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1. Мисия и цели
Българското училище за политика „Димитър Паница” е основано от Дими Паница и
неговата фондация „Свободна и демократична България", Политическата академия за
Централна и Югоизточна Европа, Нов български университет и фондация „Отворено
общество" през 2001 г. Училището е регистрирано като неправителствена организация в
обществена полза. То е член и основател на мрежата от училища по политически науки към
Съвета на Европа.
Мисията на Българското училище за политика e да подпомага създаването на
общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния,
общоевропейския и глобален политически и обществен живот, водени от съвременни
демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.
Организацията работи за постигането на следните цели:
•

•
•
•
•
•

Да осигурява възможност на млади политически и граждански лидери от целия
спектър заедно да обсъждат проблемите от дневния ред на обществото ни и да
търсят техните решения;
Да обогатява познанията им за основните принципи на доброто управление и
практическите измерения на демократичния процес;
Да издига равнището на уменията им за създаване, осъществяване и оценка на
въздействието на публични политики;
Да насърчава прозрачността при вземането на управленски решения и активното
включване на гражданските организации в процеса;
Да развива у младите лидери способности за диалог с различни групи от
обществото и умения за включване в публични дебати;
Да изгражда разбиране за смисъла на участието в политическия и гражданския
живот и свободния обмен на идеи.

Основната задача на екипа на Българското училище за политика през 2017 г. бе да следва
неотклонно мисията на училището и да осигурява устойчивост на организацията:
дългосрочно финансиране, повишаване капацитета на служителите и засилване на
международния авторитет на училището.

2. Програми, проекти и събития
През 2017 г. Българското училище за политика работи по:

 Национална програма „Управленски умения“
Националната програма „Управленски умения“ е насочена към развитието на
лидерските умения на представители на политическите партии и неправителствени
организации в България. Участници в програмата са представители на законодателната,
изпълнителната, съдебната власт и гражданския сектор - народни представители, кметове,
общински съветници, представители на държавни институции, областни администрации,
лидери на неправителствени организации, представители на бизнеса и медиите.
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През 2017 г. дейностите по Националната програма бяха финансирани от Съвета на
Европа и от собствени средства. В Правец се проведоха два от семинарите за учебната
2016/2017 г. и два от семинарите за учебната 2017/2018 г.
Учебна 2016/2017 г.
• курс 3 - „Национални приоритети и национални решения”- 2-5.02.2017 г.
• курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 912.03.2017 г.
Учебна 2017/2018 г.
• курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 22-25.10.2017 г.
• курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 14-17.12.2017 г.
Учебната 2016/2017 г., в която участваха 40 политически и граждански лидери,
завърши успешно през март 2017 г. Участниците получиха сертификатите си на специална
церемония на 1-ви декември. Лектори в Националната програма и през тази учебна година
бяха авторитетни български и чуждестранни университетски преподаватели, евродепутати,
експерти от неправителствения сектор. Традиционно част от темите представяха анализи,
изследвания и проучвания на утвърдени тинк-танкове. Акцент в програмата бяха
практическите занятия в рамките на малките групи и работата върху конкретни казуси и
обучителни задачи. Целта бе участниците да търсят практически решения на проблеми,
важни за обществото ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична
политика, анализ на заинтересованите страни и т.н. Специално място в курсовете бе
отделено за изграждане на умения за анализ на заинтересованите страни, дебатиране и
публично говорене.
Между отделните курсове участниците в програмата продължиха да работят върху
групови домашни работи по темите: права на децата и реформа в съдебната система.
И през 2017 г. екипът на училището и модераторите приложиха системата за
наблюдение и оценка на резултатите от обучението. Анализът показа средно нарастване на
знанията на групата с 18%. На входните тестове общите резултати на участниците бяха 64%, а
на изходните тестове – 82%. Направени бяха профили на курсистите с техните силни страни
и областите, които могат да развиват.
Деветнадесет млади политически и граждански лидери от Националната програма на
Българското училище за политика взеха участие и в Световния форум по демокрация от 8ми до 10-ти ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „Проблем ли е
популизмът“, се организира от Съвета на Европа и в него се включиха над 500 представители
на мрежата от 21 училища по политически науки в Централна и Източна Европа, Северна
Африка и Европейския съюз. Всички те са под егидата на Съвета на Европа.
Форумът бе открит от генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд.
Дискусиите в различните лаборатории бяха съсредоточени върху предизвикателствата пред
демокрацията, както и иновативни инициативи и подходи в демократичните практики, чиято
цел е да подобрят връзката между партии, медии и граждани. Паралелно със Световния
форум по демокрация протекоха и събития на Мрежата от училищата по политически науки
към Съвета на Европа. Участниците от Българското училище за политика посетиха
Европейския съд по правата на човека, където разговаряха с българския съдия Йонко Грозев.
Те се срещнаха и с постоянния представител на България в Съвета на Европа Катя Тодорова.
Преди Световния форум по демокрация Българското училище за политика организира
еднодневна симулация на насоките за гражданско участие във вземането на политически
решения, документ приет през септември 2017 г. от Комитета на министрите на Съвета на
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Европа. В симулацията участие взеха представители от седемнадесет страни, а резултатите
от събитието бяха представени от Настимир Ананиев в обособен панел в рамките на форума.
Успешно започна и учебната 2017/2018 г. При подбора на участниците стана ясно, че
за едно място се борят трима кандидати. Началото на учебната година бе на 22-ри октомври,
а до края на 2017 г. се проведоха два от семинарите - „Лидерство, организация и
комуникация” (22-25.10.2017 г.) и „Регионално развитие и местно самоуправление” (1417.12.2017 г.). Семинарите бяха четиридневни.
В програмата и през 2017 г. традиционно се спазваше балансът между лекции и
практически занимания, между даването на знания и обучение и превръщането им в
умения. Продължи работата по теми като политики, насочени към децата. Специални гости в
обучителните модули бяха г-жа Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и
цифрово общество, г-жа Цецка Цачева, министър на правосъдието и г-жа Мая Манолова,
омбудсман на Република България. В курсовете от учебната 2017/2018 г. участниците в
програмата работиха по две групови домашни задания - права на децата и реформа в
съдебната система. Приложи се системата за оценка на резултатите от обучението.
 Регионални програми

 Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския
регион
Лятната академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския регион се
проведе от 3-ти до 9-ти юли в хотел "РИУ" в Правец. Тя бе подкрепена финансово от
Европейския фонд за демокрация.
Академията се проведе за четвърта поредна година. Тя е съвместна инициатива на
Българското училище за политика „Димитър Паница“, Гражданското училище по
политически науки в Мароко и Тунизийското училище за политика. Нейната цел е да
подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез
споделяне на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на
държавите от региона. Водещата тема на Лятната академия през 2017 г.
беше „Радикализация и екстремизъм в Евро-средиземноморския регион и ролята на
гражданското общество в разработването на успешни стратегии за противодействие".
Форумът бе открит от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк, а сред
лекторите бяха заместник-генералният секретар на Съюза на Средиземноморието Делфин
Борион, Андре Азулай - главен-старши съветник на краля на Мароко Мохамед VI, Хайтем
Атала - изпълнителен директор на фондация “Анна Линд” и др.
Целта на академията беше участниците да насочат вниманието си към общите
предизвикателства пред противодействието на радикализацията и екстремизма в региона,
като вземат предвид географската близост и културните връзки на Европа и Северна Африка.
В продължение на шест дни 21 участници от България, Тунис, Мароко, Египет, Ливан и
Йордания – представители на политическите партии и на неправителствения сектор, се
обучаваха по теми, свързани с противодействието на радикализацията и екстремизма,
участието на жените и младите в обществено-политическия живот, механизмите за
сътрудничество между Европа и Африка и др. Академията завърши с общ продукт на
участниците – анализ на ситуацията с радикализацията и екстремизма в Евросредиземноморския регион и ролята на гражданското общество в разработването на
успешни стратегии за противодействие, рисковете пред региона, мерките, които могат да
намалят рисковете, както и виждания как би изглеждал регионът в бъдеще, ако тези мерки
бъдат приложени.
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Вицепрезидентът Илияна Йотова пристигна специално в Правец, за да връчи
дипломите на участниците в тазгодишната международна Лятна академия на Българското
училище за политика. В тържествената церемонията участие взеха още г-н Андре Азулай главен-старши съветник на краля на Мароко, посланикът на Мароко в България Н.Пр. г-жа
Закия Ел Мидауи и г-н Майкъл Ремер - зам.-директор на отдела за планиране на политиките
на Съвета на Европа.

• Мароко
 Проект „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса

на вземане на решения в Мароко (2017 г.)“
Българското училище за политика "Димитър Паница" организира обучение за
обучители на тема "Овластяване на жените - активно участие в политиката и в процеса на
вземане на решения в Мароко" на 22 и 23 септември 2017 г. в Рабат, Мароко. В обучението
взеха участие 10 жени, представители на политически партии, местна и регионална власт и
граждански организации. В продължение на два дни те развиваха своите умения и знания с
цел организиране на нови обучения за овластяването на жените в процеса на взимане на
решения.
Обучението беше открито от изпълнителния директор на Българското училище за
политика "Димитър Паница" г-жа Ирина Алексиева, посланика на България в Мароко Н. Пр.
Боряна Симеонова и директора на Мароканското гражданско училище по политически науки
г-н Юсеф Лараж. Посланик Симеонова откри обучението на връх националния празник на
България и един ден след ислямската нова година. Тя приветства интереса на участничките
да се ангажират с развитието на Мароко. Българският дипломат ги определи като бъдещето
на Мароко и ги насърчи да развиват своите умения и знания, за да поддържат приятелските
отношения между България и Мароко. Юсеф Лараж сподели за дългогодишното
партньорство между БУП и Мароканското училище за политика. Той направи обзор на
различните образователни инициативи за млади хора и жени в Мароко и за ролята на
подобни обучения за развитието на новото поколение политически и граждански лидери и
тяхното овластяване. Лараж засегна въпроса за ролята на образованието и за
необходимостта то да се реформира и първо да се реши какви млади хора и жени искаме да
развиваме, с какви ценности и по какъв начин и след това да се премине към реформи.
За участниците бяха подготвени специални казуси от г-жа Латифа Суфиани и
международния коуч г-н Мустафа Ел Хадад, чрез които те развиха своите лидерски и
комуникационни умения и видяха на практика как протича процесът за обучение на
възрастни. В края на деня участниците и лекторите бяха приветствани на прием, даден от
българската посланичка в Мароко, на който присъстваха и други представители на
дипломатически мисии.
Вторият ден на обучението започна с презентацията на г-жа Ража Моржани,
международен специалист по правата на човека. Моржани направи обзор на участието на
жените в политическия и обществен живот в Мароко. Тя разгледа ефекта на новата
мароканска конституция от 2011 г. върху правата на жените и въвеждането на квоти за
жените на висши избирателни постове. Преди промените 0.66% от състава на мароканския
парламент са жени, а през 2011 г. този процент е вече 17%. Днес 81 от 395 депутатски места
в Мароко се заемат от жени. Една от участничките сравни състоянието на правата на жените
в някои райони като „да слезем от магарето и да се качим на самолета". Друга участничка,
която живее в малко населено място, даде пример, че тя е първата жена, която е посетила
местното кафене. Участниците се обединиха около заключението, че, за да се подобри
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състоянието на жените, те трябва да се научат да създават мрежи, да се борят заедно за
глобални цели и да си сътрудничат.
Във втората част на деня участниците научиха как ефективно да защитават своята теза
в телевизионен дебат. Всяка една от тях имаше възможност на практика да приложи
наученото, като запише 30-секундна реч и получи обратна връзка за това как се е справила
от телевизионния и радио журналист Жалал Макфи. В края на деня експертът по младежки
политики Ясин Суиди запозна участниците с различните начини, по които да комбинират
теоретични лекции и практически казуси в своите обучения. Обучението за обучители беше
закрито официално с раздаване на сертификати от директорите на Българското и
Мароканското училище за политика.
Обучението се проведе съвместно с Гражданското училище по политически науки
(Ecole Citoyenne des Etudes Politiques ECEP) на Мароко и е финансирано от Международната
организация на франкофонията.



Програма за работа със завършилите Българското училище за политика

През годината екипът на БУП продължи да поддържа интензивни контакти с
общността на завършилите.

 Проект „Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за
политика“
Проектът „Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за
политика” започна през юни 2015 г. и продължи до март 2017 г. Той се осъществи с
финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Основните дейности са
свързани с проучване на промените в обществено-политическата среда в България и
дефицитите на демокрацията у нас през призмата и възприятията на завършилите
Българското училище за политика – млади политически и граждански лидери от
парламентарно-представените партии и водещи неправителствени организации,
представители на съдебната власт, бизнеса и медиите. Хипотезите от първоначалното
изследване на състоянието на демокрацията в България бяха тествани чрез фокус-група. Въз
основа на резултатите от нея въпросникът беше усъвършенстван и разпространен до
завършилите. На база на отговорите на 204 респондента, бяха определени три ключови
проблемни области за демокрацията в страната, които бяха анализирани. Въз основа на
изводите от тях бяха предложени мерки за преодоляване на дефицитите. Анализите служат
като основа за извършване на промени в програмата за работа със завършилите Българското
училище за политика и в Националната програма.

 Клуб на филантропа, обучения за завършилите, участия в международни
прояви
Възпитаници от различни випуски на Българско училище за политика „Димитър
Паница“ се събраха на 1 декември 2017 г. и символично сложиха началото на мрежа от хора,
която
ще
работи
в
областта
на
политиките
и
услугите
за
деца.
Наречена „Агенти на промяната“, тази мрежа е част от проект „Гласът на българските деца“,
който е финансиран от фондация „ОУК“. Срещата започна с едноминутно мълчание в памет
на г-жа Таня Ковачева, ръководител на фондация „ОУК“ в България, която почина в средата
на ноември 2017 г. На първата среща завършилите бяха запознати с проблемите на децата
по региони и в страната. Изводите бяха направени от експерта Ивайло Миланов на базата на
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изготвените
анализи
за
шестте
административни
района
на
България.
Бедност, родители зад граница, отпадане от училище са само част от проблемите на малките
жители на страната ни.
Всеки месец завършилите получават електронен бюлетин за дейността на БУП,
значими обществено-политически събития и актуални политически теми за дискусия на
български, английски или френски език.
Представителите на всички випуски на Националната и Регионалната програма
получават покани за събитията, които организира Българското училище за политика, както и
резюмета и линкове към пълните текстове на интересни анализи, доклади, проучвания,
изследвания и т.н. на партньорски организации. На 1-ви декември се проведе
традиционното предколедно тържество на завършилите БУП.
Продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със завършилите чрез
затворените групи в социалната мрежа "Фейсбук".
Завършилата Българското училище за политика Моника Панайотова беше назначена
за заместник-министър за българското председателство на Съвета на ЕС за 2018 г.



Проекти

 Гражданско участие и избирателна активност
Една от сферите на дейност на училището е гражданското участие, информираният
избор и начините за стимулиране на активността по време на избори.
o

Проект „Европа и аз“

„Европа и аз" е проект на Българското училище за политика „Димитър Паница", чиято
цел е да повиши информираността и заинтересоваността на българското общество за ролята
и работата на Европейския парламент. Проектът се осъществи с подкрепата на Европейския
парламент и продължи до юни 2017 г. Целевата група на проекта бяха младежи между 16 и
29 г.
Проектът включваше дебати между евродепутати и младежи в три български
университета по теми като: „Ролята на свободните медии в европейския контекст", "Новите
технологии и влиянието им върху живота и работата на хората", „Готови ли сте за собствен
бизнес".
Третата дискусия на тема „Ролята на свободните медии в европейския контекст” с
участието на евродепутатите Светослав Малинов и Андрей Новаков се състоя на 13.01.2017 г.
в 12 часа в Огледалната конферентна зала в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.
Като част от проекта се проведе онлайн фотоконкурс „Това е моята Европа” за
младежи на възраст от 16 до 29 години. Съревнованието в снимки се проведе на
територията на цяла България от 15 февруари до 16 април 2017 г.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова и евродепутатът Момчил Неков наградиха
победителите. Авторът на най-добрия фотос пътува до Брюксел, посети централата на
Европейския парламент и се срещна с български евродепутати. Подгласниците на
победителя също не бяха разочаровани – те получиха курс по професионална фотография и
фотоапарати. Над 40 от най-добрите снимки в конкурса бяха включени във фотоизложбата
„Това е моята Европа” и можеха да се видят между 5-ти и 16-ти май 2017 г. в столичната
Градска градина пред Народния театър.
Проектът завърши с дискусия на тема „Ще гласувам ли на следващите евроизбори и
защо?“. Събитието бе открито от вицепрезидента Илияна Йотова. Над 130 младежи
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дискутираха с евродепутатите Андрей Ковачев, Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Илхан
Кючук и Светослав Малинов важността на упражняването на вот на евроизборите.

 Политики за закрила на детето
o Проект „Гласът на българските деца“
Проектът „Гласът на българските деца" се изпълнява от Българското училище за
политика „Димитър Паница" и се финансира от фондация "Оук". Той започна през 2016 г. и
ще продължи до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процесът на формулиране и
прилагане на адекватни детски политики и да се подпомогне въвеждането на добри
практики. Насочен е към политическите и гражданските лидери, допринасящи за
формирането на детските политики. Целта на проекта е българските деца да се чувстват
сигурни и защитени и техният глас да бъде чут от управляващите.
Като част от проекта в Националната програма „Управленски умения” през 2016 г.
беше въведена нова тематична линия, свързана с детските проблеми и политики. В
диагностичния тест при кандидатстване за програмата бяха включени въпроси, свързани с
детските политики, които да определят нивото на знанията на кандидатите по темата.
Подготвени бяха и три анализа, предназначени за трите модула по детски политики,
предвидени за Националната програма през годината. Анализите са за „Детски права.
Политики за закрила на детето в България”, „Детски политики-права на мигранти и отпадане
от училище”, „Детско правосъдие в България”. През 2017 г. бяха проведени три модула по
детски политики, съответно в трети курс на випуск 2016/2017 и първи и втори курс на випуск
2017/2018. Разработени бяха индивидуална и групова домашна работа, които да провокират
личното мнение и позиция на участниците в програмата.
На 17 и 18 януари се състоя първата регионална среща за обмен на добри практики по
проекта „Гласът на българските деца” за Южен централен район на планиране в България.
На срещата присъстваха над 50 представители на местните власти и на неправителствени
организации, сред които завършили БУП, които работят за закрила правата на детето в
региона. На срещата беше представен първият регионален анализ за състоянието на
детските политики, за проблемите, които съществуват на регионално ниво, както и на добри
практики. Регионалният анализ покрива петте области на Южен централен район за
планиране, а именно: Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково. На срещата бяха
представени добри практики в полза на децата и семействата от региона. Три от тях - от гр.
Пловдив - бяха представени пред участниците чрез видеорепортажи. Това са добрите
практики на Общностен център за деца и семейства, Национален алианс за работа с
доброволци, Комплекс за социални услуги за деца и семейства.
Старата столица Велико Търново стана домакин на втората регионална среща по
проблемите на децата и за обмен на добри практики от Северен Централен район на
България. Събитието събра на едно място на 8 и 9 април близо 50 представители на
областните и местните власти, на Агенцията за социално подпомагане, на неправителствени
организации, на завършили Българското училище за политика. Всички те, работещи на
различни позиции и в различни институции и организации, но обединени от идеята за
подобряване живота на децата. Образователният експерт Марияна Георгиева представи на
форума специално изготвен от нея анализ, който разглежда състоянието на детските
политики и проблемите, които съществуват пред малките жители на областите Велико
Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. На срещата бяха представени добри практики в
полза на децата и семействата от Северен Централен регион. Ученическият омбудсман,
работещ в Държавната търговска гимназия в гр. Свищов, ученическият съвет от училище
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„Бачо Киро“ в Павликени и добрата практика за превенция на отпадането от училище и
ранните бракове бяха показани пред участниците в срещата във видео презентации.
Регионална среща за установяване на контакти и обмен на опит между ключови
участници при формирането и прилагането на детски политики в Югозападен регион на
България се проведе на 21 и 22 април в Благоевград. Третата поред регионална среща по
проект „Гласът на българските деца“ събра в южния град хора от областните и общинските
администрации, Агенцията за социално подпомагане, представители на съдебната система,
детски педагогически стаи и неправителствени организации от областите Благоевград,
Кюстендил, Перник и София област. Акцент на срещата бе анализът за проблемите на
децата от региона, изготвен от Валентина Симеонова, ръководител проекти в Ноу-хау център
за алтернативна грижа за деца към НБУ и бивш зам.-министър на труда и социалната
политика. На срещата бяха представени добри практики в полза на децата и семействата от
региона. Иновативната практика „Дигитална класна стая“ в основно училище „Свети Иван
Рилски“ в Перник, практиката за подкрепа на младежи, напускащи специализирани
институции на фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО“, практиката за активна семейна
подкрепа на семейства в криза на фондация „Надежда и домове за децата – клон България“
и услугата за деца с увреждания в партньорство с община Кюстендил на фондация „Сийдер“
– Кюстендил бяха показани чрез видео презентации пред участниците в третата регионална
среща.
Кметът на Враца Калин Каменов, който е и възпитаник на БУП, бе домакин и
участник в четвъртата регионална среща по проблемите на децата от Северозападен
регион на България. Форумът се проведе на 30 юни и 1 юли във Враца, а участие в него
взеха около 50 представители на областните и местните власти, НПО, представители на
Агенцията за социално подпомагане, правосъдната система, завършили Българското
училище за политика. Проблемите на малките жители на областите Видин, Монтана,
Враца, Плевен и Ловеч, бяха проучени и описани в анализ от Ивайло Миланов, който е
експерт „Работа с деца и семейства“. Представени бяха и добри практики в полза на децата
и семействата от региона. Четири от тях бяха показани пред участниците с видео
презентации, а една - с презентация на пауър пойнт. Присъствалите на регионалната среща
във Враца успяха да видят в кратки филмчета работата на Детския съвет в Монтана, на
Съвета по наркотични вещества към община Видин, политики за ранно детско развитие в
община Мездра и инициативата на институции в община Враца за помощ на училищата.
Възпитаникът на БУП и областен управител на Бургас Вълчо Чолаков откри петата
регионална
среща
по
проблемите
на
децата
от
Югоизточен
регион.
Форумът по проект „Гласът на българските деца“ се проведе на 4 октомври в Бургас, а
участие в него взеха около 50 представители на областните и местните власти, НПО,
представители на Агенцията за социално подпомагане, завършили Българското училище за
политика. В специално заснети за срещата три видеа бяха показани добри практики от
региона. Участниците имаха възможността да видят практиките на фондация „Дон Боско“,
Центъра за майчино и детско здраве в Сливен и община Приморско.
Варна бе домакин на последната – шеста, регионална среща по проект „Гласът на
българските деца“ на 6 октомври. На нея присъстваха около 70 представители на областните
и общинските администрации, неправителствения сектор, политически и граждански лидери
от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Проблемите на малките жители на
Североизточния регион на България бяха проучени и описани в анализ от Албена Бонева.
Представени бяха и добри практики в полза на децата и семействата от региона. Четири от
тях бяха показани пред участниците с видео презентации. Присъствалите на регионалната
среща във Варна успяха да видят в кратки филмчета работата на зона „ЗаКрила“ в Шумен,
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сдружение „Съучастие“ във Варна, „Гаврош“ в Добрич и семейно ориентиран подход за деца
и семейства в риск в град Търговище.
С шестте инициативи по райони БУП постави изключително важната тема за
проблемите на българските деца във фокуса на общественото внимание. Доказателство за
това са над 130-те публикации и излъчвания в печатни и електронни национални и
регионални медии, които отразиха срещите и дадоха гласност на анализите по места.
С цел постигане на тази публичност на проекта БУП изпрати покани до местните
медии преди всяка от регионалните срещи, а след приключването и прессъобщение до
местни, регионални и национални печатни, електронни и онлайн медии.
Данните от шестте анализа бяха обобщени в Национален анализ, което позволява да
се очертаят проблемите на децата както на национално ниво, така и спецификата им по
места. Автор на Националния анализ е Ивайло Миланов, експерт „Работа с деца и
семейства“.
По време на срещите или непосредствено след тях бяха направени дълбочинни
интервюта с участници в регионалните срещи - завършили БУП, представители на местната
власт, НПО и др.
На 22 април 2017 г. се проведе обучение за завършили на тема „Застъпнически
кампании за детски политики и социални каузи с лектор Цвета Брестничка, председател на
Управителния съвет на асоциация „Родители“ и един от основателите на „Пълна къща“ –
Клуб на многодетните родители към организацията.
Възпитаници от различни випуски на Българско училище за политика се събраха на 1
декември 2017 г. и символично сложиха началото на мрежа от хора, която ще работи за
решаване на проблеми на българските деца. Мрежата е наречена „Агентите на промяната".
През 2017 г. бе създадена и затворена фейсбук група „Гласът на българските деца“, в
която влизат възпитаници на БУП и участници в регионалните срещи по проекта. Целта на
групата в социалната мрежа е да улесни контакта между хората, работещи по проблемите на
децата в България. Членовете й редовно биват информирани за инициативи на БУП,
свързани с детски политики.
В ежемесечния бюлетин на Българско училище за политика бяха разпространявани
новини и анализи, свързани с детските политики и провежданите от училището дейности в
тази насока.


Проектни предложения

В рамките на периода бяха разработени проектни предложения, с които екипът на
БУП кандидатства за финансиране пред различни донори.
•
•
•
•
•
•
•

Проект „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на
вземане на решения в Мароко – одобрен;
Заедно за правата на ЛГБТИ в България – одобрен;
Комуникация, повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет за
подобрено изпълнение на политики по изменението на климата – подаден;
Мрежа на младежките центрове като коригиращ фактор и организатор на
демокрацията и правата на човека в Босна и Херцеговина – подаден;
Българското председателство на Съвета на ЕС: приоритети и перспективи –
подаден;
Активни граждани – европейска столица – подаден;
O! ДА Европа: По-видими резултати на политиката на сближаване за
българското общество – подаден;
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•
•
•
•

•
•
•
•



Бъди ловец на фалшиви новини - отрицателен отговор;
Повишено участие на гражданското общество в интеграционните реформи на
ЕС – отрицателен отговор;
Свързване, овластяване, действие, развитие на младежката гражданска
ангажираност в Армения – отрицателен отговор;
Повишаване на активната роля на гражданите и организациите на
гражданското общество в диалога за обществените политики относно
устойчивото развитие и изменението на климата в Черна гора – отрицателен
отговор;
Подкрепа на гражданското общество за насърчаване на демократичните
реформи и зачитането на правата на човека в Тунис – отрицателен отговор;
РОМАКТ – отрицателен отговор;
Демокрация и гражданско участие – отрицателен отговор;
Овластяване на женското младежко лидерство на Балканите – отрицателен
отговор.

Организационно развитие

 Д-р Ирина Алексиева взе участие в Международния симпозиум в Украйна
Изпълнителният директор на Българското училище за политика "Димитър Паница" др Ирина Алексиева взе участие в Международния симпозиум по съседство, който се проведе
в Одеса от 13 до 18 юни 2017 г. Тази година Симпозиумът се проведе за седми път и темата
беше "Променотворци в Източното съседство и в Средиземноморския юг".

 Стажантски програми
През годината в училището работиха двама стажанти - студенти по социология от СУ
„Климент Охридски".

 Връзки с донори и партньори
Всеки месец БУП изпраща на български, английски и френски бюлетин за своята
работа, като по този начин информира завършили училището, донори и партньори.
Електронните бюлетини на български и английски език се публикуват на интернет
страницата на БУП.

3. Финансиране
През 2017 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени
финансово от Европейския парламент, Съвета на Европа, фондация „Америка за България”,
фондация „Оук“, Международната организация на франкофонията.
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4. Основни дейности през 2017 г.
Януари 2017 г.
•

•
•
•
•
•

•
•

Подготовка на курс 3 от Националната програма 2016/2017 г. – изработване на
програма, срещи с модератори и лектори, изработване на обучителните задачи за курса
и тестовете за проверка на знания, съставяне и отпечатване на наръчника;
Подготовка на отчет за Съвета на Европа за втори курс на Националната програма;
Подготовка и провеждане на третата дискусия на тема „Ролята на свободните медии
в европейския контекст” по проект „Европа и Аз“;
Подготовка на регионални анализи с цел преглед, оценка и анализ на политиките,
отнасящи се до децата и техните семейства;
Изработване на видео материали за добри практики за Южен централен регион на
България;
Подготовка и провеждане на първата регионална среща за обмен на добри практики
по проекта „Гласът на българските деца” за Южен централен регион на планиране в
България;
Подготовка на фотоконкурс по проект „Европа и Аз“
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Февруари 2017 г.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Провеждане на курс 3 „Национални предизвикателства и национални решения“ от
Националната програма 2016/2017 г. - 02 - 07.05.2017 г., Правец;
Подготовка на втората регионална среща по проблемите на децата и за обмен на
добри практики от Северен Централен регион и Югозападен регион на България по
проекта „Гласът на българските деца”;
Подготовка на фотоконкурс по проект „Европа и Аз“;
Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс на
Националната програма;
Подготовка на курс 4 от Националната програма 2016/2017 г. – изработване на
програма, срещи с модератори и лектори,
Подготовка на отчет за Съвета на Европа за трети курс на Националната програма;
Подготовка и провеждане на фокус група по проект „“Стимулиране на дебат между
завършилите Българското училище за политика”
Подготовка на полиси-пейпъра за състоянието на демокрацията у нас според
възприятията на завършилите Българското училище за политика;
Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион – изработване на програма, среща с модераторите,
подготовка на обучителните казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и
среща с българските участници;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
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Март 2017 г.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Подготовка на курс 4 от Националната програма 2016/2017 г. - изработване на
обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на знания, съставяне и
отпечатване на наръчника;
Провеждане на курс 4 от Националната програма 2016/2017 г. „България в ЕС –
принципи на доброто управление” – 9-12.03.2016 г., Правец;
Провеждане на фотоконкурс по проект „Европа и Аз“;
Подготовка на втората и третата регионални срещи по проблемите на децата и за
обмен на добри практики от Северен Централен регион и Югозападен регион на
България по проекта „Гласът на българските деца”;
Подготовка на регионални анализи с цел преглед, оценка и анализ на политиките,
отнасящи се до децата и техните семейства;
Изработване на видео материали за добри практики за Северен Централен регион и
Югозападен регион на България;
Провеждане на фокус-група по проекта „Стимулиране на дебат между завършилите
Българското училище за политика" - 30.03.2016 г.;
Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в
Национална програма 2016/2017 г.;
Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма;
Финализиране на полиси-пейпъра за състоянието на демокрацията у нас според
възприятията на завършилите Българското училище за политика;
Подготовка на обучение за завършили на тема „Застъпнически кампании за детски
политики и социални каузи“;
Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион – изработване на програма, среща с модераторите,
подготовка на обучителните казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и среща
с българските участници;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП .
Април 2017 г.

•
•
•
•
•
•
•

Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от Националната програма 2016/2017 г.;
Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите курса на
програмата;
Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП
2016/2017 г.;
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2016/2017
г.;
Провеждане на две регионални срещи за обмен на опит по детски политики в
Северен централен и Югозападен региони;
Подготовка и провеждане на обучение за завършили на тема „Застъпнически
кампании за детски политики и социални каузи“;
Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион – изработване на програма, среща с модераторите,
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•
•

подготовка на обучителните казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и
среща с българските участници;
Подготовка фотоизложба и награждаване по проект „Европа и Аз“;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Май 2017 г.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион – изработване на програма, среща с модераторите,
подготовка на обучителните казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и
среща с българските участници;
Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2017/2018 г.;
Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в
Националната програма според изготвения анализ;
Подготовка на четвъртата среща по проблемите на децата и за обмен на добри
практики от Северозападен регион на България по проекта „Гласът на българските
деца”;
Подготовка на регионални анализи с цел преглед, оценка и анализ на политиките,
отнасящи се до децата и техните семейства;
Изработване на видео материали за добри практики за Северозападен регион на
България;
Подготовка и провеждане на фотоизложба и награждаване по проект „Европа и Аз“;
Подготовка на финално събитие по проект „Европа и аз“;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.

Юни 2017 г.
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион – изработване на програма, среща с модераторите,
подготовка на обучителните казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и
среща с българските участници;
Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г.;
Включване на въпроси по детски политики в диагностичния тест за Национална
програма 2017/2018 г.;
Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти;
Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в
Националната програма: въпросници и тестове;
Подготовка и провеждане на четвъртата среща по проблемите на децата и за обмен
на добри практики от Северозападен регион на България по проекта „Гласът на
българските деца”;
Подготовка на регионални анализи с цел преглед, оценка и анализ на политиките,
отнасящи се до децата и техните семейства;
Изработване на видео материали за добри практики за Северозападен регион на
България;
Подготовка и провеждане на финално събитие по проект „Европа и аз“;
Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2017/2018 г.
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•
•

Участие д-р Ирина Алексиева в Международния симпозиум в Украйна

Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.

Юли 2017 г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Провеждане на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион
Обработка на резултатите от Лятната академия;
Дооформяне на крайния продукт от Лятна академия за развитие на демокрацията в
Евро-средиземноморския регион;
Обработка на картите от модераторите и от участниците за оценка на умениятаНационална програма, Випуск 2017;
Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в
Националната програма 2017/2018 г.;
Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г.;
Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти;
Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в
Националната програма: въпросници и тестове;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Август 2017 г.

•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка на кръгла маса, посветена на овластяването на жените в обществения и
политически живот на Мароко
Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г.;
Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти;
Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в
Националната програма: въпросници и тестове;
Подбор участници Национална програма 2017/2018 г.;
Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2017/2018
г.;
Разработване казус са симулация за Световния форум по демокрация;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП;
Септември 2017 г.

•

Провеждане на кръгла маса, посветена на овластяването на жените в обществения
и политически живот на Мароко – 22-23.09.2017 г.;
•
Подготовка на петата и шестата срещи по проблемите на децата и за обмен на добри
практики от Югоизточен и Североизточен региони на България по проекта „Гласът на
българските деца”;
•
Подготовка на регионални анализи с цел преглед, оценка и анализ на политиките,
отнасящи се до децата и техните семейства;
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•
•
•
•
•
•

Изработване на видео материали за добри практики за Югоизточен и Североизточен
региони на България;
Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г.;
Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална
програма 2017/2018 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти;
Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в
Националната програма: въпросници и тестове;
Разработване на казус за симулация за Световния форум по демокрация;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Октомври 2017 г.

•

•

•
•
•
•
•

Провеждане на петата и шестата срещи по проблемите на децата и за обмен на добри
практики от Югоизточен и Североизточен региони на България по проекта „Гласът на
българските деца”;
Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2017/2018 г. - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип,
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа;
Провеждане на курс 1 от Националната програма 2017/2018 г. „Лидерство,
организация, комуникация” – 22-25.10. 2017 г.;
Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма
2017/2018 г.;
Групова домашна работа по модул по детски политики в Националната програма;
Разработване на казус за симулация за Световния форум по демокрация;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Ноември 2017 г.

•
•
•
•

•

Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург - 8-10.11.2017 г.;
Провеждане на симулация преди Световния форум по демокрация – 7.11.2017 г.
Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс на
Националната програма;
Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2017/2018 г. - обсъждане с
експерти и подготовка на груповата домашна работа, съставяне на тестове за знания и
анкетни карти за обратна връзка, съставяне и отпечатване на наръчник;
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
Декември 2017 г.

•

•
•

Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2017/2018 г. - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип,
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа, подготовка и печат на
наръчника;
Провеждане на курс 2 от Националната програма 2017/2018 г. „Регионално развитие
и местно самоуправление” – 14-17.12.2017 г., Правец;
Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма
2017/2018 г.;
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Създаване на мрежа от хора, която ще работи за решаване на проблеми на
българските деца;
•
Подготовка на текст за брошура, включваща проблемите на децата от анализите по
региони, добри практики и препоръки от срещите по места;
•
Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на Випуск 2017
г.;
•
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.
•

5. Профил на участниците в Националната програма
В настоящия курс на Националната програма (2017/2018 г.) участват 40 политически и
граждански лидери, от които 20 са мъже и 20 – жени. Процентното съотношение мъже –
жени е 50 на 50 процента. Съотношението между участниците от София и тези от страната е
47,5% към 52,5%. 30% от участниците в курса са на изборни длъжности, 10% са
представители на администрацията и 25% - активисти на парламентарно представени
партии. 35% са хора от неправителствения сектор.
Съотношението между партийна и гражданска квота е 65% към 35%.
Съотношение между жени и мъже в националната програма

Разпределение на участниците по профили
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Разпределение на участниците от София и страната

Съотношение между партийна и гражданска квота

6. Основни насоки и програма за дейностите през 2018 г.
През 2018 г. екипът на Българското училище за политика ще продължи да работи в
няколко основни направления: осъществяване на Националната програма „Управленски
умения“, реализация на обучителни програми и проекти в държавите от Южното
Средиземноморие и в страните от Източното партньорство, различни дейности в сферите на
гражданското участие, филантропията и зелените политики. Сериозен акцент в работата ще
бъде поставен върху политиките за децата.

•

Национална програма „Управленски умения“

И през учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г. Националната програма „Управленски
умения” ще се провежда по метода за интензивно обучение на възрастни, съчетавайки
теоретични занятия и практически упражнения, предоставянето на знания и възпитаването
на групи умения. Ще бъдат разглеждани теми от сферата на политическия мениджмънт,
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доброто управление, публичните политики на европейско, национално и регионално
равнище. Програмата ще включва и ад-хок теми по важни за България и света проблеми.
Предвижда се обучение в няколко групи умения, сред които интегративни, комуникативни,
работа в екип, водене на преговори и управление на конфликти, анализ и работа с
политически документи, умения за участие в дебати.
В рамките на календарната 2018 г. ще бъдат извършени следните основни дейности:
• Провеждане на два курса от учебната 2017/2018 г.;
• Осъществяване на процедура по подбор на участниците и участие в Световния
форум по демокрация в Страсбург;
• Анализ и оценка на Национална програма 2017/2018 г. и подготовка на новата
Национална програма 2018/2019 г.;
• Подбор на участниците за учебната 2018/2019 г.;
• Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването
на нови обучителни задачи;
• Начало на Националната програма 2018/2019 г. и провеждане на първите два
курса от програмата;
• Периодично отчитане на проектите, по които се финансират отделни дейности от
програмата, пред Съвета на Европа.

•

Регионални програми

Училището се продължи да си сътрудничи с Тунизийското училище за политика и
Гражданското училище за политически науки в Мароко и да разширява мрежата си от
партньори в Северна Африка. Ще се търсят възможности и за задълбочаване на
сътрудничеството със страните от Източното партньорство, включително с училищата по
политически науки в Молдова, Грузия и Армения както и с други училища, принадлежащи
към Мрежата под егидата на Съвета на Европа, като училищата в Черна гора и Македония.
Амбицията ни е през 2018 г. да продължи работата по овластяване на жените – активни
участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко.

•

Гражданско участие

Приоритет в работата на училището ще продължат да бъдат повишаване на
гражданското участие в страната. Екипът ще съсредоточи усилията си върху
усъвършенстване на някои от формите за гражданско участие и гражданския контрол,
повишаване на прозрачността на управленските решения и отчетността пред гражданите,
активирането на различни общности. Екипът ще работи по проект „Заедно за правата на
ЛГБТИ в България“. Ще продължи популяризацията на сайта www.grajdanomer.bg .

•

Филантропия

Филантропията ще продължи да бъде в основата на дейността на Българското
училище за политика „Димитър Паница“. Екипът на училището ще постави акцент върху
дарителството, като личен ангажимент на участниците и завършилите програмите ни.
Гражданските и политическите лидери ще продължат да бъдат информирани по тези
въпроси. За тях ще се организират обучителни програми, ще се развиват конкретните им
умения за работа по обществено значими каузи и ще се поставят на публично обсъждане
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проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас. През 2018 г.
ще продължи практиката всеки випуск от Националната програма да избира своя кауза.

•

Политики за закрила на детето

Акцент в работата на училището през 2018 г. ще бъде поставен върху политиките по
защита правата на децата, както на национално, така и на местно ниво. Идеята е обучението
на политическите и граждански лидери по политиките за децата да стане непрекъснат
процес. Целта е да се създаде мрежа от “Агенти на промяната”, които да променят
политиките за децата така, че гласът на българските деца да бъде чут от властимащите.

•

Зелени политики

Българското училище за политика „Димитър Паница” ще продължи да е активно
ангажирано с работа в сферата на климатичните промени, енергийните политики и
предизвикателствата, които поставят те. Акцент в работата ни ще бъде информираният дебат
за климатичните промени и пътя към устойчиви решения на проблемите с климата. Чрез
дейността си училището ще стимулира диалога между всички заинтересовани страни, като
провежда форуми, кръгли маси и дискусии, обсъжда политики за зелен икономически
растеж и енергийна ефективност.

7. План за дейностите през 2018 г.
Януари 2018 г.
•

•
•
•
•

Подготовка на курс 3 от Националната програма 2017/2018 г. – изготвяне на
програма, срещи с модератори и лектори, изработване и отпечатване на наръчник,
подготовка на обучителни задача, тестове за знания и анкетни карти за обратна връзка;
Подготовка на фокус-група по проблемите на децата;
Изработване на брошура по проблемите на децата;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Февруари 2018 г.

•
•
•
•
•
•

Провеждане на курс 3 от Националната програма 2017/2018 г. „ Национални
приоритети и национални решения“ – 11-14.02.2017 г., Правец
Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс на
Националната програма;
Подготовка на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. – изготвяне на
програма, срещи с лектори, подготовка на наръчник;
Отчет за Съвета на Европа за трети курс от Националната програма;
Изработване на брошура по проблемите на децата;
Провеждане на фокус група със завършили БУП по проект „Гласът на българските
деца“;
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•
•

Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Март 2018 г.

• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. – срещи с модератори и
лектори, подготовка на наръчник, изготвяне на обучителните материали, задачи, тестове
за знания и анкетни карти за обратна връзка;
•
Подпомагане на Випуск 2017 за организацията на благотворителната вечер;
•
Провеждане на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. „България в ЕС –
принципи на доброто управление” – 18 -21.03.2018 г., Правец;
•
Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в
Национална програма 2017/2018 г.;
•
Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма;
•
Провеждане на фокус група със завършили БУП по проект „Гласът на българските
деца“;
•
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
•
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Април 2018 г.
•
•

Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата;
Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите курса на
програмата;
•
Провеждане на фокус група със завършили БУП по проект „Гласът на българските
деца“;
•
Анализ на обратната връзка от 4-те курса от Националната програма;
•
Анализ на провеждането на Националната програма 2017/2018 г.;
•
Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в
Национална програма 2017/2018 г.;
•
Изработване на брошура по проблемите на децата;
•
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
•
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Май 2018 г.
•
•
•
•
•
•

Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП
2017/2018 г.;
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2017/2018
г.;
Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2018/2019 г.;
Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в
Националната програма според изготвения анализ;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион;
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•

Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Юни 2018 г.

•
•

•
•
•
•
•

Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион;
Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната програма
въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка на резултатите от
обучението;
Подбор за участие в Национална програма 2018/2019 г.;
Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма:
консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти;
Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в
Националната програма според изготвения анализ;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Юли 2018 г.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Провеждане на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евросредиземноморския регион;
Подбор за участие в Национална програма 2018/2019 г.;
Подготовка на Националната програма 2018/2019 г.;
Обработка на резултатите от Лятната академия;
Изработване на три тематични анализа по детски политики за Национална програма
2018/2019 г.;
Включване на въпроси по детски политики в диагностичния тест за Национална
програма 2018/2019 г.;
Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма:
консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти;
Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в
Националната програма според изготвения анализ;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Август 2018 г.

•
•
•
•
•
•

Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2018/2019 г.;
Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2018/2019 г.;
Изработване на три тематични анализа по детски политики за Националната
програма;
Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма:
консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти;
Подготовка на материали, покана до медии за провеждането на среща, организирана
от завършили БУП, по проект „Гласът на българските деца“ в Северна България;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
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•

Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Септември 2018 г.

•

Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в
Националната програма;
•
Изработване на три тематични анализа по детски политики за Национална програма
2018/2019 г.;
•
Подготовка на учебния материал по детски политики за Национална програма
2018/2019 г.: консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти;
•
Провеждане на среща, организирана от завършили БУП, по проект „Гласът на
българските деца“ в Северна България;
•
Подготовка на материали, покана до медии за провеждането на среща, организирана
от завършили БУП, по проект „Гласът на българските деца“ в Южна България;
•
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
•
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Октомври 2018 г.
•

Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2018/2019 г. – изготвяне на
програма, осигуряване на лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с
модераторския екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа;
•
Провеждане на среща, организирана от завършили БУП, по проект „Гласът на
българските деца“ в Южна България;
•
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
•
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Ноември 2018 г.
•
•
•

•
•
•
•

Провеждане на курс 1 от Националната програма 2018/2019 г. „Лидерство,
организация, комуникация”;
Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург;
Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2018/2019 г. - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип,
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа;
Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма
2018/2019 г.;
Групова домашна работа по модул по детски политики в Национална програма;
Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;
Декември 2017 г.

•

Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно
самоуправление”;

23

Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2017 г.

•
•
•
•
•
•

Провеждане на втора годишна среща „Агенти на промяната“
Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс;
Дипломиране на Випуск 2018 и провеждане на традиционната среща на
завършилите;
Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма
2018/2019 г.;
Изготвяне на индивидуални домашни работи по обучителен модул по детски
политики в Националната програма;
Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български,
английски и френски език;

8. Финансово състояние през 2017 г.
Приходи по направления

Разходи по бюджетни пера
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