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Резултати и въздействия
 Методология, обучение, консултант-

ска и експертна подкрепа за про-
веждане на граждански дискусии, 
фондонабирателни кампании, рабо-
та с медии и работа с доброволци.

 Реализирани и финансово подкрепе-
ни 37 граждански инициативи за ре-
шаване на местни проблеми, изведени 
чрез „подхода АГОРА“, 18 от които в 
шест тематични направления: „Ал-
тернативен туризъм“, „Отдих, спорт и 
свободно време“, „Околна среда и био-
земеделие“, „Права на гражданите“, 
„Фестивали на традиционни храни, 
поминък и занаяти“ и „Стимулиране 
на местната филантропия“; 

 Среда за споделяне на опит, прак-
тики, ресурси, възможности и перс-
пективи чрез семинари, обучителни 
посещения, кръгли маси и Панаир на 
общностни инициативи;

 Публичност и професионална ПР 
подкрепа.



Цели
 Разработване, прилагане и популя-

ризиране на механизъм за граждан-
ска активност чрез читалищата: Под-
ходът АГОРА.

 С участието на общността решаване 
на местни проблеми и формиране на 
местни политики; 

 Подобряване на взаимоотношенията 
между общностите и местните власти, 
бизнеса и други местни структури;

 Мобилизиране на вътрешни ресурси 
за решаване на местни проблеми.

Обхват
37 читалища от цялата страна.

Продължителност
Април 2009 г. – април 2013 г.

Първи етап: 
април 2009 г. – април 2010 г.  

(пилотен)
Втори етап: 

октомври 2010 г. – април 2013 г.  
(надграждащ)

Подходът АГОРА
Проектът „Активни граждански общно-
сти чрез читалищата в България“ е из-
граден изцяло върху „подхода АГОРА“ - 
цялостен процес за привличане на граж-
даните за участие в граждански диску-
сии, постигане на съгласие по важни за 
общността въпроси, идентифициране и 
решаване на местни проблеми.

Читалището е онзи общностен 
център, който формално и неформално 
общува с представители на всички со-
циални групи в общността. 

То притежава чувствителността на мал-
ко институции и организации, защото 
на негова територия хората общуват с 
познанието, изкуството, творчеството, 
изкушенията и страстите си. 

Това е общодостъпното място, в което 
хората намират среда за споделяне и 
съпричастност, което им дава възмож-
ност да развият способността си за раз-
биране на индивидуалните, групови и 
общностни потребности, проблеми и 
желания.

  


