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„В живота на всеки човек идва момент, в който трябва да
върне на обществото поне малко от това, което през годините е получил от него. Това е една от причините да
създам Българското училище за политика. На младите
хора, които искат и се занимават с политика, бих казал
НИКОГА ДА НЕ СЕ ПРЕДАВАТ. Независимо от трудностите.
И ДА НЕ СЕ ВЗЕМАТ НИКОГА, АМА НИКОГА, ПРЕКАЛЕНО
НАСЕРИОЗНО. ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК ЗА ТОВА.”
Дими Паница, основател
на Българско училище за политика
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НАШАТА МИСИЯ
Ние сме Българско училище за политика
– организацията, която от 2001 г. насам обучава политическите и гражданските лидери
на България и Югоизточна Европа.

Нашата мисия е да подготвяме общност от
граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейския и
глобален политически и обществен живот,
посветени на съвременните демократични
ценности, основани на плурализъм, толерантност и информиран дебат.
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КОИ СМЕ НИЕ
Българското училище за политика е
създадено по инициатива на Дими Паница
и е учредено от фондация „Свободна и Демократична България”, Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа,
Нов български университет и фондация
„Отворено общество” (София).
Ние сме съучредител на Мрежата от училища по политически науки под егидата
на Съвета на Европа. Асоциирани сме с Нов
български университет, което осигурява
академични кредити след завършване на
нашите програми.
Ние сме независима институция, която не
е свързана с конкретна политическа партия,
а обучава представители на парламентарно
представените партии.
В нашите програми са участвали над 350
български и над 100 чуждестранни народни представители, ръководни фигури
в парламентарно представените политически партии, висши правителствени служители, ръководители от местната власт и
гражданските организации.
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Ние създаваме условия тези участници да
работят заедно, да обсъждат най-важните
политически и икономически проблеми и
да намират конкретни пътища за тяхното
решаване.
За нас това е най-добрият начин да насърчим активната позиция на гражданските и
политическите лидери и заедно да създадем нова политическа среда, основана на
толерантност, сътрудничество и информиран политически дебат.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
Да осигуряваме 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 обогатяваме познанията им за основните принципи на доброто управление и
практическите измерения на демократичния процес;

Да насърчаваме прозрачността при вземането на управленски решения, отчитайки
различните мнения и следвайки обществения интерес;
Да развиваме у младите политици способности за участие в отворен обществен диалог и дебат, както и включването на медиите
в този процес;
Да изграждаме разбиране за смисъла на
участието в политическия и гражданския
живот, на свободния обмен на идеи, с цел
подпомагане изграждането на жизнено и
активно гражданско общество.
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КАК РАБОТИМ
УНИКАЛНА РАБОТНА СРЕДА
Даваме възможност на хора от парламентарно представените политически партии
и гражданското общество да учат и работят
заедно. Прилагаме уникална методология
на разработване на политики, която включва не само обучение и експертна работа, но
и засилен елемент на обществено участие.

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
oбучаваме участниците със съдействието на водещи български и чуждестранни анализатори, действащи
политици, дипломати и журналисти.
прилагаме интерактивни подходи като работа по групи, симулационни
игри, решаване на индивидуални и
групови задачи.
pазработваме реални казуси по ключови политики, чието решаване зависи от участниците в програмата.
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Примери за това са нисковъглеродната стратегия за община Слатина и
подпомагането на дома за деца във
Велинград.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Институционалната ни стабилност е основана на последователната ни дългосрочна
стратегия за развитие и на разнообразие на
финансови източници.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП
Разполагаме със собствен експертен капацитет по общественото участие в политиката, европейската интеграция, климат и
енергетика и външна политика.

ШИРОКА МРЕЖА ОТ КОНТАКТИ
Поддържаме близко сътрудничество с Народното събрание, правителствени институции, местни власти, водещи неправителствени и международни организации като
Холандския институт за политическо участие
и Международната организация на франкофонията. Мрежата от училища по политически науки ни дава възможност за контакти и
обмяна на опит в 16 европейски страни.

НАШИТЕ ПРОГРАМИ
Националната програма се провежда
вече девета година и е насочена към политици от парламентарно представените
партии в България, граждански лидери,
кметове, ръководители от общински, местни и регионални администрации и журналисти.
Всяка учебна година се провежда под формата на пет 5-дневни семинара. Обучаваме
около 40 участника годишно, чиято средна
възраст е под 40 години. Полагаме всички
усилия за равно участие на мъже и жени,
както и на хора с различна религиозна и етническа принадлежност.
Участниците се запознават с основни идеи
от политическата теория, развиват умения

за лидерство и комуникация и участват в
работа по групи с конкретни казуси. Програмата създава уникална атмосфера на директно взаимодействие между представители на парламентарните партии, гражданското общество, бизнес средите и медиите.
Финалът на програмата е Летният университет за демокрация в Страсбург, който се
провежда всяка година в края на юни и където се дискутират глобалните предизвикателства пред демокрацията, управлението
и лидерството.
Успешното завършване на националната
програма дава на участниците в нея кредити за магистърски програми в Нов български университет.
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Регионалната програма стартира през
2003 г. и е насочена към млади политически
и граждански лидери от Албания, Босна и
Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Черна Гора, Косово, Румъния и Сърбия.
Целите на програмата са да насърчава и
подпомага регионалното сътрудничество
и конструктивния диалог между политическите партии, гражданското общество и медиите в тези страни по ключови за региона
политически, социални и икономически въпроси.
Обучението се състои от три 5-дневни семинара, които се провеждат в различни
страни и включват лекции и презентации,
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публични дискусии, работни посещения в
правителствени и политически институции
в страната-домакин на семинара, срещи с
политици и експерти, конференции.
Програмата се осъществява в сътрудничество с мрежата на Училищата за политически
науки. Завършилите програмата получават
сертификат за специализация по политически мениджмънт от Нов български университет и сертификат от Съвета на Европа.
Програмата се финансира от National
Endowment for Democracy (Вашингтон),
Балкански тръст за демокрация (Белград),
и Международната организация на франкофоните.

ПРОЕКТИ
ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ

ЗА ДА ИМА ИЗБОР

Заедно с българския парламент работим
по проект „Зелена“ стъпка напред: за
нова ангажираност и отговорност към
околната среда на българските политици“, който се финансира от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Стремим се да направим
българските депутати и парламентарната
администрация още по-съпричастни към
опазването на околната среда, като ги ангажираме с политики, които водят до ефективно използване на енергийните ресурси.
По линия на проекта „Медиите в България
в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени” предоставяме експертна информация на българските журналисти по промените в климата и
стимулираме обществения дебат за изграждането на нисковъглеродна икономика.

Организирахме серия от дебати в различни
общини преди местните избори през 2007
година, за да мотивираме хората да гласуват, които бяха излъчвани по Българската
национална телевизия.

АЗ ГЛАСУВАМ ЗА ЕВРОПА

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Този проект насърчи участието на млади
хора в изборите за Европейски парламент
през 2009 г., като създаде нови начини за
комуникация между младежки групи, политически партии и кандидати.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ
Завършихме 4 проекта, свързани с хората в
неравностойно положение, защита на правата на хората с увреждания, интеграция на
ромите, както и с публичните политики в
мултиетнически общности.

УКРАЙНА
Приключихме успешно два проекта, свързани с процеса на европейска и евроатлантическа интеграция на Украйна и подпомагане на демократичната общност в тази
важна източна съседна страна на Европейския съюз.

В партньорство с Института за политически
и правни изследвания анализирахме политическата ситуация в региона, развитието
на партиите и гражданското общество.
Българско училище за политика
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НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ
ЗАВЪРШИЛИТЕ
След своето завършване, много от участниците в нашите програми заемат ключови
позиции в политически партии, правителствени институции и граждански организации и продължават активно да подпомагат
дейността на училището.
В сътрудничество с тях, ние организираме
публични дискусии, конференции и дебати
по актуални въпроси. Завършилите училището през последните няколко години
подпомагат домовете за деца, лишени от
родителски грижи, във Велинград, Видраре,
Стара Загора.

ОБЩЕСТВЕНОСТТА
С помощта на традиционните медии, интернет, социалните онлайн медии и дебатите
на живо, ние се стремим да пренасяме в
обществото дискусията по темите, които се
разглеждат по време на националната и регионалната програма. По този начин резултатите от нашите програми надхвърлят обучението на конкретната група участници и
придобиват много по-широко значение.

10

Българско училище за политика

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Дими Паница – основател,
почетен председател
Юлиан Попов – председател
доц. Антоний Тодоров
проф. Богдан Богданов
Саша Безуханова
Светослав Божилов
Соломон Паси
Изпълнителен директор
Ирина Алексиева

КОНТАКТ С НАС
Адрес, телефон, email
Нашият офис се намира в София,
на ул. Цар Шишман 17,
на ъгъла с ул. Иван Вазов.

Можете да се свържете с нас
на телефон +359 2 952 68 82.
За въпроси ни пишете на
oﬃce@schoolofpolitics.org
или посетете нашия уебсайт
www.schoolofpolitics.org.

Интернет присъствие
Можете да се присъедините и към нашите
профили в социалните мрежи Facebook и
Twitter, където публикуваме информация
за училището, поддържаме връзка с нашата
мрежа от контакти и инициираме интересни дискусии по актуални теми.
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