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Заедно можем всичко!
Ще е банално, ако започнем с това, че 2020
беше невероятна. Със сигурност бяхме предизвикани – нови и неочаквани проблеми, с които
трябваше да се справяме, трудности в достъпа до групите, с които работим, неадекватни
мерки и протоколи, обърканост и разделяне. И
въпреки всичко това, гражданските организации отговориха адекватно – бързо адаптиране,
дигитализация, мобилизация на доброволци и
дарения за първа линия и какво ли още не.
Всъщност, можем да погледнем към преминалата година с гордост: гражданските организации доказаха, че са организациите на хората,
живеят с техните проблеми и непрекъснато се
застъпват за добрата промяна. Не забравят изоставените, неможещите, природата и всичко
друго, което COVID-19 изтласка още по-назад.
Затова и когато помислим за 2020, не се сещаме за заплахите (които не стихнаха) като, например, законопроекти, които се опитват да
ограничат дейността на гражданските организации, или очернящи в медиите материали и
поръчкови статии, а се сещаме за удовлетворението от многото свършена работа, благодарностите и многото повече съмишленици,
които се включиха в нашите инициативи и ни
последваха. Ние знаем каква ще е ответната
реакция – засилване на атаките към сектора и
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към правата, за които COVID-19 дава много поводи да бъдат ограничени под прикритието на
„мерки в обществен интерес“. Е, тези,които ще
инициират подобни процеси ще знаят, че нашият отговор, заедно и повече, ще е още по-силен,
приобщаващ гражданите към демократичните
ценности, равенството в правата и свободите, вяра в човешкото достойнство, върховенството на правото.
Ние се гордеем, че сме част от гражданския
сектор и че през 2020 работихме неуморно, за да
помогнем на колегите си в процеса на адаптиране и развитие.
Щастливи сме да кажем, че правим това вече
20 години и сме мотивирани да продължим да го
правим. Успехите си дължим на общността, с
която работим, партньорите и донорите, които вярват в нас, но най-вече - на отдадените
екипи на организацията ни, на членовете на настоятелството, вярващи в мисията и успеха на
организацията – да подкрепяме развитието на
българския граждански сектор.
Надя Шабани, Директор на БЦНП

Илюстрация:
Таня Божинова, участник
в конкурса „Граждански будилник“
2020 на БЦНП

БЦНП в цифри:

Становища

350

24

Публикувани
новини и
материали

Медийни
участия и
публикации

Достигнати хора
в социалните
мрежи

33 + 58

700 000

104
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Участници
в събития

Консултации
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Какво променихме в правната среда?

За съжаление, 2020 г.,със своите собствени и нови
за целия свят заплахи като COVID-19, не беше положителна за гражданските права в България.
Правото на сдружаване и правото на мирни събирания бяха изправени пред предизвикателства
и застрашени от ограничаване. Нашият екип се
концентрира в мобилизацията на сектора за
спиране на негативните кампании, както и в
това да изискваме най-добрите стандарти при
прилагане и защита на правата ни.

Благодаря за
желанието
и усилията ви
да ни бъдете
полезни!
– участник в семинар
по ЗМИП

През изминалата година влязоха в сила последните

През 2020 г. се засилиха кампаниите, насочени към

промени в Закона за мерките срещу изпирането на

ограничаване на дейността и финансирането на граж-

пари, изискващи ЮЛНЦ да приведат уредбата си в съ-

данските организации. През лятото ПГ на Обединени

ответствие с новите изисквания. Съвместно с ДАНС

патриоти внесе поредния законопроект, насочен към

разработихме примерни вътрешни правила, както и

повече контрол върху гражданските организации,

подходящата за гражданските организации матри-

включително и върху тяхното финансиране. Обща кам-

ца за оценка на риска. През есента проведохме повече

пания, в която взехме активно участие, инициира реак-

от 6 срещи с над 100 консултации, за да сме сигурни, че

ция от 300 организации - освен в България, изпратихме

ЮЛНЦ правят всичко необходимо, да са изрядни.

сигнал и до европейските институции, който беше отразен в Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона за 2020 г. в България.
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Важен момент в развитието на средата бе стар-

Ограниченията по повод на COVID-19 предизвикаха

тиране на процедурата за избор на Съвета за разви-

и много дискусия за това къде е балансът между това

тие на гражданското общество. БЦНП бе класирана

да запазим индивидуалните права и свободи и да се съ-

на първо място сред 14 организации, избрани за членове

образим с ограниченията в полза на общия интерес.

на Съвета. За съжаление, Съветът не беше създаден, а

Заедно с група юристи стартирахме инициативата

дори последва негативна кампания в няколко медии, чи-

„Права по време на криза“, в която направихме над 16

ято цел бе да стопира съставянето на Съвета.

видеоинтервюта и публикации - в платформата за
споделяне Medium и в Youtube.

През 2020 г. Конституционния съд разгледа дело

Продължихме и усилията си за развитие на общ-

за противоконституционност на новия Закон за соци-

ността от практици, която прилага подкрепеното

алните услуги. БЦНП се включи със собствено станови-

вземане на решение като интервенция за развитие на

ще в подкрепа на съществуващите вече над 17 години

уменията и комуникацията на хора с интелектуални

възможности за партньорство и договаряне на соци-

затруднения и психично-здравни проблеми. В рамките

алните услуги в България между публичните инсти-

на две обучения за тълковници по подкрепено вземане

туции и граждански организации. Тази тема доразви-

на решение развихме концепцията за наръчник в полза

вахме с нашите партньори от Фондация „Светът на

на тези нови практики.

Мария“ в рамките на проекта „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални
затруднения“ – организирахме поредица от дискусии за
прилагането на Закона за социалните услуги и изработването на Правилника за прилагането му, включително
с дебата за създаване на модерни социални услуги, насърчаващи заетостта на хората с увреждания.
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Засилихме застъпничеството ни чрез провеждане на кампании достигаме до нови аудитории, които увличаме в нашите идеи:

Родени готови
През последните осем години извървяхме дълъг път от приемането на Конвенцията за правата на хората с увреждания в България към отмяната на режима на запрещението. И продължаваме да вървим по този път, като правим все повече хора съпричастни с историите на хората
с интелектуални и психично-здравни проблеми и доказваме, че те не бива да бъдат „забранявани“ чрез поставяне под запрещения. През 2020 г. започнахме кампанията Родени Готови. В нея
част от хората, подкрепени от организациите в програмата ни „Следваща стъпка“, споделят
мечтите си за достоен живот и отправят искане за отмяна на запрещението. Искане, което
всеки може да подкрепи, като подпише петицията до юни т.г. – www.bornready.me
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Кампания
за пререгистрация
на ЮЛНЦ
В 2020 засилихме кампанията за пререгистрация на
ЮЛНЦ, като разработихме
над 26 материала в лесна форма за ползване от колегите
при попълване на документи и
стъпки, които трябва да предприемат при работата си с Регистъра на ЮЛНЦ в Агенция по
вписванията.
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Има ли някой, който да не знае за вас
в гражданския сектор? Вие сте бранд,
еталон в тази общност. Вече 20 години се обръщаме към вас по всякакви
въпроси и винаги ни помагате.
– Клуб “Устойчиво развитие на гражданското
общество”

Кампания Спаси
спасителите
Още в първите дни на март
реагирахме бързо в подкрепа
на социалните предприятия
и успяхме да подкрепим дейността на 5 организации да
продължат в кризата.

Чрез подкрепата приготвихме
и доставихме на място над 1000
топли обяда за хора в нужда.
– екипът на бистро „Каристо“ на Каритас София
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Ще се справим заедно
Измамно е, че COVID-19 ни дистанцира. Дистанцията бе само
физическа. Всъщност, 2020 бе годината на заедността! 2020
ни даде шанс да се адаптираме и бързo да започнем общи кампании, които ни затвърдиха урока, че Заедно можем всичко!

Ще се справим заедно – заедно със сдружение Общност
Мостове, Национална мрежа за
децата, фондация „Светът на
Мария“ и още 50 организации
се включихме в най-голямата
мрежа за бързо самоорганизиране и взаимопомощ.
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С партньорите ни от Изящни дела създадохме една от
най-ефектните си кампании за
визуално представяне на значението и дейността на гражданските организации Предмети на дейност - 13 организации, 13 лични истории, 200 000
достигнати хора.

Приоритет за нас бе кампанията за адаптиране дейността на организациите в
криза - проведохме 6 уебинара
с над 140 участници.
В предприемачеството
организирахме 2 онлайн дискусионни форума по ключови
за развитието на социалното предприемачество теми:1)
нуждите от подкрепа на социалните предприятия за възстановяване в COVID кризата
и възможни мерки, програми и
добри практики и 2) финансови инструменти за развитие
и растеж Да пораснем заедно,
с над 100 участника – представители на социални предприятия и граждански организации,
министерства и агенции, финансови институции, компании с отношение към темата.

В рубриката „За да не питаме само Google…“
с НПО портала публикувахме 7 интервюта по
важни за НПО теми като гражданско участие,
социална икономика, дезинформация и други. В
рамките на проекта „За гражданите и техните
организации“ публикувахме над 60 материала
с информация по обществени консултации, 13
правни новини, обновихме и секцията Въпроси и
отговори на НПО Портала.
Къщата на гражданските организации
разви своето онлайн пространство и подкрепи
над 10 организации да проведат събитията си –
общо 24 онлайн срещи с над 420 участници.

Граждански будилник направи третото си издание, посветено на значимостта
на правото на сдружаване, правото на мирни събрания и свободата на словото по време
на кризата и след нея. С журито (в категория
„Текст“: Марин Бодаков, Стефан Иванов, Зарина Василева; в категория „Илюстрация“: Велина Мавродинова, Розалина Буркова, Росица
Ралева; в категория „Фотография“: Мирослав
Маринов, Христина Ташева, Веселина Николаева) и водещите от Triple E.Y.E. се вмъкнахме в
последното възможно живо събитие за 2020
г., което ни надъха с енергия за есента.
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Развиване на умения
За да се развиваме като общност и да увеличаваме потенциала и положителния си ефект, е
стратегически важно да привличаме нови аудитории към това, което правим. За нас приоритет в 2020 бяха младите хора.

Чрез инициативата ни за университетските
хъбове „Пътеводител на гражданския стопаджия“
представихме 32 организации на студентите и
случихме едно от най-интересните си събития за
2020 – КЪЩА ФЕСТ, с 14 организации и над 120 участници предимно млади хора.

Дискусионен формат – нови инициатива от
и за студентите се разви през годината: Клубът
на гражданския стопаджия. Общо 5 срещи, посветени на различните форми на съвременния активизъм, провокираха участниците да дискутират
проблемите, които клубът поставя.
В рамките на програмата за социални иноватори подкрепихме включването на повече от 63 младежи да направят своя стаж в 18 НПО.
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Активизиране

В нашата организационна култура важен елемент е създаването и реализирането на нови неща, програми и продукти, които помагат на гражданските организации да израснат. Това е важна стратегия в процеса на активизиране
и най-вече – успешна тактика в процеса на справяне в кризи
като настоящата.

2020 беше първата година
на най-новата ни инициатива –
ДарПазар, онлайн платформа за
продажба на стоки и услуги на
социални предприятия, която
набра 28 членове, с хиляди поръчки и множество страхотни
срещи и партньорства. Дори и
работилници направихме 13 онлайн работилници с кауза.
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В програмата по предприемачество LET’s GO подкрепихме 15 организации с над 140 менторски срещи да развият бизнес идеите си в сегашната ситуация и да стартират свързаната с мисията стопанска дейност.
Заедно се включихме инициативата Социални петъци,
която в рамките на 7 онлайн
срещи ангажира над 180 участници – от социалните организации, общини, професионалисти и потребители на социални
услуги, да обсъждат и предлагат
как да се развие социалното
законодателство.
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Къщата на гражданските
организации проведе изцяло онлайн обучителните си програми през пролетта и есента. Над
120 участници от граждански
организации преминаха през различни обучителни сесии в общо
6 тематични модула.

В 2020 стартирахме и 6
издание на Регионалния грант
с партньорите ни от Виваком.
Досега за 5 години получихме над
1400 идеи за промяна на местните общности, VIVACOM предостави над 313 000 лв. за 68-те
проектни идеи, а общността на
Регионалния грант стана от 64
граждански организации.

Важни изследвания

Индекс за устойчивост на неправителствените организации в България 2019

Поколението Z –
поколение с мнение
- изследване чрез
действие

Наръчник за
Тълковника по
подкрепено вземане
на решение

Права по време на
криза

Навигатор в
дигитализацията и
демократизацията
на гражданското
участие

Обществените
нагласи в ситуация
на криза – изследване
чрез действие

Обществените нагласи към НПО
- национално представително изследване,
съвместно с Алфа рисърч 2020
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Партньорства:

През 2020г. станахме член на Балканската мрежа за развитие на гражданското общество и ESELA: правна мрежа за социално въздействие.

Награди:
„Най-сполучливо партньорство“ за съвместните ни усилия да реализираме VIVACOM Регионален грант

Къщата на гражданските организации
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Екип:

Настоятелство:

Стажанти:

• Доц. Велина Тодорова – Председател
• Адв. Цвета Попова
• Адв. Цветана Чуклева
• Любен Панов
• Станислав Сираков

Полина Дянкова, студент в трети курс в специалност „Право“ в Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
Мартина Богданова, студент, семестриално завършила специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Аглика Станина, студент в четвърти курс в специалност „Европеистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Nevada McEniry-Hatajlo, B.C.L. & J.D Candidate,
Canada McGill University, Faculty of Law

Екип
• Надя Шабани – Директор
• Анна Адамова – Програмен директор
• Павлета Алексиева – Програмен директор
• Пламен Тодоров – Административен директор
• Елена Калинова – Финансов директор
• Айлин Юмерова – Правен консултант
• Захари Янков – Правен консултант
• Александър Кирoв – Експерт комуникации
• Здрава Воденичарова – Координатор Социално
предприемачество
• Мадлен Таняли – Координатор ДарПазар
• Пенка Панамска – Офис мениджър
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Проекти и финансиране през 2020
Проект
Проектът „Щадящо правосъдие за децата: Разработване на концепция за социални съдебни
практики“ (REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019)
е финансиран по програмата “Justice”, Европейската комисия

Активирай: изграждане на мост между НПО,
частния сектор и гражданите,
Подкрепен от фондация Америка за България

Ex iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания, подкрепен от Фонд
Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

„МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“,
подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
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Дейности и резултати за 2020

Изследване посветено на практиката по транспониране на директива
2012/29/ЕС и директива 2016/800/ЕС

• Предоставени консултации на 400 за развитие на дейността им
• Обучения на 15 граждански организации за развитие на стопанска

дейност
• Проведени 3 обучения с 47 участника
• Проведени семинар за финансовите инструменти за СП с над 70
участника
• Подкрепа за организиране на Граждански Будилник 2020, инициатива за
подкрепа на млади автори за социално ангажирано изкуство

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, настаняване в резидентни услуги, задължително и принудително лечение)
• Разработен алгоритъм за участието на лица с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми в съдебни процедури

Разработени:
• Модел за подкрепа за трудова реализация за хора с интелектуални
затруднения
• Правен анализ за трудовата реализация на хората с интелектуални
затруднения
• Участие в застъпнически събитие за обсъждане на модела

Проекти и финансиране през 2020
„Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на
гражданските организации“ е финансиран от
Фонд Активни граждани България в рамките
на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г. и се
изпълнява от фондация БЦНП в партньорство с
фондация „ОФФ Медия“ и СЕГА

• Обмяна на опит и идеи между 32 организации и над 80 студенти чрез
над 20 срещи на живо и онлайн

• Инициативата Клуб на гражданския стопаджия – нов дискусионен формат с гости съвременни активисти

• 12 истории за НПО
• 5 аналитични материала за гражданския сектор
• 8 видеовизитки на граждански организации
• Подкрепа за НПО, хора с увреждания и техните семейства за справяне с
предизвикателствата на кризата – подкрепени повече от 140 НПО

• Инициатива Права по време на криза с 8 интервюта с журналиста ПроРАЗВИВАЩИТЕ: Повишаване на общностното
ниво на Програма „Следваща стъпка“ и мерки за
справяне след кризата COVID 19, подкрепен от
Фондации Отворено общество

Подкрепа за общо действие на гражданския
сектор

Проект „Творци – посланици за социална промяна“, подкрепен от Столична програма „Култура“
2020

лет Велкова и важни експерти по различни теми свързани с ограниченията на правата по време на извънредното положение
• Издадена брошура с 8 материала, посветени на различни последиците
от ограниченията по време на извънредното положение за основните
права
• Подкрепа за правната клиника по права на хора с увреждания в Пловдивския университет Св. П. Хилендарски
• Наръчник на тълковника по ПВР и проведени две обучения за
тълковници
Проведени 4 уебинара на тема Управление на дейността ни в криза;
2 уебинара Как да включим доброволци в дейността ни по време на кризата и Комуникация в извънредна ситуация
Общо участници 142
Проведена Гражданска културна седмица 2020 с 65 участници в 3-те
лабораторни ателиета, водени от Destructive Creation, и онлайн дебата
с известните общественици и лидери на мнение: проф. Георги Каприев,
доц. Георги Лозанов и Марин Бодаков, с модератор – журналистът Ива
Дойчинова. Проведено трето издание на конкурса „Граждански будилник“,
в който участват 114 автори с 220 социално ангажирани творби, посветени на гражданските ни права и свободи в условията на ограничителните мерки за борба с COVID-19 през пролетта на 2020 г. На събитието
за награждаване на 16-те автори за техните 20 творби със съБуждащи
послания в Kino&Bar Cabana, София, присъстват над 70 гости. Със събитието открихме и изложбата с отличените творби, представена в галерия на открито пред НДК.
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22

Европа

Развити два онлайн инструмента за комуникация и гражданско участие
Viber и Slack заедно с партньорите ни по проекта (Национален младежки
форум и фондация „Светът на Мария“). БЦНП разработи чатбот, включващ отговори на популярни въпроси по темите за правото на сдружаване, на мирни събрания, основни права и участие.
Навигатор в дигитализацията и демократизацията на участието

Сивикус

Кампания в социални мрежи за подобряване имиджа на гражданските
организации – „Предмети на дейност“:
• 13 човека от гражданския сектор разказаха своите истории на успеха
чрез предмет, символ на този успех. Техните снимки се превърнаха в 16
поста в социалните мрежи, достигнати 186 739 човека (в т.ч. 39 744 ангажирания с постовете, 16 932 реакции, 187 коментари and 251 споделяния).

„За гражданите и техните организации“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в
рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.,
водещ кандидат Фондация ПАЦЕП

Като партньори на проекта екипът на БЦНП беше ангажиран с:
• Информация за обществени консултации – над 60 публикации
• Правни новини – 12 за годината
• 7 интервюта с професионалисти по актуални за сектора теми
• Поредица от обзорни материали за промени в законодателството,
свързано с дейността на граждански организации
• Обновяване на информацията в секцията “Въпроси и отговори, свързани с ЮЛНЦ” в страница “Законодателство” на НПО Портала.

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2019 г (приключил проект)

Докладът с резултатите от Индекса беше представен в онлайн събитие с повече от 50 участници, и в рамките на заседание на Обществения
съвет към Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 44-то НС. Разпространение в медиите
включва 24 публикации с над 12 000 четения и над and ovr 25 000 достигнати хора чрез кампанията в социалните мрежи.
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Финансов отчет
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