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„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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I. Контекст 

 

Представеният документ е разработен в момент, когато оценяването на въздействието от 

дейности на НПО в социалната сфера в България е сравнително нова и не много популярна 

практика. До момента има публикувани сравнително ограничен брой наръчници, документи 

и помощни материали по темата, които да са подходящо преведени и  адаптирани или 

разработени на български език.Това включва Седемте принципа на социалната стойност; 

Кодекс на добрите практики за въздействие, който включва принципи и идеи за прилагане 

на всеки принцип на ниво планиране, действие, оценка и прегледи Принципи и двигатели на 

добри практики за въздействие за финансиращи организации.  

 

В същото време темата и необходимостта от популяризирането й са изключително актуални. 

И доколкото вече са налични няколко документа за смисъла, нуждата и ползата от оценка на 

въздействието, то нуждата от практически процедури прилагани и тествани в България е 

адресирана с публикуването на настоящия документ. Силна страна на представените 

Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на 

въздействието от дейности на НПО в социалната сфера, е фактът, че авторите са избрали 

подход за оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера,  който се 

основава на опита и ученето от опита.  Те обосновават избора си с няколко много сериозни 

мотива, които искам да подчертая като особено важни, от гледна точка на автентичността и 

приложимостта на процедурите от други НПО в България в бъдеще:  

1. Подходът е основан на учене от практиката и помага за развиване на  уменията на 

НПО да създават свои системи за наблюдение, да наблюдават и правят връзка с това 

дали, как и доколко следват определената си мисия и дали и колко са реално полезни 

за хората, с и за които работят; 

2. Такъв подход спомага за изграждане на капацитета на организации, които го ползват 

целенасочено, за да променят средата, като се фокусират върху промяната която целят 

и която постигат;  а не върху изпълнение на дейности и проекти, което в някои случаи 

се превръща в самоцелно повторение на набор от дейности, насочени към определени 

целеви групи; 

3. Подходът е реалистично приложим и ефективен,  без да изисква /разбира се, в 

зависимост от мащаба на предприетата оценка/ значителни финансови и човешки 

ресурси или време. 
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II. За принципите и процедурите  

 

Представеният документ Принципи и процедури за включване на целеви групи, граждани и 

институции в оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сферае 

разработен и тестван в сравнително кратки срокове, но въпреки което си поставя сериозни 

задачи, а именно: 

 

1. Да променя господстващата парадигма в оценяване на постиженията на НПО: от 

оценка на извършени дейности и реализирани проекти  - към оценка на промени и 

ползи за хората, до които тези дейности водят;  

2. Да създава потенциал и стимулира развитието на НПО, за да станат резултатите от 

работата им по-добри, по-видими и съответни разпознаваеми и признати от 

общностите;  

3. Да пилотира и предложи подход на учене чрез участие.  

 

Авторите са разработили, тествали и описали последователност от целенасочени логически 

свързани и допълващи се стъпки, наречени процедури, формулирани както следва:  

 

 Определяне на темата на оценката 

 Формулиране на цел на оценката 

 Формулиране на въпрос на оценката 

 Определяне на участниците в оценката 

 Определяне на изследователските методи 

 Изготвяне на план  

 Изучаване на опита на участниците 

 Анализ на данните 

 Оповестяване/публикуване на резултатите 

 

Документът е организиран като за всяка процедура от описаните по-горе са представени: 

 Описание на процедурата  

 Пример, който описва начина, по който може да проследи процеса на оценката по 

определените процедури  

 Процес за изпълнение на процедурата 

 Принципи, които да бъдат следвани 

 Примери от опита /примери от практиката на участници в разработването на 

документа/.  
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Тази подредба на текста е особено полезна от гледна точка на различни НПО в България, 

които биха ползвали документа, за: разбиране на процеса /процедурите/; ангажиране с 

оценка на въздействието от дейността или конкретни дейности на организацията; включване 

на целеви групи, граждани и институции в оценката и комуникиране на тази оценка. 

Избраната структура способства максимално за изясняване на целта, смисъла и 

последователността на стъпките, възможните начини. Споделените практически съвети и 

примери от практиката са определено полезни за разбиране на процедурите и смисъла от 

прилагането им.  

 

Решението на авторите да включат веднага след Описание на процедурата различни примери 

от практиката на участващите организации, които илюстрират начина за проследяване на 

процеса на оценката, дава допълнителна стойност на описанието и не просто го прави 

разбираемо, но дава насоки за размисъл и сравнение на организации, които от сега нататък 

ще се ангажират с оценка на въздействието си. Това, което също е важно за такива 

организации е, че примерите са от България, от настояще време и са разбираеми като 

съдържание за значителна част от НПО.   

 

Описанието на Процеса за изпълнение на процедурата е подробно и максимално разбираемо 

за всички процедури. Процесът е представен като обща част и отделни фази или стъпки, 

които да бъдат следвани. Стъпките предполагат различни възможности и решения, които да 

бъдат обсъдени и взети от всяка организация, която ползва Процедурите. 

 

Принципите към всяка процедура, които по същество представляват конкретни насочващи 

практически съвети, са изключително полезни и на място. Те подходящо илюстрират 

практическото прилагане на описаното в Процедурите, като примерите са ясно представени 

и понятни .  

 

Примери от опита са примери от практиката на преките участници в проекта. В документа 

са обособени в раздел От нашия опит. Към всяка процедура авторите са представили добре 

синтезирани и подредени изключително полезни наблюдения и съвети. Съветите обхващат 

широко поле от елементи и насоки, които лесно могат да бъдат изпуснати или пренебрегнати 

в практика, което прави присъствието им особено ценно. Изводите в този раздел към 

няколко процедури са не по-малко важни от самите процедури и принципите към тях. Някои 

от тях звучат утвърждаващо и мотивиращо – напр. „Разработването на плана и процес, в 

който е въвлечен екипът на организацията“, „съблюдаването на плана поддържа фокус върху 

въпроса на изследването“,  „по време на по време на изучаване на опита на участниците 

разбрахме, че ефектите далеч надхвърлят очакванията ни: 

• Оценката стимулира участието на целевите групи; 

• За потребителите на услугите – това е процес на овластяване, 

• за широката общественост – това е включване; 

• стимулира се детското участие 

• това е процес на учене и на самите участници, които могат да решат да се 

променят; 

хората, които интервюираш са изследователи, те не остават в пасивна роля, т.е. не е 

невъзможно да бъдеш изследовател и всеки би могъл да бъде такъв.“ 

 

Трите организации - Сдружение „Център Мария” в Горна Оряховица, Сдружение „Деца и 

юноши” в София и Сдружение „Гаврош” във Варна, които са участвали в създаването и  
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тестването на процедурите са ангажирали значителен брой изключително разнообразни хора 

– преки потребители на услуги, членове на сдруженията, членове на екипите, родители, 

членове на разширени семейства, ученици, граждани на улицата, клиенти, младежи, 

пенсионери, представители на различни институции и т.н.  

 

 

III. Приложение и възможности 

 

Разработените принципи и процедури могат да имат сериозно ползотворно отражение върху 

работата и реално постигнатото въздействие от страна на организации,които пристъпят към 

прилагането им със съответните сериозност и отговорност. Положително дългосрочно 

влияние може да се очаква и  наблюдава в различни елементи от работата на организациите: 

 

 Принципите могат да стимулират граждански организации да си припомнят, да 

стоят близо до идеята за самото сисъздаване, до смисъла на съществуването и 

функционирането си; 

 Следването на процедурите предполага сериозно обмисляне на връзки, 

зависимости и възможности в конкретната сфера на работа, което в условия на 

променяща се среда, винаги е полезно; 

 НПО, които следват процедурите и съпътстващите съвети,  могат да разберат и 

осмислят в дълбочина конкретна ситуация;проблем;мащаба и проявленията му; 

възможностите за реакция, системна работа и мобилизиране на ресурси;  

 Организациите, които се запознаят и усвоят описаните процедури и насочващи 

принципи, ще могат да си отговорят /и продължат да си задават тези въпроси и 

намират отново отговори/ на въпросите:Какво от това, което правим, всъщност 

работи? Можем ли да го правим още по-добре? По-полезно и ефективно за 

хората, за които работим? По-лесно? По-устойчиво, бързо, евтино? Къде е 

добрият баланс? 

 Прилагането на процедурите и принципите би дало тлъсък и практически 

възможности на много НПО да идентифицират нови възможности и ресурси като 

хора, организации, потенциали партньори и съмишленици, източници на 

информация, практики, допълнителна подкрепа и н.т.; 

 Изключително съществена възможност, която е посочена в самото заглавие на 

документа е включването на целеви групи, граждани и институции в оценка на 

въздействието от дейности на НПО в социалната сфера; 

 За много организации, дори такива които са мотивирани и искащи да се ангажират  

с процедурите, вероятно ще се окаже обективно трудно да ги разберат в 

дълбочина и прилагат на практика без допълнителна подкрепа във вид на кратки 

обучения, възможности за консултации или обсъждания. Може би може да се 

мисли за серия кратки webinar-и по процедурите или друга форма на широко 

достъпни /online/ кратки форми за обяснение, обсъждане и консултации по 

практическо приложение на процедурите; 

 



 

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 

 

 

 

 Бих насърчила Сдружение „шанс и закрила“ и авторите на документа да 

разпространят информация за Процедурите и принципите с линк към самия 

документ сред възможно най-широк кръг от организации, мрежи на НПО, 

дарителски организации, групата за оценка на социалното въздействие в България 

и др. с цел достигане и потенциално ангажиране на повече и различни 

организации с Принципите и практиките.   

 

 

IV. Заключение 

 

Авторите на документа и екипите на участващите организации са се справили успешно със 

задачите, които сами са си поставили. Те са ни предоставили процедури, които описват 

достатъчно ясно и подробно структурирано процеса на включване на целеви групи, 

граждани и институции в оценката на въздействието от дейности на НПО в социалната 

сфера. 

 

 За всички НПО, които решат да приложат процедурите следвайки отговорно 

описанието, се очертава сериозна възможност да започнат да променят настоящата 

парадигма като влязат в процес на осъзнато преминаване от оценка на 

реализиранидейности и/или проекти към оценяване на промени и ефекти за хора и 

общности, до които тези дейности водят; 

 Представените принципи и процедури предоставят още една сериозна възможност за 

НПО, които работят в социалната сфера. Това е структурирано документирано 

описание на процес на „включване на целеви групи, граждани и институции в оценка 

на въздействието“. Това предоставя на организациите, които искат да научат повече 

за себе си /за ефекта, който произвеждат; за отношението на хората към дейностите на 

организацията; за други потенциални възможности и начини на работа и т.н./ 

възможност да разширят кръга от хора /клиенти, специалисти, институции, 

общности…/, които да участват в оценката и да направят тази оценка периодичен 

процес в организацията. За сега повечето НПО в България наемат външен консултант, 

който прави еднократна оценка на проект или конкретна програма на организацията в 

края на този проект или програма. Обикновено това се случва поради очакване или 

изискване на донора и съответно посреща нуждите на определен проект или 

програма; 

 Ангажирането на екипа на една организация с процеса на оценка на въздействието с 

участиетона целеви групи, граждани и институции е качествено различен подход, при 

който хората от целевите групи и общността допринасят за научаването от страна на 

екипа;  

 Това включване и участие на хората, фактът че биват питани за тяхното мнение, 

наблюдения, впечатления, предложения,  способства на тези хора да погледнат на 

съответното НПО като на партньор. Те добиват усещане, че мнението им е важно, 

като по този начин помагат на себе си, но и на други хора. Значимостта им в 

собствените им очи се повишава; 
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 През този диалог като част от процедурите, хората в населеното място научават 

повече за организацията, дейността й и смисъла от работата й. Това подпомага на 

практика взаимното опознаване, създава доверие и понякога свързаност; 

 Процесът на включване на целеви групи, граждани и институции в оценка на 

въздействието е път към овластяване на хората и създаване на споделени 

възможности за включването им при разширяване на дейности, планиране на нови 

програми, включване на повече и разнообразни кръгове от хора в процеса на оценка;  

 Горното е сериозна възможност за НПО в контекста на публичния образ на НПО в 

България и факта, че някои от тях имат трудности в намиране на обществено 

разбиране, припознаване и подкрепа за техните дейности и дори каузи. Постепенното 

изграждане на потенциал във все повече НПО за прилагане на описаните процедури, а 

именно - точно формулиране на темата, целта и въпросите на оценката; определяне на 

участниците и изследователските методи; изготвяне на план; обобщаване на опита на 

участниците и анализиране на данните и накрая оповестяване/публикуване на 

резултатите – ще им даде изключителната възможност да разберат и за разкажат на 

другите какво всъщност променят те в средата, в която работят. Това ще ги направи 

по-видими, разпознаваеми и значими за общностите. Това ще ги стимулира за още по-

дълбок процес на оценка и обратна връзка и ще отвори различни нови възможности 

като начини на работа, допълнителна подкрепа, разнообразни ресурси. Изброените са 

реално  потенциал за развитие за да станат тези организации още по-успешни;  

 Последно, но не по значение, е споделено от няколко организации начало на 

практически подход за учене чрез участие. Този процес, разбира се, е в началото си и 

изисква продължаващи целенасочени усилия и подкрепа, но в България вече 

съществува група от професионалисти, които са мотивирани и опитни. Те се дават 

ясна сметка, че това е повтарящ се процес, в който научаваш, осмисляш, коригираш, 

актуализираш, подобряваш работата си и пак научаваш, споделяш осмисленото…  

Тези специалисти би следвало да се приемат като ценен ресурс на НПО сектора, 

които да бъде насърчаван и подкрепян дългосрочно поради изключителната си 

важност за развитието на сектора.  

 

Мария Петкова 

София, април 2016 

 


