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Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните
здравни, социални и икономически измерения, постави на изпитание
начина на функциониране на огромен брой организации, изостри
съществуващи проблеми и подчерта потребност от изцяло нови услуги.
Доведе както до мобилизиране на хора, организации и институции в
помощ и подкрепа за преодоляване на кризата и нейните последици,
така и до дистанциране и разпад на съществуващи екипи и общности. 
 
Последиците няма да преминат бързо, но самата криза се превърна във
възможност за развитие и нови дейности, които да осигурят по-голяма
адаптивност на организациите и бизнеса към динамичното настояще и
бъдеще.  
 
През 2020 г. Столична община създаде пилотна програма КРИЗАТА КАТО
ВЪЗМОЖНОСТ, за да подкрепи граждански организации, социални
предприятия, микропредприятия, да помогне тяхната дейност и бизнес
да са по-адаптивни и по-устойчиви. Програмата беше отговор на
нуждата от навременна и адекватна подкрепа към тези организации и
общности, които създават най-висока социална добавена стойност за
обществото. Устойчивостта и адаптивността на отделните организации и
бизнеси може да бъде постигната само в обединена среда от общности, в
които се изграждат партньорства, развиват се мрежи и заедно се търсят
решения на общи за света и България предизвикателства. Извънредната
ситуация показа, че единствено общността и социалното сплотяване
могат да бъдат инструменти за търсене на решения в трудния път за
преодоляване на кризата, причинена от COVID 19. 

КОНТЕКСТЪТ
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актуалния контекст, в който работят и се развиват активни общности
в гр. София; 

през какви трансформации преминават тези общности - какво им
помага и какви бариери срещат;  

какви условия и подкрепа са им необходими, за да продължават да се
развиват динамично и адекватно на променящата се среда;  

как общностите могат да са по-свързани и кои са обединителните
линии - мобилизиране на ресурси, общи застъпнически цели,
споделяне на проблеми и съпричастност, опознаване на членовете
на общността и отключване на нови възможности за взаимодействие. 

Настоящото проучване се реализира 2 години след старта на програмата
“Кризата като възможност”, за да идентифицира:  

Развитието предполага не само създаване на стратегии за оцеляване, но
и за преминаване на следващ, по-развит и модерен етап, който дава
възможности за адаптиране към новата среда и новите потребности,
намира нови подходи за справяне с проблемите и превръща
трудностите в решения. Етап, който обединява общностите, събира ги за
значими каузи и ги прави защитими от езика на омразата и фалшивата
информация, водеща до напрежения между различни общности, между
поколенията, между хората. 
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Проучването се осъществи по метода action research - изследване в
хода на действието в периода септември - ноември 2022 г.
  
Подходът на изследването в действие може да се определи като
метод на структурирано учене чрез опита. Той е разработен за
изучаване и промотиране на промяна в групи, организации и
общности и отразява ключовата роля на участието при придобиване
на знания. Методът е ефективен в българския контекст и може да
бъде много ефективен в изпълнение на трансформиращи
инициативи като пилотни проекти. Участниците в процеса на
промяната, с техните различни роли, ще се превърнат в
изследователи на тяхното активно включване. Методът на изследване
в действие почива на етичните норми на участниците, които изискват
да не се прави разлика между изследовател и обект на изследване.
Събраните знания принадлежат на всички участници в процеса,
които имат право да го използват за по-осъзнато и ефективно
управление на промяната. Следователно, знанието и разбирането,
придобити на по-ранен етап на изследването се интегрират към
следващите стъпки на процеса на промяната.  

ПРОУЧВАНЕТО
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Общност на активисти и организации, работещи по темата нулев отпадък
Социални предприемачи 
Млади предприемачи  
Професионалисти, работещи в сферата на фондонабиране 
Студентска общност 
Граждански организации, развиващи дарителски кампании 
Туристически оператори, насочени към социален туризъм  
Пространства, които събират общностите на София 
Културни и творчески организации  
Младежки организации 

В проучването се включиха над 100 участници от 10 активни общности в
града:  



ПРОУЧВАНЕТО

В периода октомври - ноември 2022 г. бяха проведени срещи с членове на
всяка една от общностите. Следвайки методологията на проучването в
действие, след срещите много от участниците начертаха стъпки за
действие на база на споделените научени уроци от кризите и нужни
ресурси за развитие.  

Този доклад цели да обобощи научените уроци, какво пречи и какво
подкрепя общностите да преминават през периоди на кризи и да се
адаптират по устойчив начин.



НУЖДИТЕ
Всяка една от общностите има свои специфични нужди спрямо темата,
в която работи.  Повечето участници обаче адресират необходимост
от мрежуване, споделяне в общност от професионалисти, организации
и групи с общ фокус на работа. От една страна от тях към целевите
групи, с които работят - за да намерят нови формати на
взаимодействие спрямо различни ограничения. От друга страна,
подкрепата, която самите общности получават трябва да е гъвкава и
да отчита различния им контекст, а това е възможно, когато самите те
участват в процеса на дизайн на програми и мерки.  

От проучването става ясно, че таргетираните общности са високо
адаптивни и имат готовност да се променят, когато това е нужно.
Примерите са многобройни, но сред тях са:  

с доброволци, специално насочени информационни кампании,
дарителски кампании, подкрепа с експертиза и ноу-хау към
държавни и общински процеси и др. Примери за това са
екологични организации, които мобилизират ресурс за
хуманитарна помощ, организации, работещи в полза на деца,
които структурират дарителски кампании за нуждите на
здравната система или в подкрепа на засегнатите от военния
конфликт в Украйна и др. 

Граждански организации, които
мобилизират ресурсите си, за да реагират
своевременно при кризи:
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които продължават да подкрепят социалната цел, но отговарят
и на търсенето на пазара на стоки и услуги. Те са силно
засегнати от каскадата от кризи в последните 2 години, защото
почти не бяха адресирани от мерки за подкрепа на бизнеса.
Това постави много от социалните предприемачи и
пространства на ръба на оцеляване, което голяма част от тях
превърнаха във възможност за трансформация на бизнес
модела.

Застъпническите организации и експерти с
иницииране на нови форми на участие и
подкрепа за изграждане на капацитет за
включване в процеси на взимане на
решения,

Социалните предприемачи и екипите,
които развиват пространства със социална
мисия със създаване на нови продукти и
услуги,

които да гарантират ефективно гражданско участие. Често те
посочват, че при кризи някои теми остават извън дневния ред
на взимащите решения, но именно застъпническите
организации и обединения устойчиво работят по тях, често
паралелно с работата им по актуални предизвикателства,
зададени от кризите. Това е предпоставка за изтощаване на
организационните и човешки ресурси, ако не бъдат
структурирани мерки за подкрепа. 
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В контекста на различните кризи и последствията от тях те отчитат, че ключова
роля има именно бързата и навременна подкрепа за адаптиране. Самите
общности не разполагат с ресурс, за да посрещнат подобни трансформации -
финансов, материален, експертиза по различни теми (напр. дигитализация,
екипно взаимодействие и взаимодействие с целевите групи в нови формати,
ресурс за мрежуване и обмяна на опит в общност и др.). Единствено
организации, които са част от международни структури - клонове, организации
шапки и др., заявяват, че са получили подкрепа в контекста на кризите - с
ресурси за адаптиране, дигитални инструменти, насоки за преструктуриране на
дейности, експертна подкрепа за преодоляване на нови предизвикателства.  



Разпознаване на гражданските организации като
общности и приноса им към кризите, както и към
постоянстващи социални проблеми 

По време на различни кризи активните общности в града
- граждански организации или отделни активистки групи
са тези, които мобилизират ресурси най-бързо и най-
ефективно. Голяма част от тях отбелязват, че за тях е
важно припознаване и “легитимиране” на техните
действия в обществото, за да могат да се ползват с
доверие и да продължават да подкрепят, каузите около
които са обединени.  

Някои организации посочват, че независимо от своята
мисия и стратегически цели, при появата на кризи
(пандемията от COVID-19, войната в Украйна и др.)
веднага са мобилизирали ресурс за създаване на
кампании за подкрепа, дарителство и доброволчество,
включително ако се налага, са се променили. 
 
Активните общности в лицето на граждански организации
посочват, че е необходимо да се засили вниманието към
техния принос на терен и разпознаването им от
институциите като партньор в преодоляването от една
страна на извънредни предизвикателства, но от друга -
устойчивият им принос към решаване на постоянстващи
социални проблеми. 
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Възможностите за
развитие на активни

общности
В контекста на посочени нужди, различните общности идентифицират
възможности за структуриране на научените уроци и имплементиране в

нови сходни ситуации:  



Гъвкаво финансиране, което подкрепя
специфичните нужди спрямо контекста на
различните общности  

Общностите отбелязват, че за тях е ключово програмите
за финансиране да са по-гъвкави и да дават свобода
спрямо нуждите и потребностите на бенефициентите.

Кризите като възможност на СО беше дадена като пример
за такава програма (най-ясно и отчетливо от общността
на социалните предприятия и социалните пространства) -
рамково финансиране с общи, но ясни цели, които да
паснат на широк кръг организации и потребности.  

Повечето общности посочват, че много от програмите по
време на кризите са били временно спрени, за да бъдат
адаптирани към променената реалност, проекти са били
изпълнени частично и е трябвало да приключат или да
бъдат върнати средства поради невъзможност за
изпълнение. Затова се посочва необходимост при
структуриране на финансиране, адресиращо кризи, то да
поставя рамка, в която всеки да опише и мотивира своите
потребности, да включва разходи за администрация и
капацитет, както и за мрежуване и свързване с експерти.  

Подобни “по-отворени” финансиращи програми в
контекста на нови предизвикателства, създават
предпоставки за иновативно адресиране на проблеми от
различните бенефициенти на подкрепата. Свободата при
определяне на нуждите, дава възможност за много по-
висока ефективност и ефикасност при насочаване на
средствата, отбелязват най-вече социалните
предприемачи.  
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Възможностите за
развитие на активни

общности



Участие в процесите на дизайн и взимане на
решения по ключови за общностите на града
теми 

По време на кризите - от пандемията и последствията от
нея до момента на икономическа и политическа
нестабилност, активните общности посочват, че достъпът
до гражданско участие е затруднен. От една страна
фокусът се отмества към текущи кризи, от друга -
участието е затруднено (напр. невъзможност за
провеждане на физически събития и срещи по време на
ограничителните мерки, обществени консултации и
допитвания до гражданите).  

Политическата криза допълнително затруднява повечето
общности и най-вече активните застъпнически
организации от различни сфери заради забавяне на
някои ключови процеси, несигурност и трудност в
последователното изработване на конкретни политики,
нормативни документи. Честата смяна на хора на
управленски позиции непрекъснато рестартира
процесите на взаимодействие и така се губи време и
инерция. Важен урок от кризите, който посочват, е
свързан със създаване на устойчиви процеси и системи
на взаимодействие и диалог с администрацията и с
политически отговорните лица.  
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Възможностите за
развитие на активни

общности



Свързване на общностите за опознаване и
разширяване на кръга от съмишленици,
съвместни действия, изграждане на капацитет и
подкрепа  

Участниците в проучването често отбелязват високата
полезност на срещата между представители на една
общност - добавена стойност по линия на контакти и
взаимодействие, общи предизвикателства и възможни
решения, потенциал за устойчиви сътрудничества. Най-
често се посочва нуждата от пространства за мрежуване,
припознати от различните общности и необходимостта от
начини да се идентифицират активните звена и да се
формират общности. Чрез проведените срещи в рамките
на проучването някои от общностите идентифицираха
възможни сътрудничества, които да увеличават
потенциала на отделните представители (напр.
пространствата със социална мисия, културните и
творчески организации, студентската общност,
професионалистите в сферата на фондонабиране и
дарителство).  

Повечето организации посочват, че им е необходим
таргетиран ресурс за мрежуване и свързване - често
финансовият и човешки ресурс не достига за
реализиране на дейностите на организацията и не може
да се отдели целенасочено внимание към работа в
мрежа.   
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Възможностите за
развитие на активни

общности



Може да се обобщи, че на територията на град София има различни
групи от свързани по интереси хора, които се идентифицират и
взаимодействат като общност (с общи интереси и задачи). Те са
жизнеспособни и са се справили с преодоляване на последиците от
различните кризи, които ги връхлитат, но си дават сметка, че при
всяка промяна в динамиката на обществените отношения е възможно
да „загубят“ – привърженици, спиране на развитие, служители,
влияние и пр.  Затова добре планираната, бърза и адекватна подкрепа
ще увеличи потенциала им за реакция, адаптирането им към
обстоятелствата, а в някои случаи ще им даде възможност за растеж.
За тази цел е необходимо да бъдат осигурени множество канали за
получаване на обратна връзка за нуждите и динамиката на
отношенията вътре и между общностите, възможности за co-creation
на програми мерки (за да бъдат адекватни и приети), и усилия в
популяризиране на успехите от положителната промяна, създадена от
тях. 

В заключение
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Проучването се реализира от екипа на Български
център за нестопанско право с подкрепата на

Асоциация за развитие на София (АРС) в рамките на
програмата "Кризите като възможност" на Столична
община. Съдържанието на настоящата публикация не
отразява непременно позицията или становището на

АРС или Столична община. 


