
Как да включим целевите групи и общности в анализа на социално въздействие и 
как да обсъдим социалното въздействие с тях?  
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Препоръки „за бъдещето“: 

 Да се приеме че „общност“ не е еднозначно явление, то е динамично, и е 
нормално за различни теми, проблеми, каузи да има различни общности;  

 Връзката с общността е свързана с въпроса за легитимността, който има нужда 
от сериозен анализ и ревизия. Легитимността следва да има конкретно 
измерение. Също така, легитимността следва да се свърже и релевантността 
към дадена тема;  

 Връзката с общностите – със сигурност означава по-голяма заявка на НПО да 
участват в процеса на вземане на решение, именно по повод на това че трябва 
и следва да представляват общностите си;  

 По-голяма легитимност може да бъде постигната и когато НПО представят 
повече аргументи на основа на социалното въздействие, което са постигнали 
и/или целят да постигнат за проектите, програмите и инициативите, които 
развиват;  

 Следва да се развият уменията на НПО да представят и комуникират публично 
своите каузи и промяната, която търсят за своите общности;  

 Отчита се тенденция, че малките организации, които работят на терен, са по-
свързани с общностите си и комуникират това по-добре;  

 Ясна е нуждата от целенасочено включване на целевите групи в планиране, 
реализиране и отчитане на проектите, програмите, инициативите на НПО. 
Въпросите, които остават за бъдещи дискусии са: кога, кой го прави, какъв е 
характерът на интервенциите? 

 Прозрачността на механизма на номиниране и включване в процеса на вземане 
на решения – повече „доверие“ от държавата и признаване на легитимност;  

 Нужна е повече последователност в проектите и инициативите, които развиват 
НПО – това дава повече легитимност и възможност за устойчива връзка с тези, 
за които целиш да промениш средата и условията; 

 Финансово обезпечаване на оценката на социалното въздействие ( на всички 
нива) – за тази цел е нужно НПО да бъдат финансово устойчиви и да имат 
различни и допълващи се източници на финансиране. 


