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Здравейте!
Екипът на   фондация „Работилница за граждански
инициативи” (ФРГИ) предлага на вашето внимание
своята публикация „Граждански инициативи за по-добри
общности”.
Основната идея на тази публикация е да представи проекта
със същото име – „Граждански инициативи за по-добри
общности”, който нашата организация реализира през
2005 г. в три български общини – Етрополе, Копривщица и
Сапарева баня, с финансовата подкрепа на Балкански Тръст
за Демокрация и фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
Предизвикателство за настоящото представяне е да
пресъздаде проекта с неговите цели, подход на работа,
постигнати резултати и научени уроци през погледа на
представители на местните общности, с които е реализиран
проектът. Събраната информация е публикувана в интервюта
с част от хората, които са били активни участници в местните
инициативни групи. В първата рубрика, озаглавена
„Коментар на кординационния екип”, ви запознаваме с
общата рамка на проекта и подхода, който сме приложили
в работата си, в следващата рубрика „Представяме ви...”, ще
намерите кратко описание на трите общини, включени в
проекта, както и визитки на хората, с които са проведени
интервютата. В рубриките: ��������������������������������
Мотивите за участие...,Проектът
за града и градът за проекта...,Проектът за мен и моят
личен принос за проекта...,Научените уроци...,Оттук
нататък...,Факти и числа..., ��������������������������������
са поместени цитати, чрез които
интервюираните представители на местните инициативни
групи споделят техните лични мотиви за активно включване
в проекта, приноса, който те са дали за развитието му на
местно ниво, това, което те са получили от проекта, както и
кои са научените уроци и планираните следващи стъпки в
процесите на развитие на техните общности. В последните
три рубрики са представени трите местни инициативни
групи, спомоществователите във всяка една от общините,
както и екипите, които работиха по проекта.  
Надяваме се чрез тази публикация всеки един от вас да научи
повече за чуждия опит от реализирането на конкретни
граждански инициативи, да успее да оцени своя опит през
призмата на чуждия, както и да открие нова провокация за
подобряване на собствената му работа.
Екип ФРГИ



Коментар
на координационния екип
Защо проект?
От своето създаване през 2001г. фондация „Работилница
за граждански инициативи” (ФРГИ) работи за насърчаване
на различни общности да поемат отговорност и да работят
активно за социално развитие като използват пълноценно
местни ресурси. Желаната промяна в различните български
градове, села, квартали се постига, когато се установят
ефективни партньорства с местни инициативни групи
или граждански организации, които споделят нашите
ценности. Самите хора, живеещи в тези общности, избират
какво точно да бъде променено и по какъв начин да бъде
направено това. Нашата подкрепа е по отношение на
процеса, преминавайки през който представителите на
местната общност идентифицират основни потребности
за развитие, оценяват наличните ресурси и реализират
конкретни инициативи, чрез които да постигнат желани
резултати. Подкрепата ни се изразява в предоставянето на
практически обучения, консултации и финансови ресурси
за постигане на промяна на местно ниво.
Проектите, които реализираме, са построени на базата
на тази логическа последователност, защото вярваме, че
истински устойчивата промяна тръгва от самите хора и
отговаря на техните конкретни очаквания. Проектът сам по
себе си представлява един компонент от цялостния процес
на работа за постигането на нашата мисия.

Защо граждански инициативи?
ФРГИ  инвестира в развиването на социално отговорни
общности като основен герой в процеса на работа са хората
– представители на местни общности, групи, представители
на местни държавни институции и власт, местен бизнес
и медии. Всички те носят в себе си идеята за това как да
се промени населеното място, в което живеят и работят.
Точно техните идеи са тези, които ние подкрепяме, защото
вярваме, че подходът за постигане на желаните цели тръгва
именно от тях.
Да бъдеш социално отговорен в съседство с хора, които
гледат на живота предимно комерсиално, е изключително
трудно, но не и невъзможно. Това е и причината като първа
стъпка в процеса на развитие да бъде сформирането на
инициативна група от онези представители на местните
общности, които са водени от желанието за социалната
промяна. Въпреки че хората в една такава група са много
различни по професии и характери, общото помежду им
е достатъчно за начало на процеса. В конкретната работа
всеки един дава своя уникален принос към постигането на
общата цел, както и споделя общата отговорност за това
постигнатите резултати да бъдат устойчиви във времето.


Защо за по-добри общности?
Под  „по-добра общност” ние разбираме онази общност, в
която хората са отворени един към друг, споделят общи
ценности и заедно планират как да постигат желаните
общи цели. По-добрата общност е онази, която търси
партньорство с другите извън нея, която е готова да обменя
знания и опит с други, която сама търси и намира начини за
своето развитие. А стремежът към развитието сам по себе
си е изначален в природата на всеки един от нас. Много полесно е откриването на хора, които имат сходни интереси,
и съвместното реализиране на идеи, отколкото всеки сам
да строи желаната промяна.
В началото на проекта и екипът на ФРГИ потърси общности,
групи и отделни хора, които да припознаят в целите и
подхода на работа на проекта своите цели и желани
резултати за по-добрата общност, в която живеят. По този
начин и стигнахме до инициативните групи в общините
Етрополе, Копривщица и Сапарева баня.
По пътя към по-добрите общности съвместно с местните
инициативни групи преминахме през три основни етапа:
1. Практически насочени обучения – участниците в проекта
взеха участие в 4 обучения, които бяха насочени към
усвояване на практически знания и умения за това как една
идея за социална промяна може да се превърне в реалност.
Инициативните групи повишиха знанията си в областите на
проучване на потребности на общността, избиране на кауза
на базата на наличните местни ресурси, реализирането на
ефективни кампании за мобилизиране на местни ресурси
и реализирането на ефективни граждански инициативи.
След всеки един от обучителните модули участниците
получаваха задача, която да изпълнят в техните си общности,
като по този начин развиха своя практически потенциал и
поставиха първите основни стъпки в процеса на развитие.
2. Кампании за набиране на местни ресурси –
инициативните групи и в трите общини проведоха широк
консултативен процес за определяне на кауза, за която
да работят в рамките на проект „Граждански инициативи
за по-добри общности”. За реализирането на избраните
инициативи се проведоха кампании за мобилизирането
на местни ресурси. Инициативните групи реализираха
ефективно различни техники за популяризиране на идеите
си сред общностите и успяха да наберат необходимите за
реализация на инициативите финансови ресурси от местни
дарители. Набраните средства чрез местните кампании
възлизат на над 5000 лв. От страна на ФРГИ инициативните
групи получиха допълващи финансови средства, които
направиха осъществяването на идеите възможно.
3. Реализирането на самите инициативи, за които групите
набираха средства в своите населени места. За успешното


осъществяване на планираните дейности, инициативните
групи въвлякоха местната общност, която ги подкрепяше с
доброволен труд и идеи.
Дали общностите са станали по-добри, дали първоначалните
очаквания са посрещнати, дали въобще вървим в
правилната посока – това са въпроси, чиито отговори
потърсихме от хората, които взеха най-активно участие в
цялостния процес на работа по проекта. На следващите
страници в публикацията ще откриете споделения опит
на част от представителите на трите общности, техните
научени уроци и препоръки за следващи граждански
инициативи за по-добри общности!

Представяме ви:
Етрополе
Името на инициативата в Етрополе е „Бъдеще за
децата на Етрополе”, като основната й цел е да повиши
ангажираността на общността към проблемите на децата,
свързани с местата за прекарване на свободното време. В
резултат на инициативата в града има изградени две детски
площадки, като основен партньор на инициативната група
е местната власт в лицето на Общината.
Интервюираните от Етрополе:
Васил Василев  -  местен координатор за проекта в община
Етрополе, треньор по волейбол.
Лидия Василева  -  майка и домакиня.
Николай Билев  -  старши експерт в общинска администрация
Етрополе.
Росица Христова   -   директор на дирекция социално
подпомагане към „Агенцията за социално подпомагане”.
Стефан Борисов  -  собственик на фирма за текстил.

Копривщица
Инициативата в Копривщица е реализирана под мотото
“Инвестицията в знание – една идея по-напред към
устойчиво развитие”. Основната цел, която местната група
си поставя, чрез ремонт и модернизиране на библиотеката
и читалнята в СОУ “Любен Каравелов”, е да се повиши
мотивацията и интереса на учениците в Копривщица към
образованието. В резултат от инициативата, децата от
Копривщица вече имат достъп до една богата на книги и
модерна библиотека.
Интервюираните от Копривщица:
Анелия Илиева  -  местен координатор на ФРГИ за проекта в


община Копривщица, занимава се с туризъм и психология.
Георги Доросиев   -   учител в средно общообразователно
училище “Любен Каравелов” в града.
Мария Доганова  -  безработна.
Павлина Цолова  -  магазинер.

Сапарева баня
Инициативата в Сапарева баня е реализирана под мотото
„Сапарева баня – чист град, вярващи хора, щастливи
деца”. Основната цел, която местната група си поставя, е
да се изгради детско-спортна площадка в кв. Гюргево с
активното въвличане на местната общност за повишаване
ангажираността на хората в решаването на местни проблеми.
В реализирането на инициативата се включват активно над
50 деца и младежа, които дават своя доброволен принос за
изграждане на желаната от тях площадка.
Интервюираните от Сапарева баня:
Милена Димитрова   -   местен координатор на ФРГИ  за
проекта за община Сапарева баня.
Антония Мицова  -  преподавател по изобразително
изкуство.
Ирина Коляндова  -  учителка.
Радка Серафимова   -   счетоводител на читалището и на
Клуба на жената.
Райна Христова  -  шивачка.

Мотивите за участие...
В края на 2004 година част от екипа на ФРГИ посети
общините Етрополе, Копривщица и Сапарева баня с идеята
да потърси хора, които да поемат предизвикателството
и да се включат в проекта “Граждански инициативи за
по-добри общности”. Търсехме хора, желаещи не просто
промяна за своите градове, а готови активно да работят
за нея. Намерихме ги.... И ето какво споделят те с нас
на въпроса кое ги мотивира да вземат участие в нашия
проект...


Милена:  “Включих се, защото по принцип съм родолюбка.
Обичам Сапарева баня – не крия, че тук съм родена, че
всичко ми е мило и като гледам мястото, за което може да се
направи нещо, реших, че искам да нещо да променя. Макар
и малко... Но искам това да е от мен и да дам собствения си
принос за своя град.”
Райна: “Реших да участвам, защото имахме шанса да
променим нещата – това беше моята цел. Едно е да разчиташ
на Община, на фондация, на организации, на клубове, друго
е сам да поемеш инициативата. И най-важното – да видиш
докъде можеш да стигнеш.”
Павлина: “Реших, че ще ми бъде интересно за самата мен,
защото аз самата почти се амортизирах, а и заради самия
град, ако нещо наистина се направи и се обединим около
една обща идея за по-добро.”
Радка: С удоволствие се включих, защото това за нас е една
новост и исках да съм в първите, в пионерите..
Лидия: Аз съм майка и като такава за мен промяната беше
наистина нужна – говорили сме си с други майки за това.
Вече има къде да отида с детето и в моя квартал и когато
съм в центъра.

Проектът за мен и моят личен принос
за проекта...
Един от основните приоритети на ФРГИ е инвестицията
в развитието на хората от местните общности. Именно
заради това проектът “Граждански инициативи за по-добри
общности” включва в себе си обучение, практически задачи
след всяко от обученията като: проучване сред местната
общност на нуждите, за да се избере инициатива, за
която да се работи; кампания за набиране на средства за
инициативата и осъществяване на самата инициатива.
За една година участниците в инициативните групи
преминаха през не малко препятствия, реализирайки
всяка от задачите, през не малко трудности, колебания...
и радости от постигнатото. Какво взе всеки от тях за
себе си, извървявайки този дълъг път?
Милена:  Беше ни много трудно в началото. Наистина имаше
нерви, но при мен имаше и много приятелства. В процеса
на работа обаче си дадох сметка, че има и добри хора,
които наистина могат да помогнат заедно да направим
нещо. Много съм радостна от това, че успяхме да изградим


спортната площадка. Аз в момента съм горда за това, което
направихме. Мисля, че се получи нещо чудесно. Сега когато
и да мина оттам, винаги си я гледам и винаги си казвам „Ей,
това ние го правихме! Ей, тук са нашите дръвчета, ето това
са нашите люлки, а това е нашата пейка!”. Защото знам с
какъв труд успяхме.
Радка:  На мен проектът ми донесе удовлетворение. Хубаво
беше, че нещо изградихме...
Павлина:  Мен лично проектът ме направи по-освободена
в изказванията ми, защото в групата бяха различни хора,
създадох повече познанства. И  начинът ми на мислене
вече е по-освободен – сега имам самочувствие да казвам
мнението си и да го отстоявам, без да се притеснявам, че
ще засегна нечии интереси – да казвам това, което мисля.
Мария:  Видях друг начин на работа по време на обученията
– не познатия консервативен. Нещо по-различно, поинтересно, по-модерно... С новите неща, с новите маркери,
с листчетата, с всички тези весели и шарени неща. То е
забавно. И според мен това може да се практикува на много
места...... А  проектът най-вече определено ми даде много
контакти с хората. Нещо, което за момента на мен много
ми липсваше. Самите срещи, общуването. Дори и сега
като се видим не си казваме само “здравей, здрасти”, ами
“какво става” – говорим си за проекта, ставаме приятели.
За мен това е най-важното. И е хубаво, че може ние от тук
да контактуваме с хора отвън, да видим техния начин на
мислене, на разсъждение, на действие, ако трябва, и малко
или много да придобием някакъв опит и да правим нещата
сами...
Анелия:  Като цяло аз съм разочарована от това, с което се
сблъсках, че хората не са отворени да работят. Първоначално
това беше голям стрес за мен и ми беше много трудно. И 
след това всяка стъпка беше трудна – да се намери идея, да
се осъществи, да я подкрепят повече хора...
Антония:  Едно голямо удовлетворение... Защото мисията
ми като гражданин на Сапарева баня е да дам своя принос
за развитието на този град. Малка част от нея се изпълнява
с този проект.
Васил: Разбрахме, че не е нужно да чакаме някой да свърши
нещо за нас и нашия град, а че всичко си зависи от нас.
Стефан:  Радва ме това, което виждам. Виждам как хората
са щастливи и най-важното, че пазят това, което вече е
съградено. Радвам се, че подобен проект се случи в родния
ми град.
Лидия:  Научих, че когато се съберат хора, които имат
еднаква цел могат да постигнат всичко. Научих се на работа
в екип.
Георги: Аз лично съм удовлетворен от това, че срещите
и семинарите се провеждаха като една нетрадиционната


форма на обучение, която включваше работата в екип.
A� ��������������������������������������������������������
от проекта научих за себе си, че когато хората искат да
направят нещо, макар и да срещат определени трудности,
търсят начини да се справят с тях и успяват.

Проектът за града и градът за
проекта...
Една от основните задачи на местните инициативни
групи беше да избере какъв проект ще осъществи – проект,
който по някакъв начин да бъде важен не само за групата,
но и за повече хора от съответното населено място,
защото ако проектът е важен за всички, то той би се
радвал на по-голяма подкрепа и би станал част от живота
на местните общности... Как се включиха в проектите
гражданите на Етрополе, Копривщица и Сапарева баня и
промени ли се нещо в самите градове ни разказват самите
участници....
Райна: Имаше и хора, които ти казват директно “Това е
работа на Общината! Не е наша работа, тя да си я свърши!”.
Куриозът беше, че два дни след откриването на спортната
площадка един от тези хора дойде и каза, че не е вярвал, че
можем да направим нещо, но сега вече ще участва, ако има
някакъв подобен проект...
Павлина: Ами в града като цяло се получи някакво
движение. Някакъв интерес проявиха гражданите. А 
крайният резултат е е видим не само за нас, но и за всички.
Мария:  Понеже ние сме исторически град и много пъти
казват “град музей и хора експонати”. Обаче хората тук
започнаха някак си, не само тези, които са в групата, но и
останалите да се сближават и да се събират. Защото ние
се познаваме, но не сме били толкова близки и не сме
контактували толкова много. Нищо не ни е свързвало. А сега
вече ни свързва. Пък и останалите хора все пак разбраха,
че нещо се прави, че някой върши нещо. Всички казаха, че
целта, която сме избрали - за библиотеката, е много добро
решение и ни подкрепиха.
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Милена:  С  помощта на съмишленици от инициативната
ни група успяхме да изградим спортна площадка.
Облагородихме двора в детската градина, успяхме да
създадем много приятелства....
Ирина:  Проектът даде възможност да се разбере, че
добрите инициативи стимулират обществото за участие в
общественополезни дейности.
Николай:  Досега в нашия град нямаше никакво отношение
към децата и младите хора от страна на общината или
гражданите. Чрез изпълнението на този проект ние
запълнихме една празнина. Сега всеки ден, когато и през
деня да минеш покрай двете изградени площадки, се
виждат деца, които си играят. Всички хора в града говорят
за това. Отзвукът от свършената работа наистина беше
сериозен и хората са много благодарни. Радва ни и това, че
сами идват и ни питат с какво могат да помогнат и как да се
включат.
Росица: Всяко нещо, което се прави в малкия град се
забелязва много повече, отколкото в големия. Проектът,
който беше реализиран, е нещо устойчиво, нещо видимо
за всички. Всички приветстваме такива инициативи, които
подпомагат развитието на града ни. Наистина в града се
чуха много добри думи за успешния проект. Радвам се, че
бяха увлечени толкова млади хора.

Научените уроци...
За всеки от участниците проектът “Граждански
инициативи за по-добри общности” донесе много нови идеи,
част от които се превърнаха в реалност, благодарение на
общия труд. Но сега след края на проекта и след научените
уроци има ли нещо, което те биха променили или направили
различно ако стартират своя проект отново...
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Ирина:  Бих предложила проектът да се предхожда от
широка рекламна кампания. Смятам, че могат да се
получат добри идеи, а също и бих разширила кръга на
непосредствените изпълнители на проекта.
Милена:  Да... Първо, бих поканила повече истински
мотивирани хора в инициативната група, второ бихме
дали и други идеи за самата инициатива – не само за
изграждането на спортната площадка. Беше много трудно,
но не е достатъчно – има още много неща, които могат да се
направят за града ни. Но за това трябват хора...
Райна:   За мен поуката е, че трябва да намериш слабото
място на човека – точно какво го интересува, за да го
заинтригуваш за дадения проект. Не можеш да очакваш
някой да ти помага, без да знаеш какъв е интересът му и
дали има той нагласата или потребността да ти помага.
Павлина: Може би било добре повече хора да се включат
в един такъв проект. Групата беше от 20 човека, но колкото
повече знаят хората и колкото повече се включват, повече
неща се избистрят, макар че има и доста конфликти, когато
има повече хора. Голяма част от групата бяха много млади
хора. Може би щеше да е добре да има повече хора на
моята възраст – между 35 и 40 години, по-зрели. Въпреки
че е наистина похвално за тях, защото пък видях, че тези
млади хора имат интерес и желание да направят нещо. Ние
все ги критикуваме младите. И друго не бих променила. Аз
мисля, че всичко беше добре.
Мария:  Ако в момента стартира проектът, може би трябва
да бъдат включени малко по-различни хора. Не казвам, че
хората, които са в момента, не си вършат работата – не, в
никакъв случай. Но имаше едни хора, които в последствие
отпаднаха, може би те не трябваше въобще да бъдат
включвани, защото бяха несериозни, а това се очакваше от
тях. Това е единственото, което бих променила.
Нели:  Няма какво. Няма. Просто, защото аз опитах, мисля
си, че опитах всичко, което можеше да се направи. Действах
според ситуацията, според нагласите на хората. Този опит е
безценен сам по себе си.
Николай:   В работната група се бяхме събрали хора с
различни интереси, професии и социален статус, но всички
бяхме мотивирани и обединени от обща цел. Това никога
нямаше да се случи, ако не беше проектът „Граждански
инициативи за по-добри общности”. Ако проектът започва
сега... Бих акцентирал върху решаването на конкретни
проблеми без излишно разтакаване. Също така да се обърне
по-сериозно внимание на мобилизирането на средства,
тъй като те са водещото в един подобен проект.
Георги: И малкото за нас е победа, понеже голяма част от
населението има малко по-закостеняло мислене не само по
отношение на образованието, но и във всички сфери и по
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отношение на туризма. Трудно, много трудно се променя в
град като Копривщица.

Оттук нататък...
И въпреки че проектът “Граждански инициативи за подобри общности” в Етрополе, Копривщица и Сапарева баня
приключи, по-голяма част от хората, участвали в него,
споделят своите намерения да продължат да работят за
развитието на своите населени места...
Николай: Имаме планове за две нови площадки в други
квартали. Хората сами ни потърсиха. В квартал Връщеница
вече сме закарали 100 метра ограда и бетонни колове.
Вече е избрано петното за площадката и в друг квартал на
Етрополе. Работим активно с общината. Досега тя дари във
вид на материали над 6000 лв. Местни бизнесмени също ни
помагат. Напролет мисля, че ще имаме още две площадки.
А  щом има такива очаквания от нас, нямаме моралното
право да спрем дотук.
Павлина: Вече може и без ваша финансова помощ. В групата
сме доста надъхани и ако се съберем и възникне такава
нова идея, никакъв проблем няма да е да я осъществим.
Нели:  Сигурно ще намеря сили в себе си да продължа,
защото хората колкото и скептично да са настроени не
може да не харесат това, което сме направили... Нашето
училище е едно от най������������������������������������
-�����������������������������������
скъпите училища като архитектура и
обзавеждане в България и дори на Балканския полуостров.
Аз сега имах повод да се разходя зад училището и видях
поне пет��������������������������������������������
-�������������������������������������������
шест помещения, които са били работилници.
Представям си ако това всичко се направи и възстанови, то
е невероятно.. И затова е нашата група и тази инициатива
и ако ние успеем вече оттук насетне да намерим повече
средства, за да ги отворим всички тези помещения, да ги
направим работещи, много е амбициозно, обаче е супер.
Мен ме боли, сърцето ме заболя като ги видях.
Васко:  Ще направим две нови площадки със или без
участието на фондацията. За нас това вече няма значение,
тъй като сме усвоили основните принципи за набиране на
средства и сме силно мотивирани да го направим.
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Милена:  Стига да имаме съмишленици, стига да има хора,
които наистина да са съгласни нещо да се изгради, защо да
не се направи... Трябва да ни се подаде рамо, а не да ни се
подлага крак! Докато го направихме това нещо, през много
работи трябваше да минем.
Лидия:   Успех е, че изобщо нещо се случи в нашия град.
Истинският успех е, че нещата, за които говорехме не
останаха само празни приказки, а ги изпълнихме и на
практика. Веднага след края на проекта се разбрахме,
че няма да свършим дотук. Искаме да направим нещо и
за по-големите младежи, тъй като в Етрополе няма нито
едно място като кино или клуб, където те да си прекарват
свободното време.
Георги:  Има желание вече да се разшири групата и да се
работи за нещо по-съществено и това, което направим, да
може да се ползва от по-голяма част от Копривщенското
население. Защото библиотеката, която ремонтирахме и
подновихме по този проект, не касае чак толкова много
граждани, понеже тя ще може да се ползва предимно от
децата в училището.
Основният въпрос е как да направим така, че училището да
бъде привлекателно за нашите деца да останат тук и за деца
от други места. Това ни е висшата цел. На мен лично това би
ми донесло много удовлетворение. Това ми е мечтата.
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Факти и числа...
Етрополе....
Групата:
Набраните средства:
Отпуснатото финансиране от ФРГИ:

24 човека
2000 лв.
1000 лв.

Копривщица....
Групата:
Набраните средства:
Отпуснатото финансиране от ФРГИ:

15 човека
1000 лв.
1000 лв.

Сапарева баня....
Групата:
Набраните средства:
Отпуснатото финансиране от ФРГИ:
Подкрепа от общността във вид
на материали на стойност
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18 човека
101. 40 лв.
101.40  лв.
1000 лв.

Спомоществователи...
Дарителите в Етрополе....
Община Етрополе
Общински съвет Етрополе
Маргарита Цветкова
Росица Христова
Стефан Борисов
Волейболен клуб Етрополе
Мъжки волейболен отбор

Дарителите в Копривщица....
Ана Стоичкова
Василя Мухова
Вера Козлекова
Генчо Герданов
Искра Шипева
Кунка Рашкова
Милена Паралеева
Радостина Тодорова
Райна Петкова
Сдружение “Съвет по туризъм”
Хотелски комплекс Копривщица – Стефка Алексиева

Дарителите в Сапарева баня....
Атанас Киров
Даниел Пеянин
Детска група Гюргево
Йордан Гольов
Кафе – Даката
Магазин за 1 лев
Румяна/ ГУМ
Тодор Попов
Община Сапарева баня
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Местните екипи...
Екипът в Етрополе....
Местен координатор за проекта:  Васил Василев

Инициативна група:
Габриела Иванова
Диан Дончев
Димитър Димитров
Димитър Йотов
Диян Василев
Ивайло Гръбчев
Ивелина Атанасова
Ивета Цветанова
Илиян Василев
Илияна Колева
Камен Войнов
Лилия Василева
Маргарита Цветкова
Мартин Георгиев
Мирослав Николов
Николай Билев
Николай Найденов
Николай Николов
Николай Стоев
Наталия Кръстанова
Отец Емил
Росица Христова
Юри Василев

Екипът в Копривщица...
Местен координатор за проекта:  Анелия Илиева

Инициативна група:
Ана Стоичкова
Антония Зайкова
Ваня Бончева
Георги Доросиев
Димитрина Мрънкова
Лалка Доросиева
Лучка Чотова
Людмила Герданова
Мария Доганова
Николай Карагьозов
Павлина Цолова
Полина Златкова
Христина Карагьозова
Цонка Татарлиева
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Екипът в Сапарева баня....
Местен координатор за проекта:  Милена Димитрова

Инициативна група:
Антония Димчева-Мицова
Бойко Ненков
Борислав Коляндов
Венцислав Цупарски
Даниел Пеянин
Ели Фарфарова
Зафирка Бичакова
Ивета Христова
Ивайло Яньов
Ирина Коляндова
Катя Колева
Невена Иванова
Радка Серафимова.
Райна Христова
Сашка Кюркчийска
Снежана Петрова
Цветелина Стаменова
Юлия Гювийска
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Екипът на ФРГИ...
.............. в Етрополе
Бистра Чолева
Славка Каракушева

.............. в Копривщица
Янко Велков
Красимира Величкова

.............. в Сапарева баня
Димитър Цолов
Теодора Величкова

...Благодари на

членовете на инициативните групи,
които работиха усилено през изминалата година,
и ни дадоха увереност,
че пътят, по който вървим е общият за всички нас,
които се стремим към по-добро утре!

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на:
Балкански тръст за демокрация и
Фондация Чарлз Стюарт Мот

Инвестираме в развитието на социално отговорни общности

Фондация “Работилница за граждански инициативи”
София 1000, ул. “Княз Борис І” 78
www.wcif-bg.org

