Тематична рамка на програмите за обучения
1.

Наименование
на програмата:

OБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО

2.

Продължителн
ост:

8 учебни часа

3.

Предмет

Принципи и практики за прилагане на инструментите за
взаимодействие между администрацията и гражданското
общество при вземане на управленски решения, с акцент върху
обществените консултации (планиране, провеждане и оценка)

4.

Основна цел:

Задълбочаване на разбирането и формиране на практически
умения за:

5.

Целеви групи:



Ефективно планиране, провеждане и оценка на консултации
при извършване на предварителни и последващи оценки на
въздействието



Провеждане на обществени консултации на изработени
проекти на нормативни актове



Прилагане на инструменти за взаимодействие между
администрацията и гражданското общество при вземане на
управленски решения



Привличане на гражданска експертиза от администрацията



Прилагане на иновативни форми за гражданско участие



служители от централната администрация на ръководни
и/или експертни длъжности;



служители от общинската администрация на ръководни
и/или експертни длъжности.

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ И УМЕНИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"
по проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

6.

Съдържание/те
ми

Въведение

основни под-теми:


Представяне на целите на обучението, в контекста на
системата за извършване на оценка на въздействието и
провеждане на обществени консултации



Необходимостта от обновяване на инструментариума за
съвместни дейности между администрацията и гражданското
общество



Разпознаваемостта на обществените консултации, като
инструмент за гражданско участие в управленските процеси –
резултати от проведените проучвания

Тук само за обществените консултации, без разпростиране
относно демокрацията и правата на човека!!!
Модул 1:
Взаимодействие
между
администрацията и
гражданското
общество.
Принципи и форми



Основни принципи и стандарти за гражданско участие



Инициативата "Партньорство за открито управление"



Нормативно регламентирани задължения за привличане на
гражданско участие (вкл. обществени консултации)



Форми за привличане на гражданско участие



Роли във взаимодействието между администрацията и
гражданското общество



Тема за дискусия: Значение на гражданското участие при
разработване на политики / нормативни актове и т.н.

Задължително да дадат примери от своята практика за
нестандартни практики и да се обобщят, затова ако трябва
да се пуснат да се запишат или нещо друго
Модул 2:
Методи и техники
за провеждане на
обществени
консултации



Нормативна рамка



Добри практики отвън рамката



Видове консултационни процедури, според техните цели и
предмет



Планиране на обществени консултации:


определяне на обхват, цели и очаквания за консултацията;
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по проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с безвъзмездната
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подготовка на консултационни документи;
картографиране на заинтересованите страни;
методи и инструменти за провеждане на консултацията;
времева рамка и график за провеждане на консултацията;
ресурси за провеждане на консултацията.

Провеждане на обществена консултация:





обявяване и разпространение на информация;
стимулиране на включването на заинтересованите страни;
текущ преглед на процеса;
обратна връзка за приноса.

Модул 3:
Практики за
провеждане на
обществени
консултации



Анализ и докладване на резултатите от проведената
консултация



Обратна връзка за участниците в обществената консултация



Практики за обществени консултации – Франция,
Великобритания …

Практически
упражнения:



Практическо упражнение 2.1 – определяне на
заинтересованите страни при изготвяне на предварителна
оценка на въздействието, избор на процедура за обществени
консултации;



Практическо упражнение 2.2 – определяне на
заинтересованите страни при разработване на стратегически
документ, избор на процедура за обществени консултации.

Модул 4:

Иновативни форми
за гражданско

участие

5Проект…

Привличане на гражданска експертиза – включване на
експерти/представители на "мозъчни тръстове"
Основни форми за гражданска ангажираност (Crowdsourcing)



Практики за гражданска ИТ подкрепа (Civic hacking)



Тема за дискусия: Условия и готовност за прилагане /
подкрепа на иновативни форми за гражданско участие

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ И УМЕНИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"
по проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с безвъзмездната
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Практическо упражнение 4.1 – привличане на гражданска
експертиза;



Практическо упражнение 4.2 – отворени данни и гражданска
ангажираност.



Обобщение на резултатите от обучението



Мултимедийни презентации



Работа в група



Коментари и дискусии



Презентации



Форми за практическите упражнения

Технически
средства



Мултимедия



Флип-чарт

10. Място на
провеждане



Извън работната среда на служителите

11. Изисквания
към групата



брой участници – до 25 участника



изисквания към състава на групата: служители на експертни
и ръководни длъжности от звена, които разработват политики,
извършват оценка на въздействието, изработват проекти на
нормативни актове, провеждат обществени консултации

12. Очаквани
резултати



Задълбочено разбиране за ролята на гражданското участие и
неговия (потенциален) принос в процеса на вземане на
решения.



Придобиване на практически умения за прилагане на
инструментите за обществени консултации при извършване на
предварителни и последващи оценки на въздействието.



Увеличен капацитет за взаимодействие между
администрацията и гражданското общество.

Практически
упражнения:

Обобщение
7.

8.

9.

Методика на
обучение

Материали
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