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1. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

През 2020 година Фондация „Институт Отворено общество - София“ (наричана понататък за краткост „Фондацията“ или „Институтът“) навърши 30 години от създаването
си. Това стана в година, която беше доминирана от здравните и социалните ефекти,
свързани с пандемията от Ковид-19.
През годината в съответствие със своята стратегия Фондация „Институт Отворено
общество – София“ продължи да работи по четири основни приоритета: Добро
управление, Върховенство на правото и права на човека, Европейски политики и
Гражданско участие. Дейността на фондацията се осъществяваше чрез следните
програми: Управление и публични политики, Правна програма, Програма Рома,
Европейски политики, Обществен дебат и Активни граждани.
Фондация „Институт Отворено общество - София“ (в партньорство Фондация
„Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална
алтернатива“) е Оператор на фонда на програма „Фонд Активни граждани“ (Active
Citizens Fund) в България по ФМ на ЕИП 2014-2021. Програмата е на обща стойност 15
500 000 евро, предоставени от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и
нейната основна цел е „укрепнало гражданско общество, активно гражданство и
овластени уязвими групи“. Програмата се стреми да развие дългосрочната устойчивост
и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на
демократичното участие, активното гражданство и човешките права. Планира се
дейността на програмата да продължи до 2024 г.. През 2020 годината, в отговор на
пандемията от Ковид-19, в рамките на Фонд Активни граждани България беше
реализирана специална антикризисна мярка по Схемата за малки инициативи,
насочена към преодоляване на ефектите от Ковид-19 върху гражданските организации,
както и бяха предприети организационни мерки за облекчаване на процеса на
изпълнение на договорираните проекти по фонда, включително чрез облекчаване на
изискването за съфинансиране на проектите от страна на бенефициентите. В рамките
на Фонд Активни граждани през годината Институт Отворено общество - София
подкрепи нови 22 проекта на неправителствени организации, регистрирани в
обществена полза, насочени към подобряване на демократичната култура и
гражданската осведоменост, повишаване на подкрепата за правата на човека и на
ангажимента на гражданите към опазване на околната среда, включително във връзка
с промените в климата, както и към укрепване на двустранното сътрудничество със
страните донори. В рамките на Фонда през годината Институтът продължи
изпълнението и на проект „Платформа за генериране на проекти“, който представлява
специализиран механизъм за предоставяне на безвъзмездна консултантска помощ на
граждански организации за разработването на проектни предложения, насочени към
равноправното включване на ромите, с които организациите да кандидатстват пред
отворени финансиращи програми извън Фонд Активни граждани.
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През годината чрез собствени средства и средства от други донори, Институтът
реализира серия от изследователски и оперативни инициативи, допринасящи за
провеждането на информиран обществен дебат относно ценностите на отвореното
общество, върховенството на правото, правата на човека (вкл. на мигрантите),
процесите на сближаване в Европейския съюз, медийната грамотност и състоянието на
гражданския сектор, както и за насърчаване на гражданския активизъм на местно ниво
в Централна и Източна Европа във връзка с промените в климата, подобряването на
достъпа на образовани младежи от ромски произход до висше образование в България
и за насърчаване на разнообразието на работното място в частния сектор. Във връзка
със социалните ефекти от разпространението на Ковид-19 Институтът направи дарение
в подкрепа на програма „Ирис“, насочена към засегнатите от пандемията семейства,
както и проведе изследване за ефектите от Ковид-19 върху квартали с преобладаващо
ромско население в страната. Отбелязвайки 30 годишнината от своето създаване,
Институтът финансира инициатива за безплатното разпространение на книгата на Карл
Попър „Отворено общество и неговите врагове“, включително до библиотеки,
образователни институции и НПО.
Като част от усилията за гарантиране на дългосрочното си устойчиво развитие Институт
Отворено общество - София продължи да предоставя консултантски услуги в рамките
на своята стопанска дейност. В тази връзка, наред с управлението на Фонд Активни
граждани, през годината Институтът беше ангажиран и с изпълнението на поръчки с
външни възложители предимно в сферата на образованието, включително свързани с
актуализирането и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в
България и анализирането на проблемите с ранното детство в ромските общности в
България.
На фона на въведените противоепидемични мерки заради разпространението на
Ковид-19, екипът на Института премина към дистанционна форма на работа в периода
след началото на март 2020 г.
Георги Стойчев
Изпълнителен директор
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2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ
І. Приходи
Общият размер на приходите през 2020 година възлизат на 1 036 хиляди евро срещу
4 924 хиляди евро 2019 година и 557 хиляди евро през 2018 година.
Приходите от безвъзмездно финансиране
Приходите от безвъзмездно финансиране през 2020 година възлизат на 581 хиляди
евро срещу 4 475 хиляди евро през 2019 година и 266 хиляди евро през 2018 година.
Фондацията е избрана през 2017 г. за Оператор на фонда за България на програма
„Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014-2021 за периода до
2024 г. Размерът на признатите приходи безвъзмездно финансиране по ФМ на ЕИП
през 2020 година достига 408 хиляди евро срещу 4 191 хиляди евро през 2019 година и
14 хиляди евро за 2018 година.
Размерът на признатите през 2020 година приходи от мрежата фондации „Отворено
общество“ възлиза на 138 хиляди евро, включително 85 хиляди евро финансиране от
Фондация за насърчаване на отвореното общество Ню Йорк за стартирал през 2019 г.
двугодишен проект и за осъществяване на стартиралия през 2020 година конкурс
„Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна
Европа“. За сравнение, през 2019 година размерът на признатите приходи е 109 хиляди
евро и 72 хиляди евро през 2018 година.
През 2020 година бяха реализирани програмни дейности, финансирани от други
донори в размер на 35 хиляди евро срещу 33 хиляди евро през 2019 година и 36
хиляди евро през 2018 година.
Проекти, финансирани от други донори през 2020 година:
Донор

Ромски образователен фонд

Наименование на проекта

Организиране на схема за
студентски стипендии

Финансиране в
хиляди евро
21

Други донори

14
Общо

35

Стопанска дейност
През 2020 година Фондацията е реализирала приходи от стопанска дейност в размер
на 453 хиляди евро от следните дейности:
Управлението на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП
237 хиляди евро
Дейности възложени от Министерство на образованието
139 хиляди евро
Други
77 хиляди евро
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За сравнение, през 2019 година са реализирани приходи от стопанска дейност в размер
на 439 хиляди евро и 285 хиляди евро за 2018 година.

Резултат от дейността
През 2020 година размерът на разходите надхвърля този на приходите с 251 хиляди
евро, като отрицателният резултат се покрива от финансовите резерви на Фондацията.
За сравнение, през 2019 година отрицателният резултат от дейността на Фондацията,
покрит от финансовите резерви на Фондацията, възлиза на 276 хиляди евро и 362
хиляди евро през 2018 година.
Нетни активи
В края на 2020 година размерът на нетните активи възлиза на 7 036 хиляди евро срещу
7 287 хиляди евро през 2019 година и 7 563 хиляди евро през 2018 година.
Намалението спрямо 2019 година отразява отрицателния резултат от дейността на
Фондацията през 2020 г.
В нетните активи на Фондацията към 31 декември 2020 година фигурират сгради и
терени на стойност 320 хиляди евро и инвестиции в дъщерни дружества на стойност
652 хиляди евро.

II. Разходи
През 2020 година общият размер на разходите възлиза на 1 287 хиляди евро срещу
5 200 хиляди евро за 2019 година и 919 хиляди евро през 2018 година.
Програмни разходи
Обемът на програмните разходи през 2020 година възлиза на обща стойност 676
хиляди евро срещу 4 576 хиляди евро за 2019 година и 397 хиляди евро през 2018
година.

Размер на програмните разходи през периода 2014-2020 г. по програмни области
в хиляди евро:
Програмна област
Фонд Активни граждани
/Програма за подкрепа на НПО

2020

408

2019

2018
2017
в хиляди евро

4 191

14

Извънреден фонд

2016

42

-426

10

-19

Управление и публични
политики

19

34

69

72

91

Европейски политики

95

46

25

26

30
8

Правна програма

34

41

46

73

43

Обществен дебат
Рома
Други
Общо

30
90

25
239

23
221

23
204

676

4 576

53
234
-44
397

467

-54

През 2020 година Фондацията е подкрепила от собствения си резерв програмни
разходи на обща стойност 94 хиляди евро срещу 101 хиляди евро през 2019 година и
132 хиляди евро през 2018 година.
Подкрепени проекти
През 2020 година са финансирани общо 33 проекта, от които 23 проекта на
организации и 10 проекта, реализирани от Институт Отворено общество - София.
Брой
финансирани
проекти

в това число

Програмна област

Фонд Активни граждани
Управление и публични
политики
Европейски политики и
гражданско участие
Правна програма
Обществен дебат
Рома
Общо

Общо

Организации

Институт Отворено
общество - София

23

22

1

2

2

3

3

1
2
2
33

1
1
2
10

1
0
23

За сравнение, през 2019 година са финансирани общо 73 проекта, от които 60 проекта
на организации и 13 проекта, реализирани от Институт Отворено общество – София,
съответно за 2018 година са 18 проекта, от които 3 проекта на партниращи организации
и 15 проекта, реализирани от Институт Отворено общество - София.
Административните разходи през 2020 година възлизат на 160 хиляди евро срещу 185
хиляди евро през 2019 година и 238 хиляди евро през 2018 г.
Размерът на разходите за стопанска дейност за 2020 година възлизат на 451 хиляди
евро срещу 439 хиляди евро през 2019 година и 283 хиляди евро през 2018 година.
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Във Фондацията през 2020 година са ангажирани 23 човека, към 31 декември 2020
година списъчният състав е 21 човека.
III. Отчетност и контрол
Финансовата отчетност се води в съответствие с българското счетоводно
законодателство, международните стандарти за финансово отчитане, както и
утвърдените стандарти и изискванията на донорските организации. Фондация
„Институт Отворено общество - София ” е регистриран в обществена полза и ежегодно
прави публично достояние отчетите за своята дейност.
От 2017 година системата за управление на качеството на Фондация „Институт
Отворено общество – София“ е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015.

Велико Шербанов
Финансов директор

3. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖАДНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

От 2018 г. Фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), съвместно с
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за
социална алтернатива“ (ТСА) е Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ
на ЕИП. Програмата „Фонд Активни граждани“ е на обща стойност от близо 15 500 000
евро, осигурени изцяло от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта
на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и
овластени уязвими групи“. Фондът подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета
на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното
участие, активното гражданство и правата на човека. Тематичните приоритети на Фонд
Активни граждани България са общо шест. ИООС управлява три от тях: 1. Подобряване
на демократична култура и гражданска осведоменост; 2. Подкрепа за правата на
човека; 3. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда
и климатичните промени. Другите три приоритета се управляват ФРГИ: 1. Овластяване
на уязвими групи; 2. Повишаване на приноса на гражданските организации за
10

равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; 3.
Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации.
В хода на 2020 г. и в условията на пандемията от Ковод-19 Фонд Активни граждани
България продължи да подкрепя изпълнението на общо над 100 проекта на
граждански организации, регистрирани в обществена полза, включително чрез
предоставяне на консултации по изпълнението и отчетността на проектите, както и
чрез провеждане на тематични уебинари за повишаване на капацитета на
организациите по определени теми и за споделяне на опит.

Колаж от най-често използваните думи в заглавията на подкрепените проекти (на
английски език)
За осигуряване изпълнимостта на заложените по проектите цели и резултати в
условията на пандемия, през 2020 г. по програмата бяха осигурени възможности за
преструктуриране на проектните графици и бюджети. Немалка част от проектните
дейности бяха отложени във времето или преформулирани в дистанционна форма.
В отговор на кризата, в рамките на Схемата за малки инициативи като трета сесия беше
обявена и антикризисна мярка за преодоляване на ефектите от Ковид-19 (конкурс за
проекти на стойност до 10 000 при предоставяне на 100% безвъзмездно финансиране
със срок за кандидатстване 19 юни - 10 септември 2020 г.). През септември 2020 г.
стартира и Вторият конкурс за стратегически проекти с възможност за кандидатстване
за до 100% безвъзмездна финансова помощ за проекти на стойност между 10 001 - 200
000 евро. Конкурсите бяха популяризирани чрез поредица от уеб-базирани събития.
През 2020 г. по приоритетите, управлявани от ИООС, бяха сключени договори за
изпълнението на общо 22 проекта на неправителствени организации, регистрирани в
обществена полза, както следва:
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ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“ НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ
БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

I. ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВИЯ КОНКУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
2. Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“
Сума в
Организация
Тема
евро
Оценка на реформата в местата за лишаване
от свобода в България: Законодателство и
Български хелзинкски комитет
179 306 €
практика след пилотното решение на ЕСПЧ
„Нешков и други“

II. ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА СЕСИЯ ПО ТЕКУЩА
СХЕМА ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ
1. Тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска
осведоменост“

Организация

Тема

Сума в
евро

Коалиция за медийна
грамотност

Форум "Достъп до информация"

9 893 €

Институт за изследвания в
образованието

Обратно в училище: възможности за
подобряване на ефективността на
политиките за повторно ангажиране и
задържане в образователната система на
отпаднали ученици

9 996 €

Фондация "Малките стъпки"

Гражданско образование чрез ученическо
участие

8 992 €

Граждански инициативи - гр.
Ловеч

От идеи и действия до гражданска
осъзнатост в училище

9 999 €

Дружество за ООН в България

Млади репортери за местна демокрация

9 612 €
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Фондация "Спаси България"
Асоциация за кариерно развитие
и обучение
Фондация "Приложни
изследвания и комуникации"

Фондация "Състрадание
Алцхаймер България"

Фондация " ЕкоОбщност"
Фондация за хуманитарни и
социални изследвания - София

Граждански бюджет за София
Медийна грамотност за гражданска
журналистика
Скритите иновации: Анализ на
изследователската и иновационната
активност, която остава необхваната от
официалната статистика
Застъпническа кампания за предлагане,
приемане и популяризиране на концепция
за специализиран дневен център и други
свързани услуги в общността за лица с
Алцхаймер и други форми на деменция
Гражданска инициатива за ефективна
политика по опазване на биоразнообразието
Колко обществени са обществените медии?
(Дезинформация в БНТ и БНР: източници,
говорители, разпространение)

9 954 €
9 588 €

7 833 €

8 360 €

9 816 €

9 939€

2. Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“
Сума в
евро

Организация

Тема

Сдружение "Гаврош"

НЕуязвими

8 727 €

СНЦ "ДУРОСТОРУМ-ДРЪСТЪРСИЛИСТРА

Разбираме ли правата си?

8 490 €

Фондация "Джендър
алтернативи"
СНЦ "Паралел-Силистра"
Фондация за достъп до права ФАР
СНЦ "Местна Активна група Ботевград"

Осигуряване на ефективна защита от
насилие, основано на пола, на жени и
момичета от ромски произход
Време да бъдем активни
Подготвяне на ново поколение млади
защитници на основните права на бежанци и
мигранти
Мотивация на млади роми за участие в
публични политики на община Ботевград

8 993 €
9 792 €
9 978 €

7 037 €
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Надежда и домове за децата клон България

Право на участие и глас

7 447 €

Фондация за достъп до права ФАР

Правна помощ на материално затруднени
бежанци и имигранти по време на пандемия
чрез използване и подобрение на
платформата Migrantlife.Bg

10 000 €

3. Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на
околната среда и климатичните промени“
Организация
Българско училище за политика
"Димитър Паница"
Институт за предприемачество,
устойчиво развитие и иновации

Тема

Сума в
евро

Чисти решения за мръсния въздух

9 895 €

Активни фермери за адаптация към
климатичните промени

9 993 €

В рамките на кампанията за популяризиране на Втория конкурс за стратегически
проекти през октомври 2020 г. ИООС организира втори семинар за насърчаване на
двустранното сътрудничество между български граждански организации и
организации от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Срещата се
проведе дистанционно и осигури възможност за създаване на контакти и обемен на
идеи за бъдещи проекти между общо 50 предварително регистрирани участника.
До крайния срок на Втория конкурс за стратегически проекти (5 януари 2021 г.) бяха
подадени общо 35 двустранни проекти - една трета от всички подадени проектни
предложения.

08.10.2020 г. – двустранен семинар между български граждански организации и
организации от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
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През 2020 г. ИООС продължи изпълнението на предефинирания проект “Платформа за
генериране на проекти“, който представлява специализиран механизъм за подкрепа на
граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите.
Платформата предоставя безвъзмездна консултантска помощ за развитието на добри
идеи, включително идващи от организации с ограничен капацитет, с цел да ги развият
и да ги осъществят със средства от отворени финансиращи програми извън Фонд
Активни граждани България.

Предефиниран проект

Платформа за генериране на проекти

Сума в евро
41 151 €

Специален акцент в работата по Платформата за генериране на проекти през 2020 г.
беше поставен върху борбата с последиците от COVID-19 в ромските общности. През
2020 г. чрез платформата (www.pgbg.eu) бяха получени общо 63 заявки за консултации.
33 проекта на граждански организации бяха подадени успешно пред съответните
финансиращи програми и организации след консултация, предоставена от екипа на
платформата. Девет от подадените проектни предложения бяха успешни (на обща
стойност над 390 000 евро).

4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ”

През 2020 г. започна тринадесетата година от членството на България в ЕС. Но страната
продължи да среща редица специфични предизвикателства. България има и два
недовършени проекта за европейска интеграция – членство в Шенген и Еврозоната.
Излизането на Великобритания от ЕС поднови дебата за бъдещето функциониране на
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ЕС, което отново постави проблема за „Европа на няколко скорости“ и опасността
България да изостане.
На този фон ролята на Програма “Европейски политики” е да съдейства за
пълноценното интегриране на България в ЕС и за провеждане на информиран
обществен дебат за прилагането и формирането на общите европейски политики и за
процесите на сближавана в ЕС.
Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по
мониторинг. Чрез Инициативата за европейски политики, Програмата установява и
развива контакти с изследователски институти и експерти със сходни цели в ЕС и
особено в новите страни-членки от ЦИЕ, както и в страните, включени в политиката на
съседство и Западните Балкани.
Основни инициативи на Програмата през 2020 година:
„Европейски индекс на настигането“ на Програма „Европейски политики“ беше
продължен и през 2020 г. и се очерта като един от основните проекти на Програмата.
Проектът регистрира до каква степен страните-членки от Централна и Източна Европа
са “настигнали” старите страни-членки по отношение на категориите икономика,
качество на живот, демокрация и добро управление. Индексът се публикува на
специална интернет-базирана и интерактивна платформа на „Индекса на настигане“ www.TheCatchUpIndex.eu, която предоставя възможност на всеки потребител да
състави „собствен индекс“ на базата на въведените данни и възможностите на
платформата с графично представяне.

Индекс на настигането (клъстърен анализ)
На 2 август 2020 г. бе публикуван докладът „Running on Fumes: Findings of the European
Catch-Up Index 2019“, с резултатите от „Индекс на настигането 2019“ (публикуван на
страницата www.osis.bg и www.thecatchupindex.eu). Индексът беше представен на
български и международни събития с публикации и интервюта в национални и
международни медии. През 2020 г. продължи събирането и анализирането на данни
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по 47 базови индикатора за 35 страни за следващото издание на „Индекс на
настигането 2021 г.“.
През 2020 г. продължи издаването на аналитични материали (policy briefs), които се
утвърдиха като успешен формат. Специалните аналитични материали се публикуват
като поредица в електронен формат на страниците www.osis.bg на български и
английски език и са разпространяват в медиите, социалните мрежи и ел. поща. Беше
посветен брой на настъпващата глобална пандемия от Ковид-19 е ЕС, като през март
2020 г. бе публикуван доклада “Разпространението на Covid-19 и показателите за
здраве на страните в Европа”.
Друга инициатива на програмата през 2020 г. бе подготовката на следващото издание
на „Индекс на медийната грамотност“, планирано за публикация през 2021 г., което
последва изданията от 2017, 2018 и 2019 г. с доклади на български и английски език.
Индексът се отнася до измерване на потенциала за устойчивост към пост-истина,
фалшиви новини и техните последствия в редица европейски държави, като предложи
и инструмент, който да е полезен за изработването на мерки и решения. Докладите,
свързани с Индекса, продължиха да бъдат широко отразявани в България и чужбина.
Индексът бе отразен от Deutsche Welle Global Media Forum, Guardian, the Telegraph и
други медии.

Колаж от публикации в Гардиън и Дойче веле, посветени на Индекса на медийната
грамотност
През 2020 г. чрез Програма „Европейски политики“ ИООС продължи изпълнението на
2-годишен проект „Развитие на институционален капацитет и регионално коопериране
на гражданското общество“ („Maintaining institutional capacity and regional civil society
cooperation”), започнал през 2019 г. и подкрепен от Foundation to Promote Open Society
(FPOS) и насочен към укрепване на устойчивостта на фондацията и нейния принос в
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развитие на регионалното сътрудничество със сходни граждански организации в
Европа в рамките на Open Society European Network (OSEN).
През юни 2020 г., Програма „Европейски политики“
започна мащабен регионален проект Local Climate Justice
Activism in Central and Eastern Europe („Активизъм на
местно ниво за климатична справедливост в Централна и
Източна Европа“), който ще бъде изпълняван до края на
2022 г. Инициативата се реализира с подкрепата на Open
Society Foundations (OSFs) и в сътрудничество с Open
Society European Network (OSEN), като бе обявен конкурс
за проекти на граждански организации, които се стремят
да подкрепят включването на все още изключени групи и
общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата климатична справедливост.
Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната
справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите
икономики за постигане на устойчивост на околната среда. Обхванатите страни са
България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия
и Словения. Бяха подадени 109 предложения, които бяха оценени и през декември
2020 г. бяха избрани 19 проекта от 10 страни в региона, които да бъдат изпълнявани в
периода 2021 - 2022 г.
ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА „АКТИВИЗЪМ НА МЕСТНО НИВО ЗА
КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“ НА ФОНДАЦИЯ
„ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“, ПРОВЕДЕН ПРЕЗ 2020 Г.

Име на проекта

Водеща кандидат

Страна

Максимал
ен размер
на
бюджета в
щ.д.

Rural Parliament in Slovakia

CLIFF – the CLImate is aFFecting us

Slovakia

25000

Energiaklub Climate Policy
Institute and Applied
Communications Association

COAL-OUT - Enabling climate justice
for local citizens in the coal phaseout process of Heves county,
Hungary

Hungary

25000

Traditional Hutsul Association

Green Brigade

Romania

21995

Social Foundation Indi Roma 97

Climate Justice Activism in
Municipalities Sadovo and Kuklen
and Chernatica Mountain Bulgaria

Bulgaria

24840
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Estonian Roundtable for
Development Cooperation
(AKU)

Boosting up Climate Justice Activism
in Estonian eastern partnership and
local native russian speaking
communities

Estonia

25000

Bulgarian Fund for Women

Climate and Gender Justice
Community Program

Bulgaria

22500

Society for Investigation
Practices

Climate action network of small
agricultural farms for monitoring
local water and drought
management in Bulgaria

Bulgaria

22144.2

PIC - Legal-Informational Centre
for NGOs

Climate justice for Anhovo

Slovenia

23215

CSEMETE Association of Nature
and Environmental Protection

Drought- Inland water- Storm
damage - Climate justice in the
Southern Great Plain

Hungary

24949

Fundacja Aktywizmu
Klimatycznego

Support your local rebellion

Poland

24840

PAD Foundation for
Environmental Justice

Socially inclusive post-industrial
brownfield rehabilitation - as a tool
of just green transition in urban
climate change adaptation process

Hungary

25000

CRIES - Resource Center for
Ethical and Solidarity based
Initiatives

Community-based participatory air
quality monitoring in Timișoara,
Romania

Romania

20000

Common Thing Foundation

Just Transition in Silesia through
model public consultation and
community organizing

Poland

24995

International Sustainable
Finance Centre

Building Financial Literacy &
Resilience in Communities Impacted
by Just Transition

Czech Republic

23280

Diversity Development Group

Localizing the global: empowering
students to challenge local climate
injustices

Lithuania

Mapping local perspectives for the
Just Transition citizens' assembly in
North-Eastern Estonia

Estonia

25000

Local communities as a part of the
Citizens' assembly

Slovakia

24960

Green Tiger of Estonia

(Lets Do It Foundation)

Human and Climate

24531.8
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Nadace Veronica

Participatory design for positive
impact in rural areas

Czech Republic

17770

Udruga Pomalo

Children of Neptun

Croatia

24980

Проекти финансирани от FPOS

Развитие на институционален капацитет и регионално коопериране на
гражданското общество
Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и
Източна Европа

Сума в евро

76 653 €
7 890 €

5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“
Социално-икономически анализи, доклади, обучения и участия в публични събития
През 2020 г. екипът на Програма „Управление и публични политики“ продължи
традиционния мониторинг на икономиката и участие в дебатите за икономическата и
бюджетна политика. Основният фокус в началото на годината беше подготовката и
влизането на страната в европейския валутен механизъм ERMII, но след февруари
доминираше кризата, предизвикана от коронавируса, антикризисните мерки и
политиките за икономическо възстановяване. Висок обществен интерес предизвика
авторската публикация „Идва и трета вълна на икономическото цунами – кои
сектори ще удари“, която достигна до над 110 хиляди читатели в интернет страницата
на в. 24 часа. Анализи на влизането в ERMII, антикризисните мерки и подготовката на
българския план за възстановяване бяха обсъждани на редица срещи и публични
дискусии и са публикувани в средствата за масово осведомяване.
През 2020 г. бе продължено споразумението с Националния статистически институт за
предоставяне и обработка на анонимизирани индивидуални данни от Наблюдението
на доходите и условията на живот (EU-SILC) за България, в които се съдържа и
индикатор за етническо самоопределение на респондентите. Допълнително, в
качеството си на участник в работните групи по проект „Нови подходи за генериране на
данни за труднодостижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на
техните права“, през 2021 ИОО-София ще получи достъп до данните от единственото по
рода си изследване на Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на
Европейския съюз за основните права (FRA).
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В рамките на договор с Централноевропейския университет продължи участието на
програмата в изготвянето на третото издание на Гражданския мониторингов доклад за
интеграцията на ромите с експерт в сферата на управлението (governance), който има
за задачата да подпомага организациите от всички тематични сфери, изготвящи
българската част от доклада и да рецензира части от докладите за други страни от ЕС.
Договорът с ЦЕУ беше продължен и обхвана периода до края на април 2020 г. Очаква
се в резултат от проекта от издателството на ЦЕУ да бъде публикувана книга, в която
една от главите е разработена от експерт от ИОО-София.
През 2020 г. ИОО-София направи теренно проучване на жилищните условия на ромите
в 6 населени места в Северозападна България със значително ромско население,
живеещо в обособени квартали и изготви аналитичен доклад от изследването.
Проучването, възложено от Световната банка, включваше анкетиране и провеждане на
фокус групи с обитатели на социални жилища, домакинства, живеещи в лоши
жилищни условия, общински експерти и представители на неправителствени
организации. Проучването ще послужи за формулирането от страна на МРРБ на
политики за изграждане на нови социални жилища и настаняване в тях.
Ранно учене и ранно детско развитие
През 2020 г. представители на Програмата продължиха работата си по провеждането
на текущ мониторинг на инициативата на Тръста за социална алтернатива за
патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse Family Partnership
Program (NFPP). NFPP е иновативна за България инициатива за подкрепа на бременни
майки от уязвими групи чрез патронажни сестри. Моделът е лицензиран и се развива
от Университета в Колорадо. След първоначално прилагане в квартал „Факултета“ в
София през 2019 г. инициативата разшири дейността си, включвайки и град Пловдив,
където ИОО-София организира дейността по анкетиране на участващите бременни
жени и майки от уязвими групи. През 2020 г. екипът на ИОО-София продължи
систематичното събиране на емпирична информация чрез анкетиране на експерти и
участници в програмата, която ще послужи за изготвянето на предварителен доклад за
осъществимостта и готовността за приемане на програмата в българския контекст и
необходимостта от евентуалното й адаптиране.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“
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През 2020 г. приключи работата по доклада за ранното детско развитие по програма
RECI (Roma Early Childhood Interventions, Интервенции за ранно детско развитие сред
ромите) с възложители Ромския образователен фонд, УНИЦЕФ и Open Society
Foundations. През месец септември докладът бе представен пред представители на
международни организации, посолства и дипломатически мисии в България. През м.
ноември докладът бе представен на онлайн форум „Ранното детство в ромските
общности в България“ с участието на представители на ЕК, публични институции и
български и международни неправителствени организации. Изводите и препоръките
от доклада послужиха за подготовка на становище на Фондация “Институт Отворено
общество - София“ относно проекта за Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г.

Заглавна страница на доклада „Ранното детство в ромските общности в
България“
Дейности в сферата на училищното образование
През 2020 г. ИОО-София продължи участието си в Комисията за иновативните училища,
създадена с цел да насърчава иновациите в българското средно образование. В
комисията, освен експерти от МОН, участват и представители на водещи академични
институции, на бизнеса и НПО. През октомври представителите на ИОО-София взеха
участие в национална работна среща на тема „Нови учебни предмети в иновативните
училища“, където обсъдиха с представители на образователни институции
възможностите за разширяване и популяризиране на иновативни образователни
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практики. През юли екип на ИОО-София взе участие в комисията по оценяване на
проекти по националната програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.
ИОО-София продължи да представлява групата ЮЛНЦ за обществено полезна дейност,
работещи в сферата на образованието и обучението, в качеството им на наблюдатели в
състава на Комитета за наблюдение на ОП НОИР. През декември, по време на
Тринадесетото заседание на Комитета, представителят на ИОО-София отправи апел във
връзка с REACT-EU четвъртото изменение на ОП НОИР и създаването на нова ос 5 по
програмата да включат и мерки, насочени към предучилищното образование, като се
позова на аргументи за насърчаване политиките за ранно детско развитие от доклада
на ИООС „Ранното детство в ромските общности в България“.

Дейности в сферата на политиките за висшето образование и научните
изследвания
През 2020 г. консорциум „ИОО-С“, воден ИОО-София,
изготви десетото поредно актуализирано годишно
издание на Рейтинговата система на висшите училища в
България (РСВУ). Дейностите са изпълняват по договор с
възложител МОН. Създадената с участието на Института
Рейтинговата система се утвърждава все повече като
важен инструмент в сферата на висшето образование и намира признание в престижни
международни академични издания. Данни от РСВУ се използват в стратегически
документи и нормативни актове на правителството. Платформата на РСВУ е с обновена
визия с цел да се улесни ползването й и да се повиши интереса на кандидатстудентите към нейното съдържание.
През 2020 г. продължиха дейностите по 3-годишния проект „PusH - Несигурно жилище
в Европа“, финансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕС и изпълняван в консорциум с
европейски университети в Дърам, Утрехт, Венеция, Леуфана и Кремс, и с Центъра за
икономически и регионални изследвания на Унгарската академия на науките (CERS
HAS). Представителите на ИОО-София взеха участие в разработването на съдържанието
на първия том от учебниците по междусекторни въпроси, свързани с несигурните
жилищни условия, както и в серия международни семинари в рамките на проекта за
дискутиране на жилищните условия за уязвими групи в Европа.
Сътрудничество с други програми но ИОО-София
През 2020 г. представители на Програмата участваха в провеждането на теренно
проучване, събирането на данни и подготовката на доклад за ефектите от КОВИД-19 в
различни ромски общности. Проектът е на програма РОМА на ИООС.
Представители на Програмата участват при изпълнението на проект „Платформа за
генериране на проекти“ в рамките на Фонд Активни граждани България.
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През 2020 г. по проекта бяха генерирани 63 заявки за консултации, а от внесените за
финансирани 33 проекта бяха одобрени 9 на обща стойност 774,424 лв. Проведени
бяха и първите 2 обучения по програмата, в които взеха участие 15 представители на
неправителствени организации.

Партньорски проект с Тръст за социална алтернатива
Изготвяне на методология и провеждане на лонгитудинално
изследване за приложимостта и допустимостта на пилотен проект
„Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“
„PusH – Precarious Housing in Europe. Pushing for innovation in higher
education„ финансиран по програма Еразъм +

Сума в
евро
7 086 €

Сума в
евро
1 110 €

6. ПРОГРАМА “РОМА “
През 2020 г. Програма „Рома“ продължи с изпълнението на своите стратегически цели
и приоритети и беше ангажирана с изпълнението на следните дейности и инициативи:
Инициативи, целящи утвърждаване на междуетническата толерантност и
преодоляването на негативните обществени нагласи спрямо ромите:
В рамките на платформата „Многообразието работи“ Институт Отворено Общество –
София проведе серия от обучения за служителите на Coca-Cola European Partners в
България. Темите бяха насочени към аспекти, свързани с многообразие и включване в
корпоративна среда.
Women Matter: gender diversity and women leadership. Срещата се проведе онлайн и
събра близо 70 представители на корпоративния и нестопанския сектор. Уебинарът е
част от инициативата Diversity Pays Off и бе организиран от Български фонд на жените,
Институт Отворено общество - София, Фондация GLAS, Фондация „Заслушай се“ и
Фондация „Сошъл фютчър“ (Jamba). Събитието бе подкрепено от Draftkings на SBTech
Careers.
Интернет
„Многообразието работи“: https://diversitypaysoff.eu/
Facebook:
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„Многообразието работи“: https://www.facebook.com/diversitypaysoff/
Инициативи за изграждане капацитета на ромите за пълноценно участие в
обществения живот
Програми за стипендии на студенти от ромски произход в български университети
Продължи дългогодишното сътрудничество с Ромски образователен фонд и
програмата за Обществено здраве на фондации „Отворено Общество“ за предоставяне
на стипендии на младежи от ромски произход. През 2020 година бяха обявени две
схеми: RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) и RHSP (Roma Health
Scholarship Program). Бяха проведени две онлайн събития за популяризиране на
възможностите за стипендия. Общо на двете събития участваха около 200 човека.
Събитията бяха записани и споделени в интернет видео платформи, като гледанията
надвишават 1600.
Програма „Рома“, в сътрудничество с Програмата за обществено здравеопазване на
OSFs и Ромския образователен фонд, организира и предоставянето на наставническа
подкрепа на студентите от ромски произход, обучаващи се в медицински и здравни
специалности със стипендии от RHSP.
В рамките на RHSP беше организирано и проведено проучване за ефектите от Ковид-19
върху жителите на някои ромски квартали в България. Проучването е проведено от
екип на Институт Отворено общество – София в 9 ромски квартала и едно село с
преобладаващо ромско население и цели да установи има ли специфични проблеми в
ромските квартали в ситуация на пандемия и какви са взаимодействията между
жителите на подобни квартали с местните власти и неправителствените организации.
Проучването обхваща общо 10 места – включително 5, в които е бил въвеждан
контролно-пропускателен режим по време на изследвания период, сред които: кв.
„Изток“, гр. Кюстендил; кв. „Кармен“, гр. Казанлък; кв. „Надежда“, гр. Сливен; кв.
„Шести“, гр. Нова Загора и с. Изгрев, общ. Венец. В другите 5 квартала, обхванати от
проучването, не е бил въвеждан контролно-пропускателен режим, включително: кв.
„Кошарник“, гр. Монтана; Ромски квартал, гр. Бяла Слатина; кв. „Свобода“, гр. Мъглиж;
кв. „Странджа“, гр. Айтос; кв. „Предел“, гр. Благоевград. Теренното проучване се
проведе през периода октомври – декември 2020. Докладът е представен през 2021 г.
и наличен на страницата на Институт Отворено Общество – София.

Здравни стипендии за роми, финансиран от Институт Отворено общество Будапеща

Менторски компонент
Стипендиантски програми, финансирани от Ромски образователен фонд

Организиране на програми RMUSP и RHSP

Сума в
евро

50 142
Сума в евро

21 085
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7. ПРАВНА ПРОГРАМА

Правната програма на Институт Отворено общество – София съдейства за отстояването
на принципите на върховенство на правото и защита на основните човешки права и
подкрепя реформите за осигуряване на по-добър достъп до правосъдие за българските
граждани. Програмата работи в три тематични приоритета: върховенство на правото,
основни човешки права и прозрачност и отчетност на институциите.

Илюстрация към публикацията „Медии и наказателна политика: анализ на
съдържанието на медийни публикации във връзка с нередности и злоупотреби със
средства на ЕС“
През 2020 г. Правната програма приключи изследователски проект по темата за
прозрачност и отчетност на институциите на съдебната власт. Изследването цели да
установи дали изобщо и доколко медиите влияят като фактор за разкриване и успешно
наказателно преследване на злоупотребите със средства на Европейския съюз в
България. За да отговори на този въпрос, изследването показва какви са практическите
измерения на използваното от прокуратурата понятие „дела от особен обществен
интерес“ – кои случаи привличат най-много медийно внимание и защо, кои са найчесто съобщаваните нередности и престъпления, в колко от случаите
правоохранителните органи предприемат действия по установяване на твърдяното от
медиите нарушение или престъпление и каква е тяхната реакция във връзка с
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медийния интерес към темата. Методът на изследване се състои в анализ на
съдържанието на новинарски текстове в три медии за тригодишен период.
Изследването е финансирано от Министерството на външните работи на Кралство
Нидерландия и бе изпълнено в периода септември 2019 – април 2020 г.
Проект, финансирани от Кралство Нидерландия

Анализ на медийното отразяване на злоупотреби с еврофондове

Сума в евро

5 500

През 2020 година беше публикувано петото издание на международния индекс на
политиките за интеграция на мигрантите MIPEX.

Индексът MIPEX е най-надеждният и цитиран индекс за измерване и сравняване на
интеграционните политики спрямо мигрантите, широко използван за качествени и
количествени изследвания. Петото издание на MIPEX беше осъществено от Migration
Policy Group (MPG) and CIDOB с подкрепата на Европейския съюз и Center for Global
Development. Институт Отворено общество – София беше национален партньор за
България. MIPEX 2020 сравнява и съпоставя 52 държави на пет континента и включени
58 индикатора, групирани в 8 области – мобилност на пазара на труда, събиране на
семейства, образование, политическо участие, постоянно пребиваване, достъп до
гражданство, антидискриминация и здраве.

8 . ПРОГРАМА “ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ”
Програма “Обществен дебат” работи за насърчаване на публичния дебат по ключови
за състоянието на демокрацията и човешките права в България теми.
През 2020 г. Програма „Обществен дебат“ подкрепи проект към програма „Ирис“ с
финансиране в размер на 10 000 лева. Програмата е създадена от Български
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дарителски форум, Национална мрежа на децата и Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ с цел подпомагане на семейства, засегнати от пандемията от
Ковид-19 Програмата се управлява от Фондация „Работилница за граждански
инициативи“.

Във връзка с 30-годишнината от създаването на Институт Отворено общество – София
през 2020 г. по Програма „Обществен дебат“ продължи изпълнението на вътрешен
проект „Отвореното общество и неговите врагове: 30 години след падането на
Берлинската стена“, с разпространение на книгата на Карл Попър „Отвореното
общество и неговите врагове“ издадена през 2020 г. от издателство Сиела.
Организация

Тема

Фондация „Работилница за
граждански инициативи“

Програма Ирис

Проект
Отвореното общество и неговите врагове: 30 години след падането на
Берлинската стена

Сума в
евро
5 113
Сума в
евро
10 470

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - СОФИЯ“
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