
 

Проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на 
НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно 
ниво в партньорство с местната власт” се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009‐2014 г.  

 

„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 „Бъдеще за нас” 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.“ 

През месец септември 2014 г. приключи работата по проект „Повишаване финансовата 
устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез съзване на механизъм за реализация на 
инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт”. Проектът се реализира с 
финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009‐2014. 

В рамките на проекта бяха проведени четири теоретични обучения по темите : „Повишаване 
финансовата устойчивост и капацитет на НПО“, „Пътят на успешно реализираната идея“, 
„Изграждане на партньорство между местната власт и гражданското общество“, „Необходимите 
фактори, благоприятстващи успешната работа на НПО на територията на община Лясковец ”. В 
рамките на обученията бе включена дискусия, чрез която започна активен диалог между 
местната власт и неправителствените организации.  

Практическата част на проекта обхвана провеждане на конкурс и реализиране на три 
обществено значими граждански инициативи на територията на Община Лясковец. Бяха 
реализирани идеите на: 

‐ Сдружение „Цани Гинчев” ‐ проект : «Ръка за ръка – към по‐чиста и привлекателна околна 
среда»; 

‐ Сдружение «Настоятелство ЦГД «Пчелица» ‐ проект «Слънчев двор за нашите деца»; 

‐ Сдружение „Училищно настоятелство при целодневна детска градина „Радост” – Лясковец”‐ 
проект: «Децата на ЦГД «Радост» сред вълшебния свят на природата»; 

По време на изпълнение на проектите, организациите бяха подпомагани от консултации със 
специалисти, което позволи успешно реализиране на дейностите. 

Като краен резултат бяха постигнати : 

‐ стартиране на активен диалог между местната власт и гражданските организации; 

‐ повишаване капацитета на неправителствените организации в сферата на финансовата 
устойчивост; 

‐ посочване на основните стъпки при оформяне и реализиране на проектна идея; 

‐ предоставяне на практическа възможност за реализиране на проектна идея; 

‐ реално повишаване капацитета на НПО, чрез консултации по време на реализиране на 
проектните идеи; 


