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Проект „Граждански мониторинг за по-качествени  
социални услуги“ е финансиран от Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020 съфинансирана от 
 Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сдружение РАЙС е неправителствена и 
нестопанска организация създадена през 2012 

г. във Видин. Организацията работи за под-
помагане на развитието на хуманитарния сектор 
и професионалното развитие на специалистите, 

работещи в него за преодоляване на  
социалните проблеми в граничния регион  

с Република Сърбия.

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
е неправителствена и не стопанска организация, 

създадена през 1997 г. във Видин.  
Мисията на сдружението е подпомагане на  

личностното развитие на младите хора от Видин 
и Северозападна България като свободни  

граждани на демократично общество  
чрез включването им в образователни програми 

и в общественополезни дейности. 

3700 Видин, ПК19,  
ул. Акад. Ст. Младенов 11

Тел. 094/601983, 0879315160
Email: info@fyc-vidin.org 

www.fyc-vidin.org

Настоящият материал е изготвен с финансовата помощ 
на Европейския съюз. Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ 
ЦЕНТЪР носи цялата отговорност за съдържанието на на-

стоящия материал и при никакви обстоятелства не може да 
се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Тази листовка е предназначена преди всичко 
да привлече за участие и направи съпричастни 
към каузата на проекта неговите ЦЕЛЕВИ ГРУ-
ПИ: децентрализираните държавните органи и 
общинските власти, отговорни за социалната 
политика на територията на област Видин, както 
и гражданските организации (на потребители и 
доставчици на социални услуги) на същата тери-
тория.

Защо	ГРАЖДАНСКИ	МОНИТОРИНГ?

Защото гражданите са тези, за благото на които 
се правят публичните политики. Ще отправим 
граждански поглед върху системата, оценявай-
ки я през мнението преди всичко на нейните по-
требители, т.е. доколко съществуващите стра-
тегически документи в сферата на социалните 
услуги на територията на област Видин (вкл. със-
тавните общини) не само се изпълняват, но са 
адекватни на нуждите и ги удовлетворяват, по-
стигайки повишаване на качеството на живот на 
хората, за което са планирани и реализирани.

Как	 ДА	СЕ	ВКЛЮЧИМ?

Можете да заявите желанието си за участие в 
дейностите по проекта, като се свържете с нас 
на телефони 094/601983, 0879/315160 и по елек-
тронна поща на info@fyc-vidin.org 

Къде	МОЖЕМ	ДА	СЕ	ИНФОРМИРАМЕ	ПОВЕЧЕ	
ЗА	ПРОЕКТА?

Посещавайте сайта на Свободен младежки цен-
тър – www.fyc-vidin.org, на който ще публикува-
ме информация за събитията по проекта, както 
и неговите продукти. 
Надяваме се също на вашата обективна обратна 
връзка доколко сме се справили с амбициозната 
си цел.

за	по-качествени		
социални	услуги

ГРАЖДАНСКИ	МОНИТОРИНГ

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ 
ЦЕНТЪР - ВИДИН



СТЪПКА	4:		
Провеждане	на	граждански		
мониторинг	и	оценка		
(юни	-	октомври	2019	г.)
Дейността цели да се направи независима оцен-
ка на областната и общинските политики в сфе-
рата на социалните услуги на територията на 
област Видин по стандартизирани критерии и 
се формулират препоръки за усъвършенстване 
към публичната власт. Създадената Методика 
ще бъде приложена на практика в 11 общини от 
област Видин. Това значи, че изследователският 
екип ще използва нейните механизми и инстру-
менти, за да събере необходимата информация 
и да я анализира. Резултатът от тази дейност ще 
бъде Доклад от мониторинга (изследването).

СТЪПКА	5:		
Кръгла	маса	„Развитие	на	социалните	услуги	в	
област	Видин“	(октомври	-	ноември	2019	г.)
Форумът цели да запознае целевите групи с 
резултатите от проведения граждански мони-
торинг. Ще се състои в рамките на два дни в гр. 
Видин. Планираме присъствието на 30 души, 
представители на целевите групи – участници в 
проекта, изследователския екип, както и гости 
(напр. от АСП, НАСО, НМД, медии).

СТЪПКА	6:		
Публикации	(февруари,	ноември	2019	г.)
Публикациите ще популяризират проекта и него-
вите резултати, за да могат те да се мултиплици-
рат и надграждат. Дейността включва издаването 
и разпространяването на две печатни публика-
ции – тази листовка и Сборник с материали по 
проекта – екстракт от Методиката и Доклада от 
проведения граждански мониторинг. Двете пуб-
ликации ще са достъпни за свободно сваляне и 
от сайта на Свободен младежки център.

СТЪПКА	1:		
Провеждане	на	информационна	среща		
(февруари	-	март	2019	г.)
Основна цел на срещата е информиране на об-
ществеността и целевите групи с идеята на про-
екта, за начина на участие в него и привличане 
на участието. Ще се проведе в рамките на един 
ден във Видин с представители на тези целевите 
групи, както и на медиите. Ще послужи и за гене-
рирането на идеи какво и как да се мониторира.

СТЪПКА	2:		
Изготвяне	на	методология	(март	-	юни	2019	г.)
Дейността цели разработване на Методика за 
мониторинг, включваща критерии за оценка 
на местни и регионални стратегии в сферата 
на социалните услуги, както и механизъм и ин-
струментариум за оценяване, включително чрез 
обратна връзка от страна на гражданите – обект 
на тези политики. Както казахме, идеята ни е да 
направим това по начин, който не дублира дър-
жавата в нейните контролни функции, а да дава 
независимия граждански поглед. Методиката 
ще бъде се разработи от експерти на база гене-
рираните идеи.

СТЪПКА	3:		
Експертна	работна	среща	за	обсъждане	на	
методиката	(май	-	юни	2019	г.)
Срещата цели запознаване с изработената Ме-
тодика и оценка на нейната приложимост от 
страна на ключови експерти от сектора на соци-
алните услуги, както и на организации на потре-
бителите на такива услуги от областта. Тя ще се 
проведе в рамките на два дни в гр. Белоградчик 
или на друго подходящо място с участието на 20 
такива специалисти. На срещата ще присъства и 
методическия екип. В резултат ще бъде редакти-
ран и допълнен окончателният вариант на Ме-
тодиката.

Как	 ЩЕ	ГО	НАПРАВИМ?

С няколко стъпки, целенасочено и в широко 
партньорство с всички заинтересовани страни, 
защото вярваме, че само така ще има  
обективен и меродавен  
резултат.


