ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ТЪРГОВИЩЕ
ОПИСАНИЕ НА УСПЕШНА ПАРТНЬОРСКА ПРАКТИКА
Заглавие на
практиката
Сфера на участие

Резюме на
успешната
практика

Целеви групи и
преки участници в
дейностите.
Подходи и методи
за въвличане на
партньори.

Подробно
описание на
извършените
дейности

„МОДЕЛ НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ТРЕТИЯ СЕКТОР ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ”
Местно управление и политики
Практиката, която представяме е, как чрез обединените усилия на
неправителствените организации от Търговищки регион е
постигнато ефективно участие на гражданите във всички сфери на
обществения живот – от обсъждането на актуални проблеми до
пряко участие в реализирането на политики. Представената
практика се е наложила като работещ модел на партньорско
взаимодействие между НПО за развитието на гражданското
общество. Този модел доведе до утвърждаване на сектора като
решаващ фактор при формирането и провеждането на местни
политики и включване на гражданите в работни органи и структури,
вземащи решения в различни области-социални дейности,
образование, екология, интеграция на етнически и рискови групи.
Във вътрешно-организационен аспект модела спомага за
повишаване капацитета на съществуващите НПО, привличане на
нови хора за дейности в обществена полза, както и за разработване
и реализиране на проекти, чрез които се решават конкретни
проблеми на различни целеви групи. Моделът може да се приложи
и в други населени места, както и на национално ниво.
Целеви групи - 33 НПО, членове на Клуба на Нестопанските
Организации Търговище /Клуб на НСО/, други НПО, граждански
групи, доброволци и граждани от Търговищки регион
Подходи и методи за въвличане на партньори:
- Между НПО и местна власт - приети Правила за
взаимодействие между НПО и местната власт, които
регламентират и легитимират взаимоотношенията; сключване
на споразумения по конкретни поводи, с ясно регламентирани
ангажименти на страните;
- Между НПО – ежемесечни срещи, на които се обсъждат
предстоящи инициативи, прави се анализ на различните аспекти
от общинската политика, обменят се идеи, планират се
инициативи, разпределят се отговорности;
Дейностите се реализират в няколко посоки:
1. Участие на представители на НПО в различни структури,
комисии,
съвети
и
други
органи
на
местното
самоуправление - излъчването на представителите става с
участието на почти всички НПО, като основен критерий е
експертизата, която трябва да има представителят в зависимост
от целите на съответната структура. Когато участието на НПО
представител не е по изискване на Закон или нормативен акт,
вкл. и на местния парламент, от името на Клуба на НСО се
изпраща писмо до председателя на Общинския съвет и кмета
на Общината, с което се настоява за включване на такъв. Напр.
при сформирането на постоянните комисии към новоизбрания
през 2007 г. Общински съвет, в резултат на предварителна
среща и изпратено писмо, във всички комисии като експерт бе
включен наш представител.

2. Обсъждане и изработване на общи предложения по
различни въпроси – стратегии /участвахме в изработването на
Общинския план на Община Търговище за периода 2007-1011
г.; в изработване на Стратегията за социални услуги за деца,
Общинска стратегия за сексуално и репродуктивно здраве,
Стратегия за туризъм/, Общинските програми за закрила на
детето, за опазване на околната среда и други.
Преди
приемането на важни за общността документи, НПО предоставя
своето мнение и предложения в комисиите към местния
парламент и отстоява интересите на гражданите. Например: вече втора година преди приемането на бюджета на Общината
провеждаме срещи-разговори със специалист по бюджета, след
което изпращаме писмо с нашите предложения. При
обсъждането на „Харта на клиента” изпратихме писменно
нашите предложения и допълнения, част от които бяха взети
под внимание. Приемането на Наредбата за местни данъци и
такси бе предшествано от среща разговор с директора на
дирекция „Местни данъци и такси”, на която поканихме както
членове на НПО, така и граждани. Правилника за вътрешния
ред на Община Търговище бе обект на отделна дискусия, в
която активно се включиха представители на таксиметрови
фирми, млади хора, екологични организации.
3. Провеждане на публични дискусии и форуми по актуални
теми – от 2008 г, на всеки шест месеца, по наша инициатива и с
наш собствен ресурс инициираме дискусии с участието на
представители на местната власт, общинска администрация и
институции, в зависимост от темата на дискусията. По традиция
като експерти се канят наши колеги или специалисти. Част от
реализираните дискусии са по следните теми: „Етническата
толерантност в Община Търговище – гаранция за демокрация” с
експерт доц. Янка Тоцева от Шумен; „Участие на младите хора в
местни инициативи” с експерт д-р А.Апостолов и други.
Предстои в края на този месец да проведем поредната дискусия
- на тема „Социалните услуги за деца и възрастни в Търговищка
община”. Целта на дискусиите е гражданите да заявяват
публично своето мнение по обсъжданите въпроси. От 2007 г.
Клубът е Форум център. Като такъв сме организирали 1
Обществен Форум в Търговище и 3 в други населени места.
4. Аутсорсинг на услуги на Общината, предоставени на НПО –
в резултат на активната позиция и политика на сектора през
последните няколко години в Общината вече е факт
предоставянето на по - голямата част от социалните услуги на
НПО, работещи в социалната сфера. Тази политика
продължава да се развива, като целта ни е НПО да навлезе
успешно като изпълнител и в другите сфери – туризъм,
обществени услуги, социално предприемачество и т.н.
5. Вътрешно - организационен живот – провеждане на
ежемесечни срещи на всички НПО /всеки първи вторник от
текущия месец/; сформирани работни групи според сферата на
действие – социални дейности, образование, здравеопазване,
младежки дейности; общ мейлинг-лист, чрез който се обменя
информация за предстоящи дейности; подкрепа за учредяване
на нови НПО и други граждански структури, вкл. Обществени
съвети, както и за развитие капацитета на съществуващите;
взаимна подкрепа и партньорство при подготовка на проекти и
тяхната
реализация.
Предоставяне
и
ползване
на
доброволчески ресурс от всички НПО чрез Центъра за работа с
доброволци към Клуба на НСО.

Постигнати
конкретни
резултати
(качествени и
количествени).
Въздействие
върху целевите
групи.
Директно
/индиректно
влияние върху
политики на
местно,
регионално и
национално ниво.

Начини за
популяризиране и
рекламиране на
практиката

Резултати:
- Участие на 12 НПО представители в различни общински и
областни комисии, обществени съвети и други структури;
- Новосъздадени през последните 3 години 6 НПО и 1 обществен
съвет за подкрепа на хора с увреждания;
- Предоставени /аутсорствани/ към НПО 6 социални услуги с
наети на работа по трудов договор над 40 млади специалисти;
- Привлечени за последните три години от НПО над 2 милиона
лева за дейности в обществена полза;
- Проведени 6 публични дискусии с участието на над 300
граждани;
- Приети Правила за взаимодействие между местната власт и
НПО и изработен публичен регистър на НПО;
- Повишена активност на гражданите в обсъждането на важни за
общината документи и направени конкретни предложения по
тях;
- Повишен капацитет на НПО, вкл. и чрез участие в национални
мрежи, обучения, консултации;
- Обединен ресурс на неправителствените организации за работа
в полза на гражданите;
- Приложен модел за партньорство между НПО, определян от
много хора като „уникален” и „ефективен”;
Влияние:
В резултат на обединените ни усилия НПО сектора в Търговищки
регион стана значим фактор при обсъждането, изработването и
прилагането на местните политика в областта на социалните
услуги, образованието, екологията и други сфери.
Моделът на партньорство между НПО в Търговищки регион е
представен пред колеги от Варненски, Шуменски, Русенки,
Силистренски и други региони на страната. Към него има проявен
интерес както от страна на НПО, така и от страна на местни власти,
областни администрации и други институции. Моделът е
представян на различни форуми и по различни поводи. По двете
местни телевизии сме реализирали едночасови дискусии за
дейността на Клуба като цяло, а в печатните медии има немалко
публикации.

Допълнителен
коментар
(вкл. изводи,
препоръки,
преодолени
трудности и
пречки,
възможности за
устойчивост)

Цялостната дейност на Клуба на НСО е насочена към постигане на
целите, заложени в неговия Устав, а именно: Да обединява,
представя и отстоява пред местните, регионални и централни
власти позиците на гражданите по актуални за общността въпроси.
Организацията, както и целия сектор извървяха много дълъг и
труден път, през който от наблюдатели и критикари се превърнаха
в активни участници и пълноценни партньори в изработването и
реализирането на местните политики. Трудностите, които
съпътстват дейността ни са основно в мотивирането и
привличането на експерти и специалисти за работа в обществена
полза.

Информация за
контакт

Гр. Търговище, 7700
Ул. „30 януари” № 1, ет. 3, тел./факс 0601 634 25
clubngo@abv.bg; www.clubngo.org

