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В подкрепа на гражданското общество:  

Уроци и поуки от функционирането на петте фонда в Източна Европа 

         Бари Габерман, Мерил Совнер, Уилиям Муди 

Резюме 

През 1990-те години навлязохме в една епоха на широко разпространена подкрепа за 

либералната демокрация и възможност за изграждане на гражданско общество в 

държави, където отдавна е имало дефицит на обществени пространства, отделени от 

правителствен контрол. Между 1991 и 2007, американски и европейските частни 

фондации, понякога работещи с многостранни и двустранни агенции за развитие, създават 

пет целеви Фонда за подпомагане на гражданското общество в Централна и Източна 

Европа: Партньорство за околната среда в Централна Европа, Балтийско-Американския 

фонд за партньорство, Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа, 

Балканския Тръст за демокрация и Черноморският Тръст за регионално сътрудничество. 

През последните тридесет години политическият климат се промени; оптимистична 

риторика за гражданското общество е избледняла и широко разпространената подкрепа 

за либералната демокрация е ерозирала. Това е един уникален момент, в който да се 

направи равносметка за наследството и въздействието на тези пет филантропски 

инвестиции в гражданското общество. От позицията на ретроспекцията какво можем да 

кажем за това доколко ефективни са били партньорствата и тръстовете в изграждането на 

активно гражданско общество, което може да издържи в дългосрочен план, понеже вече 

е част от местната култура и се подкрепя от тази култура?  

Това изследване проучва въздействието на тези партньорства и тръстове от гледна точка 

на институциите, политиките, културните промени и организациите, които те оставиха. 

Авторите, три дългогодишни служители от американска фондация, черпят от опита си, 

проучванията си, както и повече от 250 интервюта с донорите на споменатите фондове, 

членове на настоятелства и представители на персонала, както и независими експерти и 

наблюдатели, като целта е да предложат един нов поглед върху ситуацията  за 

преосмисляне на практиките за подпомагане и подхранване на организациите на 

гражданското общество в по-дългите времеви хоризонти. 

 

Ето и заключенията: 

 Впечатляващият набор от институции, изградени през 1990-те, като Фондациите за 

партньорство за защита на околната среда, понастоящем са важни национални 

структури осигуряващи и преразпределящи финансиране. 

 Разнообразните структури на споменатите фондации бяха съобразени с техния 

контекст, мисии и приоритети, но самият модел на фондовете за развитие на 

гражданското общество спомогна за подобряване на обременяващите изисквания за 
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спонсорираните, увеличаване на толерантността на донорите към риска и балансиране 

на вътрешната легитимност с международно участие. 

 Основна или второстепенна цел на всички партньорства и тръстове бе 

популяризирането на благоприятна среда за организациите на гражданското общество 

и филантропията. Произтичащото от това законодателство, отнасящо се до сдружения, 

фондации и механизми за даряване от корпорации, държавата или индивидите е 

послужило като модел за подобни реформи в целия свят.  

 Партньорствата и тръстовете допринасят в голяма степен и за важни културни промени, 

основополагащи сами по себе си, колкото и идеята за гражданско общество и водещи 

до политическа отчетност, диалог и прозрачност. 

 

 В подкрепа на гражданското общество: Изводи от дейността на пет 

фонда в Източна Европа септември 2019   

Много от базисните организации, които са получили подкрепа от партньорствата и тръстовете 

функционират и днес и се борят с ерозирането на демократичните процедури и норми.  

Устойчивостта на много от организациите получавали финансиране е все още основно 

предизвикателство. Повечето от интервюираните представители на тези организации споменават 

като проблем номер едно осигуряването на финансиране, това се отнася особено за организациите, 

които са под политически натиск. 

 

Представителите на финансираните по механизма на тръстовете и партньорските организации 

споделят също така, че е трудно да се намерят алтернативни източници на такова гъвкаво 

финансиране, отговарящо на нуждите на финансираните организации. 

 

Докладът обхваща широк набор от практики и стратегии, предприети от организациите на 

гражданското общество за преодоляване на негативните последици от намаляващото финансиране 

и засиления политически натиск. Ето някои от тях: 

 

o Редуциране на дейности, персонал и други текущи разходи; 

o Поемане на различни изследователски, консултантски и лекторски дейности срещу 

заплащане с цел осигуряване на средства; 

o Колективно финансиране и търсене на индивидуални дарения, включително от 

големи донори; 

o Преориентиране на стратегия, мисия и дейности, най-вече към гражданско 

участие, общностно развитие и обучение по толерантност; 

o Професионални финансови и административни одити; 
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o Обучения за изграждане на екип и повишаване морала на служителите. 

Противно на конвенционалните схващания при осигуряване на грантове за основна оперативна 

подкрепа, подсигуряването на активи, като недвижимо имущество и дългосрочно инвестиран 

капитал, както и индивидуална подкрепа чрез учебни пътувания и стипендии се оказват „умни“ 

инвестиции в дългосрочен план. 

 

Липсата на доверие в институциите продължава да бъде сериозна пречка, а повече инвестиции биха 

могли да бъдат насочени към развитието на общества, които могат да вграждат и поддържат 

организациите на гражданското общество, включително чрез изграждане на култура на даване, 

огласяване на историите на гражданското общество и насърчаване на гражданското образование. 

 

Четири основни типа организации заслужават особено внимание и ресурси:  

 

o Инфраструктурни организации, които поддържат подходящата среда; 

o Обществените фондове и фондации и ролята им за развитието на местната 

филантропия; 

o Застъпническите и мониториращите организации като черноработници и 

предвестници на политическия натиск върху сектора; 

o Независимите медии в ролята им на гарантиращи политическа отчетност и гарант 

за легитимността на гражданските организации и техните постижения. 

Донорските организации от САЩ обосноваха своето оттегляне от сектора в региона с това, че 

членството на съответните страни в ЕС ще донесе икономическите и политически предпоставки 

за устойчивостта на гражданското общество. Това предположение не се оправда в голяма степен. 

Филантропските институции, повече от всеки друг агент на промяната, могат да планират в по-

дългосрочен план, за да се гарантира, че целите които си поставят ще бъдат постигнати. В 

бъдеще трябва да се надяваме, че все повече и повече филантропски институции ще обърнат 

подобаващо внимание на изграждането на здрави и устойчиви граждански общества, тъй като 

процесът е дълъг и изисква смяната на няклко поколения, за да се постигне неговата 

завършеност.  

Това изследване е осъществено под егидата на Центъра за Филантропия и Гражданско 

общество на Университета на Ню Йорк. Целият доклад можете да откриете на 

www.gc.cuny.edu/cpcs.   

 

http://www.gc.cuny.edu/cpcs.

