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Дата 21 и 22 декември 2019 г.

Място: Конферентна зала на Община Стражица, 
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Партньорство и взаимодействие

ПАРТНЬОРСТВО:

Участие в някаква дейност заедно с друг, като партньор; 

Партиране с друго лице или лица, за да се постигне някакъв резултат./1/

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Взаимна връзка между предмети и явления, която регулира техните действия./1/

Връзка между две или повече лица, която обуславя някакво тяхно общо действие, като

го регулира по някакъ начин.

Въпроси: 

Как Вие разбирате двете понятия?

Каква е зависимостта между тях?
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Партньорство и взаимодействие

Гражданското общество се състои от формални и неформални групи

извън частните (бизнес) и публичните (правителството)сектори, в които

хората се асоциират, за да развиват общи интереси. Това обаче не

изключва участието на публичния и частния сектор тези съвместни

процеси, напротив тези сектори също трябва да се интегрират и включат.
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Гражданският сектор трябва да се насочи към обединение на

организации, изпълняващи една или повече от следните функции, с

приобщаващо включване на държавата и бизнеса:

1. Представителство - организации, които обединяват граждани и

представлянат техния интерес, като синдикатите.

2. Застъпничество и технически ресурси - организации, които предоставят

информация и съвети и лобират пред отговорните лица по конкретни

въпроси, като центрове за правна помощ, асоциации на хора с

увреждания или асоциации на родители-учители.
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Партньорство и взаимодействие

3. Изграждане на капацитет - организации, които предоставят подкрепа
на други НПО, включително финансиране , центрове за подкрепа на
гражданското общество.

4. Доставка на услуги - организации, които осъществяват проекти за
развитие или предоставяне на услуги, като безплатна здравна клиника
или приюти.

5. Социални функции - организации, които насърчават колективна
дейности, като младежки спортни клубове.

6. Социална промяна - функции за наблюдение и други дейности,
насочени към промяна на статуквото, като групи за защита правата на
човека./2/
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Партньорство и взаимодействие

Има четири основни категории коопериране, за които е необходимо

партньорство и взаимодействие на местни организации, техните лидери,

представители на бизнеса и общинската и изпълнителната власт.

Тези категории са:

1. Допълнителни партньорства - местните партньори играят различни

роли, за да изпълняват различни аспекти на споделена програма,

стнратегия и инициатива.
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Партньорство и взаимодействие

2. Конвергентни партньорства - допълнителни партньори, с добавена

стойност извън обхвата на една програма или стратегия (като

допълнителни партньори за изграждане на капацитет, които също да

търсят повишаване на своите компетенции), които отговарят на

съответните изисквания например за работа в мрежа, за развитие чрез

учене от навия партньор.

3. Създаване - създаване на нова местна партньорска група в случай, че

никой от партньорите не работи по въпроси, които вече са в начална

фаза на развитие. Причина може да е, че новия партньор се е появил

след създаване на мрежата за взаиводействие. Новите формирования

ще бъдат от полза и на МИГ при осъщестяване на местните стратегии.
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4. Партньорство за сътрудничество или консорциум - местни партньори

споделят лидерството помежду си, за дейности по внедряване на

иновации или за дейности по покриване регулаторните изискания на

представителството. Тези взаимодействия могат да избират съвместно да

страртират нова инициатива или да участват съвместно за безвъзмездно

финансиране./2/
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Партньорство и взаимодействие

Въпроси за стойността на партньорството:

 Партньорството ясно допринася ли за постигането на мисията, 

стратегическите интереси и цели на всички страни и местната

общност?

 Може ли ползите, очаквани от партньорството, да бъдат постигнати по 

други начини?

 Превишават ли ползите разходите за партньорство (транзакционни

разходи като време)?
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Партньорство и взаимодействие

Формиране на взаимодействие чрез партньорство:

 Дисбаланси на мощността - Съществуват различни видове мощност и
различни възможности за въздействие, които всеки партньор носи при
сътрудничеството. Признаването на това сред партньорите насърчава
уважението и може да помогне за създаването на сплотеност.

 Скрити мотиви - Колкото по-малко скрити мотивации имат
партньорите, толкова повече власт има колективната група и се
минимизират проблемите и се увеличава партньорския потенциал.
Обстоятелствата и интересите се променят; организирайте редовни
проверки сред партньорите, за да осигурите прозрачност и доверие.
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 Манталитет на «печалба – загуба» - балансът е не само това, което

групата влага в партньорството, или това, което рискува, като участва,

но и това, което групата извлича от партньарството, също. Така че, ако

всички страни влязат в партньорство с цел взаимни ползи,

индивидуалните и колективните печалби са по-склонни да се

запазят./2/
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Източници

1.http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%

D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

2.https://www.mercycorps.org/sites/default/files/mclocalpartnershipsguide.p

df
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www.eufunds.bg       www.mig-zaedno.eu

Тел:0894621164

Тел:0894621167

Email: mig_zaedno@abv.bg

Адрес: гр.Лясковец

Ул.“Бузлуджа“ №1

Екип на МИГ:

1.Мария Маринова

-Изп.Директор

2.Мария Петкова

-Експерт СВОМР
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Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" 

на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

И съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР“, във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година” между СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ и фирма 

„Еврика 3М“ ЕООД


