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Участниците се обединиха около следните възможности за работа на групата: 

 

 Групата ще бъда отворена за всички, които се интересуват от темата и се ангажират да 

прилагат анализ на социалното въздействие в работата си в момента и в бъдеще; 

 Групата може да организира подгрупи или тематични срещи в зависимост от интереса 

на участниците към предложена конкретна тема; 

 Въздействие върху НПО, дарителски организации, индивидуални донори, социални 

инвеститори и държава като централна и местни власти за прилагане на анализ на 

социалното въздействие;  

 Широка публична комуникация на темата сред граждански организации и мрежи, 

финансирани и подкрепени организации, бизнес, партньори, медии, общини, донори; 

Теми, който групата за анализ но социалното въздействие в България предстои да обсъжда, 

като този списък е отворен за нови идеи: 

 Поставяне на темата за анализ на социалното въздействие на дневен ред;  

 Как да направим комуникацията по темата успешна сред НПО, бизнес, партньори, 

медии, общини, донори? 

 Добавяне на анализа на социалното въздействие към приетите принципи за добро 

управление; 

 Въвеждане на интегрирана оценка на въздействието, включително различни аспекти: 

външни – вътрешни; количествени – качествени; обективни – субективни;  

 Конкретно формулиране на нуждите от информация, материали, обучения, контакти с 

други подобни групи; възможности за финансиране на изброените; 

 Възможности за изследвания, проучвания, публикации;  

 Създаване и поддържане на списък на експерти и консултанти, които правят оценка на 

въздействието; 

 Различни възможности за  повишаване на капацитета на НПО за оценка на 

въздействието; 

 Изработване и приемана на стандарти / принципи за оценка на социалното 

въздействие в България; 

 Подчертаване на връзката заложени цели – постигнато въздействие; 

 Инструменти за оценка на въздействието и индикатори за оценка; 

 Популяризиране на тезата, че планиране на въздействието и оценка на въздействието 

имат една и съща логика сред организации, които работят за промяна; 

 Възможности и начини да се лобира пред държавата за въвеждане на оценка на 

въздействието.  


