva - Nad
Text: Yana Buhrer Tavanier

Инициативата
Партньорство за
открито управление

Обществен съвет
на гражданските
организации
БЦНП участва и в работата на Обществения съвет на
гражданските организации към
Комисията за взаимодействие
с неправителствените организации и жалбите на гражданите
в 43-то Народно събрание. Председател на Съвета бе Любен Панов – член на Настоятелството
на БЦНП. Едно от постиженията
на Съвета беше, че вследствие
на дискусиите и след проведени
срещи с ръководството на Парламентарната комисия, между
първо и второ четене бяха внесени предложения в ЗЮЛНЦ, чрез
които да се създаде механизъм за

финансиране на ЮЛНЦ на конкурсен принцип и Съвет за развитие
на гражданското общество. Общественият съвет подкрепи и
следните ключови за ЮЛНЦ теми
през 2016 г.:
• Данъчни облекчения за
дарените храни;
• Внасяне на проект на Закон
за доброволчеството;
• Обсъждане на стандарти за
гражданско образование;
• Въвеждането на
задължителни местни
омбудсмани в общини с
население над 20 000 човека.

БЦНП се включи активно в
обсъждането на Третия план
за действие по инициативата
Партньорство за открито управление (приет от Министерски
съвет през юли 2016 г.). Вследствие на предложенията на граждански организации в Плана бяха
предвидени: приоритети за подобряване на качеството на провежданите обществени консултации, въвеждане на улеснения за
национални и местни граждански
инициативи, както и актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските
организации.
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11

Индекс за устойчивост на
неправителствените организации
През изминалата година БЦНП
за осми пореден път беше партньор на Американската агенция за международно развитие
(USAID) в изработването на Индекса за устойчивост на неправителствените организации в
България за 2015 г. Индексът показва застой в развитието на
гражданския сектор. Неговата
стойност – 3.3 – остава непроменена за четвърта поредна година
и определя гражданския сектор в
България все още като нестабилен. Индексът бе представен на
публично събитие през юли с участието на омбудсмана Мая Мано-
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лова и повече от 40 граждански
организации и анализатори. Според данните за наблюдаваните
показатели през изминалата година България бележи подобрение по отношение на „организационен капацитет“, „застъпничество“ и „предоставяне на
услуги“. В застой са „финансова
устойчивост“, „инфраструктура“ и „обществен престиж на
неправителствените организации“. Влошава се показателят
„правна среда“.

София - заявка за ефективно гражданско
участие?
През изминалата година имахме възможност да разработим
Наредба за провеждането на обществени консултации като неизменна част от вземането на
решения на местно ниво. В изпълнение на проект по Програма
Европа предложихме на местната власт в София механизъм за
по-ефективно гражданско участие при обсъждане на политики
и нормативни актове. Предложенията, които станаха част
от съставените текстове, са
резултат от експертни и обществени обсъждания – онлайн и
на живо. Директно включили се в
обсъжданията бяха над 100 човека, сред които: представители
на местната администрация, на
бизнеса, граждани и организации

в социалната, образователната, младежката, екологичната
и градоустройствената сфери.
Информацията за процеса по изработването на механизма достигна до над пет хиляди души.
Проектът на наредба е на етап
вътрешно обсъждане в Столична
община, по време на което ние
оставаме активни в застъпничеството си за по-добро гражданско участие в София.

За първи път външна помощ за развитие?
Министерство на външните работи възложи на екипа на
БЦНП да подготви два анализа,
посветени на външната помощ
за развитие – „Възможности за
предоставяне на средства за
международно сътрудничество
за развитие“ и „Международното сътрудничество чрез предоставяне на помощ за развитие –

сравнителен анализ на законодателната уредба в страните от
Централна и Източна Европа“.
Нашият екип подготви и проект
на закон за външната помощ за
развитие, който екипът на МВнР
предстои да обсъди сред по-широк кръг организации.

До Ереван и Скопие
БЦНП в партньорство с SOS
Детско село – Македония, и SOS
Детски селища – България, подготви сравнителен анализ на
социалното договаряне в пет европейски страни и даде предложения за промяна на нормативната
база в Македония. Заедно с македонски експерти работихме и по
подготовка на стратегически
документ за промяна на регулациите на социалните услуги.
През месец май участвахме в
обучение на обучители по темата за участие на гражданските
организации в процеса на вземане на решения. Представихме
международните стандарти за
включване на гражданското общество при обсъждане на политики
и решения, основни правила при
организирането на застъпнически кампании и разказахме за българския опит. Обучението събра
на едно място представители
на 20 организации от цяла Армения, които работят в различни
обществени сфери. Обучението
бе открито от заместник-председателя на парламента в Армения, депутати и заместник-ръководителя на делегацията на
Европейския съюз в Армения.

Годишен отчет
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ПРОГРАМИ, подкрепящи НПО
Предприемачество
за нестопански
организации
Програмата на БЦНП за Предприемачество за нестопански организации отбеляза своето пето
издание през 2016 г. В края на
февруари бяха наградени най-добрите бизнес планове от жури в
състав:
• Ралица Кръстева – експерт
„Комуникации“, Siemens
България
• Георги Бресковски –
изпълнителен директор,
Микрофонд АД
• Даниел Чипев – директор на
Дирекция „Информация“, БНТ
• Белизар Маринов – мениджър
инвестиционни проекти,
стартъп акселератор Eleven

Програмата
досега в числа
• Обучени в Програмата

170
човека от 146
организации
– повече от

• Предоставена
финансова подкрепа – над

155 000 лв.
• Разработени са над
бизнес плана

100

• Подкрепените с парични
награди организации са
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• Десислава Тальокова –
изпълнителен директор,
Фондация „Америка за
България”
• Крум Алексиев – директор
на управление „Маркетинг
и клиентски сегменти“,
УниКредит Булбанк
• Радомир Миланов –
ръководител продажби, SAP
България
• Анна Краверо – програмен
директор, Фондация
УниКредит
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Две организации бяха отличени
от журито с първи награди, като
всяка от тях получи чек за 12 000

лв. за реализация на бизнес идеята си. Наградата „Най-добра бизнес идея“ получи фондация „Заслушай се“ от София за внедряване
на услугата видео-жестов превод
за хора с увреден слух. Наградата
„Най-голям социален ефект“ отиде при сдружение „Алтруист“
от Варна за идеята за цех за бетонни изделия във Варненския затвор. Журито предостави и една
допълнителна награда от 6 000
лв. на фондация „Ръка за помощ“,
Добрич, за идеята им да развият
услуги за деца и възрастни по системата Монтесори.
По време на церемонията по
награждаване организирахме за
първи път и Базар на социалните
предприятия, в който се включиха 12 организации със своите
продукти.
През май обявихме конкурс за
участниците в новото, шесто издание на Програмата и от 59-те

кандидати одобрихме 22-ма. Те
преминаха през 2 обучения за бизнес планиране и публично представяне. Седемнадесет от организациите разработиха свои бизнес
планове и през 2017 г. предстои да
се определят печелившите идеи.
Програмата Предприемачество
за нестопански организации развиваме с подкрепата на нашите
донори Фондация „Америка за България“ и Фондация „УниКредит“.

Социалното предприемачество
- възможност за
обезкуражените
млади хора
През 2016 година заедно с УНИЦЕФ започнахме и една по-различна програма по социално предприемачество, чрез която ще се
опитаме да дадем по-добра възможност за обезкуражените млади хора от областите Шумен,
Сливен и Монтана. Подготвихме
анализ в трите области, като
целта ни бе да проучим доколко
средата би позволила да се стартират предприемачески инициативи, чрез които младите хора
от тези места, които не учат
и не работят, да бъдат насърчени да намерят алтернатива.

След няколко публични
о бс ъждани я
програмата
стартира с
набиране на
НПО, които
да се включат в серия
от обучения

Автори:
Надя Шабани, Павлета Алексиева
Редактор: Любен Панов

СОЦ И А Л НОТО
ПРЕ Д ПРИЕМАЧ ЕСТВО
КАТО ВЪЗМОЖ Н ОСТ
ЗА ОБЕЗ КУРАЖЕН ИТЕ
М Л АДИ ХОРА?
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ХОРА, КОИТО НЕ УЧАТ, НЕ СА ОБРАЗОВАНИ
И/ИЛИ СА БЕЗРАБОТНИ В ОБЛАСТИТЕ ШУМЕН, СЛИВЕН, МОНТАНА

Този анализ е подготвен по поръчка на УНИЦЕФ България

по социално предприемачество,
след което да бъдат подкрепени
да започнат свързана с мисията
им стопанска дейност.

И още за социалното предприемачество...
Заедно с Фондация “BCause”
продължихме подкрепата си за
Форум социални предприятия, в
който са включени вече 13 организации. Целта на Форума е да развие тази мрежа от организации,
като повиши обмяната на опит
и застъпническия им потенциал.

Фондонабиране основни умения за
НПО
2016 година беше важна за Програмата ни за подкрепа на граждански организации в набирането

на дарения. Направихме двудневно обучение през май за 26 участници. Основните знания, които
организациите придобиха, бяха
свързани с финансовата устойчивост на НПО, очакванията на НПО
от партньорството с бизнеса,
умения за това, как да задържим
донорите си, видове кампании за
набиране на средства и значението на облика на организацията за
успешния фъндрейзинг. Като обучител се включи и Диляна Купенска, Фондация „За Нашите Деца“
– добър пример за успешен фъндрейзър в България. В обучението
9 от участниците подготвиха
фъндрейзинг концепции. На шест
от тях предоставихме финансиране, с което да реализират предложените стратегии за набиране
на средства.
Финансирането е предоставено от нашия фонд за финансиране на разходите за организиране
на кампании за фондонабиране.
Имената на всички организации,
които подкрепихме през 2016 г.,
са: Българска асоциация по семейно планиране, Фонд за превенция
на престъпността – ИГА, Фондация „Нашите недоносени деца“,
Сдружение „Естествоизпитатели“, Сдружение „Онкоболни и приятели“, Сдружение „Усмивка“.

Годишен отчет
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Фондонабиране за напреднали
През септември организирахме двудневно обучение, насочено към
специалисти по набиране на средства с опит. Повече за видовете кампании и начините, по които могат да подобрят уменията си, фъндрейзърите научиха от гост-лектора Петра Кристианова, специалист
с дългогодишен опит в набирането на средства в Чехия. След обучението организациите имаха възможност да разработят стратегии за
набиране на средства, като хората, разработили най-добрите от тях,
получиха възможността да участват в учебно пътуване в САЩ, за да
се запознаят с местните фъндрейзинг практики и да почерпят идеи за
своите бъдещи кампании.

Регионален грант с VIVACOM
През 2016 година заедно с нашите партньори от VIVACOM реализирахме VIVACOM Регионален грант. Програмата има за цел да подкрепи
различни проекти от малки и по-големи населени места, вярвайки, че
всяко място може да развие своите граждански идеи (кандидати бяха
училища, читалища и неправителствени организации). Първото издание на Програмата се радваше на голям интерес – повече от 270 проекта бяха подадени, а 11 от тях бяха избрани за финансиране.
Журито, което оцени проектите, бе в състав:
• Веселка Вуткова – директор
Корпоративни комуникации,
VIVACOM;
• Любен Панов, член на
Настоятелството на БЦНП;
• Захари Карабашлив –
белетрист и драматург;
• Ива Дойчинова – журналист;
• Крис Георгиев – предприемач,
създател на Фондация StartUP.
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Проектите се реализираха
на различни места – от с. Извор,
Пернишко, до Вършец и от Смолян
до София. И във всякакви области
– от откриване и изследване на
космически светове до отглеждане на собствена зеленчукова градина от ученици през лятната ваканция, от състезания за най-много прочетени книги от деца до
учене в началните класове на
най-различни професии и умения.

Лятно училище АРКУТИНО 2016
Превърналото се в традиция
Лятно училище за НПО отбеляза
своите запомнящи се моменти
и през 2016 година. На същото
място – Аркутино – отново се
събраха хора с различни каузи и
интереси, но с еднакви енергия за
промяна и дух на съпричастност
в общите дела.
За пета поредна година в рамките на пет дни в началото на
юни месец, животът на НПО-групата в Аркутино се състоеше от
интензивни дневни занимания,

колективни задачи, диви плажове
и разходки в резервата, приключенски загадки и няколкодневна
подготовка за представяне на
наученото в края на обучението.
Ето какво споделиха за преживяното участниците в Лятното училище за НПО, 2016 г.:
„Смятам, че, може би, още
следващата седмица, когато се
прибера, ще имам възможност да
използвам едно 78% от нещата,
които съм научила. А в следващото време и останалите.“
Яна

„Мисля, че разнообразието
от теми и комбинирането на
различно знание наистина симулира реалната среда на работа,
така че да, абсолютно приложими
са знанията“
Божидар
„Лятното училище за мен е
една страхотна възможност човек да си планува бъдещето.“
Бекир
„На лятното училище взех решение, че ще стана застъпник.“,
Даринка

Годишен отчет
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БЦНП... като общност

Информационен портал на НПO
(Виртуалното пространсто за НПО)
Вече седма година Порталът дава пространство на гражданските организации за споделяне от първо лице – на дейностите, които
извършват, и за промяната, която правят. През изминалата година
бяха публикувани над 5000 материала, сред които: разкази, интервюта, новини, правни анализи и др. Порталът бе посетен 612 000 пъти
и то далеч не само от България. Останалите държави, от които има
над 1000 посещения, са САЩ, Германия, Великобритания, Русия, Гърция,
Холандия, Белгия, Италия, Испания, Франция и Австрия. Установихме
общо 45 партньорства, които приемаме като признание, но и като
отговорност и обещание за още повече усилия – за да продължим да
се развиваме.

www.ngobg.info
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В края на 2016 поставихме началото на секция в Портала, посветена на дарителите у нас – компании и фондации. Това е място,
където ще ви информираме за
това, какво подкрепят дарителите, ще разказваме дарителски
истории, ще публикуваме доклади
за корпоративна социална отговорност и годишни отчети, ще
предоставяме полезни връзки към
собствените онлайн ресурси на
организациите. Секцията създадохме и ще развиваме съвместно
с Българския дарителски форум.

Къщата на гражданските организации
(Физическото пространство за НПО)
Още през първата си година Къщата на гражданските организации
успя да се превърне в разпознаваемо място за споделяне и акумулиране
на гражданска енергия. Къщата уверено създава своята отворена общност от граждански активисти, която до момента включва:

4

•
постоянни офиса – на
Национален младежки форум,
TimeHeroes, Форум гражданско
участие и Заслушай се.

10

•
организации в коуъркинга –
между които Фондация „Светът
на Мария“, Фондация „Ресурсен
център Билитис“, Сдружение
„Институт за устойчиво
развитие на туризма“,
Сдружение „Деветашко плато“,
Mental Disability Advocacy Center,
Фондация „Дизайн за всички“,
Фондация „Темпо“, Фондация
„Сингъл степ“, Фондация
„Граждани срещу бюрокрацията“
и Американски съвет за
международно образования - клон
България .

Ето, какво казаха и някои от
участниците в тези събития:
„Чудесно е, че открих Къщата!
Не пропускам събитие и следя с
интерес календара ви.“
„Намерихте
интересна
тема, увличащ лектор и полезна информация. Благодарим за
организацията.“
Истинска радост за нас беше
номинацията на Къщата за
най-добро коуъркинг пространство в България. Номинацията
беше в рамките на инициативата “Централно Европейски Стартъп Награди – CESA”.

36

•
мотивирани членове на
екипи, работещи усърдно за
осъществяването на своите
мисии.

60

•
колаборации между
жителите на Къщата.

85

• Повече от
събития –
срещи, семинари, презентации
и работилници за подобряване
на уменията – посетени от над

1500 човека.

Най-значимото събитие за
Къщата беше новогодишното
парти, което бе организирано от всички обитатели в нея.
Включиха се над 120 приятели и
заедно отбелязахме 1-вата ни
годинка.

www.ngohouse.bg

Годишен отчет
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БЦНП... в картини

Една необикновена изложба с необикновена съдба
Едно от изключителните постижения за изминалата година е изложбата „Решавам=Съществувам“ създадена по наша инициатива и
подкрепена от партньорите ни – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София
и Фондация „Светът на Мария“. 16 картини, показващи какво е да нямаш правото да решаваш сам за себе си и своя живот. С вързани ръце,
заключени в златна клетка или на топло под стъкления похлупак на правото – така авторът на изложбата – Надежда Георгиева (Над) – видя
хората с интелектуални затруднения и психични проблеми, които са
поставени под запрещение. Яна Бюрер Тавание представи най-фините
щрихи на проблема и неговото решение – подкрепеното вземане на решения – като написа кратките текстове към картините, представящи личните истории зад тях.
На 9 март бе премиерата на изложбата. Оттогава, за по-малко от 1
година, тя гостува на 9 места из България, в 5 държави – България, Ирландия (Университета в Голуей), Перу (Конгреса), Казахстан (Алмати) и
Швейцария, и стъпи на три континента – Европа, Южна Америка и Азия.
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Изложбата бе поканена да бъде
част от инициативата на ООН
за отбелязване на Международния ден за правата на хората с
увреждания. На 2 декември в Двореца Уилсън, Женева, инициативата бе официално открита от
специалния докладчик по правата
на хората с увреждния – Каталина Девандас Аугилар, върховният
комисар на ООН по права на човека – Зеид Раад ал Хюсеин, Посланика на България в ООН – Деяна
Костадинова и екипа на Програма
„Следваща стъпка“.

ЕКИП, НАСТОЯТЕЛСТВО И ДАРИТЕЛИ
Настоятелство на БЦНП:
Велина Тодорова (Председател на Настоятелството, доцент, доктор по право, член на комитета по правата на детето), Десислава Бижева (юрист), Катерина Хаджи-Мицева Еванс (изпълнителен директор
на Европейския център за нестопанско право), Дейвид Мур (вицепрезидент на Международния център за нестопанско право), Цвета Попова
(преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“), Любен Панов (бивш директор на БЦНП, програмен консултант на ЕЦНП) и Надя Шабани (Директор на БЦНП).
През 2016 година Стивън Клингелхофър (бивш вицепрезидент на
МЦНП) и Вяра Мукова (адвокат) приключиха мандатите си в Настоятелството на организацията. Нашият екип сърдечно им благодари за
приноса и усърдието през годините заедно да работим за развитие на
гражданската среда в България. Те винаги ще бъдат част от общността на БЦНП.
Нов член на нашия борд (от месец ноември) е Цвета Попова, юрист,
доктор по трудово право и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“,
работила с екипа на организацията по различни теми през годините:
правни клиники, доброволчество, дееспособност и др.

Екип на БЦНП през 2016:
Надя Шабани (Директор), Павлета Алексиева (Програмен директор),
Пламен Тодоров (Финансов директор), Айлин Юмерова (Правен консултант), Анна Адамова (Правен консултант), Мариета Димитрова
(Правен консултант), Веселин Вълев (Правен консултант – до юни 2016
г.), Магдалена Мартева (Експерт набиране на средства и връзки с обществеността), Евелина Сандалова (Мениджър на Къщата на гражданските организации), Георги Генчев (Ръководител на екипа на НПО Портала), Ралица Николова (Редактор на новини на НПО Портала), Румяна
Йотова (Офис мениджър до юли 2016 г.), Бинка Илиева (Офис мениджър
от септември до октомври 2016 г.), Вася Василева (Офис мениджър от
ноември 2016 г.).

Дарителите ни през 2016:
• Фондация „Америка за
България“;
• Фондация Институт
„Отворено общество“,
Швейцария;
• Фондация „Чарлз Стюарт
Мот“;
• Фондация „УниКредит“;
• УНИЦЕФ;
• ЕС;
• Аурубис България;
• Програма за подкрепа на НПО
по ФМ на ЕИП.
Доброволци
Част от нашия екип тази година бяха и доброволците към
правната програма – Ния Швабска, студент по „Право“ в Нов
български университет и Магдалена Гидикова, студент по „Право“ в УНСС.
Отличията, които получихме
през 2016:
Награда от Фондация „Светът на Мария“ за 2016 г. в категорията „Най-активна гражданска органзиация“, от Фондация
„Заслушай се“ за партньорство
и от Българска хранителна банка „За проявена съпричастност и
подкрепа към каузата“.
Годишен отчет
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„Идеите се нуждаят от
подкрепа, благодарим на
БЦНП, че сте заедно с нас в
борбата за съществуването
на добрите граждански идеи.”
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