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Лятно училище АРКУТИНО

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА
НЕСТОПАНСКО ПРАВО (БЦНП) е
фондация в обществена полза,
създадена през 2001. Мисия ни е да
оказваме подкрепа при изработване
и прилагане на закони и политики с
цел развитие на гражданското
общество, гражданското участие и
доброто управление в България. Ние
вярваме, че развитието на правната
рамка на нестопанските организации
е основен механизъм за създаване на
независимо и проспериращо
гражданско общество.

Програмата се организира в рамките на проект „Ефективни подходи към
устойчивостта на НПО", финансиран от Фондация „Америка за България".

КОНТАКТИ:
ул. “Христо Белчев” № 3, ет.2 София
1000
тел./факс: (02) 988 81 66, 981 66 17,
е-mail: info@bcnl.org
www.bcnl.org
www.ngobg.info

Защо е важно за вас и за нас
Част от дейността на Българския
център за нестопанско право е
„Обучението е не просто интересно –
насочена към повишаването на
то е единствената възможност за хора
знанията и уменията на хората от
в неправителствени организации с
неправителствения сектор. По
различни каузи да се срещнат, да
този
начин
помагаме
за
научат нещо ново и важно, да обменят
създаването
на
независими,
идеи и опит“
активни и финансово устойчиви
Участник в Лятното училище АРКУТИНО
организации, чиито каузи и
2013
резултати достигат до възможно
най-много граждани.
Четири поредни години с подкрепата на Фондация „Америка за България", БЦНП в
партньорство с фондация ПАЦЕП провежда едноседмична обучителна програма „Лятно
училище за НПО АРКУТИНО”.
Работейки повече от 13 години в гражданския сектор в България, ние вярваме, че
хората, които са ангажирани в него, са най-важните. Тяхната мотивация, знания,
професионализъм и самочувствие като експерти са ключови за изграждането на уверени,
влиятелни и успешни неправителствени организации.
Лятното училище ще Ви помогне да развиете капацитета си по отношение на това
как да направите организациите си по-ефективни, по-видими и с повече възможности за
устойчиво развитие.
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Екип на БЦНП и ПАЦЕП

Какво ще научите на Лятното училище
Лятното училище АРКУТИНО 2015 ще Ви даде възможност да надградите знанията си за:
 Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация, как се
правят промени в структурата й, как да осигурите прозрачност при вземането на
решения;
 Как да развиете стопанската дейност на НПО и какви са важните данъци, които
трябва да запомните;
 Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане
на решения;
 Как да планирате проектите и инициативите си;
 Най-интересното – как да набирате средства от частни и корпоративни дарители;
 И още по-интересното - как да представяте организациите и каузите си пред
медиите.
Още по-сигурно е, че:
 Ще харесате лекторите, които сме поканили с техните интересни тези, и се
надяваме да се въодушевите от тях;
 Ще научите някои от важните уроци, които те са научили;
 Ще обмените идеи и опит с тях и с другите участници.
И освен това ви гарантираме, че:
 Ще откриете нови приятели и партньори;
 Ще изкарате една приятна седмица с хора, които имат същите или подобни на
вашите интереси.
Обучението има изключително практически фокус и ще ви предостави знания и опит,
които да приложите директно в своята работа.

Какви са условията за кандидатстване
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За да можете да се включите трябва да отговаряте на следните изисквания:
 Кандидатите трябва да бъдат с не повече от 5 години опит в неправителствения
сектор;
 Кандидатите да работят в неправителствена организация по програми или
инициативи (да не изпълняват само административни или технически функции);
 Номиниращите организации да имат най-малко два успешно изпълнени
проекта/инициативи в последните 2 години;
 Кандидатите трябва да имат възможност да присъстват на целия курс на обучение;
 Кандидатите трябва да говорят свободно английски език, защото част от
обучението ще бъде водена от чуждестранен експерт.
Освен това очакваме от всички кандидати да бъдат активни, комуникативни, готови да
споделят идеи и да задават въпроси.

Представяне на обучителните модули
Обучението ще включва 6 обучителни модула, като един от тях е менторска програма.
Обучителните подходи са:
 пленарни презентации;
 работа в групи;
 интерактивни практически занимания по всяка тема;
 индивидуални консултации;
 дискусии;
 работа по конкретни казуси с помощта на ментори.
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Модул 1: От идеята до работеща организация
Първа част: Законът и ние
Лектори: Иван Георгиев, Надя Шабани и Павлета Алексиева
В него ще научите за изискванията, когато правите промени в структурата на
своите организации, ще разберете как се вземат решения и как да се предпазваме от
конфликт на интереси, какви са допълнителните регистрации, които са задължителни, кое
се наказва от закона и др. Ще имате възможността също така да разберете доколко и при
какви условия нестопанските организации могат да извършват стопанска дейност, за какво
следва да плащат данъци, как да ги декларират, къде следва да отчитат дейността си. Тази
малко скучна правна материя ще се опитаме да представим по забавен и разбираем начин,
използвайки често появяващи се в нашата практика запитвания и ситуации. Освен това
модераторите ще направят чек-лист, който да ви служи като лесен ориентир в бъдеще, ще
ви насочат откъде можете да намерите литература по разглежданите теми и ще поработят
с вас върху конкретни практически казуси.
Втора част: Планиране и бюджетиране
Лектор: Любен Панов
Искате да организирате събитие – а знаете ли какво трябва да направите първо и
кога да започнете с подготовката? И още по-важно – знаете ли колко ще ви струва и колко
пари да бюджетирате? Тази сесия е за всеки, които организира дейности или харчи пари…
Модул 2: Гражданско участие в законодателния процес
Първа част: застъпнически процес, определяне на застъпническа цел,
възможности за участие в процеса на вземане на решения
Лектор: Любен Панов
В последните няколко години въпросът за това как гражданите могат да влияят
върху решенията, които държавните институции вземат, става все по-актуален. Питаме се
все по-често трябва ли да организираме многохилядни протести, за да изразим своята
позиция или има мирен начин, чрез който да влияем върху политиката и актовете на
държавата. В тази сесия ще видите какви са възможностите на всяка неправителствена
организации да изрази своята позиция или да направи предложение по подготвен
законопроект или друго важно решение.
Втора част: застъпничество чрез партньорства, коалиции и обществена подкрепа
Лектор: Надя Шабани

Партньорства, коалиции, обществена подкрепа са част от съставките на успешното
застъпничество. Как ги постигаме, какви качества трябва да надграждаме и за какво да сме
подготвени, ще споделим с вас, като почерпим примери от нашия близо 15 годишен опит.
Модул 3: Планиране на дейности за най-добри резултати
Лектор: Георги Генчев
Всеки ден ние си поставяме конкретни цели, които искаме да постигнем – от това
да изглеждаме добре, например, до това да получим повишение на заплатата.
Предприемаме съответните действия, например посещение при фризьор и сериозен
разговор с началника. В резултат имаме прекрасна прическа (и всички ни заглеждат с
възхищение) и най-накрая можем спокойно да изтеглим кредит за нова кола. Ежедневно
оценяваме себе си и постиженията си – замислете се колко пъти си казвате „успях“ или
„не стана“. Защо тогава като пишем проекти или планираме стратегически все ни се
струва (или ни казват), че не сме убедителни? В тази част от модула ще ви обясним как да
планирате разумно, реалистично и убедително. Ще ви научим как да предвидите оценката
на постигнатото още в самия процес на планиране. Ще ви помогнем да бъдете ценени и
оценявани високо от обществеността и от дарителите.
Модул 4: Стратегии за набиране на средства
Гост - лектор: Итка Несръстова, Greenpeace Чехия
Набирането на средства не е за вашата организация, защото… Тази сесия ще се
опита да ви покаже, че грешите. Ще имате шанса да чуете лично от човека, който е
отговорен за набирането на средства в Greenpeace Чехия как да организирате дейностите
по набиране на средства. Ще научите кои са най-важните неща, които не трябва да
забравяме при набирането на средства, как да привличаме нови дарители и още много
други практически съвети.
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Модул 5: НПО и медии
Гост – лектори: Българско дружество за връзки с обществеността
Едно от големите предизвикателства пред НПО е как да представят себе си и
своите дейности пред обществеността. Като проводник на информация, медиите заемат
централно място при разрешаване на това предизвикателство. Ето защо, включихме този
модул, като сме убедени, че ще получите много ценна информация и съвети, които ще ви
помогнат в подготовката при медийни интервюта и участия в предавания.
Другата голяма тема, която е важна за всяко НПО, и малко, и голямо, е как се
представя пред донорите. Когато се срещаш с компании, които искаш да подкрепят твоите
инициативи има няколко пищова, които е добре да са под ръка.
Модул 6: Менторска програма
Ментори: Надя Шабани, Иван Георгиев, Павлета Алексиева, Георги Генчев
Менторската програма ще ви даде възможност да упражните на практика знанията,
които придобивате по време на лятното училище, при това веднага. За целта ще бъдете
разделени на малки екипи. С подкрепата и насоките на експерт на БЦНП екипите ще
измислят заедно стратегии и проекти за решаване на предварително поставени задачи,
като прилагат уменията си за застъпнически инициативи, презентиране и другите теми,
които Лятното училище покрива. Модулът продължава през цялото обучение, като накрая

ще се организира представяне на решенията. Най-добре разработените и представени пред
участниците ще бъдат наградени.
Със специалното участие на Деяна Костадинова, секретар по социалните
въпроси на Президента, с която ще имаме удоволствието Да поговорим за … доверието в
политиката, в гражданските организации и какво означава то?

Лектори и гост-лектори
ЛЕКТОРИ
Георги Генчев (giorro@mail.orbitel.bg)
Георги Генчев е ръководил последователно Центъра за изкуства „Сорос” (1996–1997),
Фондация „Отворено общество” – София (1997–2001) и Фондация „ПАЦЕП” (от 2001
г.). Основните му области на експертиза включват управление на НПО, планиране,
изпълнение, мониторинг и оценка на проекти и грантови програми, организационно
развитие, оценка на въздействието и др.
Иван Георгиев (ivan@bcnl.org)
Иван Георгиев e завършил право в СУ„Св. Климент Охридски“. Част е от екипа на
Български център за нестопанско право от 2011 г. насам и има юридически опит в
областта на трудовото, облигационното, търговското право и правна рамка на НПО.
Иван има интереси в областта на литературата, където може да бъде разпознат като
Брегов.
Любен Панов (luben@bcnl.org)
Любен Панов е директор на Български център за нестопанско право (БЦНП) от
февруари 2015 г. В периода 2009 - февруари 2015 г. работи в центъра като програмен
директор, а от създаването на БЦНП през 2001 г. до 2009 г. е бил негов първи
директор. Има дълъг опит в управлението на НПО и в правната рамка за НПО в
България, както и в провеждането на оценка и стратегическо планиране на
организации, институции и програми.
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Надя Шабани (nadya@bcnl.org)
Надя Шабани е програмен директор в Български център за нестопанско право (2002 –
2009 и февруари 2012 – до сега). Ръководи проекти в областта на социални политики и
услуги, стратегическо планиране, социалното договаряне, изграждане на публичночастни партньорства. В периода октомври 2009г. - февруари 2012г. Надя Шабани е
Председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Павлета Алексиева (pavleta@bcnl.org)
Павлета Алексиева работи в Български център за нестопанско право (БЦНП) от 2007 г.
насам, като от 2009 г.е програмен директор. Тя има опит в областта на правната и
данъчна рамка на нестопанските организации в България, както и социалното
предприемачество.

ГОСТ - ЛЕКТОРИ
Деяна Костадинова
Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент
Охридски” през 1994 . След дипломирането си работи като адвокат от Софийска
адвокатска колегия.
През 2001 г. при създаването на Държавната агенция за закрила на детето се включва в
екипа й като главен юрисконсулт и началник на отдел „Правен и връзки с
обществеността”. През 2004 г. става главен директор на новосъздадената Главна
дирекция „Контрол по правата на детето” в Агенцията, която извършва проверки за
спазване на правата на детето от всички училища, детски градини, ясли, обслужващи
звена, Дирекции „Социално подпомагане”, неправителствени организации,
специализирани институции за деца и др.
През 2007 г. е назначена за началник на отдел „Законодателство, оценка на риска и
нередности” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията е
управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, а
ръководеният от г-жа Костадинова отдел е отговорен за регистрирането и
докладването на нередности по Оперативната програма.
В периода 2009 – 2011 г. е част от политическия кабинет на министър-председателя
като съветник по социални политики.
От юни 2011 г. до включването си в екипа на президента е заместник-министър на
труда и социалната политика с ресор: политика на пазара на труда, европейски
програми и проекти и международна дейност, както и ръководител на Управляващия
орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
На 28 февруари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за
секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента.
От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на труда и
социалната политика в служебното правителство, назначено от президента Росен
Плевнелиев.
Владее английски и руски език.
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Итка Несръстова
Итка Несръстова е експерт в областта на набирането на средства от индивидуални и
корпоративни дарители от НПО. Работила е за „Грийнпийс“ - Чехия (2002-2006 и 2012
- насам) и фондация ВИА (от 2006г. - 2012). Отговаря за стартиране на проектите
darujme.cz и „TechSoup CZ“, насочени към онлайн набиране на средства в Чехия и
предоставянето на подкрепа на нестопански организации да използват по-добре
информационните технологии.
Българско дружество за връзки с обществеността
Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална
организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици,
преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с
цел да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в
областта на комуникациите.

Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип,
БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в PR професията и
всички професионални права на неговите членове.
Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален
мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на
високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR
специалистите в България.
Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите практики в
сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и
студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или
косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в
България.
БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във
висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на
професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между
професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на
иновации.
През годините, БДВО инициира създаването на Етичен кодекс на PR специалистите в
България, който бе подписан от действащите български PR организации – БДВО,
Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и Дружество за връзки с
обществеността към СБЖ. Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на
първия конкурс за PR постижения в България – “PR Приз” и първия PR фестивал в
България, които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите
на организацията, в името на единна PR гилдия. За 18 години, БДВО успя да реализира
множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, срещи, дебати, кръгли
маси и др. и се наложи като най-голямата и най-активна организация в сферата на PR.
БДВО е член на Global Alliance и Българската конфедерация за връзки с
обществеността.

Логистични въпроси
За да заявите желание да се включите в Лятното училище, трябва да попълните
електронен формуляр за кандидатстване. Формулярът се попълва от официалният
представител на съответната номинираща нестопанска организация.
Избраните за участие кандидати следва да заплатят такса в размер на 100 лв.
Лятното училище се провежда в Международен център Аркутино, между Созопол и
Приморско. Организаторите осигуряват нощувки в двойна стая на одобрените участници
(при възможност може да бъдат осигурени и единични стаи), закуска, обяд, вечеря и кафе
в дните на обучението, както и материали.
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Транспортните разходи се покриват от участниците.
Ако одобрен участник напусне преждевременно обучението, без това да е одобрено от
организаторите, номиниралата го организация дължи възстановяване на направените
разходи.

