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от проект  

„Овластяване на хора с редки болести“ 
 
 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Важността на документирането, съхраняването и използването на „научени 
уроци“ от изпълнение на проекти 
 
В изпълнението на всеки проект възникват предизвикателства, които изискват да се 
внесат корекции в хода на дейността за постигане на планираните резултати. Някои от 
планираните дейности понякога надхвърлят очаквания резултат, а други не успяват да 
го постигнат или не го постигат в планирания обем и желаното качество. Това са 
ситуации, които изискват анализиране на причините за успеха или провала и 
извлечените поуки (научените уроци), дават ценна информация какво да се планира и 
какво да се избягва при бъдещи проекти. През последните десетилетия все повече 
внимание се отделя на извлечените уроци въз основа на разбирането, колко важни са 
те за избягване на повтаряне на грешки и идентифициране на успешни действия, които 
заслужава да бъдат приложени в бъдеще. 
 
В основата на научените уроци лежи мониторингът на изпълнението на проекта и 
анализът на основните причини за успехи и неуспехи или недостатъци в процеса на 
изпълнение. Теоретиците на извлечените уроци, подчертават важността членовете на 
екипа и партньорите да събират научени уроци, за да обсъдят успехите по време на 
проекта, непредвидените резултати и формулират препоръки за подобни проекти с 
бъдеще. Подходът и организационната култура за събиране на научени уроци 
стимулира екипа да обсъжда неща, които може да се направят по различен начин, 
първопричините за възникнали проблеми и начини за избягването им в по-късните етапи 
на проекта. 
 
Основната цел на събирането на извлечените уроци е да генерира информация, която 
е от практическа полза за организацията, специалистите в областта и други основни 
заинтересовани страни, идентифицирайки аспекти, които могат да бъдат променени и 
да генерира информация и знания, ориентирани към действие. 
 
Целта на брошурата за извлечените уроци е да вложи извлечените поуки от проекта във 
формален документ за използване от други ръководители на подобни инициативи. Този 
документ може да се използва като част от новото планиране на подобни проекти, като 
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се определи какви проблеми са възникнали, как са се справили с тези проблеми и как 
може да се избегнат в бъдеще. Освен това този документ описва подробно, какво се е 
получило добре с проекта и защо, така че другите ръководители на проекти да могат да 
се възползват от тези действия.  
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о: 
НАУЧЕН УРОК 1– „СРАБОТВАНЕТО“ НА КООРДИНАТОРСКИТЕ ЕКИПИ НА 
ПАРТНЬОРИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЛУЧИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-РАНО В 

ПРОЕКТА, ЗА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЕСНО И БЪРЗО КОРИГИРАЩО ПРЕ-
ПЛАНИРАНЕ ПРИ НУЖДА 

 
Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от 
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 1 – Управление и координиране на изпълнението на проекта 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Възникнал проблем  
За изпълнението на партньорски проект, особено при партниране за пръв път, е от 
изключителна важност „сработването“ на партньорите с преодоляване на културни и 
организационни различия и изграждане на взаимно доверие и добро разбиране. Това е 
една от основните причини в проектите с международно партньорство да се планират 
периодични работни срещи на координационните екипи на партньорите. В проекта има 
планирани дейности като работни посещения и двустранен семинар, които предоставят 
възможност за работни срещи лице в лице и обсъждане на живо на работата по 
изпълнението на проекта, които с избухването на пандемията не можеха да се изпълнят 
със спазване на работния график и беше под въпрос дали ще могат да се изпълнят 
въобще. Проблемът, възникнал в изпълнението на тази дейност, беше породен от 
последвалите COVID-19 кризата ограничения в пътуванията, които възпрепятстваха 
среща „на живо“ за обстойно осмисляне и обсъждане на изпълнението на проекта и в 
този процес да се стигне доизясняване и преодоляване на евентуални различия в 
методите на работа и в организационната култура на партньорите. Предизвикателство 
тук беше променената реалност на проекта с налагането да се продължи управлението 
и координирането му единствено във виртуален екип, в който е много по-
предизвикателно да се изгради доверие, уважение и екипен дух. 
 
Намерено решение 
Макар и да изисква по-голям ресурс като време, логичното решение беше да се мине 
към онлайн срещи и комуникация и да се обсъдят възможностите за максимално 
осигуряване на информация, която би била събрана и обменена при нормални условия 
в срещи „на живо“ и да се планира „виртуална работна визита“, като се вземе предвид, 
че ангажираните експерти имат паралелно на настоящия проект, в който имат малка 
почасова заетост и други работни ангажименти. 
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Какво сработи добре? 
Партньорите мобилизираха човешкия си ресурс за взаимно представяне на своята 
организационна култура и методи на работа в подобни проекти и в поредица от различни 
комуникации успяха да изяснят възможностите си, да обсъдят решения по промененото 
изпълнение на проекта и да го препланират до евентуална нова промяна в ситуацията. 
 
Какво не сработи добре? 
Очаквано това, което не сработи достатъчно добре или поне лесно, беше да се планират 
работни срещи във време, удобно и за двамата партньори в условията на пандемията, 
нарушила привичния график на заетост и спазването на началния планиран график на 
изпълнение на проекта. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
Препоръка:  
В бъдещи проекти да се предвиди възможността за сътрудничество в управление и 
координация на проекта и единствено във виртуален екип. С тази цел да се изградят 
и/или увеличат уменията на експертите за работа в онлайн платформи Препоръката, 
която може да се направи за промяна при планиране на бъдещи проекти, е да се залага 
в бюджета планиран разход за използване на онлайн платформа за провеждане на 
виртуални срещи и обучения.ю 
 
 
 

НАУЧЕН УРОК 2  
ПРОМЯНАТА НА КОНТЕКСТА ИЗИСКВА КОНСЕНСУС МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ ЗА 
ПЛАНИРАНЕ НА ИСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО ПОСТИГАНЕ 

НА ОЧАКВАНИТЕ МУ РЕЗУЛТАТИ 
 

Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от 
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - Май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 1 – Управление и координиране на изпълнението на проекта 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Възникнал проблем  
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Появата на COVID-19, само няколко месеца след началото на изпълнението на проекта, 
развихрянето на пандемията и наложилите се ограничения в социалните прояви и 
пътуванията до края на проекта направи невъзможно изпълнението „на живо“ на 
планирани дейности като работните посещения и двустранния семинар. Тъй като тези 
дейности имаха ясно планиран принос за постигане на очакваните резултати, 
партньорският екип за управление и координация на проекта се изправи пред трудната 
задача да намери най-добрите компенсиращи дейности, които да доведат до 
минимизиране на неблагоприятните последствия от промяната в контекста и направят 
възможно постигането на очакваните резултати. Рискът, свързан с планирането на 
разходите и спазване на графика, базирани на външни зависимости, беше определен 
междувременно чрез справка  с извлечените уроци от миналите проекти. 
Едно от главните предизвикателства беше невъзможността за провеждане на 
планираните работни партньорски посещения, целта на които беше партньорите да се 
запознаят с контекста в другата държава партньор, с подробности за работата, 
постиженията, планове за бъдещо развитие, идентифицираните нужди и желания на 
обслужваните групи, наличието на добри практики и преносимостта им към 
партньорския контекст. Тази важна дейност явно трябваше да се изпълни, за да се 
постигне основната цел на проекта – овластяване на уязвимата целева група на хората 
с редки болести в България с разширяване на информираността им за преносими в 
България норвежки добри практики и възможностите за бъдещо партниране между 
организациите в двете страни. Но без възможност за осъществяване на планираните 
пътувания се налагаше, дейността да се промени с промяна в работните задачи на 
партньорите с вътрешно, а не външно идентифициране и представяне на добри 
практики, като се съгласува механизъм за оценяване на преносимостта на чуждите 
практики. 
Намерено решение 
Нужното, за да се вземе правилно решение за промяна в изпълнението на проекта 
изисква: 
Оценка на целите и задачите. 
Идентифициране на дейности или области, които се нуждаят от допълнителни усилия. 
Идентифициране на ефективни дейности или стратегии. 
Сравнение на разходите и резултатите от различни дейности. 
Оценка на ролите на организациите в проекта и взаимодействието между 
организациите. 
Необходимостта е да се търсят възможности за положителни промени в дизайна на 
проекта, които да доведат до промяна в ситуацията, която застрашава изпълнението на 
проекта. В партньорски проект всяка промяна трябва да бъде колективно решение, 
договорено в партньорството. Логично в ситуацията, в която промененият контекст 
изискваше преформатиране на проектните задачи на експертите на партньорите, 
особено при голяма извън проектна работна натовареност на норвежките експерти, и 
обемът на новите задачи и разпределението им между партньорите и във времето 
изискваше сериозно обсъждане и постигане на консенсус за промяната, която да се 
поиска от финансиращата организация. В първото кратко онлайн обсъждане на нуждата 
за искане на промяна с удължаване на срока на изпълнението беше договорен и начинът 
за подготвяне на обсъждането на изменението. В последствие беше договорено и 
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реализирането на „виртуална работна визита“, с цел подробно запознаване на 
българския екип с естественото на дейността на ресурсния център. 
Договори се между организациите, българският партньор да предложи промяната като 
предходно на това, се запознае с подробна писмена информация за дейностите на 
норвежкия партньор, на работна онлайн среща, да се обсъдят възможностите за принос 
на норвежката организация и в кои области на добри норвежки практики има специфичен 
интерес от българска страна за допълнително подробно представяне на двустранния 
семинар, който щеше да трябва да се проведе също онлайн. 
Подробното представяне на добрите преносими практики по време на двустранния 
семинар беше преценено като най-подходящо поради участието на целевата група хора 
с редки болести и възможността, чрез непосредствено задавани въпроси и чрез 
обратната връзка от оценителните въпросници да се получи оценка на степента на 
интерес на целевата група към определени практики и донякъде и на приоритизирането 
на различните практики като насока за развитие на българската организация. 
На проведена онлайн партньорска работна среща бяха обсъдени алтернативните 
възможности за постигане на очакваните резултати на проекта и се постигна консенсус 
за искане на изменения в продължителността на изпълнение на проекта и в планираните 
му дейности. Постигна се консенсус, че исканото удължаване на срока за изпълнение на 
проекта ще осигури възможност при евентуално разрешаване на пътувания до Норвегия 
и подобряване в обстановката там, което да позволи реално работно пътуване, само 
българските партньори да реализират работното си посещение, а норвежкият партньор 
при възможност да присъстват в двустранен семинар „на живо“ в България. 
Одобри се тези дейности се отложат във времето с удължаването на проекта и се 
проведат онлайн при явна невъзможност за присъствено провеждане и след 
удължаването на времето на изпълнение на проекта. Междувременно цялата 
необходима информация за добрите норвежки практики да бъде изготвена с оглед 
възможно онлайн представяне. 
 
Какво сработи добре? 
Предложеният подход за обсъждане на необходимите и възможни промени в 
изпълнението на EMPOWERare се оказа много успешен и осигуряващ активно участие 
на българския и норвежкия партньор в планирането и одобряването на промени, които 
да бъдат поискани от донора. Партньорите разгледаха възможностите на човешкия си 
ресурс за приемане и изпълнение на изменените проектни задачи и съгласуваха 
възможния нов работен график на изпълнението. 
 
Какво не сработи добре? 
Нямаше неуспех при планирането на искането за изменения. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
Препоръка:  
Разумният ръководител на проекти разбира, че за да бъде изпълнението им ефективно, 
е нужно да стимулират допълнителен принос и от други членове на екипа. 
Ръководителите на проекти трябва придобият опит в различни сценарии на изпълнение. 
Когато обаче нямате необходимия опит по даден въпрос, по-добре е да се консултирате 
с експерт с опит в областта. Успешното изпълнение на проект изисква ръководителите 
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да идентифицират заплахите и рисковете на проекта и да предприемат коригиращи 
действия. Една от основните отговорности на ръководителя на проекта е да се грижи за 
редица критични задачи, за да гарантира успеха на изпълнение на даден проект, като 
предлага прагматични решения, за да отговори на техните изисквания в рамките на 
определеното време и бюджет. Ръководителите на проекти трябва да имат добра 
ситуативна информираност и да работят за проект, който има култура на непрекъснато 
усъвършенстване от ден първи. Има много неща, които трябва да се вземат предвид - 
не само избягване на грешки и намалени рискове, но също така и извличане на 
възможности и винаги повишено качество на проекта. Да се осигурява равноправно 
активно участие на екипите за управление и координация на партньорите във вземането 
на решения за искани изменения в проекта при значителна промяна в контекста на 
изпълнението му съобразени с възможностите на всеки партньор. 
 
Препоръката, която може да се направи е за няколко степенно разглеждане на 
необходимите промени за осигуряване на максимално използване на експертизата на 
партньорите със съобразяване с възможностите на работните им графици. 

 
 
 

НАУЧЕН УРОК 3 - ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЗАПОЧВАЩ 
ПРОЕКТ В УСЛОВИЯ НА НАЛИЧИЕ НА МНОГО СЪБИТИЯ ИЗИСКВА ПО-

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО, ПО-ДЕТАЙЛНО И ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ИНФОРМИРАНЕ НА 
МЕДИИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ. 

 
Наименование на проекта, (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от  
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 2 – Изпълнение на Комуникационния план 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Възникнал проблем  
Закъснялото спрямо очакванията ни започване на проект „Овластяване на хора с редки 
болести“ (EMPOWERare)  постави от самото му начало едно предизвикателство пред 
изпълнителите му – да проведат Откриващата среща с пресконференция на проекта 
през един от най-натоварените със събития месеци – декември и успеят да привлекат 
внимание към обществено значимата му тематика, цели, планирани дейности и 
очаквани резултати на проекта и получат добро медийно отразяване. 
Пресконференциите за представяне на започващи проекти на граждански организации 
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за съжаление обикновено не се радват на голям интерес от медиите и това налага 
внимателно планиране за комуникация с тях. 
След координиране с норвежкия партньор на съдържанието на представянето и 
основните начални послания, координиране на възможностите за участие на преките 
потребители и намирането на „прозорец“ за провеждането, Откриващата среща с 
пресконференция се проведе на 23 декември 2019 г., в самото навечерие на Коледа. За 
привличане на по-голямо медийно внимание включихме за участници в 
пресконференцията извън експертите на проекта и представители на пациентски 
организации и граждански активни пациенти с редки заболявания. 
 
Намерено решение 
Решението ни, както се оказа сполучливо, за справяне с това предизвикателство, беше 
не само да изпратим и персонални покани към заинтересувани медии и журналисти, но 
и да им изпратим по-детайлна информация, като им подадем и информация за контакт 
с изразена готовност за предоставяне на интервюта в удобно за тях време за новите 
стъпки към подобряване на услугите за хората с редки болести  
Подчертано беше, че хората с отделна рядка болест може да са малко, но броят на 
редките болести е голям и с приблизителния им брой от над 400 000 засегнати от редки 
болести в България е признатото от Националната стратегия за редките болести 2009- 
2013, че „пациентите с редки заболявания представляват една група с множество 
неразрешени проблеми от медицинско и социално естество, които остават 
неизвестни и скрити от обществото. Тези хора са уязвими и дискриминирани, тъй 
като са нарушени едни от основните им човешки права“, което прави положението им 
силно социално значимо. За да преодолеем честото пренебрегване от страна на 
вземащите си бележки журналисти на отразяването на финансовата подкрепа на 
проекта, в допълнителните материали беше още веднъж подчертано, че изпълнението 
на този проект е станало възможно чрез финансиране от Фонд Активни Граждани 
България с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по 
линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Свързването ни с представители на медиите 
не беше само на деня на пресконференцията, а и след това, с активност от наша страна 
и готовност да приемем удобното за заинтересуваните журналисти време за среща с 
тях. 
 
Какво сработи добре? 
Тъй като преценихме, че част от журналистите, които биха отразили проекта ни, може 
да бъдат заети на друго място по времена пресконференцията ни и е важно подадената 
от нас информация да предизвика в тях достатъчен интерес да пожелаят да се срещнат 
с нас, взехме решение да „индивидуализираме“ подадената допълнителна информация 
в допълнение на общото обръщение към пресата, като разширим обхвата на 
информацията със специфично интересна информация за здравни журналисти. Доброто 
отразяване на проекта в общи и специализирани печатни и електронни медии доказа, че 
този подход за получаване на медийно отразяване работи добре. 
 
Какво не сработи добре? 
Очаквано това, което не сработи достатъчно добре, беше броят на участвалите на 
самата пресконференция журналисти и представяните от тях медии. 
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Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
Препоръка:  
И в бъдещи проекти да не се разчита предимно на обявяването на поканата за 
пресконференция от информационни агенции, а да се прилага и разпращане на 
индивидуални покани към медии и журналисти заедно с подробен информационен 
материал по интересните и обществено значими области на проекта.  Това ще помогне 
и да се преодолеят грешки в медийното отразяване, понякога дължащи се на 
недоразбиране или грешно разбиране от журналисти на някои аспекти на проекта, както 
и още веднъж да се привлече вниманието на журналистите към важността да се включи 
в материала им и информация за финансиращата организация, благодарение на която 
се осъществява дейността на проекта.  
 
Препоръката, която може да се направи за промяна при планиране на бъдещи проекти 
е да се поддържа и непрекъснато разширява списък на контакти с медии и индивидуални 
журналисти, които са проявили интерес към тематиката, дори и да не са я отразили, да 
се следят медиите за идентифициране на нови издания и журналисти, отразяващи 
подобна тематика. Да се установят връзки на сътрудничество с работещи в сходни 
организации и институции за обмен на контакти с медии и за възможност да се използват 
и техните медии за разпространение на информация за проекти. Да се извършва медиен 
мониторинг на отразяването на проектите с анализ на отразяването им в собствените и 
външните печатни и електронни медии. 
 
 
 
НАУЧЕН УРОК 4 - МАКСИМИЗИРАНЕ НА използването на СОБСТВЕНИТЕ МЕДИИ 

 
Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от  
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - Май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта, 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 2 – Изпълнение на Комуникационния план 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Успехът на използването на собствени медии за разпространяване на информация за 
целите, задачите, планираните дейности, очакваните резултати и прогреса в 
изпълнението на проект зависят не само от популяризирането на тези медии, но и от 
проследяването на проявения интерес към тях и засилване на използването на 
собствената медия, към която има проявен интерес. 
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Възникнал проблем  
Дейността предвижда периодично оповестяване на напредъка и резултатите при 
спазване на изискванията за публичност и визуализация. Още при започването на 
изпълнението на проекта на две работни срещи екипът за управление и координация и 
експертния екип за изпълнение на проекта разгледаха събитията по времевия график и 
набелязаха подходящото съдържание на определения брой проектни бюлетини. С 
появата на феномена на пандемията COVID-19 изпълнението на редица планирани 
дейности, свързани с пътувания и събиране на групи хора, е възпрепятствано от 
наложилите се ограничения в териториалното преместване и социалното общуване, 
което се отразява върху  планираното съдържание на проектните бюлетини, но и прави 
още по-важно разпространението на информация и използването за това на 
комуникационни канали с доказан интерес към тях. Обратната връзка от преките 
потребители доказа интереса им към проектния бюлетин, но и постави въпроса с 
нуждата от ново и по-често разпространявано съдържание, за което беше преценено, че 
планираните 5 броя проектен бюлетин не са достатъчни. 
 
Намерено решение 
Намереното решения на проблема беше да се увеличи броя на проектните бюлетини 
над планираните и съдържанието им да се определя според новото времево изпълнение 
на дейностите с отразяване на промяната им и обогатяване на съдържанието според 
проявявания интерес на преките потребители към определена тематика. 
 
Какво сработи добре? 
Доказа се, че при проявен интерес от преките потребители към определен елемент на 
Комуникационния план, засилването на дейността над планираното допринася за 
активиране на потребителите и за увеличаване на информацията, получавана от 
обратна връзка. Конкретно може да се отбележи интереса към проектния бюлетин и чрез 
него на популяризиране на активното включване на представители на преките 
потребители в роля на експерти по практика като обучители в проектното обучение за 
овластяване. Краткото им представяне на страниците на бюлетина действа мотивиращо 
и други потребители да заявяват възможността си за принос и предоставят своите 
знания и умения в подкрепа на изграждането на капацитет на групата. 
 
Какво не сработи добре? 
 Логично не е сработи спазването на предварително планираното съдържание на 
проектните бюлетини поради силно променения контекст на изпълнението и наложилата 
се промяна в начина и времето на изпълнение на проектните дейности, за да се запази 
възможността за постигане на планираните резултати и постигане на търсеното 
въздействие. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
При наличие на достатъчно различни събития в проекта да се планират повече броеве 
проектен бюлетин с периодичност например 3 месеца, а не 6 месеца. 
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НАУЧЕН УРОК 5 – СЪВМЕСТНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОСЛАНИЯ С 
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПРОЕКТА 

 
Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от 
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок,  се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 2/3 Изпълнение на Комуникационния план / Овластяване чрез обучение 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Важността на разпространяваните основни послания на проекта е голяма, тъй като те 
дават публично лице на проекта и осигуряват увеличаването на обществената 
информираност за социално значимите проблеми, за решението на които конкретният 
проект планира да допринесе. 
 
Възникнал проблем  
От разговорите с представители на медиите и заинтересовани институции и лица още 
веднъж се очерта необходимостта от формулиране на въздействащо не само сред 
целевите групи, а и сред широката общественост основни послания на проекта. И докато 
заинтересованите лица и институции в областта на проекта имаха, ако не всички  винаги 
задълбочени, то поне най-основни познания за тематиката с положението на хората с 
редки заболявания в България,  разговорите ни с журналисти извън тези в 
специализирани здравни издания и с хора от  общото население, които специално 
проведохме, за да оценим обществената осведоменост по тематиката, ни показа, че 
това, което най-често те „чуват“, е думата „редки“ с трактовка, че това са болести, които 
засягат малък брой хора като цяло и така, макар и да оценяваха важността на 
признатата и в политически документи дискриминация на тази уязвима група, я 
възприемаха като неспазване на човешките права на малък брой хора. 
Разбира се, едно от основните послания на проекта беше мотото на Целите на 
устойчивото развитие на ООН: „Никой не трябва да бъде изоставен“ (Nobody should be 
left behind). 
 
Но този обществен прочит на „редките болести“ предимно като „редки“, т.е.рядко 
засягащи хората, ни посочи един от фокусите на послание, което трябва да се 
формулира и изпрати към институциите и широката общественост – големия брой 
уязвими и дискриминирани хора, на които са нарушени едни от основните им човешки 
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права, след като те не са интегрирани в социалната политика и услуги, а специфичните 
им и неотложни нужди са непосрещнати. 
 
Намерено решение 
Комуникацията е жизнено важна за успеха на проекта. Ако в екипа липсва добра 
комуникация, ще ви бъде трудно да установите основната причина за проблем, когато 
нещата се объркат. Без подходяща комуникация е невъзможно да се справите 
ефективно с проблемите на проекта. Задачата да допринесат за формулиране на 
проектните послания се зададе към преките потребители като групова задача и като 
търсене на индивидуален принос с планирано последващо обсъждане за одобрение 
преди използване. Важно беше да се обясни, че всяко предложение е ценно и ще 
послужи за постигане на планираните резултати на проекта като обратна връзка какво 
преките потребители считат, че трябва да стане част от общественото осведомяване 
и/или да повиши осведомеността на заинтересованите институции и на вземащите 
решения в областта относно важните проблеми в живота на хората с редки болести. 
Като най-обещаващо за повишаване на нивото на обществено осведомяване и 
разбиране на проблема беше прието разпространение на доказали ефективността си 
световни послания, съчетани с формулирани в проекта послания, съобразени с 
националния контекст.  
 
Какво сработи добре? 
Това, което сработи добре в проекта, беше мобилизирането на всички участници – и 
експертите и преките потребители – за подбор на послания за разпространение (като 
посланието на Международния ден на редките болести „Ние сме 300 милиона“, 
световното послание „Заедно ние сме силни“, мотото на движението на хората с 
увреждания „Нищо за нас, без нас“ като заявка на нуждата от овластяване, актуалното 
послание на Европейската референтна мрежа за неврологични заболявания „Болестта 
на Хънтингтън и COVID-19 – една трудна комбинация“ и съвместно формулиране на 
въздействащи послания. За формулиране на основните послания се проведоха 
дискусии в онлайн проектна среща на партньорите, индивидуални и групови срещи с 
преките потребители, с други организации на хора с увреждания, консултанти и експерти 
към БХА. 
 
Какво не сработи добре? 
За разлика от активната обратна връзка от преките потребители, независимо от 
изпратените информационни материали с послания за състоянието на хората с редки 
болести в България към институции, все още няма обратна връзка от тях. И макар 
донякъде това да може да се обясни с извънредното положение, породено от 
пандемията COVID-19, тази липса на обратна връзка и реакция от заинтересованите 
институции показва, че има голяма нужда от застъпничество и гражданско активиране 
на хората с редки болести в защита на правото им на равнопоставеност в социални 
политики и здравни грижи. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
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Да се включват във формулирането на основните послания на проекта, като консултанти 
широк кръг заинтересовани лица в подкрепа на преките потребители и експертите в 
проекта. 
Да се използват и за в бъдеще не само конкретни формулирани в проекта послания, а и 
световно разпространявани послания на световната уязвима група, част от която са 
преките потребители и целевата група на проекта. Да се използват всички 
комуникационни канали и да се извършва периодично разпространяване покрай всяко 
проектно събитие на формулираните съгласувани в преките потребители послания. 
 
 
 
 

НАУЧЕН УРОК 6 – УСПЕШЕН ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МОЖЕ 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ И ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ПЛАНИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ДОГОВАРЯНЕ НА КОРИГИРАЩО 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ. 
 

Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от  
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 г. - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок,“ се изпълнява във втората част на 
изпълнение на проекта 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 3 – Споделяне на опит и добри практики за изграждане на партньорства 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Възникнал проблем  
Пандемията COVID-19 оказа силно влияние върху изпълнението на планираните 
дейности на проекта ни EMPOWERare, като не позволи да се изпълнят планираните 
дейности “на живо“ Работна визита на български експерти и потребители в Норвегия и 
Провеждане на двустранен Информационен семинар за презентация/запознаване с 
добрите практики и опит в подкрепа на хората с редки болести в двете партньорски 
страни. Това постави едно неочаквано предизвикателство пред екипа на проекта, тъй 
като запознаването с норвежкия опит и добра практика в оказването на подкрепа на тази 
уязвима група и специално норвежкия опит в овластяването й беше планирано и да 
послужи при организиране и провеждане на овластяващите обучения. 
 
Намерено решение 
Невъзможността за провеждане на тези събития наложи да се търси компенсиращо 
решение за получаване поне частична, ако не пряко придобита начална информация за 
норвежкия опит и добра практика, който да ни послужи при овластяването на 

http://www.activecitizensfund.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.activecitizensfund.bg ----------------------------------------------- 
 

Проект „Овластяване на хора с редки болести“ се осъществява с финансова подкрепа предоставена от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

 

 

потребителите. Тази възможност естествено натовари с допълнителен непланиран като 
заплащане труд изпълнителите на проекта – проблем, който подлежи на обсъждане с 
финансиращата институция в посока на възможна корекция в бюджета.  
Представянето на разработен информационен материал за добрите норвежки практики 
и опит в областта на подкрепата за и овластяването на хората с редки болести от 
норвежкия партньор и превода му на български език като начална презентация даде 
възможност на българския партньор да направи първа преценка на преносимостта им в 
местния контекст и да обсъди с бенефициентите приоритети в преноса на практики. 
Втората стъпка в намереното коригиращо решение беше детайлизирано представяне на 
норвежките добри практики на двустранен уебинар, заменил планирания двустранен 
присъствен семинар с възможност за уточняващи въпроси и отговори и уговорка между 
партньорите за подаване на допълнителна информация след уебинара там, където е 
необходима. 
 
Какво сработи добре? 
Постигнатият консенсус между партньорите за онлайн представяне на добрите 
норвежки практики и фокусиране за пренос върху добри практики, приоритизирани от 
бенефициентите в консултация с тях сработи добре според обратната връзка от преките 
потребители на проекта ни. Беше ни предоставена презентация на основния опит на 
норвежкия ни партньор ФРАМБУ, която беше преведена на български, качена на 
уебстраницата на проекта и отразена в поредния брой на проектния бюлетин за 
гарантиране на възможност за широко запознаване на потребителите с възможните 
практики за пренос и за увеличаване на информираността им в какви области би могло 
да продължи партнирането между българската и норвежката организации. Добре 
сработи осигуряването на достатъчно време за подаване на обратна връзка между 
оповестяването на добрите норвежки практики и провеждането на двустранния семинар 
с детайлно представяне на практиките от норвежки експерти. Активността на 
потребителите по време на двустранния семинар със задаване на уточняващи въпроси 
доказа, че предходното запознаване с норвежките практики е сработило добре, като е 
дало възможност практиките да се осмислят и оценят. 
 
Какво не сработи добре? 
Няма не сработила част от коригиращата дейност. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
Пандемията COVID-19 ни сблъска с едно неочаквано предизвикателство, но и ни даде 
ценен урок за още един риск пред изпълнението на проект, който би трябвало да 
предвиждаме при разработване на бъдещи проекти, както и да залагаме още на ниво 
разработване на проектното предложение план за действие при възникване на подобен 
риск. 
 
 
 

НАУЧЕН УРОК 7 – СЪВМЕСТНОТО ПЛАНИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЕВАТА 
ГРУПА ПОМАГА ДА СЕ ОТГОВОРИ НА РЕАЛНИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ НУЖДИ НА 

ПРЕКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. 
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Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от 
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок,  се изпълнява през цялото време 
на изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 4 – Овластяване на хора с редки болести чрез обучения 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Обученията в проекта бяха планирани на основата на предходно извършване на 
проучване на обучителните нужди на преките потребители. Независимо от това, през 
времето между разработването на проекта, одобряването му за финансиране и 
започването на изпълнението му динамиката на продължаващо предоставяне на 
информация и промени в законовото уреждане и предоставянето на услуги внесе 
промени в нуждата от целева информация и обучителните нужди. 
 
Възникнал проблем  
От разговорите с преките потребители преди започване на обученията и по време на 
първото обучение се очерта желанието им за по-детайлно запознаване с настъпилите 
законови изменения и обсъждане на практиката на прилагането им, както и желанието 
им за по-подробно запознаване с добрите чуждестранни практики по време на 
провеждане на овластяващите ги обучения и двустранните събития, както и запознаване 
с възможността им и правата им да искат равностойно интегририране в социалната 
политика и услуги, и посрещане на специфичните им и неотложни нужди. 
 
Намерено решение 
За да се постигне реално овластяване на целевата група на проекта, което безспорно 
изисква възможно най-добро покриване на заявените им обучителни нужди, беше 
решено да се стимулира обратната връзка след всяко обучение като се обяви и се 
спазва съобразяване на съдържанието на бъдещите обучения с изявените обучителни 
желания на преките потребители. В отговор на заявеното желание от хората с редки 
болести за разширяване на споделянето на опит и практики с други хора, живеещи с 
редки болести, беше решено в проектните обучения да се включат като обучители и хора 
с редки болести като експерти по практика. 
 
Какво сработи добре? 
Това, което сработи добре в проекта, беше мобилизирането на всички участници – и 
експертите и преките потребители – за съвместно планиране на обученията. 
 
Какво не сработи добре? 
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Принципно приетото решение сработи добре с уговорка, че поради големият възрастов 
диапазон на участниците в обученията и различното им ниво на предварителна 
подготовка не винаги беше възможно да се планират и проведат обучения еднакво 
интересни за всички.  
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
Да се планира в началото на обучителен проект ново изследване на обучителните нужди 
за идентифициране на настъпили изменения в приоритетните интереси на обучаемите 
и нагласата им към предложените обучителни теми. Да се използва и за в бъдеще 
съвместно планиране на обученията с преките потребители в области, в които те имат 
експертиза, както в случая с този проект. И в бъдещи проекти да се включват като 
обучители експерти от практика.  
 
 
 

НАУЧЕН УРОК 8 - СТИМУЛИРАНЕТО НА АКТИВНОСТТА В ОБУЧЕНИЯТА И В 

ОБРАТНАТА ВРЪЗКА Е НЕОБХОДИМО ПРИ ПРОМЯНА В КОНТЕКСТА 
 

Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от  
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през втората част на 
изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 4 – Овластяване на хора с редки болести чрез обучения 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Идентифициран проблем: 
Макар и групата на преките ни потребители да е хората с редки болести, още в самото 
проектно предложение сме записали, че участниците в обученията ще бъдат подбрани 
съобразно със степента им на увреждане, която да им позволява активност. За 
съжаление пандемията COVID-19 възпрепятства да проведем планираните мотивиращи 
и оценяващи пътувания в страната и се наложи поканите ни за включване в обученията 
и мотивиращите ни послания към преките потребители да бъдат адресирани 
индивидуално, за което ни помогна доброто ни познаване на тази специфична уязвима 
група от предходната ни вече многогодишна работа с тях.  При обстоятелствата на 
извънредното положение една част от преките потребители, които при нормално 
провеждане на обученията в 3 населени места с участници, подбрани и мотивирани на 
регионален принцип, биха били обхванати в обученията, сега не можаха да се включат 
и по технически причини – липса на персонални компютри и/или интернет връзка, което 
бяхме планирали да разрешим при положение, че на една част от проекта ни – 
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техническото и информационно оборудване на потребителите за телерехабилитация, 
не беше отказано за финансиране.  
Проведените обучения от проекта са тестване на практика как съществуващите офлайн 
техники могат да се прилагат в онлайн контекст, но в тази област все още няма 
достатъчно натрупан опит. 
Намерено решение 
Намереното решение за идентифициране на активни и заинтересовани от обучение за 
овластяването им преки потребители сработи добре, макар и да ограничи донякъде 
достъпа на някои възможни представители на уязвимата група до обучението. 
Осъществяването на мотивираща дейност се извърши чрез допълнителен труд на 
работещите в проекта с телефонни разговори, електронна поща и други интернет 
способи като Скайп дискусии за изясняване на възможностите за включване на 
индивидуални потребители и стимулиране на интереса им към изискващи активност 
овластяващи обучения. 
 
Какво сработи добре? 
Изключително добър е резултатът от мотивиращата и активиращата ни дейност. Всички 
участници в обученията ни показват високо ниво на активност в работата по казуси и в 
дискусиите и подават много ценна информация с обратната си връзка чрез отговорите 
си на доста дългите и подробни оценителни въпросници, попълвани след всяко 
обучения. Включването като обучители в проекта на експерти от практика от преките 
потребители доказа както големия потенциал на уязвимата група хора с редки болести, 
така и важността от участието им като обучители, понеже при извънредно малкия брой 
специалисти в областта на редките болести в България, образованите и интелигентни 
потребители често притежават задълбочени познания по болестта си от самообучения 
и следене на развитието на изследванията и постиженията в лечението в пряко 
засягащата ги област. 
 
Какво не сработи добре? 
Не можа да сработи добре планираното широко включване на преки потребители от 
всички планови региона в страната и в частност желаното от нас възможно най-широко 
включване на потребители от малцинствени групи, включително роми, от отдалечени 
географски необлагодетелствени региони. Все пак трябва да отчетем, че в обученията 
се включиха и представители на етнически малцинства  и успяхме да осигурим 
участници в обученията от 7 области на страната, които чрез обратна връзка ни 
предоставят ценни данни на местните условия с достъп до информация и социални 
услуги. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
При разработване на бъдещи подобни проекти да се планират, както действия за 
преодоляване на рискове като пандемията от коронавируса с последващите й 
ограничения, така и активно участие на представители на преките потребители като 
обучители в проектни обучения. И в бъдещи проекти да се насърчава използването на 
техники, които осигуряват ефективен обмен на мисли и идеи. Обучаемите да участват в 
създаването на онлайн съдържание. Преминаването от знание към действие е 
съществено, тъй като хората, които имат отношение към темата, често имат желание да 
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действат. Както в този проект, да се избягва фокусиране само върху правни въпроси, 
което не е достатъчно за активиране на уязвима група. Използването на истински 
истории на реални хора с решаване на казуси стимулира емпатията, предизвиква 
емоции, осигурява споделен контекст, задейства спомени и поражда желание за защита 
и противодействие чрез застъпнически дейности. Да се осигурява възможност за принос 
на участниците в обучението, като така се допринася за взаимното учене и насърчават 
по-нататъшни дейности. Научен урок от обратната връзка е, че много от участниците 
очакват да имат достъп до повече ресурси след обучението. Затова е препоръчително 
да се създаде и допълва дигитална платформа от подходящи ресурси, налични и преди 
обучението, както в този проект, които редовно да се актуализират. 
 
 
 

НАУЧЕН УРОК 9 - ОВЛАСТЯВАНЕТО ЧРЕЗ ЗАСТЪПНИЧЕСТВО СТИМУЛИРА 
ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ И ГИ ПОДТИКВА КЪМ 

АНАЛИЗИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ИМ ОПИТ 
 

Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от 
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през втората част на 
изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 5 – Овластяване на хoра с редки болести чрез участие в застъпничество 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Идентифициран проблем: 
Трудности в изпълнението на Дейност 5 със спазване на заложения й времеви график 
бяха отчетени още по време на разработването на проектното предложение със 
зависимостта й донякъде от външни фактори, като: трудности в съгласуването на удобни 
дати и часове за работни срещи на потребителския Консултативен съвет, слаба 
активност на включване на обучените потребители в застъпническата им кампания. 
С настъпването на пандемията от COVID-19, наложил работа предимно онлайн, за 
щастие членовете на Консултативния потребителски съвет, планиран като 
организационен център на целевата група, разполагаха с технически средства и умения 
за използването им за провеждане срещи онлайн като така се избягна опасността от 
ненавременно събиране в ключови моменти на изпълнението. Но се прояви проблемът 
с невъзможността за гарантиране на включване в застъпническа дейност на обучени 
потребители от всички райони на страната без провеждане на планираните мотивиращи 
срещи по места и обучения във всички региони. Наложи се поканите ни за включване в 
застъпническата кампания и мотивиращите ни послания към преките потребители да 
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бъдат адресирани индивидуално, което стана възможно само благодарение на 
познаването ни на специфичната ни целева група от предишни дейности с хората с 
редки болести. Дейността предвижда активизиране на хората с редки болести в 
застъпническа кампания за правата им на равнопоставеност, инициирана и 
осъществявана от тях, с подкрепа от проектния екип за доразвиване на капацитета им 
за социална активност и поддържащо мотивиране при сблъскване с трудности.  
Консултативният съвет, подпомаган от екипа на проекта инициира застъпническа 
кампания за правата на хората с редки болести като стимулира хората с редки 
заболявания за участие в разработване на застъпнически материали и на подготовка на 
материали за публикации в проектните и социалните медии като част от 
застъпническата кампания, вкл. разказани истории за практиката на получаване на 
услуги от институции (добри практики и негативни изживявания) и подготовка на 
презентации от крайните потребители на Заключителна Кръгла маса. При 
обстоятелствата на извънредното положение една част от преките потребители, които 
при нормално провеждане на обученията в 3 населени места с участници, подбрани и 
мотивирани на регионален принцип, биха били обхванати в обученията и подготвени за 
застъпничество, сега не можаха да се включат и по технически причини – липса на 
персонални компютри и/или интернет връзка или слаби умения за работа онлайн. 
 
Намерено решение 
Намереното решение за дейност в променения контекст беше да се запази максимално 
възможното за изпълнение при променените обществени условия и да се засили 
мотивационната дейност  Онлайн да премине тези част от дейността, която е 
невъзможно да се осъществява според планираното като Консултативния съвет на 
потребителите като организатор и координатор на застъпническата кампания увеличи 
усилията си за активиране на хората с редки болести да се включат с преживяванията 
си и опита си от досега с институции в обсъждането какви са препятствията пред 
равноправието им и какво би могло да помогне за подобряване на положението им като 
мерки, приети от отговорните институции. Прие се, че родителите, младежи – деца на 
хора с редки болести, други техни близки и НПО активисти ще бъдат поканени да се 
включат в кампанията. 
 
Какво сработи добре? 
С обединените усилия на Консултативния съвет на потребителите и екипа за 
изпълнение на проекта застъпническа кампания беше успешно организирана и 
проведена, като хората с редки болести активно участваха в нея, работиха по 
изготвянето на застъпнически материали и внасяне на исканията им към институции. 
Включването на експерти по практика от преките потребители в застъпническата 
кампания доказа както големия потенциал на уязвимата група хора с редки болести, така 
и важността от участието им като хора, живеещи с редки болести и пряко изпитващи 
големите дефицити в осигуряваната им подкрепа, поради извънредно малкия брой 
специалисти в областта на редките болести в България, често придобили задълбочени 
познания по болестта си от самообучения и следене на развитието на изследванията и 
постиженията в лечението в пряко засягащата ги област. Постигна се очаквания 
двустранен резултат от застъпническата кампания: (1) да повиши капацитета на 
потребителите да разпространяват информация за касаещ ги проблем, да изграждат 
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подкрепа и намират съюзници и (2) да осигури полезна обратна връзка на публичните 
институции. Потребителите усвоиха практически необходимите умения за 5-те стъпки на 
застъпничеството: идентифициране, проучване, планиране, действие и оценяване и как 
да изграждат коалиция за подкрепа след определяне на заинтересованите страни като 
опоненти, неутрални или противници на каузата им. 
 
Какво не сработи добре? 
Не можа да сработи добре планираното широко включване на преки потребители от 
всички планови региона в страната и в частност желаното от нас възможно най-широко 
включване на потребители от малцинствени групи, включително роми, от отдалечени 
географски необлагодетелствени региони, тъй като те не разполагаха с технически 
средства и познания за работа онлайн. Все пак трябва да отчетем, че в проекта се 
включиха и представители на етнически малцинства и успяхме да осигурим участници 
от 7 области на страната, които да ни предоставят своя опит и ценни данни за местните 
условия на достъп до информация и социални услуги. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
При разработване на бъдещи подобни проекти да продължат да се планират 
застъпнически дейности с активно включване на преките потребители, при нужда с 
предходна подготовка за застъпничество и преминаване от знание към действие. Да се 
осигурява максимална публичност на застъпничеството, така че не само публичните 
институции и други заинтересовани страни, но и широката публика да се запознае с 
проблемите, породили нуждата от застъпническата кампания. 
 
 

 
НАУЧЕН УРОК 10 – АНАЛИТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧАТ ОЦЕНКАТА 

НА ПРЕКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. 
 

Наименование на проекта (Project No ACF-231, Call Topic: SEC-12-FCT-2017) 
Овластяване на хора с редки болести (EMPOWERare), финансово подкрепен от  
ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 
Продължителност на проекта/дейността (дати от – до) 
Октомври 2019 - май 2021 г.  
Дейността, в която е идентифициран „научения урок“, се изпълнява през втората част на 
изпълнение на проекта. 
Номер и название на дейността, в която е идентифициран “научения урок“ 
Дейност 6 – Аналитични дейности – изследвания и доклади 
Страна и организация, която е идентифицирала и документирала “научения 
урок“  
България, Българска Хънтингтън Асоциация (БХА) 
 
Кратко описание на контекста 
Идентифициран проблем: 
Силно промененият контекст на изпълнението на проекта с настъпването на пандемията 
от COVID-19 и наложилите се поради това ограничения в пътуванията и събиранията, 
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стана непредвиден външен риск за изпълнението на проекта според планираните му 
методи. За постигане на очакваните резултати стана необходимо да се планират 
коригиращи действия. Първоначално беше планирано изследването на нуждите на 
потребителите да се извърши с анкетно проучване и дълбочинни интервюта, проведени 
с пътувания във всички области на страната и последвани от сравняване и анализ на 
данните за разработване на планираните аналитични доклади. В последствие се наложи 
значително редуциране на планираните пътувания и срещи с крайни бенефициенти и 
реализирането на кратки и планирани такива. Предвидените рискове при 
разработването на проекта бяха възможна ниска степен на активност на потребителите 
за отговаряне на анкетите и за включване в дълбочинните интервюта и ниска активност 
за изказване на мнения за степента им на задоволство от достъпа до услуги и качеството 
на достъпните им услуги, както и нежелание за включване с принос към доклада за 
оценката на потребителите. 
 
За съжаление пандемията COVID-19 възпрепятства да се проведат всички планирани 
мотивиращи и оценяващи пътувания в страната и се наложи покани за включване в 
изследванията и мотивиращите послания към преките потребители да бъдат 
адресирани индивидуално, за което ни помогна доброто ни познаване на тази 
специфична уязвима група от предходната ни вече многогодишна работа с тях.  При 
обстоятелствата на извънредното положение една част от преките потребител не 
можаха да се включат и по технически причини – липса на персонални компютри и/или 
интернет връзка, което бяхме планирали да разрешим при положение, че на една част 
от проекта ни – техническото оборудване на потребителите за телерехабилитация, беше 
отказано за финансиране. 
 
Намерено решение 
Намереното и взето управленско решение за преодоляване на негативното влияние на 
променения с пандемията обществен контекст беше да се стимулира максимално 
онлайн включването на потребителите в оценка на подлежащите на анализиране 
области. За осигуряване на повече отговори от активирани потребители въпроси от 
областите на изследване на аналитичните доклади бяха задавани и след обученията с 
много подробно разработен оценителен въпросник. Осъществяването на срещи в 
страната за провеждане на дълбочинни интервюта беше затруднено поради 
пандемията, но с предварително насочване на срещи с индивидуални ползватели се 
реализираха няколко такива, като все пак по-голяма част от данните беше събрана 
онлайн. Взето беше управленско решение за онлайн събиране на обратна връзка от 
потребителите след обученията и с целеви интервюта с търсене на възможно най-
широко географско покриване от респондентите.  
 
Какво сработи добре? 
Добре сработи събирането на данни от потребителите с дългите и подробни въпросници 
след обученията и активирането им за участие в онлайн проучване посредством анкета 
за оценка на потребностите от подкрепа и услуги. Постигна се и успешно включване на 
експерти по практика за принос към доклада за проучване и оценяване на степента на 
достъпност до услуги и подкрепа, както и на принос към формулиране на препоръките 
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към Становище с препоръки по отношение на необходимостта от реформи в здравната 
и социална подкрепа на хората с редки болести. 
 
 
Какво не сработи добре? 
Не можа да сработи добре планираното широко включване на преки потребители от 
всички планови региона в страната и в частност желаното от нас възможно най-широко 
включване на потребители от малцинствени групи, включително роми, от отдалечени 
географски необлагодетелствени региони, тъй като те не разполагаха с технически 
средства и познания за работа онлайн. 
Все пак трябва да отчетем, че в проекта се включиха и представители на етнически 
малцинства  успяхме да осигурим участници от 7 области на страната, които да ни 
предоставят ценни данни на местните условия на достъп до информация и социални 
услуги. Въпреки пандемията екипа реализира и няколко срещи на живо, които бяха 
предварително планирани в три областни града с желаещи представители на крайните 
ползватели. 
 
Някаква препоръка за промяна при планиране на бъдещи проекти 
При разработване на бъдещи подобни проекти да продължи да се планира избрания 
методологичен подход за изследване с активно включване на потребителите, който 
гарантира равен достъп на участниците в проекта, наличие на интернет базирани и 
хартиени въпросници и многообразие от респонденти с възможно най-всеобхватно 
представяне на обратна връзка за задоволство от дейностите, като се предвиди и 
възможността за прилагането му онлайн. 
Да се планира и в други бъдещи проекти при включването на участниците от 
потребителите да се оценява активността им и доказаната в периода на консултиране 
способност за аналитично оценяване на информация. Целевата група да участва в 
преминаването от знание към действие. Да се осигурява максимална възможност за 
принос на овластяваните участници като така се допринася за взаимното учене и 
насърчават по-нататъшни дейности. Да продължава да се предвижда публикуване на 
докладите от изследванията като така и широката публика посредством представянето 
онлайн на докладите, да чуе гласа на хората с увреждания в застъпничество за достъп 
до желани от тях промени. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Идентифицирането, документирането, съхраняването и бъдещото използване на 
научените уроци от всяка организационна дейност е от изключителна важност за всяка 
организация, която желае да се развива като избягва повторение на грешките си и 
прилага практики, които са доказали своя добър резултат. Още в началото на проекта 
двете партниращи си организации в изпълнението на проекта постигнаха споразумение 
относно организационна култура на събиране, анализ и последващо използване на 
научавани уроци и че дейността за документиране на наученото от успехи и евентуални 
провали в начина на организиране и провеждане на проектни дейности е една от 
важните дейности в проект EMPOWERare. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонда за активни граждани в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Единствената отговорност за съдържанието на документа е на Българската Хънтингтън Асоциация и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП. 
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