
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ ПАНЕЛ. 
 НОВИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НОВИ ИНСТИТУЦИИ

Цели на проекта

Проектът "Европейски граждански панел" има за цел да установи как и при какви
условия европейските граждани биха участвали при взимането на решения в
Европейския съюз (ЕС). В рамките на проекта ще бъдат проведени 4 национални
граждански панела в България, Германия, Унгария и Латвия и един граждански панел
на европейско ниво в Брюксел. По време на тези идентични инициативи, граждани с
различно обществено положение и професии ще дискутират по какъв начин биха
желали да участват при взимането на решения на ниво ЕС, по какви въпроси и от
каква подготовка имат нужда. За участие в панелите на национално ниво ще бъдат
набрани по 50 граждани въз основа на представителна извадка във всяка страна
партньор, които ще обсъждат кои са най-добрите методи за взаимодействие между ЕС
и гражданското общество.

Резултатите от гражданските панели в Унгария, Германия, Белгия и Латвия ще бъдат
допълнително обсъдени по време на Европейски граждански панел в Брюксел и след
това окончателно оформени като препоръки и предложения, които ще бъдат връчени
на вземащите решения на европейско ниво.

В последните години инструментите на "демокрацията на участието", допълващи
"представителната демокрация" се развиват с висок темп. Това се дължи на факта, че
активното участие на гражданите в изработването на политики все повече се
утвърждава като добра инвестиция в доброто публично управление. Изработването
на публични политики с участието на всички заинтересовани страни допринася за по-
високо доверие в управляващите, по-високо "качество" на демокрацията и по-силно
гражданско общество.

Гражданският панел е една от най-новите техники на "демокрацията на участието".
Сравнен с традиционните методи за проучване на общественото мнение, този
иновативен подход предоставя възможност за провеждането на дълбочинно
качествено изследване, което спомага за по-доброто разбиране на проблемите на
целевата група.

Средства за реализирането на проекта

Подбор на случайни граждани по квотна извадка
Обучение на фасилитаторите, които отговарят за групите в панела
Провеждане на български Граждански панел
Обобщаване на окончателните препоръки и изявления на гражданите в
Национален доклад за България
Провеждане на Европейски граждански панел
Публикуване на "Инструменти за демокрация – Наръчник за политици,
вземащи решения на европейско ниво", който ще обобщава инструментите на
демокрацията на участието, които гражданите считат за най-добри при
включването им в процеса на взимане на решения на европейско ниво

Статус на проекта

Приключил 

Резултати

Български граждански панел: Информация за граждани 

Репортаж от Граждански панел, проведен на 21.11.2009г.

Пътеводител на гражданско участие в решаването на европейски въпроси

Експерти и Партньори

Европейска служба за граждански действия (ECAS) 
 Център за публични политики "Провидус" – Латвия, 
 НИОК – Унгария 

 Европейска академия - Берлин

Експерт: Ася Кавръкова 
 Ръководител на проекта: Звезда Ванкова 

 Координатор: Боряна Климентова 
 Социолог: Алексей Пампоров

Финансиране

Проектът се съфинансира от програма "Европа за гражданите" на Генерална
дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Звезда Ванкова 
 z.vankova@osi.bg

http://www.european-citizenpanel.eu/home
http://osi.bg/downloads/File/ECAS%20Input%20Paper%20for%20Citizens_FINAL.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=mblZkWVDfj0
http://osi.bg/downloads/File/Guide_CitizenPanel.pdf
mailto:z.vankova@osi.bg

