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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА НА НСО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Уважаеми колеги,
В следващите двайсетина минути ще представя годишния отчет на
организацията ни, като принципа на презентиране е МАРКИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ, тъй като през цялата година по различни канали
сме ви информирали подробно за случващото се – както в Клуба, така и в
организациите – наши членове! За улеснение този път ще съчетаем
представянето на свършената работа с планираните за 2016 година дейности,
като ще следваме взаимната логиката и последователност при представянето
им.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО НИ СЪСТОЯНИЕ:
През 2015 г. реализирахме базисни и изключително важни за организацията ни
дейности:
- Започнахме изпълнението на СТРАТЕГИЯТА ЗА РАБОТА И РАЗВИТИЕ ЗА
ПЕРИОДА 2014 – 2020 г., която бе изработена с активното участие на над
50 наши членове, доброволци и партньори;
- За първи път изработихме и разпространихме ДОКЛАД на тема „Какво
направи НПО сектора за Търговище?“
- В началото на 2015 година направихме АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ СИ
СЪСТАВ, като в резултат на анкетиране и срещи бяха установени реално
съществуващите организации. Така на отчетно изборното ни събрание
през м. април, 2015 г. отчетохме, че членове на Клуба са 25 НПО и 1
индивидуален член – А.Апостолов. През 2015 година наши членове
станаха още 1 НПО – сдружение „Добро сърце“ Търговище и 1
индивидуален член – Бонка Петкова;

- Избрахме НОВ УС В СЪСТАВ: председател Емилия Димитрова,
зам.председател – Диана Якимова и членове –Дорина Костадинова,
Златка Иванова, Албена Недева, Емануела Емилова и Апостол Апостолов;
- Създадохме нова за организацията ни позиция – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР, избран с решение на УС, без възнаграждение за самата
позиция;
- Разширихме, и до известна степен подмладихме екипа на организацията
– в офиса всекидневно работиха 7 души, а на граждански договори през
годината сме осигурявали допълнителна работа на още над 15 души,
предимно специалисти. Продължихме да развиваме мрежата ни от
общностни медиатори, като към момента освен в Голямо Ново, Вардун и
Търговище, имаме такива и в Давидово и Подгорица ;
- Запазихме и надградихме традицията за провеждане на ГОДИШНИ
СРЕЩИ, на които връчваме грамоти за реализирани дейности и
инициативи, значими не само за нас като организации, но и за цялата
общност;
- Месечни срещи, на които освен текущите дейности на Клуба, всяка от
присъстващите организации споделя своите текущи и предстоящи
дейности, както и идеи за съвместни инициативи и каузи.
- Продължаване на членството и активното ни участие в Национална мрежа
за децата и Форум Гражданско участие;
- Поддържахме много добри партньорски взаимоотношения със
структурите на местните власти и на институциите, работещи на
регионално и местно ниво –МБАЛ Търговище, РДСП, ДСП, РИО на МОН,
РЗИ, а през последните месеци – и с РЗОК, лекарски практики, училища,
детски градини….
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КЛУБА И
НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ: - тази дейност ще я визуализираме чрез бюджета, който
имате раздаден.
- Създаване на нови и затвърждаване на съществуващи партньорства с
финансиращи организации:
 Хабитат България;
 Фондация за децата в риск по света;
 Тръст за социална алтернатива, София;

 Фондация „Прозрачност без граници“;
 НМД – регионален координатор –на територията на областите
Търговище, Разград, Шумен и Силистра;
- Работа по защитени през предходните години проекти:
 към Българо Швейцарската програма за развитие /Проект „Промяна
чрез участие“/,
 към Фондация ОУК И Лале – проект „Комплексна подкрепа за деца и
семейства от ромската общност“/,
 като регионален координатор на Национална селска мрежа и други;
- Кандидатстване с проекти по текущи програми – Програма за подкрепа на
НПО по Финансовия механизъм на ЕИП – като водеща и като партньори на
други 2 НПО;
- Приходи от дарения, такси, членски внос – 7 200 лева за 2014 г.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА:
Дейностите ни по тази приоритетна цел бяха реализирани предимно в рамките
на проект „НПО=модел за ефективност и качество“, финансиран по Програмата
за подкрепа на НПО.
- Три двудневни обучения по темите: “Организационни и управленски
умения”; “Разработване и управление на проекти”,„Застъпничество.
Взаимодействие с местната власт. Сътрудничество с медиите”. Бяха
обучени по 2 души от 19 наши НПО;
- Изработихме брошура, в която беше включена кратка информация за
всеки един от нашите членове – на български и на английски език;
- Изработихме и приложихме механизъм за взаимна подкрепа, като
организации с по-голям опит подпомагаха новосъздадени организации. В
резултат на този механизъм бяха подпомогнати организации, които
реализираха първи стъпки и в изпълнението на проекти – Родителската
организация, Надежда за Антоново, Нашето бъдеще Омуртаг и други;
- Много успешно се оказа ползването на счетоводител с опит в НПО
сектора и от други организации. Воденето на счетоводството на едно НПО
е специфично и изисква определени знания и опит.
- През 2015 година за първи път успяхме да структурираме ползването на
експерти-ДОБРОВОЛЦИ в различни области, които да подпомагат нашата

дейност – 15 специалисти заявиха желанието си да подпомагат Клуба и
неговите членове в реализирането на различни дейности;
- На 28 декември проведохме и традиционната си ГОДИШНА СРЕЩА, на
която присъстваха над 140 души, бяха връчени годишните ни награди,
бяхме поздравени от новоизбрания кмет на града, веселихме се заедно;
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРИНОСА И ИНИЦИАТИВИТЕ НА КЛУБА И
НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ:
- Информационен бюлетин – вече втора година изработваме и издаваме
месечни бюлетини. Изпращаме ги по електронен път на над 200 НПО от
цялата страна, на 5 общини, на над 60 представители на различни
институции, както и на местните и регионални медии. Имаме много добри
отзиви;
- Фейсбук страницата на Клуба, която има 700 харесвания, на Центъра за
работа с доброволци, както и на други наши членове – актуална
информация със снимки;
- Други електронни медии, които редовно публикуват информация за наши
събития – Търговище ВГ, NRG, ИТАР медия, Топ новини и други;
- Двата вестника – Търговищки новини и Знаме
- Радио Шумен и радио Фокус, които много често отразяват наши събития,
вкл. и чрез интервюта на живо;
- Национални медии – БНР, БТВ…
ИЗВОДИ: - Клубът на НСО става все по разпознат от гражданите, членовете
– все по уверени, с натрупан опит за работа по проекти и различни
инициативи. Доброволчеството се утвърди като една от най-популярните
форми за гражданско участие. КАКВО ОЩЕ? – увеличаване на членския състав
– както на отделните организации, така и на Клуба; повишаване
авторитета на НПО сред обикновените граждани; по-вече млади хора в
нашите редици!
ДЕЙНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ и ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ:
Мониторинг на изпълнението на общински наредби, стратегии и пр., свързани с
взаимодействието с НПО; 1.4.2. Периодично актуализиране на Правилата за

взаимодействие между НПО и местната власт; 1.4.3. Съвместна работа с други
местни НПО за изработване на общи становища, предложения и инициативи;
1.4.4. Представяне на резултатите от мониторинга пред местната администрация
и обществеността. 1.4.5. Преки застъпнически действия за достъп на включване
на НПО в процесите на вземане на решения; 1.4.6. Партньорство със
застъпнически НПО с национален мащаб на действие като местен представител
в конкретни кампании и инициативи.
- Участие на наши представители в постоянните комисии към Общинския
съвет – и към стария, и към новия Общински съвети;
- Участие в комисии и съвети към Общинска и Областна администрации –
там ние сме не само активни участници, но и инициатори и вносители на
нови идеи, предложения, препоръки…;
- Активно участие във всички организирани обществени обсъждания,
дискусии, конференции и други инициативи на местно и национално ниво;
- Участие при изработването на стратегически и оперативни планове – за
социално включване, за закрила на детето, за младежта, за интеграцията и
т.н.;
- Организирахме провеждане на дискусии и кръгли маси по темите:
„Семейно ориентирани политики в работата с деца в риск“, за приемната
грижа, в навечерието на местните избори направихме СРЕЩА С
КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ, участвахме в дискусии, организирани от наши
членове, други НПО или институции;
- През 2015 г., по Методология на Асоциация „Прозрачност без граници“
направихме за община Търговище ИНДЕКС/ИЗМЕРВАНЕ НА МЕСТНАТА
СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ, като наблюдавахме, събирахме и обобщавахме
информация за 7 основни стълба на обществено политическия живот –
общински съвет, общинска администрация, кмет, политически партии,
НПО, бизнес, медии, а колегите от София – за съда и РДВР. Резултатите
показаха, че Търговищка община по повечето показатели е на средно
ниво. Много интересен е Наръчника, който колегите в момента изработват
и който ще съдържа най-добрите практики за страната, от който бихме
могли да взаимстваме интересни и работещи идеи;
- Изпратихме СТАНОВИЩА от името на нашите членове по проекто закона
за юридическите лица с нестопанска цел, в което настояхме за

създаването на Обществен съвет и Фонд за подкрепа на граждански
инициативи на НПО; по проекто закона за предучилищното и училищното
образование; по Визията за семейна политика и редица други наредби и
документи по различни теми и области;
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО е една от традиционните ни дейности, която ни носи
най-голямо удовлетворение и жива връзка с младите хора на Търговище.
Центърът за работа с доброволци към Клуба на НСО успешно работи вече 13
години. Своите усилия, талант, идеи в него вложиха над 200 доброволци през
годините на неговото съществуване. Традиционно младите хора, посещаващи
Центъра, организират редица акции и кампании с които привличат вниманието
на търговищенци по значими за нашия град проблеми. През изминалата 2015
година реализирани бяха над 20 инициативи. Част от тях бяха: Проектът
„Екогерой”- за опазване на околната среда, в която участваха още доброволци
от БМЧК- Търговище, както и много наши съграждани; Събиране на дарениядрехи и ученически пособия за нуждаещи се деца и ученици; Включване в
празника на Помощното училище в Търговище със сценарий, измислен и
реализиран от доброволци; Участие в традиционната инициатива „Ангелска
елха”, благодарение на която деца от търговищкия квартал “Малчо Малчев”
получават весело тържество и подаръци за новогодишните празници, осигурени
от „Лайънс Клуб”- София. Участие в екокампанията „Дарете час” на Националния
алианс за работа с доброволци (НАРД).
Нашите доброволци се включват в различни срещи и обучения, повишаващи
знанията им по актуални въпроси и ги развиващи ги в различни направления.
Сред тях през изтеклата година бяха: Лагери на Национална мрежа за децата,
тренинги за младежко лидерство; тренинги за запознаване със спецификите на
работата с деца с увреждания; фокус групи, свързани с проучване на
доброволчеството, с младежката безработица, с адекватността на различни
услуги в България и грижата за децата и младите хора и много други.
Награди: Станислав Любенов - „Рицар на добрата воля" за цялостен принос в
доброволчеството през 2015 година. През годината той спечели и първа награда
от радио-играта „Деца четат поезия в ефира на БНР“; Други две наши

доброволки Анна и Виргиния бяха отличени на Годишната среща на Клуба на
НСО с титлата „Доброволец на годината”.
Партньорството ни с Община Търговище:
Положително:
- Канят ни на всички събития, организирани по различни поводи –
обсъждания, изработване на планове, стратегии и т.н., което ни дава
възможност да изразим нашата позиция и нашия опит, да направим
предложения и т.н.
- Получаваме покана да предложим наш представител в различните
комисии и съвети;
- При организиране на наши събития в повечето случаи експерти в
съответните области или заместник-кмет участват в тях;
- Специалисти от Клуба бяха включени в екипите, разработващи проектите
за Общностния център и за Швейцарската програма;
- В случаите, когато сме отправяли покана за партньорство с Общината, сме
я получавали – последния случай – за кандидатстване по Оперативна
програма „Наука и интелигентен растеж“…
- При добре аргументирани искания Клуба и негови членове получават за
ползване помещения – общинска собственост, като в част от случаите те са
безвъзмездно предоставени – напр. част от офисите на Клуба, ТДПЗ,
Душевно равновесие… дано не пропускам някое НПО!

КАКВО ОЩЕ?
- Време е да актуализираме и съобразим с новите условия ПРАВИЛАТА за
взаимодействие между НПО и местна власт, разработени и приети от
Общинския съвет през далечната 2006 г. по наша инициатива;
- По същото време започнахме още една инициатива, която остана
недовършена, а тя би могла да спести много време и да отвори много
врати – поддържането на БАЗА ДАННИ на сайта на общината за
действащите НПО. Базата може да се разшири, като там ежегодно да се
допълва информация за проектите, които съответното НПО реализира

през текущата година, за негови значими успехи, за промяна в статута и
ръководството, както и друга важна информация;
- С наше активно участие да променим начина на провеждане на
обществените консултации и обществените обсъждания, като ги направим
разбираеми, интересни и посещавани от нашите съграждани;
- Да проведем среща между всички заинтересовани страни и да обсъдим
възможността Търговищка община да има своя ОМБУДСМАН, както е вече
в съседни наши общини – Шумен, Попово…
- Много общини в България от години предвиждат в годишните си бюджети
различни по големина финансови ресурси, предназначени за дейности на
НПО и граждански групи – някъде са за социални дейности, някъде за
младежки, някъде за граждански инициативи. В Търговище през 2008 г.
създадохме подобен фонд от 20 000 лева, с предназначение –
реализиране на малки проекти за подобряване на междублоковите
пространства. Той имаше известни успехи, но поради липса на достатъчно
инициатива от страна на гражданите след около 3 години беше закрит.
Тази тема според нас трябва да бъде обект на отделна среща, на която да
се обсъдят възможните варианти, формата, под която ще работи такъв
фонд, областите, за които ще се предоставя финансиране и т.н. НО
СМЯТАМЕ, ЧЕ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА
ЕНТУСИАЗМА СИ, НА ПРЕДИМНО ДОБРОВОЛЧЕСКАТА СИ РАБОТА, И
ПРЕДИ ВСИЧКО – В ИМЕТО НА КАУЗИТЕ И ХОРАТА, ЗА КОИТО РАБОТЯТ,
ЗАСЛУЖАВАТ ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ И ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ! ЗАЩОТО
ТЕ СА ТУК, ТЕ СА АКТИВНАТА ЧАСТ ОТ НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ, ТЕ СА
ДВИГАТЕЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАМЕ ВСИЧКИ!

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ
СЕМЕЙСТВА:
За изпълнението на тази си цел работим предимно по проекти. През 2014 г.
приключихме два от големите си проекти – за предоставяне на услугата Ранна

интервенция за деца с увреждане, както и за превенция на изоставянето на деца
от рискови общности. Резултатите, които постигнахме по тези проекти са:
- 27 деца от общините Търговище и Омуртаг получиха подкрепа от мобилен
екип, включващ педиатър, психиатър, логопед, рехабилитатор, психолог и
социален работник. Фокуса на услугата беше и върху подкрепата за
родителите на тези деца, прилагайки СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРАНИЯ ПОДХОД,
взаимстван от колегите от Карин дом;
- Над 40 деца и техните семейства от кв. М. Малчев, Вардун и Голямо Ново,
получиха комплексна подкрепа по отношение подобряване на грижите за
децата в тези семейства – здравни, образователни, възпитателни,
материални. Привлякохме много дарители, чрез които периодично
осигурявахме перилни препарати, памперси, дрехи, играчки и т.н. В
резултат на нашата работа нито едно дете от тези семейства не беше
изведено от семейството си и не беше изоставено при раждане;
- В продължение на 2 години наши специалисти посещаваха родилно
отделение в МБАЛ Търговище, където работиха по превенция на
изоставянето и предоставяха консултации и подкрепа на родилки, които
имат различни проблеми и притеснения относно състоянието на децата и
грижата за тях. В резултат на това подкрепихме 4 жени да задържат децата
си, а други 3 – да намерят подкрепа от разширеното си семейство;
- Въведохме за първи път модела за провеждане на Фамилни групови
конференции, чрез които подкрепихме 1 двойка, настанена в Кризисен
център, и 1 семейство с 3 деца, което нямаше жилище и условия за
живеене;
- Продължихме работата си по Програмата за подобряване на жилищните
условия на семейства с ниски доходи, като само за последната година
сме предоставили безлихвени заеми на над 80 семейства от общината. В
изпълнението на тази програма получихме силна подкрепа от местните ни
партньори – читалищата в Баячево, Вардун и Голямо Ново, в резултат на
което възвръщаемостта на заемите е над 95%;
- Отново за първи път на територията на страната приложихме МОБИЛЕН
ПОДХОД БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ, за която споменах ва началото на
доклада. Днес този подход се разширява и постига успехи както в малки
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-
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-

населени места, така и в нови за нас партньорства – МБАЛ – детско
отделение, и ОЗД Пчелица Търговище;
От м. ноември, 2015 г., педагога и психолога в екипа ни провеждат
съботни занимания с деца от кв. Малчо Малчев, за да им помогнат да се
справят по добре в училище и да развия своите умения да играят, да
общуват, да споделят. Занятията се провеждат заедно с техните майки;
В изпълнението на партньорската програма „Готови за училище“ Клубът е
едно от 19-те НПО от страната, които продължиха да работят с детски
градини – ние работим в 5 населени места – Омуртаг, Камбурово, Ценово,
Русенско, Преслав и Върбица, като заплащат таксите на деца от социално
слаби семейства. В срещите ни по този проект Търговищка община винаги
е посочвана като положителен пример поради отпадането на таксите за
децата във всички детски градини. Това е успех, който тепърва ще бъде
популяризиран, като в момента работим по подготовката на национална
застъпническа кампания, която да доведе до отпадане на таксите за
цялата страна…
През учебната 2015/2016 г. по програма РАВЕН ШАНС подкрепяме 10 деца
от с. Вардун, за да продължат образованието си в средни училища в града,
като им заплащаме пътните разходи, поемаме част от разходите за учебни
помагала;
От началото на тази година стартирахме проект, по който ще подкрепим
25 неосигурени бременни жени, а след раждането на бебетата акушерка
и социален работник ще направят по 6 патронажни посещения;

За работата ни в сферата на социалната подкрепа можем да разказваме
много. За нас е важно, че чрез нашите проекти ние проправяме пътеки и
апробираме модели, които след време биват припознавани като успешни, и
част от тях стават обект на държавно финансиране – напр. Ранната
интервенция, превенция на изоставянето и т.н.

Уважаеми колеги,

Опитахме се да маркираме основните събития, дейности и направления, в
които Клубът на НСО работи през изминала 2014 г. Надявам се чрез вашите
изказвания този отчет да бъде допълнен и още повече конкретизиран.
Благодаря ви!

