Проект
„Предизвикателства,
променящи живота”
В рамките на проекта „Предизвикателства,
променящи живота” се разработиха и използваха механизми за активно гражданско участие
в процеса на вземане на решения на местно и
национално ниво. Той се реализира в 12 общности, които идентифицираха на местно ниво
най-важните си проблеми и излъчиха свои лидери, които бяха обучени и предложиха решения на поставените проблеми. Решенията се
обсъдиха с местните общности, като целта бе
от една страна обучените лидери да пренесат
своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я въвлекат
активно в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно
гражданство.
Проектът се изпълни в партньорство на Платформа АГОРА и Българско училище за политика „Димитър Паница” в тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление” и приоритет „Подпомагане на активното
гражданство”. Финансирането е в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по третия конкурс за набиране на проектни предложения. Общ бюджет на проекта: 50 550 €.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА – Разработване и използване
на механизми за активно гражданско участие
в процеса на вземане на решения на местно и
национално ниво.
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Проектът „Предизвикателства, променящи живота”
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 „Платформа АГОРА” 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.

Предизвикателства,
променящи живота

Предизвикателствата пред местните общности

НЧ „Зора–1903”
с. Радилово, община Пещера:

НЧ „Развитие 1898 г.”
с. Орешак, община Троян:

НЧ „Цвят 1870”
гр. Видин:

 Създаване на достъпна среда за ползване на
административни и информационни услуги
от възрастни хора и хора с увреждания.

 Активизиране на гражданската съвест за
поддържане хигиената в селото и зелените
площи („култура на обществена хигиена”).

 Активиране на гражданите за поддържане
на приветлив облик на града.

 Осигуряване на достъпна във финансово отношение транспортна услуга за жителите.

 Социализация на зелени площи, места за
отдих и култура.

НЧ „Просвета 1914”
гр. Малко Търново:

НЧ „Христо Ботев 2008”
с. Гарван, община Габрово:

 Стимулиране на младежите за образование
и квалификация за заемане на свободните
работни места.
 Работа за интеграция на деца от ромски
произход в детската градина и училище.

НЧ „Искра–1929”
с. Крушаре, община Сливен:
 Подобряване взаимодействието между институциите с граждански подходи по отношение на нарушителите, които не спазват
нормите на поведение и установен ред (в
частност проблема с безопасността на движение в селото – каруци и безнадзорни животни).

 Решаване на проблемите с пътищата
(вътрешните улици).
 Поддържане на местната радиоточка.

НЧ „Христо Ботев–1924”
гр. Антоново:
 Местните власти и гражданите да разговарят на разбираем език, да се информират
взаимно, да обменят идеи и предложения за
развитието на града и общината.
 Градът да стане по-привлекателен за младите хора чрез провеждане на редица дейности и инициативи за създаване на добра
жизнена среда – спортна, екологична, културна.

 Чистотата в селото и поддръжката на гробищния парк.

НЧ „Алеко Константинов 1884”
гр. Провадия:

НЧ „П. К. Яворов 1867”
гр. Чирпан:

 Създаване на доброволчески мобилни групи
за опазване на Калето и зелените площи в
града.

 Изграждане на спортни съоръжения в града.
 Организиране и провеждане на есенни
празници на културата.

 Социализиране на парка срещу пощата, където да бъде създадена открита лятна сцена
и възможности за изява на всички възрасти.

 Преодоляване на неефективната комуникация между граждани и институции.

НЧ „Просвета–1882”
гр. Кула:
 Облагородяване и поддръжка на местните
забележителности, местности, паметници и
други.
 Създаване на Информационен център за
туризъм, култура и занаяти – в частта дейности (предлагане на подходящи и емблематични за града сувенири).

НЧ „Пенчо Славейков–1919”
кв. Малашевци, гр. София:
 Промяна на транспортната схема в квартала.
 Търсене на решения за пешеходната пътека
пред сградата на читалището.

НЧ „Васил Левски 2012”
с. Пожарево, община Божурище:
 Инфраструктурата с всичките й съставни
елементи.
 Пустеещата сграда
на селското училище.
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