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1. Отчет на изпълнителния директор за 2005 година
Гражданското участие в подготовката на България за членство в ЕС,
интеграцията на ромите и укрепването на гражданското общество бяха сред
основните приоритети в дейността на Институт “Отворено общество” през
2005.
Воден от желанието да стимулира гражданското участие в процеса на
присъединяване на България към ЕС, Институт “Отворено общество” - София
инициира провеждането на граждански мониторинг върху дейността на
държавните институции за изпълнение на ангажиментите на страната в
областите земеделие, регионална политика, защита на интелектуалната
собственост, свободно предоставяне на услуги и правосъдие и вътрешен ред.
Тези 5 области бяха определени в доклад на Европейската комисия през
октомври като критични и нуждаещи се от незабавни мерки. За да осъществи
граждански мониторинг в тези области, институтът сключи споразумение за
публичност на процеса на присъединяване с министъра по европейските
въпроси Меглена Кунева и формира 5 експертни екипа с участието на
представители на различни граждански организации за осъществяването на
наблюдението.
Усилията на института за постигане на повече прозрачност и отчетност в
дейността на публичните институции намериха отражение както на
централно, така и на местно ниво. През годината беше завършен проектът
“Гражданско наблюдение върху дейността на столичния общински съвет”.
Пред обществеността бяха представени окончателните резултати от
наблюдението, осъществено с усилията на коалиция от 14 граждански
организации като специален акцент беше поставен върху оценката на
степента на гражданско участие в процеса на взимане на решения и върху
ефективността при използването на публичните ресурси. На базата на
успешното реализиране на проекта коалицията от граждански организации
започна да разширява дейността си за прозрачно и отговорно управление на
града и по отношение на местната администрация. По инициатива на
участващите в проекта неправителствени организации кандидатите за кмет
на София подписаха меморандум за открито управление, поемайки
конкретни ангажименти към гражданите.
През 2005 Институт “Отворено общество” - София продължи да подпомага
изграждането на мрежа от центрове на ромската общност чрез засилване на
техния капацитет да провеждат застъпнически кампании. Като част от
проекта бяха проведени 10 застъпнически кампании за равен достъп до
образование, за въвеждане на здравни медиатори като социална услуга в
общините, подобряване на жилищните условия в ромските квартали и др.
В стремежа си да гарантира равен достъп до здравна помощ за ромите
институтът в сътрудничество с Министерството на здравеопазването се
включи в процеса на изработване на нова здравна стратегия, адресираща
проблемите на етническите малцинства. Стратегията беше приета от
правителството през 2005 година.
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Институт “Отворено общество” - София също така продължи да работи за
приемането на адекватно законодателство по отношение на наркотично
зависимите лица. През годината беше осъществен и публикуван анализ на
въздействието на законодателството, което криминализира притежаването
на еднократна доза наркотични вещества. Анализът стана основа за
провеждането на застъпническа кампания за законодателна промяна.
В края на септември 2005 Народното събрание единодушно прие нов закон
за правната помощ, който напълно променя съществуващата преди това
система на служебна защита по наказателни дела. Целта на новия закон е да
разшири сферата на действие на финансираната от държавата правна помощ
включително и по отношение на граждански и административни дела., да
оптимизира управлението на бюджета, определен за тази дейност и да
подобри качеството на контрола в системата. Приемането на това ново
законодателство стана в резултат на проекта “Достъп до правосъдие”,
изпълнен в партньорство между института, Правната инициатива на Институт
“Отворено общество” - София и Министерството на правосъдието.
Институт “Отворено общество” - София е водещ партньор в консорциум,
изпълняващ две годишен проект (2005-2006), финансиран съвместно с
Тръста за гражданско общество в централна и Източна Европа. Проектът
цели укрепване на капацитета на българския граждански сектор за
ефективно участие в процеса на промяна и формиране на публични
политики на национално ниво. През 2005 година бяха формирани 5
“фамилии” от граждански организации активни в сферите на защитата на
човешките права, екологията, медиите, социалната политика и регионалното
развитие. Формирането на “фамилиите” позволява на гражданските
организации да осъществяват съвместни инициативи и да защитават общи
позиции в процеса на комуникация с отговорните институции за
реализирането на конкретни публични политики в тази сфери.

Георги Стойчев
Изпълнителен директор

6

Фондация “Институт Отворено общество” - София
Годишен отчет 2005 година

2. Финансов профил 2005 година
2.1.

Приходи

Размерът на признатите приходи от целеви финансирания, признати на база
съпоставяне с отчетените за тези цели разходи, възлизат на 3 милиона
щатски долара, при 4,6 милиона щатски долара през 2004 година.
Бюджетната редукцията е резултат от трансформацията на фондацията в
институт за публични политики.
Приходи от целево финансиране 2000-2005 в хил. Щатски долара
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В изпълнение стратегията за разширяване източниците на финансиране,
приходите от програми на ЕС и други донори, извън мрежата “Сорос”, през
2005 година бяха привлечени средства от други донори в размер на 792
хиляди щатски долара, срещу 670 хиляди щатски долара през 2004 година.
Донор

Наименование на проекта

Програма ФАР –
2005/108-049

Укрепване капацитета на НПО
сектора в България и Румъния за
подобряване на социалната
среда

Тръст за гражданско Засилване на ролята на НПО
общество в
сектор в България за развитие
Централна и Източна на обществени политики
Европа

Friends of Bulgaria,
Лондон

Подпомагане дейността на
домове за деца

Други донори
Министерство на
външните работи

Стойност
в Щ.Д.

Приоритет
на ИОО

$295 000

Гражданско
общество

$350 000

Гражданско
общество

$19 000

Деца в социално
слаби групи

$29 230
Прозрачност и участие на НПО
по отношение ангажиментите на
България в НАТО

Междинна стойност

$62 000

Европейска
интеграция

$755 230

Консорциуми с лидер ИОО
Програма ФАР–BG
2003/005-632-02.02

Трансгранично сътрудничество
България-Румъния

Общо спечелени проекти

$37 000

Европейска
интеграция и
регионално
сътрудничество

$792 230
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2.2.

Разходи

През 2005 година размерът на програмните разходи възлиза на 2,8 милиона
щатски долара, срещу 4,1 милиона през 2004 година.
Справка за програмните разходи (в хиляди щатски долара)
Област

2005

Дял

2004

2003

2002

Обществен дебат
Европейска интеграция и
регионална стабилност

233
65

8,4%
2,4%

543
290

662
179

567
343

Правна програма

596

21,6%

1 072

652

862

Публична администрация

432

15,7%

374

823

620

Развитие на гражданското
общество
Партньорска мрежа "Отворено
общество"

240

8,7%

247

219

242

270

9,8%

79

76

72

97

3,5%

176

222

316

Образование и Младежки програми

302

10,9%

636

711

860

Обществено здравеопазване

148

5,4%

430

319

492

35

1,3%

0

224

106

109

4,0%

17

195

193

Културни политики и дебат

26

0,9%

79

34

592

Изток-Изток

76

2,8%

81

67

50

0

812

880

Рома

Женска програма
Демократични мезии, Информация

Микрокредитиране и
ресоциализация

0

Други

130

4,7%

113

41

179

Общо

2 759

100%

4 137

5 236

6 374

През 2005 година бяха реализирани 232 проекта (340 през 2004, 472 през
2003, 537 през 2002), редукцията е в оказване финансова подкрепа на
проекти в рамките на организирани конкурси. Основната част от
подкрепените проекти са осъществени в партньорство с други организации и
експертни общности. Над ¼ от проектите са организирани директно от
Институт “Отворено общество” - София.

9

Фондация “Институт Отворено общество” - София
Годишен отчет 2005 година

Програма

Общо проекти Организации

Експерт/ Екипи

ИОО

Обществен дебат
Европейска
интеграция и
регионална
стабилност

32
7

17
2

11
1

4
4

Правна програма

38

25

1

12

Управление и
публични политики

22

10

3

9

Гражданско общество

44

30

2

12

Рома

24

13

5

6

Образование

36

23

9

4

Обществено
здравеопазване

18

11

4

3

Други програми

11

4

2

5

232

135

38

59

Общо

Участия в конференции, обучение и специализации
Конференции в областта на публичното здравеопазване
Конференции Изток-Изток

22
75

Обучение / Специализации в САЩ и Великобритания

29

Общо

126

През 2005 година по регионални програми на Институт “Отворено общество”
Ню Йорк и Будапеща са подкрепени 97 участия в конференции и 29
обучения и специализации в САЩ и Великобритания.
Общият размер на разходите възлиза на 3,4 милиона щатски долара,
надхвърлянето на приходите с 346 хиляди щатски долара се дължи на
използване на собствени резерви за покриване наемите към дъщерното
дружество ББФ, както и на специфичната политика на признаване на
приходите, свързани с придобитите дълготрайни активи. Административният
бюджет е редуциран от 455 хиляди щатски долара през 2004, на 353 хиляди
щатски долара. Това са 10 % от обема на разходите.
2.3.

Отчетност и контрол

Решенията за финансиране на проекти се вземат от независими експерти, на
основата на публично обявени принципи и приоритети, детайлно разработен
план за дейността и на основата на стриктни процедури. Целта на подобен
подход е да се гарантира обективност, прозрачност и недопускане на
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конфликт на интереси. Финансовата отчетност се води в съответствие с
българското счетоводно законодателство, международните стандарти за
финансов отчет, както и утвърдените стандарти в международната верига
“Сорос”. Финансовите отчети се одитират от международно призната
одиторска фирма. За последните 3 години това е компанията “Делойт&Туш” България. Институт “Отворено общество” е регистриран в обществена полза
и ежегодно прави публично достояние отчетите за своята дейност.
2.4.

Ресурси

Нетните активи на Института възлизат на 7,5 милиона щатски долара.
Институтът притежава офис на ул. “Солунска” № 56, с 35 компютъризирани
работни места и 2 зали за работни срещи.
Програмната дейност се осъществява на основа съчетаване усилията на
персонала. Пряко в Института работят 20 служители, в партньорство с
широки експертни общности.
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3. Програма “Обществен дебат”
Обособяването на програма “Обществен дебат” е в изпълнение на
стратегията за развитие и трансформация на фондацията в институт за
публични
политики.
Основната
цел
на
програмата
е
публично
посредничество между различни институции за въздействие върху
политическата система в посока възприемане на дневният ред на
гражданското общество. Приоритет са проучвания, разработването на
стратегии за обществено развитие, организиране на дебати.
През 2005 година продължи реализацията на започнатия през 2004 година
проект за стратегии за дългосрочно социално-икономическо развитие на
България до и след присъединяването към ЕС с публично организиране на
дебати. Към тези теми бяха добавени и изследвания за последиците от
присъединяването
на
България
към
Шенгенското
споразумение,
изследвания за етническите общности като обект на политика, дискусии за
политическата система и промените, свързани с евроинтеграцията .
С оглед воденето на публичен дебат и информиране на обществеността към
Института бяха привлечени експерти–стипендианти (Fellow).
3.1. Финансирани проекти
Организация / Проект

Тема

Институт за Евроатлантическа
сигурност

Последиците за националната
сигурност от присъединяването на
България към Шенгенското
споразумение
"Етническите общности като обект на
политики"
Атлантическите ценности и
укрепването на сигурността в Ирак и
региона: ролята на гражданския
сектор /провеждане обучение на
активисти на Атлантическия клуб от
Ирак/
Социологическо проучване Обществено-политически нагласи в
страната
Предизвикателства и перспективи пред
българската политика за сигурност
през 2005 г.
Дискусия на тема : "Визия за бъдещето
на Левицата в контекста на
предстоящото членство на България в
Европейския съюз"
Стимулиране и поддържане на дебат
върху модерните политически
ценности и утвърждаване на дясната
политическа алтернатива

Експертен екип
Атлантически Клуб в България

Ем Ел Консулт ООД
Институт за Евроатлантическа
сигурност
Институт за социална интеграция
- София
Сдружение "Институт Разум"

Сума
$10 000

$32 400
$2 370

$1 059
$15 265
$3 009

$9 880
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Eксперт-стипендианти на Инстиут "Отворено общество"
Вера Петрова Мутафчиева
Георги Лозанов Георгиев
Йонко Миладинов Грозев
Пламен Минчев Богоев
Боян Ивайлов Знеполски

"Оценка на тоталитаризма"
Публични дебати
Конституционен дебат
Конституционен дебат
Организиране конференция
"Популизъм"
Училище за политика
Публикуване информация в Интернет
Сдружение "Институт Разум"
Политическата корупция : механизми
за противодействие
Фондация "Европейски
Издаване на книгата "Нашата
инициативи"
България" 2
Фондация "Инфо Спейс"
Публични дискусии по проблемите на
гражданското общество
Биляна Запрянова Илиева
Дискусия за регионално развитие,
преодоляване на различията между
регионите и осигуряване на
алтернативна заетост
Дарина Григорова Григорова
Годишната среща на Grantmaker's East
Group в Киев
Фондация “Междуетническа
Политическото участие на
инициатива”
малцинствата-реалности и
предизвикателства
Фондация "Пространство Култура" Издаване на книгата "Хаотично
махало"
Център за икономическо развитие Стратегия за икономическо развитие
на България 2005-2010
Дискусионна група "Етническите
Дискусионна група "Етническите
общности"
общности като обект на политики"
Мониторинг върху изпълнение на Мониторинг на финансиране на
ДБ
държавните медии - БНР и БНТ
"Пътят до независимостта"
Публична лекция на проф.Стив Ханке
Секторни стратегии

$2
$5
$7
$3
$3

462
153
500
750
750

$969
$35 175
$3 808
$714
$1 237

$433
$6 496
$600
$1 000
$5 562
$7 285
$1 132

Секторни стратегии - втори етап
"Обществено икономическото развитие
на България 2005-2010
Конференции

$24 807

"Профил на културните мениджъри в
България" и програма Дебюти
Документален филм за
присъединяването на България към ЕС
- подписването на договора за
присъединяване
Сдружение на български писатели Съвместен офис с "Литературен
вестник"
"Палимпсет"
Издаване информационен диск
"Виртуозите"
"Български пътища"
Издаване на книга
“Войната на шпионите”.
Издаване на книга
Разследване на българските и
американските секретни архиви"

$22 250

Стратегии за развитието на
дясното

$3 337

Културни политики
Асоциация на културните
мениджъри
ЕТ "Иван Кулеков-2004"

$8 584

$589
$1 637
$2 474
$1 027
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4. Програма “Европейска интеграция и регионална стабилност”
Основна цел на програмата е подпомагане и ускоряване на процесите на
интеграция на България в ЕС и НАТО и стимулиране на регионалното
сътрудничество чрез активно гражданско участие. Програмата осъществява
инициативи и дейности в партньорство с широк кръг неправителствени
организации и държавни институции в стратегически важни за
интеграционния процес сфери, както и в такива, които стимулират транс–
гранични граждански партньорства за регионална интеграция и стабилност.
През 2005 година приключи осъществяването на пилотен проект за
дистанционно обучение на държавната администрация с цел повишаване на
капацитета й за усвояване на европейските предприсъединителни (ФАР,
ИСПА и САПАРД) и структурни фондове по ефективен и устойчив начин.
Пилотният проект се реализира през периода октомври 2004 – октомври
2005 в сътрудничество с Комисията за координация на работата по борбата с
корупцията към Министерски съвет на Република България и Института по
публична администрация и европейска интеграция. 17 български експерти
разработиха 15 обучителни модули за целите на пилотната фаза на
дистанционното обучение, което бе насочено към държавни служители от
централната и областна администрация. 72 от тях успешно завършиха
обучителния курс и получиха сертификати.
Детайлна информация
aoe.government.bg.

за

пилотния

проект

е

достъпна

на

адрес

През 2005 година продължи работата на Групата за Европейски Прогнози и
Изследвания (ГЕПИ). ГЕПИ е отворен аналитично – дискусионен форум,
създаден към Програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” на
Институт “Отворено общество” - София, обединяващ усилията на
представители и експерти на аналитичните центрове в страната (т.нар.
Think-Tanks). Тяхната цел беше да идентифицират дългосрочните проблеми в
контекста на преговорите за присъединяване на България към ЕС и
членството на страната в НАТО и да предложат възможни решения.
Групата изработва изследвания и анализи по важни за интеграционния
процес на България теми. Изследванията са достъпни на адрес http://news.osf.bg/?p=issues&in=issues&id=14.
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4.1. Финансирани проекти
Организация / Проект
Тема
Фондация "Информационен център на Организиране на международна
НАТО в България"
конференция на тема:
"Евроатлантическото бъдеще на
Балканите като ключов фактор за
укрепването на сигурността в
региона"
Огнян Димитров Минчев

Сдружение "ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОСТРАНСТВА 21"

Дистанционно обучeние на
държавната.администрация

Международна кръгла маса

Награда "Българска Европа"

Стойност
$17 906

Трети глобален стлатегически
преглед на Международния институт
за стратегически изследвания,
Лондон
Второ издание на фестивала за
телевизионни и радио програми
"Българската Европа" - Русе 12-15
октомври 2005
Дистанционно обучение на
държавната администрация по
предсъединителните финансови
инструменти, структурни и
кохезионен фондове в Европейския
съюз

$1 945

Международна кръгла маса
"Гражданско партньорство за
Европейска интеграция" Велинград
Награда на ИОО за фестивала на
телевизионни и радио програми
"Българската Европа" Русе
Анализи

$1 840

$4 635

$1 065

$1 535

$33 406
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5. Правна програма
През 2005 година основната дейност на програмата беше фокусирана върху
продължаване на реформата на българската съдебна система за
утвърждаване на принципите на върховенство на закона, прозрачност и
отчетност на институциите и защита на правата на човека.
Основните направления, по които програмата работи през отчетната година
бяха:
5.1. Достъп до правосъдие
В партньорство с Министерството на правосъдието и Правна инициатива на
Институт “Отворено общество” - Ню Йорк Програмата взе дейно участие в
изработването на новия Закон за правна помощ, който беше приет от
българското Народно събрание в края на 2005 година. В резултат на
дългогодишните усилия на Института и на други български неправителствени
организации беше възприета изцяло нова регламентация на процедурата за
предоставяне на служебна защита, беше разширено приложното поле на
гарантираната от държавата правна помощ и в значителна степен беше
рационализиран процеса на нейното управление.
Основна роля за
успешното осъществяване на тази реформа изигра създадения преди 3
години във Велико Търново адвокатски офис, който прерасна в първото за
страната бюро за правна защита.
Приемането на закона съвпадна с приключването на осъщественото от
програмата второ изследване на достъпа до правосъдие в България.
Събраните данни ще послужат за основа на оценка на прилагането и
ефективността на новия закон за правна помощ.
Програмата продължи и работата си за подобряване на практическото
обучение на студентите от правните факултети. Съвместно с ABA CEELI тя
изработи и съдейства за приемането на национални стандарти за клинично
правно обучение, разработване на учебник по клинично правно обучение и
проведе обучение на преподаватели.
5.2. Равенство и защита на правата на човека
През годината програмата подкрепи 17 проекта на български правозащитни
организации, насочени към предоставяне на правна помощ на лица в
неравностойно положение и водене на дела в обществен интерес. Започна
процес на допълнително укрепване на капацитета на организациите, чрез
повишаване на знанията и уменията на техните сътрудници за регистриране
и разследване на нарушения на правата на човека и популяризиране на
опита на водещи адвокати в съдебни спорове с голямо обществено значение.
Програмата подкрепи и провеждането на първото в страната изследване на
дискриминационни практики в дейността на българската полиция. Чрез
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проект на Центъра за изследване на демокрацията се проследява какви са
тенденциите при подбора на лица, които биват спирани за проверка на
документите и се изготвят препоръки за усъвършенстване на контрола и
документирането на тази дейност.
5.3. Реформа на съдебната система
За трета поредна година продължи дейността на Гражданския Конвент за
промени в българската Конституция, който запази и утвърди значението си
на форум за обсъждане на конституционната визия за България през 21-ви
век. Част от идеите на Конвента, макар и не в завършен вид, намериха място
в предложенията за промени в Конституцията, внесени в Народното
събрание на 22 декември 2005 година от група народни представители. Като
особено положително развитие трябва да се отбележи предвиденото в
крайна сметка право на Омбудсмана да сезира Конституционния съд, което
се утвърди като конституционно решение. Това беше резултат от няколко
заседания на Конвента, който отчете наличието на обществен консенсус за
необходимостта от въвеждане на индивидуална жалба.
Друга основна насока от дейността на програмата беше подпомагане на
реформата в МВР чрез изпълнение на стратегията Полиция в близост до
обществото. Завършено беше мащабно изследване на пречките пред
реформата на полицията и на нейната организационна култура. Това е първи
по рода си опит научно-изследователската дейност за полицията да бъде
изведена извън съответните структури на МВР и на неговата основа бяха
разработени редица предложения за оптимизиране на работата по
въвеждане на модела “Полицията в близост”. Беше издаден сборник с добри
практики на български неправителствени организации по прилагане на
модела и успешни примери от опита на чужди държави.
5.4. Финансирани проекти
Организация / Екип / Проект

Тема

Екип с ръководител адв. Даниела
Доковска
Кантора за правна помощАдвокатско дружество

Мониторинг на съдебната практика на
Върховния касационен съд
Пилотно прилагане на алтернативен
модел за предоставяне на правна
помощ, събиране , обработване и
анализ на информация относно
количеството и качеството на
предоставяната правна помощ

$10 400

Център за изследване на
демокрацията

Дискриминационни практики при
упражняване на полицейската дейност

$30 547

Министерство на правосъдието

Конференция на тема "Изпълнение на
пробационни мерки в общността"
Асоциация за европейска интеграция Провеждане на обучение за
и права на човека
изграждане на умения за водене на
дела в обществен интерес

Стойност

$40 000

$2 189
$7 997
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Български Хелзинкски комитет

Сдружение "Българска асоциация за
извънсъдебно решаване на спорове"
Фондация "Български център за
джендър изследвания"
Фондация "Романи бах"
Асоциация за бежанци и мигранти

Сдружение "Деца и юноши"
Сдружение "Достоен живот" Видин
Сдружение "Център за независим
живот"
СНЦ Проект "Права на човека"
Фондация "Гъливер клиринг хауз"
Фондация "Институт по европейско
право"
Фондация "Каспар Хаузер"

Фондация "Общности 2002" София

Фондация "П.У.Л.С." Перник
Фондация "Правен център за
здравеопазване"
Фондация "Хоризонти"
Фондация за регионално развитие
"Рома" Пловдив
Център за психологически
изследвания и психотерапия
Български Хелзинкски комитет

Дела на жертви на расово ориентирано
насилие, враждебна реч и
дискриминация
Различни, но с равни човешки права

$9 986

Ефективна защита от множествена
дискриминация на уязвими групи в
София и Пловдив
Ефективна защита от дискриминация
на етническа основа
Достъп до процедура и защита правата
на бежанците и мигрантите в България

$10 000

$9 972

$9 980
$10 076

Моите права
Законите - право на всеки
Равнопоставени - по закон и в живота

$9 510
$9 997
$9 911

Ефективна защита на правата на
българските роми
Дебат "Какво е организираната
престъпност?"
Международна конференция
"Конституцията за Европа и
националните конституции"
Защита на правата на хората с
физически увреждания, живеещи с
ХИВ/СПИН и осигуряването им на
достъп до правосъдие
Подготовка и провеждане на
изследване на обществените представи
за организираната престъпност в
България
Правна защита на роми, жертви на
насилие и дискриминация
Предоставяне на правна помощ за хора
в неравностойно положение
Достъп на правна помощ за хора с
увреждания
Правна защита и обучение на роми

$9 902

Всички имаме права, а дали сме наясно
с тях?
Обучение на правозащитни НПО по
проект "Укрепване на капацитета и
устойчивостта на правозащитните
организации"
Фондация "Български адвокати за
Реформа на съдебната система и
правата на човека"
защита на правата на човека
Екип с ръководител Надя Обретенова Изработване на филм "Човешките
измерения на недостатъците на
съдебната система"
РИСКМОНИТОР
Създаване на регионален център за
изследвания и политики за борба с
организираната престъпност

$2 900
$5 839

$7 543

$4 800

$9 824
$10 000
$10 997
$9 790
$7 557
$15 000

$12 630
$7 474

$110 000
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Граждански конвент за промени в
Българската конституция
Прозрачност и ефективност на
прокурорската институция
Гражданско наблюдение в районните
полицейски управления в гр.София
Гражданско наблюдение над
съдилищата
Превод и адаптация на мултимедиен
обучителен модул за полицейска
академия
Политики за управление на
миграцията
Полицията в близост до обществото
Правни клиники в българските
юридически факултети
Подпомагане на промени в
публичните политики по отношение
на предоставянето на правна помощ
и достъпа до правосъдие
Изследване "Антикорупция и
застъпничество" - завършващ етап
Трансгранична миграция на работна
сила
Висшият съдебен съвет като гарант
за независимостта на съдебната
система

Публични обсъждания

$17 970

Международно изследване

$49 841

Мониторинг

$8 309

Изследователски проект

$7 385

Образователен проект

$5 706

Изследователски проект

Разработване и популяризиране на
стандарти
Пилотен проект

Публично представяне

$11 191
$8 170
$4 152
$79 230

$2 625

Подготвителен етап

$12 880

Мониторинг

$10 300
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6. Програма “Управление и публични политики”
Програма “Управление и публични политики” съдейства за установяването на
демокрация на участието и добро управление чрез балансирано и устойчиво
развитие на регионите, чрез насърчаване партньорството между държавата и
частния сектор и чрез стимулиране на реформата в публична администрация.
Програмата цели засилване на гражданското участие във формирането на
националните политики на местно и национално ниво и към модернизиране
на публичната политика.
Приоритетите на Програма “Управление и публични политики” за 2005 бяха
децентрализация, разработване и налагане на модели на партньорство
между публични и частни институции (публично-частни партньорства) и
реформа в публичната администрация.
През
2005
продължиха
усилията
за
насърчаване
процеса
на
децентрализация, като специално внимание се обърна на отношенията
между общината и второстепенните разпоредители. Целта на проект “Анализ,
оценка и политика на децентрализация на местно равнище” е да се намери
баланс между централизирано и децентрализирано предоставяне на
местните публични услуги, който да доведе до увеличаване на обхвата и
подобряване на качеството на местните услуги. Стартира оценка
ефективността на държавния бюджетен процес и икономическите
последствия от него. Започна и работата по създаване на методология за
стойностна оценка на административните услуги, предоставяни от общините.
С този проект Програмата си постави за цел да измери ефективността на
работа на служителите, отделните звена и ведомства. Авторите на проекта
взеха за база заложените бюджетни и извършените реални разходи и ги
съпоставиха с обема, качеството и времетраенето на свършената работа,
сравнявайки ги същевременно с прогнозните пазарни цени за тези услуги.
През същата година стартира и разработването на анализ на разходите и
ползите от въвеждането на услугата “Подаване на ДДС декларации по
интернет”. Специално внимание беше обърнато на изграждането на
капацитет у администрацията за участие в публично-частни партньорства. В
рамките на проект “Проучване на международната практика на модели на
взаимодействие на публичната власт и НПО” започна и разработването на
наръчник, представящ модели и технологии за ефективно партньорство
между неправителствените организации и местната власт. Амбицията на
проекта е да се подпомогне Столичния общински съвет да разпише и приеме
Наредба за обществените обсъждания и консултациите със заинтересованите
страни в Столична община.
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6.1. Финансирани проекти
Организация/Екип/Проект

Тема

Екип с р-л Георги Ганев
Екип с р-л Георги Николов Ангелов

"Състояние на обществото" II
Оценка на процедурите по
съставянето и разходването на
държавния бюджет и бюджетните
излишъци и изготвяне на
препоръки за увеличаване на
прозрачността и ефективността
на бюджетния процес
Oбучения и консултации на
общини за усвояване на средства
по европейски програми
Цената на ромското невключване

Екип с р-л Гергана Пламенова Манева

Институт за икономика и
международни отношения
Институт за публична администрация и Общи минимални изисквания за
европейска интеграция
административна компетентност
на главните секретари в
държавната администрация
Клуб "Икономика 2000"
Система за мониторинг и оценка
на децентрализацията на
услугите, Аналитични доклади от
избрани общини, разработен
анализ на нивото на
децентрализация.
Фондация "ПРОИНФО"
Портал на НПО сектор
Институт за развитие на публична
Център за общински политики
среда
Институт за развитие на публична
Проучване на международната
среда
практика на модели на
взаимодействие на публичната
власт и НПО
Фондация "БлуЛинк"
Проучване на международната
практика на модели на
взаимодействия на публичната
власт и НПО
Център за либерални стратегии
Организиране на конференция
"Предизвикателствата на новия
популизъм"
Управление на многообразието
Модели за ефективна работа с
етнически многообразни
общности /Diversity management/
Сдружение “Високотехнологичен
Създаване на уеб-базирана
бизнес инкубатор – Габрово”
система за информационно
осигуряване и разработване на
интегрирана с нея електронна
система за управление на
проекти
Институт за публична администрация и Общи минимални изисквания за
европейска интеграция
административна компетентност
на висши ръководители в
администрацията

Стойност
$50 000
$10 138

$41 032

$25 000
$3 700

$20 050

$42 250
$26 260
$14 934

$14 980

$50 000

$29 408

$27 018

$3 946
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Осъществяване на мониторинг на
дейността на СОС

Осъществяване на мониторинг на
дейността на Столичния
общински съвет
Кръгла маса "Национална стратегия"
Кръгла маса за представяне и
обсъждане на национална
стратегия за регионално развитие
на Република България 20052015
Мониторинг на дейността на ОС
Мониторинг на дейността на ОС
София, Русе, Разград, Севлиево,
Пещера и Панагюрище
Обучение и консултации на общини и
Обучение и консултации на
НПО
общини и НПО за разработване
на проекти по европейските
програми
Повишаване капацитета на общинските Повишаване капацитета на
съвети
общинските съвети за укрепване
на съществуващата система за
социална защита с оглед
решаване проблемите свързани с
безработицата и бедността
Развиване на парламентарен диалог с
НПО

Речник при управление на проекти
Управление на администрацията приложни въпроси

Развиване на ефективен
парламентарен диалог с НПО по
въпросите на хората в
неравностойно положение
Речник на употребяваните
термини при управление на
проекти
Учебно помагало (наръчник)

$25 361

$2 605

$5 629

$5 120

$1 515

$465

$4 244
$3 292
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7. Програма “Гражданско общество”
Основният кръг от дейности и инициативи по програмата са насочени към
изграждане и укрепване на инфраструктурата на неправителствения сектор
и към изграждане на благоприятна и толерантна обществена среда в
България.
Ключово място сред тях заемат дейностите по проект “Стратегия за
укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България”,
финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна
Европа. Целите на проекта са насочени към укрепване на капацитета на
неправителствения сектор за осъществяване на ефективно застъпничество
на национално и регионално/местно ниво. На национално ниво, целите ще
бъдат постигнати чрез пилотиране на модели на консолидация на
неправителствени организации на тематичен принцип (изграждане на мрежи
от НПО – т.нар. “фамилии”), осъществяване на обучения по застъпничество,
повишаване на информираността относно ролята на Парламента и
пилотиране на застъпнически инициативи на национално ниво. На
регионално и местно ниво ще се проведат обучения на НПО по
застъпничество и ще бъдат финансирани застъпнически кампании.
Други компоненти на програмата, имащи
инициативите по гореописания проект са:

отношение

и

допълващи

·

Провеждане на обучения по важни за сектора въпроси – правни,
финансови, институционални и т.н., насочени към укрепване на
капацитета на НПО сектора.

·

Разработените обучителни модули ще бъдат пилотирани в семинарен
формат и след това ще бъдат интегрирани на платформа за
дистанционно
обучение,
което
ще
осигури
възможност
за
продължаващо обучение на целевите групи.

·

Инициативи, имащи отношение към имиджа и взаимоотношенията на
НПО сектора с външната среда са:
o разработването на Етичен кодекс на НПО сектора и
o Комуникационна стратегия на НПО сектора.

·

Инициативи, насочени към изграждане на благоприятна и толерантна
обществена среда са:
o демократични и етнически толерантни медии;
o етнически толерантна обществена среда;
o обществено отговорни национални радио и телевизионни
оператори (обществен характер на програмите на БНТ и БНР);
o обществено отговорни, прозрачни и отчетни политически
платформи – секторните политики.
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Програма “Гражданско общество” продължава да поддържа портала с
информация за етическите малцинства в България – www.ethnos.bg. Целта
на проекта е да подобри комуникацията между донорите и гражданските
организации, работещи по решаване на проблемите на малцинствата.
През 2005 година програмата проведе оценка/изследване, което предложи
анализ на постиженията, силните и слабите страни на малцинствените медии
и на неоползотворените и очертаващите се нови възможности за тяхното
развитие. В тази сфера бяха набелязани насоки, които да позволят
формулиране на ясни приоритети за политиките на подпомагане на
развитието в областта на малцинствените медии. Оценката разглежда и
тенденции във финансиране на малцинствените медии, медийният репертоар
на малцинствата, послания на аудиторията, SWOT анализ на повечето от
съществуващите медии на и за малцинствата и др.
В резултат на оценката бяха подкрепени следните медии: радиопредаване
Шарен Кон, радио Нова Европа; телевизионно предаване – Светът на ромите,
БНТ, вестник АКАНА и вестник Дром Дромендар.
7.1. Финансирани проекти по програми "Гражданско общество"
и "Демократични медии"
Организация / Екип / Проект

Тема

Фондация "ЦРТО Про Медиа"

Разработване и реализация на
проект за вестник на Гражданският
сектор
Организиране на дебати
Дистанционно обучение на НПО и
публична администрация
Интеграция на ромската общност в
обществено-политическия,
икономическия и социален живот
Представяне на теми, свързани с
равитието на гражданското общество

$34 900

Комуникационна стратегия НПО
сектор
Семинар " Ромската декада и
националния план за провеждането
й, цели и задачи за постигането й"
Анализ на нагласите , отразени в
български печатни и електронни
медии
Координиране съпътстващи събития
и провеждане мониторинг на пресата
Включване на ромски журналисти в
централните електронни медиии
промяна на обществените нагласи
Издаване на вестник "Акана"
Издаване на вестник "Дром
дромендар"

$21 567

Клуб "Декада"
Експертен екип
Фондация "Ейнджъл"

Фондация "Инфо Спейс"
Фондация "ЦРТО "Про Медиа"
Фондация "Фея"

Нагласите към ромското малцинство

Декада за ромското включване
Фондация "Център за радио и
телевизионно
Демократичен съюз "Рома"
ЕТ "Чинени-Васил Чапразов"

Стойност

$14 120
$50 000
$4 813

$16 063

$342

$8 758

$39 000
$20 000

$5 000
$5 000
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Фондация "Ромски свят"
Фондация "Студентско общество за
развитие на междуетническия
диалог”
Сдружение "Българска медийна
коалиция"
Фондация "Телевизионен свят"

Телевизионно предаване "Светът на
ромите"
Радио предаване "Шарен кон"
Превод на закона за радиото и
телевизията на английски език
Програма за отразяване на
етническите групи в обществото категория за радио, телевизия и
преса в рамките на ММС Албена 2005

$4 900
$4 980
$804
$10 580

Фондация "Център за независима
журналистика"

Включване на ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА
РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ в дневния
ред на медиите и обществото

$8 450

Медийно отразяване на етнически
проблеми
Дистанционна форма на обучение на
НПО
Етичен кодекс на Българските НПО
Портал "Етнос БГ"
Комуникационна стратегия
Присъединяване на България към ЕС
Подобряване на обществения образ
на НПО
Изследване и развитие на НПО
сектора
Заплащане на ток в Гетата
Български демократичен фонд
Правна и данъчна среда за НПО

Изготвяне на оценка на печатни и
електронни медии
Създаване на електронна платформа

$2 524

Консолидиране на НПО сектора и
подготовка за застъпнически
действия
Център за развитие на медиите

Работни срещи
информационна поддръжка
Допълващо финансиране
Информационна кампания
Проучване
Създаване на методология и
провеждане на изследването
Аналитично проучване
Проучвания и работни срещи
Консултации, разработване на
предложения, участие в
международни инициативи
Консултации, правни проучвания,
работни срещи
Годишна награда за разследваща
журналистика

$8 102
$278
$5 383
$11 270
$6 028
$3 055
$4 578
$1 618
$17 700
$11 447

$11 851

$4 780

7.2. Финансирани проекти за трансформация
на мрежата "Отворено общество"
Организация/Екип/Проект
Експертен екип

Клуб "Отворено
Благоевград
Клуб "Отворено
Клуб "Отворено
Клуб "Отворено
Клуб "Отворено
Клуб "Отворено
Клуб "Отворено

общество" общество"
общество"
общество"
общество"
общество"
общество"

-

Бургас
Варна
Габрово
Русе
Смолян
Стара

Тема
Стойност
Интернет-страница, информираща за
събития, свързани с реализираните от
ИОО проекти
$35 300
"Стабилизиращ грант"
$3 125
"Стабилизиращ грант"
$25 000
"Стабилизиращ грант"
$25 000
"Стабилизиращ грант"
$7 500
"Стабилизиращ грант"
$25 000
"Стабилизиращ грант"
$10 000
"Стабилизиращ грант"
$10 000
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Загора
Фондация "Програмен и аналитичен
център
Клуб "Отворено общество" - Бургас
Електронен бюлетин "Гражданско
общество"
Клубове "Отворено общество"
Център за икономическо развитие

Осъществяване на серия сравнително
правни проучвания в рамките на две
години
Мястото и ролята на НСО в България
след приемането ни в ЕС
Издаване на електронен седмичен
бюлетин на Гражданското общество в
България
Наем на клубни бази
Институционално финансиране

$32 652
$6 114
$52 653
$37 780
$27 384

Регионална програма Проблеми на жените
Център за изследвания и политики на Програма за дейност 2005
жените

$35 000

7.3. Финансирани дейности по проект “Стратегия за укрепване и
устойчивост на НПО сектор в България”
Програмни дейности

Стойност

Методология и изследване на НПО сектора
Работни групи
Конференция за обявяване на Тръста
Създаване на модели за участие в създаването на публични политики
Разработване на материали за тренинг

$5
$4
$2
$23
$11

* Финансирани от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
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8. Програма “Рома”
Целта на програма Рома е да стимулира изграждането на политически
консенсус за реализиране на Десетилетието на ромското включване.
Програмата предлага ефективни модели и добри практики за стимулиране
политическия консенсус за ромската политика.
През 2005 година програмата продължи да развива мрежата от Центрове на
ромската общност в страната чрез повишаване капацитета на 12-те центъра
в уменията им да застъпват и лобират за граждански интереси. В момента се
реализират застъпнически кампании на местно ниво в градовете София,
Дупница, Вълчедръм, Самоков, Пазарджик, Пловдив (Столипиново), Сливен,
Ямбол, Бургас, Варна. Основните сфери на гражданските инициативи на
ромската общност за осъществяване на промени в местната политика са: в
областта на десегрегация на ромските училища, достъп до целодневно
образование, достъп до здравни услуги и въвеждане фигурата на здравния
медиатор, проблеми, свързани с жилищната политика в ромските квартали.
Програма Рома съвместно със Сдружение Studii Romani и Етнографски
институт с музей при БАН подкрепи организирането и институционализирането на Библиотека и архив с книги, проучвания, изследвания на
ромска тематика Studii Romani. Съдържанието на библиотеката с архив може
да се види в интернет на адрес: www.studiiromani.org.
Програма Рома участваше в Националното откриване на Десетилетието на
ромското включване чрез организиране серия от регионални срещи в 4
региона на страната съвместно с инициативния комитет по организирането
на Националното откриване на инициативата. Целта на срещите беше в
дискусия с местната власт, областните управи, местни НПО и граждани да се
обсъдят важни въпроси свързани с интеграцията на ромите. Срещите бяха
част от национална кампания за популяризират целите на Декадата.
През 2005 година програма Рома продължава и реализацията на проекта
Модели за ефективна работа с етнически многообразни общности DIVERSITY MANAGEMENT в област Кюстендил и Пазарджик. Основната цел
на проекта е набираната информация и извършваният анализ, както и
осъществяването на практически дейности по метода на ефективното
управление на многообразието, да послужат за формулирането на цялостен
(холистичен) план за използването на ресурсите на етническото
многообразие в съответните териториални единици. Това е и основната идея
в подхода за управление на многообразието. Проектът включва три
взаимосвързани компонента - анализ, планиране и обучение.
През 2005 година стартира и изпълнението на проекта “Състоянието /
Положението на ромите”, който включва следните теми:
·

Цената на интеграция на ромите срещу цената на не-интеграция –
изследване/оценка на разходите за интеграция на ромите срещу
разходите за не-интеграция;
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·
·

Оценка на националната политика за интеграция на ромите в България
- Ромската политика – политика с големи цели, малки резултати и
неблагоприятен отзвук
Изследване на Ромското лидерство (Качествено изследване по метода
на дълбочинното интервю)

Публикации и представяне предстоят.
8.1. Финансирани проекти
Организация/ Екип/Проект

Тема

Ромска младежка организация
Сдружение "Бъдеще за Ромите"

ДА УЧИМ ЗАЕДНО!
"Инвестицията в образованието е
залог за по-добро бъдеще"

$4 981
$4 969

Сдружение "Обновление" Варна

"Европейски дом, дом за всички" застъпническа кампания
качествено образование за всички застпъническа кампания за
десегрегация и качествено
образование в град Самоков
Застъпничество пред местната власт
за назначаване на работа на
обучените роми - здравни медиатори
с цел повишаване и подобряване на
здравния статус на ромското
население в гр. Бургас
"Занималните-достъпни за всеки
нуждаещ се ученик" (Застъпническа
кампания)

$5 000

Фондация "Интеграция и развитие на Застъпничество пред местната власт
за назначаване на работа на
обучените роми - здравни медиатори
с цел повишаване и подобряване на
здравния статус на ромското
население в Ямбол.

$5 000

Фондация "Ромско бюро"-Монтана

Провеждане на застъпническа
кампания за разработване и
стартиране на Общинска програма
за развитие на ромската ощност в
община Вълчедръм

$4 875

Фондация за междуетническо
сътрудничеств “Напредък” Пазарджик

инвестицията в образованието е залог
за добро бъдеще - застъпническа
кампания

$4 469

Фондация за регионално развитие
Рома - Пловдив

Кампания за възстановяване на
транспортната връзка на кв.
Столипиново с центъра и останалите
части на гр. Пловдив

$4 516

Илко Петров Йорданов

Ethnic Diversity and Conflict
Management – обучение, Будапеща,
Унгария

Сдружение "Романи Бахт"

Съюз на социално слабите циганиНадежда

Фондация "Етнокултурен Диалог"

Стойност

$4 950

$5 000

$4 965

$312
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Красимир Ангелов Джамбазов
Мая Сашева Стелиянова
Мая Сашева Стелиянова

Национален ромски център
"Св.Георги"

Сдружение на ромските жени и деца
301
Експертен екип с
р-л Лъчезар Богданов
Ромски медиен център
Ролята на електронните медии за
интеграция на ромското малцинство,
Мария Бакалова
Собствен проект

Собствен проект

Fontainebleau - музикална лятна
академия, специализация
Радиопредаване Шарен кон
Реализиране на радиопредаване
"Шарен кон" - радио нет с автор и
водещ-ръководител на проекта Мая
Стелиянова

$465
$1 048
$5 210

Национално откриване на
Десетилетието на ромското
включване - серия от регионални
кръгли маси в градовете Стара
Загора, Кюстендил, Шумен и Монтана
Център на ромската общност - Видин

$7 327

Цената на ромското включване

$6 000

Конференция на тема "Гето и
Демокрация"
Публикация на изследване Ролята на
електронните медии за интеграция на
ромското малцинство
Модели за ефективна работа с
етнически многообразни общности в
община Пазарджик и община Дупница
- Diversity Managment
Обучение на журналисти от водещи
печатни и електронни медии за
усъвършенстване уменията им при
отразяване на проблемите на ромите
в България

$1 250

Гето и демокрация
Състоянието на ромите в България – Състоянието на ромите в България
оценка на националните политики за
интеграция на ромите

$265

$2 014
$2 845

$1 431

$1 579
$2 499
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9. Програма ”Образователни политики”
През последните няколко години Институт “Отворено общество”-София
натрупа значителна експертиза в изследванията на образованието, както и
база данни от проучвания на различни аспекти от образователната политика.
По проекта “Социално, икономическо и политическо развитие на
България: 2005-2010” беше създадена Стратегия за развитие на
българското образование.
Въпреки взетото решение за прекратяването на програма “Образователни
политики” и преформулирането й в приоритет в рамките на програма
“Управление и публични политики”, продължава реализацията на важни за
програмата стратегически проекти.
Тези проекти са свързани с ключови приоритети на програмата – създаване
на система за мониторинг на средните училища в България и апробиране на
система за външно оценяване на учениците в ІV клас по български език и
литература и математика.
В рамките на Програмата беше завършено и представено поредното
изследване на ромските училища в България, което обобщава данните за
2005. Усилията за ускоряване на образователната интеграция на ромските
деца са във фокуса и на проекта за подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане на процеса на десегрегация на ромите в гр.
Благоевград, гр. Лом и с. Гложене, който беше продължен до септември
2006. Съвместно с програма Рома и ГД “Експертни анализи” бяха проведени
поредица от анализи на училищата в две пилотни области – Монтана и
Кюстендил. Предстои обобщаване на данните и от област Пазарджик.
Анализите за пръв път включват измерване на сегрегацията на ромските
деца по училища и в рамките на отделно училище.
В сферата на висшето образование продължиха усилията на Програмата по
разработване на нов законопроект за висшето образование и неговото
приемане.
Проблемите на образованието ще останат сред приоритетите на Институт
“Отворено общество” – София през следващите години, тъй като това е една
от сферите на публичната политика, където реформите протичат с най-бавни
темпове. Това налага и продължаването на поредицата от публични
обсъждания на ключови за образованието проблеми, тъй като в обществото
все още има много консервативност и нежелание за приемане на
неизбежните промени, които трябва да настъпят през следващите години.
При довършването на останалите проекти, Програмата ще набляга предимно
върху изграждането на собствен капацитет, който би позволил нейното
продължаване на чисто пазарен принцип, чрез предоставянето на
висококачествени услуги. В последната си фаза навлиза и проект за оценка
на голяма част от досегашните образователни проекти, финансирани от
Институт “Отворено общество” с цел да бъдат откроени добрите практики и
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да бъдат обобщени уроците от многогодишния опит
инвестиране в развитието на българското образование.

на

института

в

9.1. Финансирани проекти
Организация/Екип/Проект

Тема

Група експерти по образователни
политики

Мониторинг на ефективността на
извънредната целева инвестиция от
130 млн. лева в българското
училищно образование (2005)
Анализ на държавните
образователни изисквания за
учебното съдържание и учебните
програми по предметите в културно
образователните области,
български език и литература,
чужди езици, математика,
информатика, информационни
технологии, природни науки
Съдържателна оценка на ефекта и
устойчивостта на образователните
проекти, финансирани от програма
Образователни политики на ИООСофия 2003-2005
Система за мониторинг на средните
училища в България: Разширяване
на извадката с включване на
основните училища и мониторинг
на завършващите VIII клас през
2006-2007
За разширяване на апробация на
стратегията за външно оценяване
на степента на постигане на ДОИ за
учебно съдържание по български
език и литература и математика в
края на началния етап (IV клас)

$49 000

Апробиране на система за външно
оценяване степента на постигане
на ДОИ за учебно съдържание по
български и литература и
математика в края на началния
етап (IV клас) - Варна
Изследване "Ромските училища в
България - 2005"
Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане
процеса на десегрегация на ромите
в гр. Благоевград, гр. Лом и село
Гложене
Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане
процеса на десегрегация на ромите

$7 753

Колектив с р-л Адрияна Дамянова

Екип с р-л Майя Димитрова Грекова

Колектив с р-л Сашко Арабаджиев

Българско дружество за измерване

Екип с ръководител Кирил Банков

Екип с ръководител Димитър Денков
Фондация "Програма Стъпка по
стъпка"

Българска асоциация по четене

Стойност

$24 690

$15 220

$23 640

$17 802

$9 946
$24 946

$13 737

31

Фондация “Институт Отворено общество” - София
Годишен отчет 2005 година
Балканска фондация за
междукултурно образование и
разбирателство "Дайвърсити”
Фондация "Дом на науките за човека
и обществото
Дом за отглеждане и възпитание на
деца,
ПГХТБ "Проф. Д. Баларев"
Училищно настоятелство СОУ
“Христо Смирненски” – Стара Загора

Фондация "Ромско бюро"-Монтана

Академична лига за Югоизточна
Европа
Анастасия Ничева Петрова
Колектив от СУ с р-л Анета
Карагеоргева
ОУ "Неофит Рилски" с.Маломир

ОУ "Райна Княгиня" Пловдив

Прогимназия "Христо Ботев"
с.Търнава
Работен екип към катедра
"Класическа филoлогии”
Сдружение"Център за изследване и
анализи"
Софийски университет "Св. Кл.
Охридски"
Трето ОУ "Д-р Петър Берон" Монтана

УН при ОУ "Драган Манчов" Пловдив
Училищно настоятелство "Димитър
Талев" при СОУ “Димитър Талев” Добрич

Студенти роми в България изследователи на своята история,
култура и език
"Изработване модел за обучение
на Докторантско училище"
Занаяти - обучение на ученици от
социален дом с.Доганово в
тъкачество и шивачество
Заедно пред компютъра
Адаптивни интерактивни методи за
повишаване на качеството на
образователното равнище на
ученици от ромски етнически
произход. Нови практики за
включване на родителската
общност в процеса на интеграция
за компенсиране на дефицита на
социалната им реализация
Асоциация на училищните
настоятелства за по-добро
образование в община Вълчедръм
Балкански учебни планове и
образователна публичност
Филологически факултет :
Балканско езикознание
Разработване на нов
университетски курс "Естетика на
познанието"
Образованието - споделени
отговорности и ангажименти в
полза на подрастващите
Изграждане на обща култура за
управление на качеството на
образование
Едно училище за всички
Развитие и усъвършенстване на
Магистърската програма по антична
култура и литература към ФКНФ
при СУ
Първи национален конкурс за
млади таланти с научна изложба
Изкуства и съвременност: ХХ-ХХI
век
Квалификацията на
педагогическите кадри на
училищно равнище - предпоставка
за ефективност, мобилност и
модернизация на българското
образование
Мирни класни стаи
Родители и деца срещу агресията

$7 716

$15 060
$2 500

$1 935
$1 842

$6 500

$370
$67
$165
$1 500

$1 980

$2 492
$532

$2 488
$6 472
$2 491

$2 456
$2 489

32

Фондация “Институт Отворено общество” - София
Годишен отчет 2005 година
Училищно настоятелство "Развитие
2002"
Училищно настоятелство при НУ
"Св.Климен
Фондация "Балкански колежи"

Фондация "Ценности"

Успяваме днес, за да ни има утре

$1 615

Дневен образователен център
"Заедно днес и утре"
Програма за ефективна
квалификация по училищен
мениджмънт на училищните
директори в страната
Четвърти национален исторически
конкурс "Превратностите на ХХ век
и родовата памет"
Дебати по проблеми относно
развитието на българското средно
образование
Издаване на "Книга за
образованието"
Апробиране на системен курс за
обучение и квалификация за
преподаване предмети на чужди
езици
Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане на
процеса на десегрегация на ромите

$2 101
$2 196

$528

$13 032
$3 414
$5 318

$9 536

Международни програми
Фондация "Програма Стъпка по
стъпка"

Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане
процеса на десегрегация на ромите

$36 000

Едногодишно обучение на студенти в САЩ/Undergraduate Exchange Program
Вера Веселинова Петканчин
Диан Тeодоров Демерджиев
Кристина Юрина Джаджарова
Магделена Живкова Илиева
Мария Александрова Маринова
Петър Николов Ценкуловски
Янина Стоянова Полкова

Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ

за

$231

за

$331

за

$331

за

$331

за

$331

за

$321

за

$331

Магистърски програми и специализации във Великобритания/OSI/FCO
Chevening Scholarship Programs
Мария Димитрова СтойчеваПанталеева

Съвременни теории на значението
Пол Грайс, University of Oxford

$381
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Албена Димитрова Куюмджиева

Добри антикорупционни практики.
Концептуална рамка, University of
Oxford
Антония Стойкова Чиликова
Магистърска програма
"Биоразнообразие, консервация и
управление", University of Oxford
Благовест Златанов Величков
Романтическият фрагмент и писмо,
University of Oxford
Бойка Данаилова Дочева
Магистърска програма по
индустриални отношения и
управление на човешки ресурси,
University of Warwick
Борис Боянов Киров
Магистърска програма по
биоинженерство, University of
Warwick
Василена Георгиева Коларова
Магистърска програма по
международна политическа
икономия, University of Manchester
Галина Илиева Налбантова
Mагистърска програма по
централно и източевропейски
науки, UCL-SSEES
Десислава Стойчева Десподова
Проблеми на семейството и тяхното
законодателно уреждане в Англия,
University of Oxford
Зорница Иванова Владова
Магистърска програма по
политическа икономия на Русия и
Източна Европа, UCL-SSEES
Илиана Емилова Цанкова
Магистърска програма
"Изследвания и политики по
проблемите на жените", University
of Oxford
Ирена Иванова Алексиева
Магистърска програма по
международна полическа икономия,
University of Warwick
Искра Цветанова Джанабетска
Стаж в Парламента на
Великобритания по програма
Hansard Scholars
Йона Георгиева Маринова
Стаж в Парламента на
Великобритания по програма
Hansard Scholars
Корнелия Ефтимова Илиева
Учене през целия животинституционализация и
регулативни механизми, University
of Oxford
Любима Димитрова Деспотова-Толева Палиативна медицина, University of
Oxford
Марта Здравкова Сугарева-Грива
Семейството в Източна Европа,
University of Oxford
Надежда Кирилова Стоянова
Участие в среща за ориентация за
обучение в чужбина
Надежда Найденова Христова
Средновековният брачен модел,
University of Cambridge
Невена Йорданова Нанчева
Магистърска програма "Политика,
сигурност и интеграция", UCLSSEES

$500

$754

$527
$681

$685

$701

$621

$487

$619

$671

$685

$371

$383

$667

$427
$29
$543
$521
$620
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Неда Мочурова-Декова

Николай Иванов Казаков

Изследователска работа в
Оксфордския Природонаучен музей
в областта на музейното дело
Логистика, University of Cambridge
Дебати по проблеми относно
развитието на българското средно
образование
Издаване на "Книга за
образованието"
Апробиране на системен курс за
обучение и квалификация за
преподаване предмети на чужди
езици

$450

$497
$13 032

$3 414
$5 318

Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане на
процеса на десегрегация на ромите

$9 536

Подобряване достъпа до качествено
образование и подпомагане процеса
на десегрегация на ромите

$36 000

Международни програми
Фондация "Програма Стъпка по
стъпка"

Едногодишно обучение на студенти в САЩ/Undergraduate Exchange Program
Вера Веселинова Петканчин
Диан Тeодоров Демерджиев
Кристина Юрина Джаджарова
Магделена Живкова Илиева
Мария Александрова Маринова
Петър Николов Ценкуловски
Янина Стоянова Полкова

Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ
Среща-ориентация
обучение в САЩ

за

$231

за

$331

за

$331

за

$331

за

$331

за

$321

за

$331

Магистърски програми и специализации във
Великобритания/OSI/FCO Chevening Scholarship Programs
Мария Димитрова СтойчеваПанталеева
Албена Димитрова Куюмджиева

Антония Стойкова Чиликова

Съвременни теории на значението
Пол Грайс, University of Oxford
Добри антикорупционни практики.
Концептуална рамка, University of
Oxford
Магистърска програма
"Биоразнообразие, консервация и
управление", University of Oxford

$381
$500

$754
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Благовест Златанов Величков
Бойка Данаилова Дочева

Борис Боянов Киров

Василена Георгиева Коларова

Галина Илиева Налбантова

Десислава Стойчева Десподова

Зорница Иванова Владова

Илиана Емилова Цанкова

Ирена Иванова Алексиева

Искра Цветанова Джанабетска

Романтическият фрагмент и писмо,
University of Oxford
Магистърска програма по
индустриални отношения и
управление на човешки ресурси,
University of Warwick

$527

Магистърска програма по
биоинженерство, University of
Warwick
Магистърска програма по
международна политическа
икономия, University of Manchester
Mагистърска програма по централно
и източевропейски науки, UCLSSEES
Проблеми на семейството и тяхното
законодателно уреждане в Англия,
University of Oxford
Магистърска програма по
политическа икономия на Русия и
Източна Европа, UCL-SSEES
Магистърска програма "Изследвания
и политики по проблемите на
жените", University of Oxford

$685

Магистърска програма по
международна полическа икономия,
University of Warwick
Стаж в Парламента на
Великобритания по програма
Hansard Scholars

$685

$681

$701

$621

$487

$619

$671

$371
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10. Програма “Обществено здравеопазване”
Програма “Обществено здравеопазване” има за цел да насърчава развитието
и осъществяването на политики в областта на общественото здраве,
основани на доказателства и включващи гражданите и пациентите в дебата
по формулирането им и в процеса на вземане на решения.
2005 е последната година, в която “Обществено здравеопазване” действа
като самостоятелна програма и се ориентира към приключване на
дейностите, които традиционно е подкрепяла. Програмата ще продължи да
реализира собствени проекти, насочени към поддържане и осигуряване на
устойчивост и последователност на политиките в здравеопазването.
През 2005 програмата продължи да работи за активното включване и
интеграцията на хората с интелектуални затруднения в обществения живот.
В края на годината започна двугодишен проект “Интеграция на деца с
увреждания в общообразователната система”. Проектът е насочен към
осигуряване на реална социална интеграция на деца с интелектуални
затруднения чрез предоставяне на образователни услуги в общността и има
за цел да оцени ефективността на интегрираното обучение на деца и
младежи със специфични образователни потребности. В рамките на проекта
се разработват и тестват методика за оценка ефективността и качеството на
предоставяните
образователни
услуги
за
деца
със
специфични
образователни нужди, инструментариум за мониторинг и супервизия на
процеса на интегрирано обучение, както и практически работещи
инструменти за оценяване на децата.
Съвместно с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и
Български център за нестопанско право програмата започна проект
“Обучения за делегиране на социални услуги на НПО”. Семинарите са
насочени към представители на общинските социални дирекции, общински
съветници, представители на регионалните клонове на Агенцията за
социално подпомагане, местни социални НПО.
През 2005 в рамките на споразумение за сътрудничество с Министерство на
здравеопазването, програмата участва активно в разработването на Здравна
стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически
малцинства и План за действие 2005-2007 за нейното осъществяване, приета
от Министерски съвет през м. септември 2005.
През 2005 програмата стартира проект “Анализ на протичането и
осъществяването на здравната реформа в България”. Изследването се
фокусира върху необходимостта и развитието на процеса на реформи на
здравната система в България, анализира резултатите и проблемните
области и предлага възможности за бъдещо развитие.
Представянето и публикуването на окончателния доклад предстоят.
Съвместно с фондация “Инициатива за здраве”, сдружение “Доза обич”,
фондация “Панацея” и Клуб “Отворено общество” – Велико Търново
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програмата
осъществи
изследване
относно
влиянието
на
наркозаконодателството върху живота на инжекционните потребители на хероин
като най-рисковата група и като носител на най-тежките последици от
употребата на наркотици. Изследването “Хероиновите потребители една
година след отпадането на “личната доза” е достъпно на адрес www.osf.bg
10.1. Финансирани проекти
Организация/Екип/Проект

Тема

Българска асоциация за лица с
Оценка на прилагане на политиката
интелектуа
за психично здраве:
Фондация "Международен институт по Разработване на изследвания и
здрав
анализи по ключови проблеми на
общественото здраве - здравна
реформа, лекарствена политика
управление на здравната система и
др.
Здравна стратегия за етническите
Здравна стратегия за етническите
малцинс
малцинства в неравностойно
положение 2005-20015
Здравна реформа
Дебати
Клуб "Отворено общество" Ст.Загора Участие на български лекари в
Залцбургски здравни семинари

Стойност
$25 000
$40 000

$2 652
$12 334
$15 380

Палеативни грижи
Българска асоциация по палиативни
грижи
Превод на програма
Пенка Йорданова Колчакова
Медицински колеж - Пловдив
Теодора Илиева Станчева
Българска асоциация по палиативни
грижи

Ресурсен и обучителен център по
палиативни грижи
Превод на програма за обучение по
палиативни грижи на университета
Уисконсин
Palliative Care Ediucation In The World:
Are There Any Effective Strategies?
8-ми октомври 2005 - световен ден на
хосписите и палиативните грижи
Световен конгрес по палиативни
грижи - 9-ти конгрес на Европейската
Асоциация по Палиативни грижи
Конференция по палиативни грижи

$10 000
$733
$2 205
$1 000
$149
$8 520

Защита на хора с психични заболявания и интелектуални затруднения
Експертен екип с р-л Соня
Владимирова
Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения

Любка Ненчева Александрова
Наталия Маринова Рангелова

Интеграция на деца с интелектуални
затруднения в общообразователната
система
Повишаване капацитета на НПО,
работещи с лица с интелектуални
затруднения за предоставяне на
социални услуги, застъпничество и
работа в мрежа
Интегрирана заетост за лица с
интелектуални затруднения
Интегрирана заетост за лица с

$19 420
$11 380

$482
$482
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Стела Любомирова Савова
Ценка Владимирова Сергиева

интелектуални затруднения
Интегрирана заетост за лица с
интелектуални затруднения
Интегрирана заетост за лица с
интелектуални затруднения

$473
$460

Намаляване вредите от употребата на наркотици
Сдружение "Жажда за живот"
Фондация "Надежда 01"
Екип с р-л Силвия Димитрова

Бояна Димитрова Стаменова
Елена Ефтимова Янкова
Зорница Ангелова Стоичкова
Милена Иванова Найденова
Милена Иванова Найденова
Милена Иванова Найденова
Румен Недялков Донски
Стефан Радославов Стефанов

Младите хора заедно - аутрич
програма сред проституиращи
"Да победим невежеството"
Сравнително-правен анализ по
отношение дефинирането на
еднократна доза и наказателната
отговорност/възможности за
лечението на зависимите от
наркотични вещества в ЕС
Намаляване на щетите в ромската
общност
Намаляване на щетите в ромската
общност
Намаляване на щетите в ромската
общност
Участие в семинар
Участие в семинар
Участие в семинар
Участие в семинар
Намаляване на щетите в ромската
общност

$10 000
$12 917
$4 510

$474
$474
$474
$410
$677
$492
$462
$59

Организиране и участие в семинари
Медицински университет, Варна
"Проф.д-р Параскев Стоянов”
Боян Венциславов Захариев
Даниела Иванова Йорданова-Дикова
Елена Цветанова Кабакчиева
Емилия Райчева
Ивайло Людмилов Търнев
Милена Иванова Илиева
Милена Иванова Найденова
Николай Радев Йорданов
Омуртаг Денисов Мутафов
Румен Недялков Донски
Татяна Борисова Арсова

Организиране на семинар "Ролята на
училищата по ОЗ в разработване на
политика насочена към превенция на
зависимости"
Roma Health Meeting
Жените и ХИВ/СПИН
Roma Health Meeting
Pallative care in Cancer
Roma Health Meeting
Roma Health Meeting
Участие в международна
конференция - Варна
Pallative care in Cancer
Paliative Care in Cancer
Участие в международна
конференция - Варна
Жените и ХИВ/СПИН

$32 761

$274
$299
$334
$61
$334
$334
$25
$399
$398
$25
$299
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11. Международна програма "Изток-Изток"
Програма “Изток-Изток” е международна регионална програма, която
подкрепя трансгранично партньорство и сътрудничество. Тя е механизъм за
създаване на мрежи от организации, работещи в дадена област. Чрез
финансирането на проекти програмата предоставя възможност за обмяна на
опит в разрешаването на значими социални проблеми и по теми, свързани с
развитието на региона. Програмата е мрежов механизъм, осигуряващ
възможности на лица и организации за трансграничен диалог, който
определя успешните политики при формулирането и решаването на ключови
обществени въпроси и проблеми.
Програмата насърчава създаването на условия за отворено общество чрез
възможността лица и организации да осъществят трансграничен обмен на
опит в областта на социалната практика.
Инициативите в рамките на програмата допринасят за формулирането на
практически мнения и препоръки подпомагащи взимането на конкретни
управленски решения.
11.1. Финансирани проекти
Организиране на семинари
Фондация "Информационен център
на НАТО"

Тема
Проблемът Косово и Евроатлантическото бъдеще на Балканите

Фондация "С.Е.Г.А."

Общностно развитие на
маргинализирани групи
Фондация "Устойчив свят"
Семинар за обучение и практически
опит по здравна политика и околна
среда
Център за изследвания и политики на консултиране на проекти
жените

Стойност
$10 500
$5 978
$11 154
$4 500

Участие в семинари
Александър Костадинов Шарков
Андрей Михайлов Паунов
Асен Наков Владимиров
Аспарух Аспарухов Панов

Валентин Симеонов Благоев
Валентина Ивановна Славчева
Валентина Николаева Стоева

"Национални младежки политикиуспех или провал в Югоизточна
Европа"
Документален семинар – лектор
Разработка и представяне на проект
за документален филм
Международният опит в
евроинтеграцията и политиката на
Армения
Регионална среща "Младите хора
заедно в борбата с ХИВ/СПИН"
Научна комуникация в открит
интернет-достъп
Пето международно състезание по
бежанско право

$361
$457
$163
$857

$774
$596
$152

40

Фондация “Институт Отворено общество” - София
Годишен отчет 2005 година
Ванина Свиленова Цонева

Ваня Стоянова Манолова

Виктор Владимиров Серафимов
Галин Бородинов Ганев
Галина Николова Николова
Дамаскин Стоянов Дуков
Даниела Николова Димитрова

Дарина Анастасова Боцова
Даринка Иванова Станчева
Десислава Юлий Милушева

Димитър Цветков Иванов

Екатерина Димитрова Кючукова
Емил Иванов Методиев

Емилия Йонкова Чаушова
Емилия Кирилова Лехова

Здравка Найденова Иванова
Зоя Иванова Славова
Ива Дойчева Шанкова
Иван Георгиев Манолов

Иван Руменов Панайотов
Илин Желев Станев
Илко Петров Йорданов
Илко Петров Йорданов
Ирина Димчева Стойнова
Йоана Николаева Костадинова

Предизвикателства и възможности
пред младежта в подкрепа на
сигурността в Черноморски регион
Обучение за устойчивост изграждане бъдеще за земеделска
Европа
Международен младежки "Училище
за демокрация"
Журналистическа визита с учебна цел
"Игри срещу насилието"
Нова хомофобска тенденция в
Източна Европа
Международна конференция
"Национални младежки политикиуспех или провал в Югоизточна
Европа"
Регионална среща "Младите хора
заедно в борбата с ХИВ/СПИН"
Ролята на НПО в променяща се
Европа
Работна среща по проблемите на
свободния достъп до ел.съдържание с
цел подобряване на научните
комуникации
Предизвикателства и възможности
пред младежта в подкрепа на
сигурността в Черноморски регион
Журналистическа визита с учебна цел

$834

Най-добрите практики в областта на
общностното развитие от страните в
Централна и Източна Европа
Играчки за рехабилитация на деца
Работна среща по проблемите на
свободния достъп до ел.съдържание с
цел подобряване на научните
комуникации
Европейското обучение в средните
училища в Украйна
Бащи и родителски отпуск
Журналистическа визита с учебна цел
Обучение за устойчивост изграждане бъдеще за земеделска
Европа
Работен семинар
Журналистическа визита с учебна цел
Предварителни избори – българският
опит
Предварителни избори в България и
Азербайджан
Регионална среща "Младите хора
заедно в борбата с ХИВ/СПИН"
Пето международно състезание по
бежанско право

$1 068

$607

$597
$493
$170
$703
$361

$774
$412
$595

$809

$505

$761
$595

$717
$712
$476
$50

$608
$493
$683
$1 475
$774
$151
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Йорданка Ангелова Гаврилова
Катя Георгиева Касабова
Клара Георгиева Докова
Красимира Венелинова Василева
Красимира Милчева Каменова

Красимира Петрова Байчева
Кремена Николаева Чобанова
Лена Йорданска Карналова

Лилия Василева Брезина
Лучия Егалинова Илиева
Любомир Перов Банчев
Магданела Златкова Делинешева

Мара Георгиева Стоянова
Мариан Димитров Гоцев
Мария Василева Димитрова
Мария Найденова Донкова
Мария Петрова Пашова
Мария Тодорова Йорданова
Мария Тодорова Йорданова
Мила Иванова Кисьова
Милка Стефанова Хаджикотева
Мирослав Антонов Томов
Мирослав Йорданов Мавров
Михаела Николаева Здравкова

Моника Неделчева Писанкънева
Надежда Миланова Петрова

Възрастните и разширението на
Европейския съюз
Журналистическа визита с учебна цел

$690

Проект "Sharing For Action"
Европейското обучение в средните
училища в Украйна
Международна конференция
"Национални младежки политикиуспех или провал в Югоизточна
Европа"
Пето международно състезание по
бежанско право
Международен младежки "Училище
за демокрация"
Конференция посветена на 10годишнината на програма ГБГС в
Литва "Успешни модели за менторинг
на програмата"
"Игри срещу насилието"
Ролята на НПО в променяща се
Европа
Възрастните и разширението на
Европейския съюз
Насърчаване участието на жените в
обществения и политически живот и
Парламентарните избори - опитът на
страните от Източна Европа
Журналистическа визита с учебна цел

$162
$759

Ролята на НПО в променяща се
Европа
Родителски отпуск
Работен семинар
Пето международно състезание по
бежанско право
Предварителни избори - българският
опит
Предварителните избори в България
и Азербайджан
Журналистическа визита с учебна цел
Ролята на НПО в променяща се
Европа
Международен младежки "Училище
за демокрация"
Международен младежки "Училище
за демокрация"
Международна конференция
"Национални младежки политикиуспех или провал в Югоизточна
Европа"
Сътрудничество между Обществените
фондации и публичния сектор
Ролята на НПО в променяща се
Европа

$515

$361

$152
$597
$541

$172
$1 072
$690
$1 085

$487
$348
$719
$608
$152
$683
$1 081
$418
$376
$597
$597
$361

$695
$357
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Наделина Тонева Анева

Журналистическа визита с учебна цел

$493

Надя Павлова Павлова

Международен младежки "Училище
за демокрация"
Развитие и модели на миграционните
процеси в Централна и Източна
Европа
Научните комуникации в открит
Интернет
Ролята на НПО в променяща се
Европа
Сътрудничество между Обществените
фондации и публичния сектор
Проектозакон за биобезопасност Обществено участие
Проектозакон за биобезопасностВключване на обществеността
Модели на органични стопанства в
южната част на Румъния, кръгла маса
и обмяна на опит
Журналистическа визита с учебна цел

$597

Ролята на НПО в променяща се
Европа
Журналистическа визита с учебна цел
Европеизация и демократизация на
обучението - 29-ти международен
колоквиум на Европейски форум за
свобода в образованието
Журналистическа визита с учебна цел

$348

Неда Панайотова Денева

Никола Рачев Казански
Огнян Василев Василев
Пламен Василев Бързашки
Росен Димитров Василев
Светла Микова Николова-Гинева
Светла Микова Николова-Гинева

Светла Петкова Семерджиева
Светлана Георгиева Желева
Светлана Пенева Тодорова
Соня Стефанова Капралова

Стоян Стратиев Стоянов
Сюзан Мустафа Чакър
Татяна Димитрова Георгиева
Христина Тодорова Йорданова

Мултикултурното образование в
Централна и Източна Азия
Журналистическа визита с учебна цел
Ролята на НПО в променяща се
Европа

$358

$596
$412
$695
$650
$668
$69

$473

$477
$801

$510
$487
$480
$724
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12. Project Design Unit (PDU)
Project Design Unit (PDU) е специализирано звено в структурата на Институт
“Отворено общество” - София с основни функции:
·

·

Разработване на предложения за проекти (grant schemes & service
contracts) за различни източници на публично финансиране - по реда
на ЗОП, програма PHARE, CARDS, TACIS, други програми на ЕС,
държавни и международни организации;
Управление на проекти/отделни процеси в рамките на изпълнението на
одобрени предложения.

Предложенията за проекти, които PDU разработва, са свързани с
приоритетите на Института “Отворено общество”- София и тематичния обхват
на отделните програми.
През 2005 година PDU разработи следните одобрени проектни предложения:
·

·

Договор за услуга - Техническата помощ по програма ФАР
Трансгранично сътрудничество България – Турция, Съвместен фонд за
малки проекти 2003 (Joint Small Projects Fund Bulgaria - Turkey
2003/005-632.02- Technical Assistance);
Проект The Next Mile of the European Civil Society Infrastructure
(Boosting the potential of Bulgarian and Romanian Civil Society
Organization to improve the Social Environment, Grant Contract:
2005/108-049), финансиран от Европейската комисия в рамките на
Networking Programme – Civil Society Component – Romania and
Bulgaria, Budget line 22.02.01.

Този двугодишен проект е фокусиран върху неправителствените организации
(НПО) от България и Румъния, работещи в социалната сфера и предвижда
дейности за увеличаване на капацитета им и подобряване на качеството и
обхвата на предоставените от тях социални услуги. Особен акцент е
поставен върху участието на български и румънски НПО в европейски
мрежи.
Проектът се управлява пряко от PDU.
Значим резултат от работата на PDU през 2005 година e установяването на
сътрудничество с европейски консултантски фирми, с които се формират
консорциуми за участие в търгове по програмите на ЕС.
Екипът на PDU съдейства на всички структури на Институт “Отворено
общество” при планиране, изследвания и анализи, осигуряване на
информация, организиране и провеждане на обучения и консултации.
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