
 

                                 

                              
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Проект „Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” се финансира  
в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009 –2014г. 
www.ngogrants.bg 

 

 

Принципи и процедури  
за включване на целеви групи, граждани  
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Основни цели на проекта са: 

1) Да промени господстващата парадигма в оценяване на постиженията 
на организациите: от оценка на извършени конкретни дейности - 
към оценка на промени и ползи, които тези дейности създават;  

2) Да изгради капацитет на  НПО от социалната сфера да включват 
целевите групи, гражданите и институциите в оценката на 
въздействие от своята работа; 

3) Да създаде потенциал  организациите  да станат по-видими и 
признати от общностите. 

Най-важното, което проектът постигна: 
1) 3 НПО от социалната сфера могат самостоятелно да правят оценка 

на въздействието; 
2) 374 представители от общностите, в които организациите оперират 

са участвали в процеса на оценяване; 
3) Общностите знаят повече за работата на съответните организации, 

разбират по-добре смисъла от нея и я подкрепят; 
4) Създаден е продукт - “Принципи и процедури за  включване на 

целеви групи, граждани и институции в оценка на въздействието от 
дейности на НПО в социалната сфера” – който предлага подход за 
оценка, основан на учене от опита на всички заинтересовани 
страни; 

5) 29 НПО от социалната сфера са обучени да прилагат този подход за 
оценка на въздействието; 

6) 86% от тях го намират за приложим, а 83% - имат намерение да го 
приложат; 

7) Резултатите са широко разпространени и популяризирани – в 5 
сайта,  национална конференция, брошура за проекта. 
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Въздействието е главната причина за съществуване на една организация; то 
е онова значимо влияние, което тя оставя след себе си. Въздействието 
превръща нашите действия в  смислено и полезно занимание. 
Този документ представя подход за оценка на въздействието от дейности на 
НПО в социалната сфера,  който се базира на учене от опита.  Той: 
 Развива умения на организациите за собствено наблюдение и 

оценка на това доколко следват собствената си мисията и дали са 
полезни за общностите, в които работят; 

 Изгражда капацитет на организациите да променят средата, в която 
работят;  да надхвърлят тясното проектно мислене, което ги поставя 
в ролята на изпълнители на поставени задачи; 

 Не изисква големи финансови ресурси 
Документът няма претенция да е методология за изследване в академичния 
смисъл на думата. Когато в него казваме „изследване”, ние разбираме 
подход на учене за това, което правим; процес на осмисляне, на 
произвеждане на знание за социалната работа, която вършим.  
Избраният подход се базира на метода PAAR (Ангажирано и позитивно 
действие и рефлексия), който изследва възможността отделни индивиди 
или групи да се развиват, да подобряват живота в собствените им общности 
чрез активно участие и ангажираност. 
Предложените „Принципи и процедури” са предназначени  да послужат 
най-вече на НПО от социалната сфера. Те са приложими за всички, които 
работят в сферата на социалните услуги или тяхното управление – за да 
планират и развиват по-добре своите дейности, да бъдат по-уверени, по-
полезни и по-успешни. 
Процесът на включване на целевите  групи, гражданите и институциите в 
оценка на въздействието е представен като алгоритъм от логически 
свързани и допълващи се стъпки и действия, които водят към крайната цел. 
Този алгоритъм ние нарекохме ПРОЦЕДУРИ.  
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Процедура:  „Определяне на темата на оценката”  
Описание:  
Темата на оценката е онази област от функциониране на организацията, 
чието въздействие искаме да изследваме. Най-често това са проблеми, 
свързани с  практиката – например,  проблеми на целевата група, на 
правилния подбор на клиентите на една услуга, на дейността на цялата 
организация. 

Пример: Тема:„Какво е въздействието на организацията върху живота на 
децата в нашата общност?“  
Принципи: 
- Отделете време; 
- Знайте, че избраната тема може да се промени. 

 
Процедура: „Определяне на целта на оценката” 
Описание: 
Целта показва какво искаме да постигнем с оценката – промяна в посоката 
на развитие, валидизиране на съществуваща услуга, PR на организацията. 

Пример: Целта на  тази оценка е да убедим определени донори, че нашата 
работа е ефективна.   
Принципи: 
- Помислете по какъв начин избраната тема отговаря на стратегическите 

цели на организацията; 
- Консултирайте се с външни за организацията партньори и клиенти, за 

да ви помогнат в мисленето.  
 

Процедура: „Формулиране на въпрос на оценката” 
Описание:  
Въпросът очертава границите, в рамките на които избраната тема ще бъде 
изследвана.  
  Пример: „Кои елементи от програмата ни за работа с учители са най-
ефективни при връщането на отпадналите от училище деца в 6 клас?“   
Принципи: 
- Въпросът трябва да е конкретен, ясно формулиран; 
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- Ограничете темата до ресурсите за изследване, с които разполагате; 
- Проверете в литературата дали някой друг не е изследвал този въпрос и 

какви са неговите изводи; 
- Етика – може ли този въпрос да провокира изблици на расизъм, 

сексизъм и други уронващи достойнството на човека прояви. 
 
Процедура: „Определяне на участниците в оценката” 
Описание:  
Участниците (извадката) са притежателите на знанието, което искаме да 
съберем. Те са хората, които могат да ни отговорят на формулирания 
въпрос на оценката. 

Пример: Участници – родители, деца, учители... 
Принципи  
- Не изключвайте онези, от чието мнение се притеснявате; 
- Съобразете броя на участниците с въпроса на оценката-  при по-широка 

тема извадката трябва да е по –голяма, а ако е по-конкретна и търсим 
дълбочина в оценката – по-малката извадка е достатъчна. 

 

Процедура: „Определяне на изследователските методи” 
Описание: 
Това е инструментариумът за акумулиране на знанието на участниците, за 
изучаване на техния опит и отношение към предмета на оценката. 
Подборът на тези инструменти трябва да осигури количествени и 
качествени данни.  

Пример: „Използваме анкети с ученици, фокусни групи с родители, 
интервюта с учители. Можем да подберем няколко участника, които сме решили, 
че имат по-задълбочено знание по изследователския въпрос. Тях можем да 
интервюираме.   
Принципи: 
- Използвайте обичаен, опростен израз – не жаргони и професионални 

термини; 
- Предварително направете ръководство за интервюиране – това помага 

да държим фокуса; 
- Направете обучение (инструктаж) на хората, които ще провеждат 

интервюта; 
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- Ако интервюираният е потребител на ваша услуга, той трябва да знае, 

че ще получава услугата каквито и да са неговите отговори;  
- Фокус групите не трябва да надвишават  8 -10 участника;  
- Дефинирайте 3-4 въпроса и ги предоставете на участниците 

предварително 
 

Процедура: „Изготвяне на план (дизайн) на оценката” 
Описание: 
Изготвянето на план осигурява структуриран, последователен, логически 
свързан  и обмислен в детайли процес на провеждане на оценката. Той 
обхваща всички аспекти – от формулиране на темата до публикуване на 
резултатите. 
Пример:  
Март - осигуряваме достъп до училището след среща с директора, информиране 
на учители за целите на изследването, избор на учители за интервюта. Април - 
писма до ученици и родители, с които ги каним за участие, информираме ги за 
целите на изследването и предлагаме дата и място за провеждане на фокусните 
групи. Изготвяме анкетните карти и през май ги разпространяваме сред 
учениците. Юни се прави  анализ на данните от ангажирани  експерти. 
Резултатите се описват и се представят писмено или устно на конференция.   
Принципи: 
- Въвлечете екипа на организацията в процеса на разработването на 

плана на оценката; 
- Придържайте се към него - това поддържа на фокус въпроса на 

изследването,  осигурява по-гладък и структуриран процес на  
провеждане.    

 

Процедура: „Изучаване опита на участниците” 
Описание : 
Това е процесът, в който посредством подбраните методи за изследване,  
предварително определените участници споделят своя опит, 
преживявания, отношения, разбиране и знания  по поставени теми, 
свързани с изучаване на въпроса на оценката. 
Най-често това се прави чрез: Анализ на съществуващата информация вътре 
и извън организацията, отнасяща се до темата; Фокус-групи; Интервю; 
Анкетиране. 
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Принципи: 
- Използваният подход на изучаване на опита на участниците е през 

техните силни страни, защото изследваме онези от факторите, които 
правят съответната организация, услуга или интервенция успешни; 

- Фокусът е върху експертизата на участника - той се третира като 
експерт, който води интервюиращия през нарастващото знание за 
феномена – обект на оценката; 

- Честност, откритост с участниците; 
- Готовност за промяна и действие на всеки етап; 
- Интервюираният има свобода да се откаже от участие на всеки стадий и 

тогава информацията, която той е дал до момента не се използва. 
 

Процедура: „Анализ на данните” 
Описание : 
Анализът на данните е обобщение на мнението на участниците, 
открояване на общите възгледи и тенденции по изследваните аспекти на 
темата и изготвяне на препоръки за развитие. 
Принципи : 

- ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, а не социален работник, ръководител на услуга 
или НПО, е ролята на всеки член на екипа, който участва в 
реализиране на оценката; 

- не очаквайте абсолютни истини; 
- в анализа представете както цифри, така и истории; 
- изведете темите - от всички интервюта, фокус групи ще се откроят 

общи теми, които са, вероятно, най-важните за оценката. 
 

Процедура: „Оповестяване/публикуване на резултатите” 

Описание : 
Като заключителен етап на оценката се изготвя доклад, който да съдържа 
изцяло анализа или само негово резюме. 
Принципи: 

- Запознайте и съгласувайте анализа с участниците в изследването; 
- Организацията няма задължение за публично оповестяване, ако по 

собствена инициатива прави тази оценка; 
- Ако оценката е направена по външно изискване – се спазват 

изискванията на съответния възложител. 
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Организации, участващи в изпълнението на проекта: 

Водеща организация:  

Сдружение „Шанс и закрила” 
гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” 11 
Тел./факс: 038/662138;  тел.: 0878 238102 
e-mail: chance@escom.bg; shansizakrila@abv.bg;  website: www.chancebg.org 

Пилотни организации: 

Сдружение „Гаврош” 
гр. Варна, ул. „Войнишка” 3-А, 
Тел.: 052/300 229;  факс: 052/302 341 
е-mail: office@gavroche-bg.org;  website: www.gavroche-bg.org 
 
Сдружение „Деца и юноши” 
гр. София,  ж.к. Надежда 2, ул. „Свободна” 30 
Тел.: 0700 1 95 59;  тел./факс: 02/ 936 00 11, 936 05 35 
e-mail:  alliance@acybg.org;  website: www.acybg.org 
 
Сдружение „Център Мария” 
гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” 11, ет. 3 
Тел./факс: 0618 22181 
e-mail: center_maria@abv.bg; website: www.centermaria.org 
 
 

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от Сдружение „Шанс и закрила” и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България.“ 
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