Проект УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НПО ЛИНКС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ИНТЕГРИТЕТА В МЕСТНАТА ВЛАСТ
Финансиран от: МДААР, Оперативна програма «Административен капацитет»,
съфинансирана от Евопейския съюз чрез Европейския социален фонд
Бюджет: 172 492 лв.
Период на изпълнение: февруари 2008 — февруари 2009
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да се повиши капацитетът на третия сектор за разработване и прила
гане на широк спектър от инструменти, съвместно с представителите на местната власт, в об
ластта на подобряването качеството на административното обслужване и превенция на коруп
ционни практики на местно ниво.
Конкретните цели:
 Да бъде изграден капацитет на членовете/доброволците на НПО Линкс за разработване
и прилагане на набор от инструменти за интегритет (integrity) на местната и регионална
власт;
 Да бъде укрепен капацитетът за стратегическо планиране и организационно развитие
на “НПО Линкс” с цел подобряване на работата по отношение на ефективното парт
ньорство с местните и регионални власти в областта на доброто административно
управление и превенцията на корупционни практики;
 Да бъде създадена мрежа от организации на гражданското общество, които съвместно
с местната власт работят в областта на доброто управление на местно ниво и ползват
разработените по настоящия проект ресурси;
 Да бъдат популяризирани добрите европейски практики, както и опита в България в
областта на интегритета и доброто управление на местно и регионално ниво.
Целеви групи
Директни потребители:
 30 членове на сдружения на гражданското общество
 20 други НПО
Непреки потребители:
 представители на общински, областни и централни администрации
 регионални и централни медии
Дейности
 Диагностика на организационното състояние на НПО Линкс
 Екипни сесии за планиране
 Специализирани обучителни модули за осъществяване на одит за интегритет на
местните власти в България
 Изработване на интернет страница на НПО Линкс и онлайн библиотека с ресурси по
темата Интегритет
 Изработване и разпространение на брошура и наръчник по темата Интегритет
 Заключителна конференция

Резултати
 Изготвена оценка и анализ на организационната структура и политика, стратегическите
документи, дейността и подхода към целевите групи на НПО Линкс
 Подобрени умения за дългосрочно планиране, вътрешна и външна комуникация,
мониторинг и оценка
 Ревизирани мисия и профил на организацията
 Изработена стратегия за организационно развитие и план за действие, които включват
три основни програми за развитие
 Профилиране дейността на сдружението и разширяване портфолиото на организацията с
нови услуги
 Подобрени професионални умения на членовете на екипа и мрежата от доброволци на
НПО Линкс
 Изработен инструментариум за осъществяване на одит за интегритет на местни
администрации
 Изработен специализиран софтуер за медиен мониторинг при оценка на интегритета.
 Функционираща интернет страница на НПО Линкс
 Изработена информационна брошура
 Изработен наръчник за стъпките в одита на интегритета
 Разпространен опит от проекта сред други НПО
 Формирана мрежа от НПО, които работят в областта на местното самоуправление

