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ПАРТНЬОРСТВА

МИСИЯ
Клуб “Отворено общество” е юридическо

Клуб “Отворено общество” - Стара Загора
работи в партньорство с:

лице с не ст опанска цел - с дру же ние з а
извършване на обществено-полезна дейност.
Клубът работи за утвърждаване на демократич-

· Фондация “Отворено общество” -

ните практики в местното самоуправление и
гражданското образование, за хуманизиране на

София

· Ресурсен център на НПО - София
· Център за икономическо развитие София

социалната и околната среда, за разгръщането на духовния и научен потенциал и съхранението на културната идентичност на града.

· Център за развитие на медиите ЦЕННОСТИ

София

· Фондация “ЖАР”

Клубът се стреми и успешно вгражда демок-

· Фондация “Помощ за благотворителността в България”

· Фонда ция за ре фо рма в ме с тнот о
самоуправление

ратичните ценности на отвореното общество
в новата обществена конструкция от взаимодействия и връзки между институциите и гражданските общности.

· Център за либерални стратегии София

ВИЗИЯ

· Фондация “Миньо Балкански”
· СЕГА - Старт за ефективни граждански

Клуб “Отворено общество” - Стара Загора
ще продължава да работи и да се развива

алтернативи

· Ресурсен център на НСО - Бургас
· Център за независим живот - София
· Благотворителен фонд
“Райна Кабаиванска”

· Национална мрежа
за равни възможности

като регионален неправителствен център лаборатория за граждански инициативи:

ð за стимулиране и подпомагане на гражданската активност, за изготвяне на собствени и партньорски проекти;

ð за иновации, за консултативна помощ
и подпомагане на други НПО, инициатор и популяризатор на нови дарителски политики;

ð информационен център с база данни
за възможности за образование и условия за
кандидатстване в конкурси и програми на донорски организации.

ДЕВИЗ

“Граждански инициативи има само
там, където има граждани!”

12

1

ЦЕЛИ

жители на Елхово завършиха курс по компютърна грамотност и работа с интернет. Община Ел-

ð Да работи като свободен форум на
гражданството, да създава условия за обмен
на идеи и опит при решаване на проблемите на
града и търсе нето на пътища за т яхно то
решаване;
ð Да по дпо ма г а ико но мичес кот о и
социално развитие на Стара Загора; да съдейства за разгръщане на духовния потенциал, за
опазване на културната идентичност и за
повишаване на общото благосъстояние на града;

ð Да затвърди позициите си на прецизен
коректив и толерантен партньор на институциите
от местните и държавни власти, гражданските
организации и други общности от неправител-

хово, Бюро по труда – Елхово, ТГ “Княз Симеон Търновски” - Стара Загора, Международна
фондация “Миньо Балкански” са добри партньори на клуба в проекта, получил положителен обществен отзвук. Клубът излезе от очертанията
на региона и реализира първия си проект извън областта. Неговото осъществяване помогна за намаляване на изолацията и маргинализацията на безработните млади хора от Елхово. 28 младежи придобиха нова, модерна квалификация и това разшири възможностите им
за реализация при трудните икономически условия в региона.

ствения сектор.

ð Да оптимизира по-нататъшното развитие на клуба чрез усвояване на професионални стандарти на работа. Да актуализира
и приведе клубната стратегия в съответствие с
променящата се действителност, качествено да
повиши нивото на програмната политика на
клуба за постигане на финансова независимост
и стабилност;
ð Да разработи система за повишаване на
квалификацията на действащия членски и
административен състав, за усвояване на нови
ресурси, за привличане на консултанти, лобисти
и попълване на доброволческия корпус;

Хуманитарна акция на Клуб “Отворено общество”
съвместно с БЧК - Стара Загора, завършила с живо
радиопредаване предаване от залата на клуба

ð Да разгръща своята дейност на широка
партньорска основа чрез включване в национални мрежи, участие в коалиции и групи
от сродни организации в региона и страната и
кат о ра зширява с хемат а с между наро дни
контакти.

ð Да въвежда нови форми за набиране на
средства от общността и донори, да организира
и провежда благотворителни кампании и акции;

ð Да разработва и прилага в своята дейност успешни практики и съвременни модели на
благотворителност;
ð Да популяризира ценностната скала на

Регина Инджева по време на семенар на тема “За
равни шансове на половете”, проведен в залата на
Клуб “Отворено общество” - Стара Загора

нова дарителска култура и философия на спомоществователството у нас.
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“КООРДИНАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ РАЙОНА ЗА РАСТЕЖ:
Проектът бе насочен към подпомагане на общините в подготовката и прилагането на регионални планове за социално и икономическо развитие с акцент върху институционалната рамка
и разпределение на отговорности под общото
наименование “Местните власти и регионалната политика”. Основната идея на проекта бе да
се намерят пътища за “отваряне” на местната
политика за междуобщинска интеграция. Участниците в него - представители на общинските
администрации на Стара Загора, Казанлък,
Мъглиж, Чирпан, Раднево, Гълъбово и Гурково,
бяха запознати с целите и приоритетите на областния план и с възможностите за финансовото осигуряване на проекти, включени в общинските стратегии. Дейностите по проекта имаха
положителен обществен отзвук. Клубът излезе
от очертанията на Стара Загора и реализира
първия си регионален проект. В резултат бе постигнато повишаване на теоретичната подготовка на представителите на местните власти, координиране усилията на общинските администрации, интегриране на малките териториални
общности при решаване на по-сложни регионални проблеми с надобщинско значение.
“ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОСПОСОБНОСТТА
И НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА И МАРГИНАЛИЗАЦИЯТА НА УЯЗВИМИТЕ МЛАДИ
ХОРА В ОБЩИНА ЕЛХОВО”
Проектът цели подпомагане на група млади
безработни хора от община Елхово, увеличаване на възможностите за намиране на работа
и намаляване на тяхната изолация и маргинализация. Двадесет и осем трайно безработни

Програмна дейност: Клуб “Отворено общество” инициира и оперативно реализира
собствени и съвместно с други сдружения проекти, насочени към развитието на гражданското общество и към положителна социална промяна в града. Стратегическите направления, в
които клубът ще разгръща дейността си, са
правна реформа, реформа в местното самоуправление и социална дейност.
Клубна дейност: Цялостната дейност на
клуба съчетава философията на отвореното
общество с местните потребности и интереси - това са инициативи, свързани с гражданската ангажираност и местните демократични
институции.
Информационна дейност: Информационният център осведомява обществеността за
дейността на фондацията, мрежата от клубове и учредените от фондацията организации,
както и за техните възможности и процедури
за подкрепа на лица и организации. Центърът
предлага информация и консултации в областта на образованието, нестопанските организации и международните програми.

УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Общо събрание
висш орган на управление

Управителен съвет
с председател

Главен секретар

Административен
персонал
Момент от обучението

10

3

Контролен съвет

КАЗАНЛЪК, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА”

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

“ОТ ЧОВЕШКА ГЛЕДНА ТОЧКА”
Проектът осигури за хората в безпомощно
състояние индивидуализирана и допълваща
административните услуги помощ при подмяната на документите им за самоличност.
“КОГАТО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО
ЗАСТАНЕ ОЩЕ ЕДНО”

Йордан Радичков, почетен член и основател на
клуба - при откриването му на 26 януари 1996 г.

ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЕКИП

Проектът имаше за цел осигуряването на
храна, битово обслужване и условия за социализация на 53 бедни, болни, самотни и трудноподвижни възрастни хора. Проектът се опираше на два основни стълба: доброволни дарения и доброволчески труд.

Клуб
“Отворено общество”

съвет

Административен
персонал

Лобисти

тъ рси застъп ниче ство,
и згр ажд а ими дж

Управителен

поддържа материално-техническата
база

води отчетност, архив и документация

изпълнява проекти

разработва проекти

привлича дарения и доброволци

www. Достъпът_свободен

връзки с обществеността

допитва се, тъ рси консултанти, привлича съмишленици

търси информация, донори и
възможности за участия в конкурси

предоставя информация, възможности
за обучение и НСО консултации

Обществени съветници

Общо събрание

Идеята на проекта беше млади хора с ограничена трудоспособност да бъдат обучени за
работа с компютър и интернет. Това не само ги

изведе от социалната им изолация. Придобитите знания и умения формираха у тях нова
култура. Помогнаха им да извървят една своя
крачка към свободното предприемачество и по
най-достоен начин да излязат на пазара на услугите.
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ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО
Ще гласувам,
за да не решава
друг вместо мен

“ДОВЕРИЕ = ПРОЗРАЧНОСТ + КОНТАКТ +
ГРИЖА” (ПЪТЕВОДИТЕЛ В ДИАЛОГА
МЕЖДУ ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНИ)
Пре двиде нит е в
проекта дейности са
насочени към постиг а не на по -г о ляма

стимулиране на вътрешната мотивация
на гражданите.

прозрачност и публичност в дейността
на полицията, към активизиране на граж-

“МОСТОВЕ”
В резултат на проекта беше
издаден Каталог за организационната структура и дейността на

данската инициатива
за противодействие
на престъпността и
насърчаване мотива-

общината.

“АДАПТАЦИЯ НА АНТИЧНИЯ ФОРУМ”
Проектът постигна адаптиране на древните останки на античния паметник в социокултурното и архитектурното пространство на
съвременна Стара Загора.
ДА БЪДЕМ СИЛНИ БЕЗ НАСИЛИЕ

цията на гражданите да изразяват своите мнения и предложения и да бъдат обществен коректив на дейността на полицията. Проектът
има за цел да популяризира модела за работа
на полицията в близост до обществото и да
развива у децата и пълнолетните граждани
умения и нагласи за безопасно поведение.
Очакваното като резултат укрепване на дове-

Беше разработена
и осъществена програма за ранна превенция и ефективно про-

рието между полиция и граждани се постига
чрез разнообразни дейности, обединени в три
модула: “Прозрачност”, “Контакт” и “Грижа”.
Партньори на клуба са РДВР, медии, НПО.

тиводействие на проявите на насилие сред
младите хора и за усвояване на алтерна-

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ПИЛОТЕН ПРОБАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА”

тивни поведенчески
подходи. Прое ктът
беше на с о че н към
формиране и усъвършенстване на уменията на
родители, учители и ученици за противодействие на насилието, фокусиране на вниманието
на НСО и медиите към проблема, създаване на
възможности за неагресивно себеутвърждаване чрез изкуството, изготвяне на образ о в а т е лн и
филми и методически пособия.
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Основна цел на проекта е успешната ресоциализация и ефективно вграждане в обществото на условно предсрочно освободените и
изтърпели наказание лица и трайното намаляване на рисковете от рецидиви. Успоредно с
изграждането на Пилотен пробационен център,
основна задача на екипа е разгръщането на
широка разяснителна кампания за положителна промяна на нагласите и стимулиране на обществената подкрепа за въвеждане на пробацията като наказание без лишаване от свобода. В рамките на проекта се провежда 6-месечен обучителен модул за подготовка на пробационни служители и специалисти. Затвора в
Стара Загора и РДВР са основните партньори
на клуба при реализирането на този проект.
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“МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА МЕЖДУ

* МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, * ГРАЖДАНИТЕ И
* ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В

“CONNECTIONS” (ВРЪЗКИ)
Проектът имаше за цел създаване на ефективен модел за диалог между общинските влас-

Проектът предлага действащ модел за осигуряване на максимална прозрачност в рабо-

ти и гражданите. Първата група дейности включваше анализ на протоколите на Общинския
съвет, социологическо проучване сред пълнолетните граждани и кръстосан сравнителен

тата на Община Раднево и изгражда стабилна
система за оптимизиране на взаимодействията между местната власт и гражданите. Дейностите предизвикват промени в нагласите на

анализ на данните от двата модула. Чрез втората бяха въведени нови информационни материали и се провеждоха публични работни заседания на постоянните общински комисиии.

хората и ефективното използване на човешкия потенциал от общината при вземане на управленски решения. Издаването на информационен бюлетин за работата на общинската ад-

“КОРУПЦИЯТА МЕЖДУ ЗАКОНА И
ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ”

РАДНЕВО” (ТРИЗВЕЗДЕН ПРОЕК Т)

министрация, специалната рубрика “Hyde Park”
– открито студио на ТВ Стара Загора, и ежемесечните публични дискусии на гражданите “Разбиване с кмета” са основните дейности, чрез

Целта на проекта беше укрепване на доверието на органите на правораздаването в ролята на средствата за масова информация за промяна на обществените нагласи към корупцията.

които се постигат конкретните цели на проекта. На клуба партнират Община Раднево, ТВ
“Верея”, в. “Марица-изток”. Интересът към непринудените форми на взаимоотношения между общинската администрация и гражданството дава основания за успеха на проекта. Клубът излезе от очертанията на Стара Загора и
реализира трети регионален проект, като има
възможност за пренасяне на модела в други
общини от региона.
“ГРАЖДАНСКА АКАДЕМИЯ”
Целта на Гражданската академия
беше да запълни съществува щия глад
от систематизирана

Среща с икономиста Стоян Александров

КОЛЕДНИ НАГРАДИ НА КЛУБ “ОТВОРЕНО
ОБЩЕСТВО” ЗА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ И
ЛИЧНОСТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА
Клу бът у с пе шно
активира гражданското съзнание и стимулира с т ре ме ж към
сътворяване на ценности. Коледните награди ежегодно представят на местната общност граждански мо-

информация, обясняваща някои от актуалните събития в
обществото ни, какПолитологът Иван
то и идеи, за които
Кръстев изнася лекция в
се говори ежедневзалата на клуба
но, но в общественото съзнание нямат адекватно покритие. Лек-

тори бяха видни български политолози: Иван
Кръстев, Евгений Дайнов, Васил Гарнизов, Деян Кюранов.

Скулптурата “Колелото
на историята” ежегодна награда,
връчвана от Клуб
“Отворено общество”

дел на стойностните
събития и постижения
през годината.

“ЗАЩО ДА ГЛАСУВАМ”
Проектът беше насочен към задълбочаване на познанията за механизмите на властта и
избират елните практики у нас и по света.
Постигнато беше издигане на нивото на гражданско самосъзнание на гласоподавателя и
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