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ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ: Нашата мисия и дейност

Ние вярваме, че за провеждането на ефективни, устойчиви и социално
справедливи политики са необходими не просто отделни проекти и инициативи,
а комплексни и стратегически усилия. Вярваме, че публичният сектор може да
стимулира икономическото и социално развитие, а не просто да черпи ресурс от
него. Вярваме, че управленският процес може да се основава на знание,
креативност и лидерство. Вярваме, че политиките могат да създават развитие.
Нашата мисия е да подпомагаме провеждането на политики за развитие, като
стимулираме приложението не просто на добри практики, а на добри принципи
в управленския процес, които гарантират качество, ефективност, устойчивост,
справедливост, прозрачност и отчетност.
Какво правим ние?
Създаваме стратегически решения в публичната сфера за провеждане на
политики за комплексно и дългосрочно развитие. Стимулираме информиран
експертен, медиен и публичен дебат за стратегическите посоки на дългосрочното
развитие на страната. Срещаме представители на местни и национални
институции, национални и международни граждански организации,
предприемачи, производители и инвеститори, експерти и представители на
академичната общност и им помагаме да намерят умни и устойчиви решения на
съвместни предизвикателства. Сътрудничим с журналисти и медии, за да
гарантираме обществена подкрепа на идеите, зад които заставаме с
аналитичната си експертиза.

2015:
Идеи и инициативи
През

първата

си година на съществуване Сдружение
ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ фокусира своята дейност върху три основни
стратегически направления:
o Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018
България ще поеме ротационното председателство на 1 юли 2018
година. ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ разглежда тази задача като важен тест
за българските политически, административни и дипломатически
способности. Остават едва около три години, за да изградим своя
институционален и организационен капацитет и да разработим
стратегии за ефективно лидерство на Съюза по време на шестмесечния
мандат на страна-председател.
Ако бъде подготвен и използван адекватно, председателският
мандат ще даде на България възможност да постави някои свои
стратегически приоритети в центъра на политическия дневен ред на
Съюза. Председателството на ЕС дава и допълнителен стимул да
постигнем по-добро представяне по някои показатели, свързани с
членството в ЕС като реформи от сферата на Механизма за
сътрудничество и проверка и усвояване на средства от структурните
фондове, например. И нещо особено важно за България:
ротационното председателство ще даде възможност за фокусиране на
националното политическо, административно и обществено внимание
върху европейската политика, върху дневния ред на Европа. А това е
особено важно за България, която все още е в периферията на
европейския политически дебат.

o Младите и демокрацията: гражданското образование в училище
Ниски нива на социално доверие. Отказ от гражданска
ангажираност. Отказ от политическо участие на много от младите хора
в България. Потърсихме причините за тези процеси, като поставихме
акцент върху ролята на българското общество и училище в
изграждането на демократичните ценности на младите хора.
„Дисциплината

над
дисциплините“,
„практикуване
на
демокрацията“, „възпитание в хуманизъм“ – това са само малка част
от определенията, които експертите дадоха на гражданското
образование, в рамките на публичната дискусия „Младите и
демокрацията“, организирана от ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ през месец
юни 2015 г. в Гранд Хотел София.
o Нов модел на публичния сектор: публично-частно-гражданските
партньорства
Ние вярваме, че публичните политики могат да генерират
икономическо и социално развитие, а публичният сектор има
потенциал да бъде двигател на това развитие. За да се случва това
обаче прилагането на отделни „добри практики“ не е достатъчно.
Необходимо е въвеждането на добри принципи в публичното
управление. ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ работи за развитието на нов модел
на публично-частните партньорства чрез сътрудничество между трите
сектора – публичен, частен и граждански.
Всички свои идеи, инициативи и policy документи публикувахме на
интернет страницата на ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ, а в блога ни http://policies.bg/блог - множество статии на теми, свързани с
функциониране на институциите, публично-частните партньорства,
интелигентната специализация, филантропията на данни и отворените
данни и много други теми, които считаме за ключови за развитието на
публичния и гражданския сектор на XXI век. Същевременно д-р Георги
Методиев и д-р Линка Тонева публикуват статии във водещи
ежедневници и електронни платформи. Те също така са търсени
коментатори в публицистични предавания (повече информация в
раздел Медии или на http://policies.bg/).

2015:
Публични събития
„Цялото образование трябва да води към гражданство“
„Образованието не бива да бъде идеологизирано“
„Режимът на демокрацията е най-силно зависим от това да
има да има демократи“
„Българският учител трябва да има подкрепата на цялото
общество“
Това са част от гледните точки, които споделиха участниците в
дискусията „Младите и демокрацията: Какви ценности трябва да
изгражда гражданското образование в България?“ Дискусията се
проведе на 24 юни 2015 г. в Гранд хотел София с подкрепата на
Фондация „Конрад Аденауер“.
Екипът на Сдружение
ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ

организира
дискусията,
воден от убеждението, че
гражданското образование
е
много
повече
от
гражданска „грамотност“,
от
информираност
за
политическите
процеси,
институции и граждански
права и задължения. ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ счита, че гражданското
образование има потенциал да гради ценности, онези ценности, върху
които искаме да положим бъдещето на българското общество. Целта
на срещата беше да дадем на дебата за гражданското образование
една по-широка перспектива – не просто има ли нужда от такъв

отделен предмет, а какви нагласи и ценности трябва да възпитава той
у учениците – политическо участие, гражданско участие, активна
позиция, участие в местните общности, културни и граждански права,
предприемачество.
В дискусията взеха участие над 60 представители на държавните
институции, на академичната общност, на общността на учителите, на
гражданските организации, студенти и ученици. Сред участниците
бяха доц. Румяна Коларова, секретар на държавния глава по въпросите
на образованието, д-р Янка Такева, председател на Синдиката на
българските учители, доц. Огнян Минчев, председател на Института за
регионални и международни изследвания, проф. Георги Димитров,
социолог от СУ „Св. Климент Охридски“, Димитър Делчев, народен
представител от Реформаторски блок, г-н Георги Станков, съветник на
министъра на образованието и науката, д-р Боян Захариев, програмен
директор „Образователни политики“ в Институт Отворено общество,
доц. Лиляна Стракова, заместник-декан на Факултета по педагогика на
СУ, г-жа Саша Безуханова, основател на MoveBG, Йордан Демиров и
Иван Господинов, учители на Фондация „Заедно в час“, Красимира
Василева, председател на Националната асоциация на българските
европейски клубове, Лилия Кръстева от Център за приобщаващо
образование, Милена Николова от Национална мрежа на децата. Доц.
Светослав Малинов, евродепутат и член на Комисията по култура и
образование в Европейския парламент изпрати видео-обръщение към
форума.
През 2015 година екипът на ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ взе участие в
над 15 събития, дискусии и срещи, организирани от гражданския
сектор и публичните институции в страната. Участвахме като
панелисти, гост лектори и обучители по програми за застъпничество по
темите гражданско участие, регионално социо-икономическо
развитие, здравеопазване, образование, политики за реформа.

През 2015 г. д-р Георги Методиев
беше консултант и лектор по стратегическо
планиране, застъпничество и изграждане
на граждански коалиции в рамките на
инициативата „Стратегия за дългосрочна
застъпническа кампания за спазване на
човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване”, осъществявана от Фондация „Родители за
родители“ по Програмата за подкрепа на НПО в България.
През февруари 2015 г. д-р Линка Тонева, член на екипа на
Сдружението, беше гост-панелист в
дискусия
върху
Механизма
за
сътрудничество и проверка за България и
Румъния, организирана от MOVEBG и
BlEUprint в Дома на Европа в София.
Дискусията се проведе под надслов
„Новият път за нас Българите“.
В периода февруари-април 2015 г. членове на екипа ни взеха
участие в дискусии и работни срещи в Стара Загора, Бургас и Плевен
като лектори и консултанти по проект „Стратегическо планиране и
застъпничество: Инструменти
за по-ефективно включване
на НПО във вземането на
решения и диалога с местната
власт”,
изпълняван
от
Института за регионални и
международни изследвания.
През есента на 2015 година се включихме с ентусиазъм в
инициативата „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти“
и подкрепихме като лектори и панелисти над 14 дискусии,
организирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ в подкрепа на
Националния референдум на 25 октомври.

2015:
Партньорства
Нашата работа през 2015 година нямаше да бъде възможна без
сътрудничеството и подкрепата на нашите колеги, партньори и
приятели от гражданския сектор, институции, организации и медии.
Искрено им благодарим!

2015:
Policy документи
През 2015 г. разработихме два policy документа, представящи
нашата визия и цели във връзка с темите Развитие на публичния сектор
и Българско председателство на Съвета на ЕС-2018 и ги
разпространихме до над 200 представители на публичните
институции, граждански организации, експертни центрове,
академични институции и медии в България.
Визия за развитие: към нов модел на публичния сектор в България
(май 2015) е дискусионен документ, който има за цел да представи
някои от ключовите идеи на Сдружение ПОЛИТИКИЗАРАЗВИТИЕ за
промяна на модела на публичния сектор в България – основан на
добри принципи, открито управление и публично партньорство.
Нашето желание е той да бъде една основа за експертен дебат и за
информирана обществена дискусия по проблемите на развитието на
новата публична администрация в България в началото на XXI век.
Погледнахме напред в бъдещите десетилетия и си представихме
един глобален стандарт за публичния сектор, базиран не просто на
добри практики, а на добри принципи:
o

o

Въвеждане на нови модели на предоставяне на услуги, базирани
на сътрудничество (съвместно с други нива на управление, с
други сектори – бизнес, неправителствени организации,
съвместно с други региони, с други държави, с гражданите и
потребителите на услуги).
Използване на ресурса на новите технологии (социални мрежи,
мобилност, е-управление).

o

o

Съвместно разработване и приложение на иновативни решения
(с бизнеса, неправителствените организации, медиите,
международни партньори).
Лидерство
и
управленски
решения,
основани
на
предприемачество
(визионерство,
предприемчивост,
експериментиране).

През м. ноември 2015 г. публикувахме Пътят към 2018: Българското
председателство на Съвета на ЕС в перспективата на възможностите.
В него представихме част от своите предложения във връзка с
подготовката на Българското председателство. Те са свързани с
изработването на ясна визия за развитието на приоритетни сектори –
сектори, върху чиито потенциал ще гради социално-икономическото
си развитие, стартирането на поредица проекти и инициативи, които
хвърлят мост между тези национални приоритетни сектори и
европейския дневен ред и които ще се разположат в целия период до
началото на председателския мандат през 2018 г., разработване и
редовно актуализиране на оценка на рисковете и предизвикателствата
в европейски и международен план през 2018 г., развитие на лидерски
капацитет в администрацията на всички министерства с умения за
водене на преговори, медиация и координация, работа в европейски
мрежи и ротация на служителите в българските държавни институции
в европейски структури.

Присъединихме се и към инициативата на колегите ни от BlEUprint,
които разработиха полиси документ върху приоритетните условия за
успех на Българското председателство на Съвета на ЕС. Готови сме да
работим съвместно за едно прозрачно, отчетно и основано на
партньорство с гражданското общество, бизнеса и академичните
институции Българско председателство през 2018 г..

2015:
В медиите
Част от нашите гостувания и публикации в националните медии
през 2015 г.:
o Готова ли е България да председателства ЕС? / BIT телевизия
o Електронното гласуване - страхове и надежди / Редута.бг
o Подкрепям електронното гласуване, което не означава, че
въвеждането му в България не крие подводни камъни / Капитал
o Три дни преди референдума: Защо е важно електронното
гласуване? / BIT телевизия
o Истинският залог на референдума / Клуб Z
o Пликчета, тефтерчета и малко антикорупция / Клуб Z
o Председателство се прави с хора / Капитал
o Ресурси за лидерство – в подготовка на Българското
председателство на ЕС през 2018 г. Статия на Политики за
развитие / сп. Дипломация
o Правосъдната система на България с поредни еврокритики /
Полиграф + по България он ер
o Българското председателство на ЕС: мисията (не)възможна /
Клуб Z
o Повредата не е във вашия телевизор / Офнюз
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