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Проектният жаргон
въздействие, стратегическа цел, 

резултати, дейности, конкретни цели, 

специфични цели, индикатори, целеви 

групи, визия
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Човешкият 
език

Промяната

Човешкият 
език

Промяната
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ПРОМЯНА
Промяната се:

oслучва

oпостига

Смисълът от 
съществуването на НПО е 
постигането на 
обществени промени
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Върху какво 
въздействаме?
Какво 
променяме?

Хора 

Средата  хора
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Върху какво 
въздействаме?
Какво 
променяме?

Целеви групи, ползватели 
(бенефициенти)
Реални хора

Хора
Среда  хора



Решаване на конкретен проблем (постигане на цел)

Множество малки промени (резултати)

Път към промените (дейности)

Планиране на въздействието чрез планиране на 
резултатите
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Голяма промяна (въздействие)



1.Предпоставки

2.Планиране

3.Работа

4.Равносметка

ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНАТА
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ПЪТЯТ КЪМ 
ПРОМЯНАТА

1. Предпоставки – знание за:

oПроблема – няма места за всички деца в 

детските ясли

oЗасегнатите от проблема – семействата

oПечелившите от решаването му –

детските педагози

oСебе си – как можем да помогнем

oДругите като нас – имаме ли партньори
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ПЪТЯТ КЪМ 
ПРОМЯНАТА
2. Планиране – реалистичност и адекватност 

на:

oМащаба – една ясла, всички в района или 

всички в града?

oЦелите – да има места за чакащите деца 

(разбира се). В какъв срок?

oРезултатите – публично обещание на 

кмета, наредба на общината, нова 

ясла/нови ясли

oМетодите на работа – Срещи? Протести?
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ПЪТЯТ КЪМ 
ПРОМЯНАТА

3. Работа:

oДейности – писмо, среща в 

общината, среща с медии...;

oПродукти – публикации, 

протоколи;

oКачество – ниво на доверие и 

партньорство
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ПЪТЯТ КЪМ 
ПРОМЯНАТА 

4. Равносметка:

oПроменено състояние/поведение на 

засегнатите от проблема – резултати. 

25% от децата са приети

oПроменена ситуация (обществена 

сфера, регион, социална група и пр.) –

въздействие – адекватна грижа за 

всички деца – и в яслите, и в 

семействата.



Хуманизиране на проектния 
формат
Какво всъщност искамe
Стратегическа цел = визия = желано бъдещо състояние 

Какво пречи да го постигнем, какво да променим в краткосрочен/обозрим 
план
Конкретна цел = решение на конкретен проблем = проблемът с обратен знак

От какво има нужда, за да отстраним пречките
Резултат = промяна в поведението или състоянието на хората

Какво ще предприемем, за да отстраним пречките
Дейности

Кое ще ни покаже, че сме постигнали промяна в поведението/състоянието
Индикатор

Как да намерим достоверна информация
Източник на информация
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Рамка за 
планиране 

и оценка на 
въздействието



Стратегическа цел
Желаното бъдещо състояние, което ще бъде 
постигнато само частично, но не и изцяло в рамките 
на плана

Осигуряване на живот в семейна среда за деца без 
родителска грижа

Рамка за планиране и оценка
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Рамка за планиране и оценка

17

Конкретна цел Очаквани 
резултати

Задачи, 
дейности

Индикатори Източници

Проблемната 
ситуация със знак 
„+”, която ще бъде 
постигната за 
времето на 
проекта

Желаната промяна за 
целевата група

Конкретните 
действия

По какво можем да съдим, 
че промяната е постигната

Откъде ще 
съберем 
информация за 
това

Повишаване на броя 
на децата, които 
живеят пълноценно 
в семействата на 
осиновителите си

• Осиновителите се 
справят с 
предизвикателствата в 
следосиновителния 
период

• Децата приемат без 
травма факта на 
осиновяването

• Децата ходят редовно 
на училище

• Децата нямат 
антисоциални прояви

• Децата имат 
самочувствие и 
оптимизъм

Изграждане на у-ще 
за осиновители

Създаване и 
подготовка на екип 
за консултиране с 
осиновите-ли и 
осиновени

Семинари за учители 
и възпитатели за 
работа с осиновени 
деца

• Поведението на 
осиновителите в 
семейството

• Поведението на децата в 
семействата, самочувствие 
и самооценка

• Поведението и успехът на 
децата в училище

• Честотата на 
антисоциални прояви

• Ниво на самочувствие и 
оптимизъм (добра 
самооценка, положителни 
очаквания от бъдещето

• Интервюта с 
осиновители и 
техни близки

• Интервюта с 
децата

• Училищни 
дневници и 
оценки

• Справки в 
полицията
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Определяне 
на мащаба
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Планиране – определяне на мащаба

Планиращият:
18 годишен, шофьор

Запален по автомобили

От семейство с високи 

доходи

Стратегическа
цел

Да имам и да карам най-бързата кола

Конкретни 
цели

• Да си купя кола
• Да я дам за тунинговане

Резултати • Знам кой сервиз прави най-добрия тунинг
• Семейството ми дава необходимите 

средства

Дейности • Разговор със семейството
• Абонамент за специализирана литература
• Купуване на кола
• Проучване на сервизите
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Планиране – определяне на мащаба

Планиращият:
18 годишен, шофьор

Запален по автомобили

От семейство с ниски 

доходи

Стратегическа
цел

Да имам и да карам най-бързата кола
Да си купя кола

Конкретни цели • Да си купя кола
• Да я дам за тунинговане
• Да си осигуря необходимите средства

Резултати • Знам кой сервиз прави най-добрия тунинг
• Семейството ми дава необходимите средства
• Имам постоянна работа
• Банка ми отпуска кредит

Дейности • Търсене на работа
• Разговор със семейството за обезпечение
• Абонамент за специализирана литература
• Купуване на кола
• Проучване на сервизите
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Цели ≠ дейности

Чести грешки при планирането 
и описанието

Резултати ≠ продукти 
(outcomes ≠ outputs)



Три въпроса, които 
ще ви помогнат

Проблемът
Колко важно е той да бъде решен?

Резултати
И какво от това?

Дейности
Как водят до постигане на резултатите?
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Индикатори
1. Определяне
• Какво показват – приключване на дейност или постигане на 

резултати?
• Достъпни ли са? (можем ли да ги изследваме)
• Подходящи (достоверни) ли са?
• Достатъчни ли са?

2. Приоритизиране (оптимален брой индикатори)

3. Определяне на супериндикатори/индикатори за 
въздействие/общи индикатори.
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Източници на информация за 
индикаторите

Събирането на информация за индикаторите е 

част от цялостното изпълнение на проекта. 

Планирайте го от самото начало.

• Данни преди изпълнението на проекта (baseline);

• Данни в процеса на изпълнение на проекта;

• Данни след приключването на проекта.
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РАБОТА В ГРУПИ

Пълноценна интеграция на 
деца бежанци в 
образователната система

Конкретен проблем (какво ще 

променяме)

Целеви групи (кого ще 

променяме)

Конкретна цел

Резултати

Дейности

Индикатори

Източници на информация



Лятно училище, Аркутино 2017
Георги Генчев, team.leader@ngobg.info 

Лятно училище, Аркутино 2017
Георги Генчев, team.leader@ngobg.info 

Лятното училище за НПО Аркутино 18-23 юни 2017 г. се 
организира в рамките на проект „Продължаваща и 

разширена подкрепа за организациите на гражданското 
общество“, финансиран от Фондация „Америка за 

България“.


