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1. Уводни бележки 

Настоящият наръчник е разработен в рамките на проект „Политика на 
партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и 
промяната“, проект № BG05M9OP001-4.001-0065. Инициативата се изпълнява 
от Института за следдипломна квалификация при Университета за национално 
и световно стопанство (ИСК при УНСС), България, в партньорство с 
Департамент „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, 
Белгия. 

Целта е материалите, представени в настоящото издание, да послужат като 
практически инструментариум за трансфериране и усвояване на 
идентифицираните в хода на проекта добри практики в сферата на 
подобряване достъпа до учене през целия живот на наети и самостоятелно 
заети лица. Структурата на наръчника обхваща следните модули: 

 Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, 
изграждане и планиране на партньорство; 

 Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на 
партньорството; 

 Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на 
партньорството; 

 Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и 
осигуряване на устойчивост на партньорството. 

Съдържанието и структурата на горните модули обхваща жизнения цикъл на 
партньорствата като цяло, но едновременно с това е адаптирано към 
спецификата на партньорствата за подкрепа на достъпа до учене през целия 
живот на заетите лица. Предвижда се разработеното обучително съдържание 
и материали да бъдат пилотно приложени при организирането на обучениe за 
представители на целевата група по проекта – заети (вкл. наети и 
самостоятелно заети) лица в България. Това ще доведе до трансфериране на 
иновативни практики чрез изграждане на умения у обучаемите за 
сформиране, управление, развитие, разширяване и създаване на устойчивост 
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на партньорства за подкрепа на равния достъп на заетите лица до учене през 
целия живот. 

Организирането на обучение за представителите на целевата група ще 
осигури възможност за пилотно прилагане на разработените обучително 
съдържание и материали. Чрез обучението ще се осигури трансфериране на 
добри практики в сферата на сформиране и функциониране на партньорства 
за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заети лица. 
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2. Необходимостта от изграждане и поддържане на 
партньорства 

2.1. Дефиниране на партньорствата 

Партньорството може да се дефинира като реален алтернативен подход за 
решаване на проблеми на обществено-икономическото развитие, основани 
на съвместна работа и съгласуване на интересите. Успешно функциониращите 
и устойчиви партньорства се градят на принципи като равноправие, 
прозрачност и взаимно доверие. 

В рамките на едно партньорство, партньорите се стремят да постигнат нещо, 
които не биха могли да направят поотделно, чрез обединяване на умения и 
други ресурси. С оглед на това, те се нуждаят от споделена визия и цели, както 
и метод за съвместна работа, чрез които да реализират тази амбиция. Това 
може да включва дългосрочна формална структура или краткосрочно 
споразумение.1 Тези определения подчертават общите характеристики на 
работата в партньорство и начина за постигане на определена цел, която не 
може да се реализира без подкрепа, като това е основната причина 
партньорите да направят избора да участват в партньорска инициатива и да 
поемат ангажимент за сътрудничество. 

 

2.2. Същност и характеристики на партньорствата 

Създаването на партньорство е дълъг и труден процес, изискващ от 
партньорите да споделят ресурси и активи (вкл. парични средства, знания, 
време и усилия). Партньорите сe ангажират с това, т.к. осъзнават, че: а) чрез 
партньорска работа може да се постигнат по-големи ползи; или б) защото 

                                           
1 FARNET, Управление на ефективни партньорства: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/BG_GUIDE_4_4-16.pdf  
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проблемите може да са прекалено сложни за самостоятелно разрешаване.2 
При инициативи, насочени към подобряване на пригодността за заетост на 
определени категории лица, вкл. наети и самостоятелно заети, в съответствие 
с изискванията на пазара на труда, могат да се постигнат реални ползи, 
особено за групи, които са изправени пред сериозни икономически и/или 
социални предизвикателства и са застрашени от социално изключване. Така, 
партньорствата притежават потенциала да адресират следните 
предизвикателства, свързани с ученето през целия живот: 

 намаляване на структурните проблеми в заетостта, свързани с 
несъответствие между търсени и предлагани умения на пазара на 
труда; 

 повишаване на качеството на заетостта, условията на труд и равните 
възможности за заетите лица; 

 подкрепа на социалното включване и борбата с бедността за групите, 
застрашени от социална изолация; 

 изграждане на капацитет в заинтересованите страни за устойчиво 
сътрудничество и подкрепа на ученето през целия живот. 

В този смисъл, партньорствата, които са ориентирани по-конкретно към 
подобряване достъпа на заети лица към инициативи, свързани с учене през 
целия живот, трябва да гарантират наличие на достатъчна критична маса от 
ресурси за подпомагане на определена стратегия, включително достатъчен 
административен и финансов капацитет за управление на ресурси и 
осигуряване на успешно изпълнение на дейностите. Тези фактори определят 
характера на партньорството и същността на неговото функциониране и, в 
този смисъл, тук говорим за отношения, които: 

 обединяват лица от публичния и/или частния и/или гражданския 
сектор на принципа на равнопоставеността; 

 гарантират съвместната работа по определяне и преследване 
постигането на общи цели; 

 са дългосрочни, т.е. простират се отвъд рамките на единичен проект 
или краткосрочно сътрудничество; 

                                           
2 FARNET, Изграждане на местни партньорства: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/BG_Farnet_GUIDE_01_11-18.pdf  
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 включват споделяне на рискове и ползи между всички партньори; 
 приемат, че съвместната работа, надграждането и взаимното 

допълване на положителните страни и активи прави партньорите по-
силни. 

В сферата на ученето през целия живот има нужда от обединяване на целия 
потенциал на заинтересованите страни, с цел справяне с общи проблеми, 
възможности и предизвикателства. Партньорство, създадено с цел решаване 
на проблемите, свързани с достъпа до учене през целия живот на заетите 
лица, включва споделяне на собственост, развиване на споделено чувство за 
принадлежност и търсене на обща позиция, чрез която да се намерят 
решения, свързани с всички заети лица и техните нужди, чрез интегрирани 
действия. В такава ситуация, партньорството може: 

 да натрупва ресурси, опит и умения, за да ги използва по-ефективно 
и да разработва подходящи решения на идентифицираните 
проблеми; 

 да ангажира широката общественост при вземане на решения и при 
планиране на развитието, чрез което се увеличава гражданското 
участие в управлението, както и капацитета за действие на 
заинтересованите страни; 

 да предостави механизъм за идентифициране и справяне с 
потенциалните синергии и конфликти между групите с различни 
интереси. 

Организациите, представени в партньорството, са важни, но също толкова 
важни са и отделните лица, представляващи тези организации в рамките на 
партньорството. Участието на ръководни служители или представители 
допринася в голяма степен за успеха на партньорството, като му придава по-
голяма тежест в управлението на партньорската дейност и улеснява по-
бързото вземане на решения от страна на партньора. Привличането на лица, 
отчитащи ограниченията на собствените си организации и осъзнаващи, че 
проблемите на адресираните от партньорството целеви групи не могат да се 
решат без участието на други партньори и сектори, също може да спомогне за 
преодоляването на идентифицираните проблеми. 
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Изтъкването на възможността за оказване на влияние от партньорите върху 
важни решения в рамките на партньорството (като избора на проекти и 
инициативи) е също важно за насърчаване на тяхното активно участие – 
особено за тези с по-малък опит при съвместната работа в партньорство. 

 

2.3. Състав на партньорствата 

Партньорствата са динамични организации, променящи се и развиващи се с 
течение на времето. Първоначално, те не са изцяло формирани и имат 
различен път на развитие. Възможно е да се идентифицират различни видове 
партньорства, като една възможна класификация е на базата на типа 
организация, която ръководи партньорството: 

 Частният сектор или представители на специфичен сектор на дейност 
(например, хранително-вкусова промишленост) – тези партньорства 
често възникват, когато интересите на частния сектор се обединяват, 
за да реагират на специфичен проблем, предизвикателство или 
възможност. Въпреки че притежават предимства при мобилизиране 
на частни инвестиции и талант, има опасност те да са с тясна 
насоченост, което би могло да ограничи дейностите им до 
подобряване на конкурентоспособността в собствения им сектор. 
Поради това, те може да не обърнат достатъчно внимание на 
възможностите за диверсификация и отваряне към по-широк кръг 
интереси от обществено-икономическо значение. 

 Публичният сектор – обичаен в райони, в които партньорствата и 
териториалното развитие са нови понятия, както и в страни с 
относително слабо гражданско общество (например, държави-членки 
на ЕС от Централна и Източна Европа). Първоначалното иницииране 
на дейности и обезпечаване на ресурси от публичния сектор може да 
бъде жизненоважно за създаването на нови партньорства. Такива 
партньорства са склонни да акцентират върху осигуряване на ресурси, 
физически инвестиции и инфраструктура. Те могат да играят важна 
роля в укрепването на общинското и междуобщинското управление, 
но може да останат зависими или ръководени от интересите на 
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доминиращия публичен сектор и поради тази причина, съществува 
вероятност да не успеят да се превърнат в независими или 
самоиздържащи се структури. 

 Гражданското общество – съществува тенденция тези партньорства 
да възникват, инициирани от организации на гражданското общество, 
загрижени за подобряването на състоянието на дадена целева група 
или регион, неговата икономика, околната среда и/или качеството на 
живот. Те се срещат по-често в райони, в които гражданското участие 
е силно или където има опит за работа в партньорство. 
Финансирането също може да бъде силен мотивиращ фактор. Тук 
акцентът се поставя върху инвестиции в обучение, култура, както и 
върху местните работни места, околната среда и обектите за 
обществено ползване. Тези партньорства могат да окажат 
положително влияние върху пазара на труда, социалната и 
екологичната устойчивост и могат да се превърнат във 
високоефективни и самостоятелни структури. Основните ограничения 
пред тяхната устойчивост са свързани с икономическата им 
жизнеспособност. 

Предимствата и недостатъците на различните комбинации от партньори карат 
някои държави да защитават „принципа на едната трета“ , при който 
съществува равен баланс на публично, частно и гражданско представителство. 
Въпреки това, не съществува общовалидна формула за идеалния състав на 
партньорствата – необходимо е да се открие комбинацията от партньори, 
която ще осигури ентусиазъм, умения и ресурси, които максимално 
съответстват на нуждите на дадената целева група. 

 

2.4. Жизненият цикъл на партньорствата 

Цикълът на партньорството може да бъде полезен инструмент, който да 
спомогне за разбирането и управлението на съвместната работа. Начините и 
средствата за справяне с вътрешните проблеми на партньорството (като 
конфликти, липса на мотивация на партньорите и др.) следва да се адаптират 
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към конкретния етап на развитие на дадено партньорство. Този цикъл 
включва четири етапа (виж Фигура 1 по-долу): 

 

Фигура 1. Етапи на изграждане на партньорството 

Дефиниран по този начин, партньорският цикъл се отнася за всички типове 
партньорства, независимо дали са създадени спонтанно по инициатива на 
партньорите или в отговор на възможност за финансиране от съответна 
грантова програма. Всеки един от горните етапи е важен за осигуряването на 
дългосрочна устойчивост на партньорството. Възможно е да се наложи 
участниците в партньорства за подкрепа на ученето през целия живот да 
ускорят или оптимизират етапите на формиране на партньорството, за да 
спазят крайния срок на евентуална финансираща програма. 

В някои случаи е необходимо да се работи паралелно по няколко 
направления: 

 планиране (напр. разработване на стратегия); 
 управление (напр. разработване на управленската структура на 

партньорството); 
 ресурсно обезпечаване (напр. осигуряване на съфинансиране). 

 

Етап I – Определяне на 
обхвата и изграждане

Етап II – Управление и 
поддържане

Етап III – Анализ и 
ревизиране

Етап IV – Устойчивост на 
резултатите
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2.5. Функции на партньорствата 

Съществуват значителни разлики между партньорствата в зависимост от 
националния контекст, както и от специфичните нужди на целевите групи. 
Въпреки това, повечето партньорства притежават следните основни функции: 

 изпълнение; 
 финансово управление и администриране; 
 вземане на стратегически решения. 

Функцията „изпълнение“ обикновено е свързана с идентифициране и анализ 
на нуждите на целевите групи, както и с реализацията на инициативи, 
свързани с адресирането на тези нужди. Важен елемент тук е предоставянето 
на информация на потенциалните ползватели на подкрепата и 
заинтересованите страни на всеки етап от реализацията на съответната 
инициатива. 

Административната и финансовата функция могат да се поемат от една и съща 
организация, заела се с изпълнението, но е важно да се има предвид, че тези 
два типа функции са различни. Лицето, носещо отговорност за 
административните и финансови въпроси, обикновено ще се занимава с: 

 идентифициране на подходящи възможности за финансиране на 
планирани инициативи за подкрепа; 

 финансово управление, мониторинг на резултатите и отчетност; 
 административна подкрепа за органите, отговорни за вземането на 

решения. 

При всички случаи е важно да се гарантира разграничаването на 
административните и финансовите функции от вземането на стратегически 
решения. Тази функция на партньорството зависи от неговия официален статут 
(свободна асоциация на партньори или отделно юридическо лице) и 
законодателната рамка на страната, като в някои държави се изисква 
определено ниво на представителство. Обикновено се прилагат следните 
принципи: 



 
 

  
 Проект № BG05M9OP001-4.001-0065  

 

 
13 

 
---------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------- 

Проект № BG05M9OP001-4.001-0065 „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 основните стратегически решения (например значителни промени, 
избор на партньор, отговарящ за финансовото управление, 
назначаване на ключови служители, приемане или изменение на 
вътрешни правила за вземане на решения за партньорството) се 
вземат от органа, представляващ всички партньори; 

 решенията за избор на финансираща програма / грантова схема и 
стартиране на процедура по кандидатстване за отпускане на 
финансова помощ обикновено се възлагат на избран орган (комитет, 
борд и т.н.), който е част от партньорството. Този орган носи 
отговорност за изготвянето и подаването на проектно предложение. 
Ето защо, неговите решения трябва да бъдат общи, базирани на 
консенсус в групата. Трябва да се обръща внимание и на 
осигуряването на прозрачност на всички решения (например 
публикуване на протоколи от заседанията на комитета). 

Освен официалните функции, по-малко формализираните елементи на 
партньорството играят важна роля за мотивирането и насърчаването на 
партньорите и обединяването им. Работните групи могат да бъдат важен 
инструмент за привличане на други заинтересовани страни към работата на 
партньорството. Присъствието на външен консултант често е необходимо за 
стимулиране на развитието на партньорството, особено на ранен етап, докато 
активните и силни работни групи са един от признаците за зрялост на 
партньорството.  



 
 

  
 Проект № BG05M9OP001-4.001-0065  

 

 
14 

 
---------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------------------------- 

Проект № BG05M9OP001-4.001-0065 „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

3. Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на 
партньори, изграждане и планиране на партньорство 

3.1. Основни стъпки при определяне на обхвата и изграждане на 
партньорствата 

Етап I: Определяне на обхвата и изграждане на партньорствата, включва 
основните стъпки, представени на Фигура 2 по-долу: 

 

Фигура 2. Стъпки при определяне на обхвата и изграждане на 
партньорствата 

 

Отделните стъпки в рамките на Етап I притежават следните особености: 

1) Определяне на обхвата: осъзнаване на предизвикателствата, 
събиране на информация, провеждане на консултации със 
заинтересованите страни и с потенциални доставчици на външни 
ресурси, изграждане на концепция за партньорството. 

ПланиранеИзгражданеИдентифициранеОпределяне на 
обхвата
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2) Идентифициране: набелязване на потенциалните партньори и, ако е 
уместно, обезпечаване на тяхното участие; мотивиране на 
потенциалните партньори и насърчаване на съвместната им работа. 

3) Изграждане: партньорите установяват своите работни 
взаимоотношения чрез постигане на съгласие по целите и основните 
принципи, които ще се подкрепят от тяхното партньорство. 

4) Планиране: партньорите планират програма от дейности и започват 
да очертават една или повече съгласувани проектни инициативи. 

В хода на Етап I понякога между партньорите се появява несъгласие и 
напрежение (или дори конкуренция), за които може да е необходимо умело 
лидерство или насочване, преди партньорите да се приспособят към работата 
в екип и към процеса за вземане на решения от групата. Впоследствие, 
отношенията обикновено се нормализират и се усилва усещането за общи 
цели. 

 

3.2. Определяне на обхвата и планиране на партньорствата 

При определяне обхвата на партньорството, обект на преглед и анализ са 
настоящите и бъдещите политики / стратегии / програми в съответното 
направление, напр. достъпа до и участието на определени категории лица в 
учене през целия живот, което допринася за изграждането на ефективно 
партньорство и яснотата на целите. На този етап от процеса, бъдещото 
партньорство ще спечели, ако тази информация се събере, систематизира и 
анализира. Това може да стане по два начина: 

1) Проучване на политики и програми в сферата на ученето през целия живот 
чрез използване на вторични данни. В резултат на това може да се 
идентифицират пропуските в политиките и нуждите от подкрепа. Съществуват 
редица доклади, проучвания и анализи в това направление, изготвяни от 
изследователски екипи, специализирани институти, държавни агенции и др. 
Тази информация обикновено е на разположение на регионално, национално 
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и европейско ниво. Откриването и интерпретирането на статистически данни 
е важно и за разработване на ефективен план за действие на партньорството. 

2) Консултации, вкл. на местно и/или регионално и/или национално равнище 
с широк кръг заинтересовани страни, в това число експерти от правителствени 
агенции, неправителствени организации, академични институции, 
изследователски центрове и др. 

С оглед на гореказаното, процесът на планиране на партньорствата е свързан 
с организиране на срещи с представители на заинтересованите страни, 
събиране на мнения на експертите и обобщаване на информацията. Тук от 
значение са категории като: 

 Общи нужди – какви са нуждите от подкрепа на целевите групи. 
 Визия – какво желае да постигне партньорството, цели, структура и 

правила на функциониране на партньорството. 
 Мисия – как и по какъв начин партньорството планира да постигне 

целите си. 
 Работна програма – планиране на дейности и очертаване на проектни 

инициативи. 
 Ценностни системи – споделят ли заинтересованите страни общи 

ценности. 
 Включване – какви участници следва да бъдат привлечени като 

партньори. 
 Единомислие, общ език, култура. 

 

3.3. Идентифициране на партньори и изграждане на партньорства 

За постигането на реален ефект върху състоянието на дадена целева група, е 
важно да се обезпечи участието в партньорството на всички ключови 
заинтересовани страни. Потенциалните партньори трябва да имат реален 
интерес да допринесат за осигуряването на подкрепа на определена, най 
често уязвима група лица, да подкрепят работата на партньорството, да имат 
желание за предоставяне на своите ресурси и репутация и да помагат за 
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популяризирането и насърчаването на други заинтересовани страни да се 
присъединят към процеса на сътрудничество. 

Изграждането на партньорство обикновено се инициира от основна група от 
заинтересовани или мотивирани хора, желаещи да се ангажират със 
съвместна дейност. Съществена задача в първоначалния етап е 
идентифицирането на подходящите за пряко участие в партньорството 
заинтересовани страни, което включва анализ на всички лица, организации и 
институции, които са оказвали или могат да окажат значително влияние 
(положително или отрицателно) върху състоянието на целевата група. 
Впоследствие, ако бъдат счетени за подходящи, тези заинтересовани страни 
могат да бъдат поканени за участие в работата на партньорството. От значение 
тук е да се даде отговор на следните въпроси: 

 Как може да се увеличи подкрепата на заинтересованите страни за 
дадена политика или програма? 

 Представени ли са на организираните консултативни срещи всички 
потенциални заинтересовани страни? 

 Имат ли някои от потенциалните заинтересовани страни предишен 
опит от съвместна работа? 

 Съществуват ли непреодолими различия между заинтересованите 
страни? 

 Как възприемат заинтересованите страни партньорството? 
 Има ли бариери пред определянето на обща визия? 

Полезен инструмент за идентифицирането на подходящи партньори е 
представен в Таблица 1 по-долу, с помощта на която се определят основните 
характеристики на всяка заинтересована страна (силни и слаби страни), 
нейната мотивация и очаквания относно евентуалното участие в 
партньорството, както и потенциалния ѝ принос и ползите, които може да 
извлече от участието си в партньорството. Такъв анализ обикновено се 
извършва по основни видове заинтересовани страни, което позволява да се 
вземат под внимание онези от тях, които принадлежат съответно към частния, 
публичния и гражданския сектор. 
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Таблица 1. Идентифициране на подходящи партньори 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
СИЛНИ И СЛАБИ 

СТРАНИ 
МОТИВАЦИЯ И 

ОЧАКВАНИЯ 
ПРИНОС И       

ПОЛЗИ 

Частен сектор: 

 Заинтересована страна 1 

 … 

   

Публичен сектор: 

 Заинтересована страна 2 

 … 

   

Граждански сектор: 

 Заинтересована страна 3 

 … 

   

 

Целта на този анализ на заинтересованите страни е да се опишат 
съществуващите организации, институции и групи, действащи в сферата на 
подкрепа на дадена целева група. Подходът за привличане на партньори ще 
зависи от нуждите и профила на целевата група. Той може да варира от 
направления с недостатъчна инициатива, в които малък брой силно 
мотивирани участници трябва да дадат бърз старт на дейности за подкрепа, 
до направления с активна конкурентна среда, в които редица опитни 
участници може да се конкурират за сходни области на отговорност. 

По отношение процеса на формиране на едно партньорство, следва да се 
отбележи, че никое партньорство не се ражда изцяло изградено. Процесът, 
при който партньорите взаимно идентифицират и приемат своите силни и 
слаби страни, изграждат доверие и създават структури за съвместна работа, 
отнема време и изисква много срещи и дискусии. Партньори, които 
първоначално изразяват голям ентусиазъм, може да отпаднат от 
партньорството, докато други, първоначално колебаещи се, впоследствие 
може да се включат и често се превръщат в най-силните поддръжници на 
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партньорството. Така, определянето на ангажимента на всеки партньор преди 
избора на управителни органи или изготвяне на правила и процедури за 
вземане на решения е важна стъпка. 

Изграждането на партньорство трябва да се третира като динамичен процес, 
който се разгръща чрез взаимодействието на участниците. Това е процес, 
който винаги се развива и е много вероятно ролята на партньорите да се 
променя с течение на времето.  
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4. Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и 
функциониране на партньорството 

4.1. Основни стъпки при управление и поддържане на партньорствата 

Етап II: Управление и поддържане на партньорствата, включва основните 
стъпки, представени на Фигура 3 по-долу: 

 

Фигура 3. Стъпки при управление и поддържане на партньорствата 

 

Отделните стъпки в рамките на Етап II притежават следните особености: 

1) Управление: партньорите уточняват структурата и управлението на 
своето партньорство в средносрочен и дългосрочен план. 

2) Ресурсно обезпечаване: партньорите (и другите заинтересовани 
страни) идентифицират и мобилизират финансиране и други ресурси. 

Управление

Ресурсно 
обезпечаване

Изпълнение
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3) Изпълнение: след като ресурсите са осигурени и е постигнато 
съгласие по детайлите на отделната инициатива / проект, започва 
процесът на изпълнение – работа по предварително договорен 
график, насочена към постигане на конкретни резултати. Обикновено, 
до този етап партньорството се е превърнало в ефективна 
организация, а партньорите работят добре съвместно. 

 

4.2. Партньорски споразумения 

Партньорствата не са нищо повече от предварителни разговори, докато 
участниците в тях не са поели ясен ангажимент за сътрудничество. Подобен 
ангажимент обикновено се формализира като Споразумение за партньорство 
или Меморандум за сътрудничество. Разликата между споразумение и 
договор е, че споразуменията обикновено: 

 не са правно обвързващи; 
 страните в тях са равноправни; 
 лесно подлежат на пре-договаряне; 
 са безсрочни (макар че понякога серия от краткосрочни споразумения 

е по-подходяща от безсрочно такова); 
 предполагат доброволно участие. 

Фактически, партньорите създават „споразумение за сътрудничество“ и то 
може да е всичко, от което се нуждаят, за да започнат да работят добре 
заедно. На по-късен етап може да е необходимо да се създадат правно-
обвързващи договори, за да се стартира изпълнението на мащабен или 
сложен проект; да се управляват по-големи суми отпуснато финансиране или 
да се регистрират като нова организационна форма. Споразумението за 
партньорство обикновено е първата стъпка и в много случаи може да е 
достатъчно да се инициира и консолидира партньорство в средносрочен или 
дългосрочен план. 

Сключването на споразумение за партньорство изисква разисквания, но не в 
смисъла на тежките бизнес преговори. Това, което е необходимо, е 
създаването на възможност основните интереси на всички страни да бъдат 
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извадени наяве и подробно обсъдени, което има за цел изграждането на 
консенсус и взаимното допълване на различните цели и очаквания на 
бъдещите партньори. 

Партньорите, които преминават през тази форма на преговори, трябва да 
проявяват голямо търпение, такт и гъвкавост – но ако дори една от страните 
демонстрира желанието си да направи това, други ще последват техния 
пример. 

Преговорите за съгласуване на интересите протичат най-ефективно, когато 
участващите в тях: 

 се изслушват внимателно; 
 задават отворени (а не затворени) въпроси; 
 обобщават казаното, за да се уверят дали са разбрали правилно; 
 приемат съществуването на разногласия, когато е необходимо, за да 

могат обсъжданията да продължат. 

Дори на ранен етап, е необходимо партньорствата да разполагат с 
управленски структури, за да гарантират, че механизмите за вземане на 
решения, управление и развитие са подходящи и функционират ефективно. 

Партньорите често се оказват отговорни пред редица различни 
„заинтересовани страни“, включително: 

 бенефициенти на съвместния проект; 
 външни донори (всеки от които има свои собствени изисквания за 

отчетност); 
 отделните партньорски организации (всяка от които има свои 

собствени системи за отчетност и управление); 
 един към друг, като колеги в партньорството. 

Вероятно отчетността е много по-сериозен двигател на партньорството, 
отколкото се осъзнава и, поради тази причина, процедурите за управление и 
отчетност трябва да бъдат съгласувани и поставени в основата на 
споразумението за партньорство. 
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До известна степен, партньорите ще имат избор относно това какво правят и 
как го правят. Те могат да искат да обсъдят редица варианти, от напълно 
неформални договорености (например, група лица), до такива, които са силно 
формализирани (например, нова правно регистрирана организация с 
независимо управление и процедури за отчетност), преди да изберат най-
подходящия за техните нужди. Но колкото и неформално да е партньорството, 
винаги е необходимо сключването на споразумение за партньорство, за да се 
избегне възникването на недоразумения и конфликти на по-късен етап. 
Повечето партньорства започват неофициално и все повече се формализират 
с времето, тъй като работната им програма става по-сложна и по-ресурсоемка. 

 

4.3. Управление на партньорското взаимодействие 

След създаването на партньорството и сключването на партньорско 
споразумение, пред партньорите изникват нови предизвикателства, свързани 
с определяне на ролите, поемането на лидерство и равнището на умения на 
отделните партньори. 

Много лица ще бъдат включени в партньорството в различните му фази, като 
поемат различни роли, в зависимост от обстоятелствата. Важно е да се 
осъзнават разликите между отделните роли и да е ясно кои от тях са 
необходими, на какъв етап и с каква цел. Също толкова важно е да се 
гарантира, че определена роля е възложена на най-подходящото лице. Ролите 
могат да се променят често по време на жизнения цикъл на партньорството, а 
партньорите могат да се развият и да могат да поемат нови роли, когато 
придобият повече опит в партньорските взаимоотношения. Основните роли в 
едно партньорство могат да бъдат:  

 ЗАСТЪПНИК: Лице (или няколко лица), които насърчават 
партньорството, използвайки личната си / професионална репутация 
и / или роля, за да осигурят на партньорството по-голям авторитет или 
експертиза. 
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 ПОСРЕДНИК: Лице от една от партньорските организации или извън 
партньорството, избрано да действа от името на партньорите за 
неговото изграждане и укрепване – особено в ранните му етапи. 

 ДАРИТЕЛ: Ако всички партньори допринасят с финансови и/или други 
ресурси към дейността на партньорството, фактически те всички са 
„донори“. Може да съществуват редица ситуации, в които донорите 
са изцяло външни за партньорството – партньорите ще трябва да 
изяснят какви ще бъдат взаимоотношенията и отчетността към тях, 
без да се застрашава целостта на партньорството. 

 РЪКОВОДИТЕЛ: Лице, назначено от партньорството, получаващо 
възнаграждение, за да управлява партньорството и / или съвместния 
проект – особено след като партньорството е учредено и е на етап 
изпълнение на даден проект. 

 ФАСИЛИТАТОР: Лице (обикновено външно за партньорството), 
назначено да управлява специфичен аспект от партньорския процес 
(напр. среща, организирана по повод на конкретен проблем, пред 
който е изправено партньорството). 

 ПОДДРЪЖНИК: лице, най-вероятно член на партньорството, което 
действа като защитник на партньорството пред другите – застъпник, 
който аргументира достойнствата на партньорството въз основа на 
успешните му инициативи, а не на личната репутация на неговите 
членове. 

Партньорствата провокират интересния въпрос за лидерството. Каква е ролята 
на „лидера“ в един модел, който по същество се основава на сътрудничество 
и на идеята за равнопоставеност между ключовите играчи? Несъвместимо ли 
е сътрудничеството между равноправни страни и понятието за силно 
лидерство? Как лидерството се появява и намира израз в модела на 
партньорство, без да подкопава принципа на споделената отговорност? Как 
партньорите изпълняват необходимите лидерски функции от името на 
партньорството в рамките на своята собствена организация? 
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Съвсем естествено, на различни етапи от развитието на партньорството, един 
или друг партньор ще поема по-активна, по-открита и по-публична лидерска 
роля – и ще бъде отговорен и подотчетен пред своите колеги-партньори за 
действията си. Какъв стил на лидерство е избран в даден момент до голяма 
степен зависи от вида на партньорството, сложността на конкретната 
ситуация, неотложността на необходимите действия и личностните 
характеристики на участващите лица. В идеалния случай, партньорствата ще 
включват хора с различни лидерски компетенции, така че всички 
предизвикателства, пред които е изправено партньорството в хода на своето 
съществуване, да могат да бъдат преодолени чрез силно лидерство, 
споделено, според случая, между различните партньори. 

Съществуват различни лидерски роли, които вероятно ще са необходими по 
време на развитието на партньорството, включително: 

 Изпълняване на функцията на „пазител“ на мисията на 
партньорството (в и извън него) и готовност за отстояване на неговите 
ценности. 

 Взаимно напътствие (пряко и непряко) относно добрия тон в 
партньорството и в управлението, вкл. на проекти. 

 Иницииране на дискусии относно мирогледа, начина на изпълнение 
на задачите и подхода към решаването на трудни или спорни 
въпроси. 

 Овластяване на други членове на партньорството да бъдат 
проактивни, иновативни и да им бъде позволено да грешат. 

 Създаване на надежда и оптимизъм, когато партньорството изглежда 
попаднало в задънена улица. 

В ранните етапи на процеса на партньорство може да бъде много полезно да 
се избере човек – или от една от партньорските организации, или от външни 
за партньорството структури, който да действа като посредник или медиатор 
от името на партньорите за изграждане и укрепване на партньорството. 
Медиаторът на партньорството олицетворява нов стил на лидерство и действа 
като катализатор на промяната чрез „напътствие“, а не „управление“. 
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За да бъде едно партньорство ефективно и да се справя успешно с 
предизвикателствата, то трябва да бъде изградено върху здравата основа на 
индивидуалния ангажимент за партньорство и на убеждението, че е 
необходим партньорски подход за постигане на желаната цел. 

Успешното партньорство изисква набор от умения – някои могат вече да са 
налице, докато за други да е необходимо да бъдат придобити – но тези, които 
са необходими за преговори и посредничество, подпомагане и напътствие, 
както и работа в екип, са от решаващо значение за всички, които искат да 
работят ефективно заедно и да постигнат сериозни резултати. Членовете на 
партньорството могат да се окажат в ситуация на договаряне на споразумения, 
посредничество между различни партньори или модериране на трудно 
заседание. Почти сигурно ще трябва да асимилират, записват и 
разпространяват големи обеми информация. Може да възникне нужда да 
напътстват или изграждат капацитет у други партньори, ключови играчи или 
проектен екип. Тяхната мисия от името на партньорството за задълбочаване 
на участието на тяхната собствена организация в партньорския процес може 
да изисква умения за изграждане на институционална ангажираност или 
институционално укрепване. И накрая, но не на последно място, всеки 
партньор ще носи отговорност за оценката и прегледа на партньорството и 
неговото въздействие. 

Разбира се, никой не разполага с всички тези умения в еднаква степен, като в 
партньорство задачите могат да бъдат разпределени, отчитайки силните и 
слаби страни на партньорите в професионален план. Отделните партньори ще 
внесат различни умения и професионални компетенции в партньорството и на 
ранен етап определени задачи могат да бъдат възложени на тези, които 
демонстрират, че са добри в даден вид дейност. 

Но работата в партньорство дава възможност на отделните лица да развият 
своите умения и да изградят собствения си капацитет – реално, това е един от 
аспектите на партнирането, което го прави привлекателен като нова област на 
професионално развитие. По време на процеса на развитие на 
професионалните умения и изграждане на капацитета, хората често откриват, 
че процесът на партньорство не само ги е въвлякъл в професионално 
пътуване, но и в личностно приключение на себепознанието и развитието. 
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Уменията за партньорство обаче, най-лесно се придобиват от онези, които 
вече имат определено равнище на самоосъзнаване и самоуправление. С 
други думи, ефективното партньорство изисква хора, които могат да 
разпознават и контролират собствените си емоции, които са уверени и 
въплъщават качества като съпричастност, оптимизъм, въображение, 
отвореност, скромност и инициативност.  
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5. Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на 
партньорството 

5.1. Основни стъпки при анализ и ревизиране на партньорствата 

Етап III: Анализ и ревизиране на партньорствата, включва основните стъпки, 
представени на Фигура 4 по-долу: 

 

Фигура 4. Стъпки при анализ и ревизиране на партньорствата 

 

Отделните стъпки в рамките на Етап III притежават следните особености: 

1) Измерване на резултатите: измерване и отчитане на въздействието и 
ефективността, резултатите и последиците; мониторинг и оценка: 
степента, в която партньорството постига своите цели. 

Измерване на 
резултатите

Анализ

Ревизиране
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2) Анализ: преглед на партньорството с оглед на това, какво е влиянието 
на партньорството върху партньорските организации. Подлага се на 
анализ евентуалната нужда от това някои партньори да напуснат 
и/или нови партньори да се присъединят към партньорство, както и 
на необходимостта/нуждата от размяна на ролите в партньорството. 

3) Ревизиране: обхваща преразглеждане на партньорството, както и 
изпълняваните програми и/или проекти в светлината на опита, 
постиженията или промените в контекста, в който функционира 
партньорството. 

 

5.2. Управление на прехода 

След създаването на партньорството и сключването на партньорско 
споразумение, партньорите ще насочат вниманието си към разработването на 
предложен проект / програма за работа или съвместни дейности. Така, 
партньорството се превръща в работеща структура и прави значителен преход 
от етапа на изграждане към разработването и изпълнението на проекти. 
Някои партньори ще се чувстват много по-комфортно в тази фаза, защото 
обичат да се справят с практическите задачи и може би са открили, че по-
ранните фази са тягостни. Други ще се тревожат, че партньорството все още не 
е достатъчно укрепнало, за да премине от разговори към действия. 

Както при всички проекти, трябва да се обърне сериозно внимание на 
подробностите, като ясният план за действие е важен, за да се постави 
рамката на оперативното сътрудничество и да се набележат целевите 
резултати, по които всички могат да постигнат съгласие. На този етап може да 
е полезно да се преразгледат договореностите за управление на 
партньорството и да се адаптират, ако е необходимо. 

Най-успешните партньорства са онези, които са силно фокусирани върху 
изпълнението на конкретни задачи – където всички партньори са активно 
ангажирани с постигането на осезаеми и практически резултати. На този етап 
може да бъде назначен координатор или ръководител, който да управлява 
проекта от името на партньорите, които едва ли ще имат време да се 
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занимават с това ежедневно. Едно лице със сигурност трябва да има поглед 
отблизо върху процеса на изпълнение и да гарантира, че персоналът и 
партньорите по проекта изпълняват своите ангажименти със задоволително 
качество и навреме. Подобен подход е мерило за това, доколко партньорите 
са узрели да се доверят един на друг, ако успеят да оставят на друг 
ежедневната координация на дейността на партньорството, уверени, че 
партньорската проектна инициатива се изпълнява безпроблемно. 

 

5.3. Отчитане, преглед и ревизиране на партньорството 

След успешното стартиране на проекта или работната програма, партньорите 
могат да решат да се срещат по-рядко и когато това става, да оперират като 
управляващ комитет. Необходимо е да се установи цикъл на редовна 
отчетност, за да се гарантира, че партньорите са информирани за напредъка 
(и предизвикателствата). Подобни отчети, в писмена или устна форма, могат 
да формират основата на прегледите, както на отделния проект, така и на 
самото партньорство. Възможно е партньорите да имат желание да ревизират 
партньорското споразумение (да речем, веднъж годишно) и да го променят, 
ако е необходимо, за да бъдат отразени в него новите приоритети и цели. 

По-долу е представен възможен подход за преглед на партньорството, за да 
се прецени дали то удовлетворява целите / очакванията на отделните 
партньорски организации. По същество това е по-скоро неформален преглед 
на партньорството, отколкото официален одит на изпълняваните от 
партньорите проект или програма. В този смисъл, целите и съответстващите 
им дейности, свързани с прегледа, могат да се представят по следния начин: 

1) Да се предложи на партньорите възможност да обмислят какви са 
достойнствата на партньорството от гледна точка на тяхната собствена 
организация: 

 Провеждане на индивидуални разговори с ключови играчи от всяка 
партньорска организация, организирани от предварително избрано 
за целта лице, осъществяващо прегледа, резултатите от които 
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впоследствие се представят на партньорите в писмена форма за 
обсъждане. 

 Групов семинар – провежда се отделно в рамките на всяка от 
партньорските организации и се състои в извършване на SWOT 
анализ (проучване на силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите за партньорството), които след това са обект на 
сравнителен анализ за организациите в партньорството като цяло. 

 Срещи по двойки (две лица от различни партньорски организации, 
които се срещат като „критични приятели“) за искрена размяна на 
мнения, които след това се споделят на среща на партньорите / 
работна среща. 

2) Да се прецени какви, ако има такива, промени биха подобрили 
ефективността на партньорството: 

 Промяна в основния фокус на партньорството – може да се проучи 
чрез организирането на семинар или дискусия за планиране на 
алтернативни сценарии, на които партньорите биват насърчавани 
да генерират нови идеи. 

 Предефиниране на ролите и отговорностите – партньори са 
подканени да направят преоценка на своите роли / умения, като 
това може да бъде последвано от преразпределяне на отговорности 
между партньорите за адресиране на нови задачи по различен 
начин. 

 Институционализиране – ангажиране на по-голям брой хора от 
партньорските организации в партньорството по нови начини. 

3) Да се постигне взаимно съгласие за промени в партньорското 
споразумение, с оглед отчитането на констатациите от процеса на 
преглед на партньорството: 

 Преработване на споразумението за партньорство, за да се отразят 
новите цели, промените във фокуса или новите дейности. 

 Разширяване на партньорството – чрез включване на нови 
партньори или чрез популяризиране на неговите дейности и 
постижения, както и посредством оказване на подкрепа на други 
заинтересовани страни за създаване на подобни инициативи. 
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 Разработване на стратегия за излизане от партньорството – за 
проекта, за партньорството или за една или повече партньорски 
организации. Напускането на партньорството може да означава 
„добре свършена работа“ и не трябва да се тълкува като провал. 
Устойчивото партньорство се справя с промените / напусканията по 
креативен и позитивен начин. 

Важно е да се има предвид, че осъществяване на прегледа от външно лице, 
което се опитва да налага своето мнение, може да бъде силно деструктивно 
за партньорските отношения. Партньорите би трябвало да знаят най-добре 
какво функционира добре и не толкова добре от тяхна гледна точка. 
Предполага се, че те ще са откровени в изразяването на своите възгледи и по-
отворени към възможността за промяна, когато не се чувстват застрашени. 
Следователно, прегледът на партньорството следва да се разглежда като 
вътрешен процес, в който всяко външно лице следва да действа като 
фасилитатор, а не като оценител.  
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6. Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и 
осигуряване на устойчивост на партньорството 

6.1. Основни стъпки при осигуряване на устойчивост на 
партньорствата 

Етап IV: Устойчивост на резултатите на партньорствата, включва основните 
стъпки, представени на Фигура 5 по-долу: 

 

Фигура 5. Стъпки при осигуряване на устойчивост на резултатите на 
партньорствата 

 

Отделните стъпки в рамките на Етап IV притежават следните особености: 

1) Институционализиране: изграждане на подходящи структури, 
ресурси и механизми за партньорството с цел гарантиране на 
неговата ефективност в дългосрочен план. 

Институционализиране

Поддържане

(развитие) 
Прекратяване
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2) Поддържане (развитие) или прекратяване: 

 постигане на устойчивост на партньорството и евентуално 
привличане на нови членове; или 

 постигане на съгласие между партньорите за подходящо 
приключване на съвместното им сътрудничество. 

 

6.2. Дългосрочно планиране на партньорството 

Едно от най-големите предизвикателства пред устойчивостта на 
партньорствата е въпросът за финансирането в дългосрочен план. Всяка 
ситуация има различни изисквания към ресурсите и някои инициативи винаги 
могат да зависят от външно финансиране. Когато е възможно обаче, следва да 
се въведат вътрешни механизми за финансиране с постоянен характер. В 
много случаи, партньорите се ангажират с пилотни инициативи и след като те 
се окажат ефективни, могат да се сключат дългосрочни споразумения за 
финансиране, например с местните власти или агенции от публичния сектор. 

Партньорите, както индивидуално, така и колективно, трябва да имат 
изградена стратегия за „живота след партньорството“ – за предпочитане от 
самото начало, която дори може да бъде заложена в първоначалното 
споразумение за партньорство. Възможни са четири сценария в това 
направление: 

1) ОТДЕЛНИ ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НАПУСКАТ ПАРТНЬОРСТВОТО 

Във всички партньорства рано или късно възниква въпроса за 
приемствеността – процесът на „предаване на щафетата“ от „основатели“ на 
„последователи“. Отделни физически лица могат да напуснат партньорството 
(по някаква причина) по всяко време. Следователно планирането на 
приемствеността е от жизненоважно значение, за да се: 

 обезпечи оцеляването на партньорството при напускането на 
определени лица; 
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 даде възможност на новоприсъединилите се членове бързо да 
навлязат и да се впишат в работата на партньорството; 

 осигури активното участие на онези, които се присъединяват към 
партньорството по-късно, въпреки че техният оперативен стил 
вероятно ще се различава от този на техния предшественик. 

2) ПАРТНЬОРСТВОТО СЕ РАЗФОРМИРОВА (СЛУЧАЙ 1) 

Партньорите могат да решат, че една от партньорските организации е в най-
добра позиция самостоятелно да управлява и развива дейността на 
партньорството. В този случай, партньорите ще се съгласят да предадат 
дейностите и активите на партньорството на този партньор. Вероятно, 
ключови личности от другите партньорски организации могат да останат 
включени като довереници или в качеството си на консултанти, но 
отговорността вече няма да се носи от самото партньорство. 

3) ПАРТНЬОРСТВОТО СЕ РАЗФОРМИРОВА (СЛУЧАЙ 2) 

Партньорите могат да се споразумеятт да създадат напълно нова структура, 
която да поеме управлението и развитието на партньорската инициатива. Тук 
има редица възможности за избор и партньорите може да се нуждаят от 
външна помощ при избора на най-подходящия от тях. Както по-горе, лицата от 
партньорството могат да поемат доверенически или консултантски функции – 
най-малко по време на фазата на предаване на управлението и контрола. 

4) ПАРТНЬОРСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА 

Някои от най-успешните и иновативни партньорски инициативи са 
предназначени да бъдат „временни“ и с оглед на това прекратяването на 
партньорството е знак за постигнати резултати, а не за провал (макар че може 
да е трудно външните за партньорството организации и лица да бъдат 
убедени в това). В някои случаи, неизбежно, партньорството се прекратява, 
защото, поради някаква причина, не може да постигне целите си. Когато едно 
партньорство престане да съществува – независимо каква е причината за това 
– е важно всички, които са били част от него, да си дадат сметка за 
постигнатото и да го отпразнуват. 
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6.3. Осигуряване на ангажираност от страна на партньорите 

Партньорите винаги ще трябва да работят усилено, за да осигурят по-голяма 
ангажираност от страна на партньорските организации, а често и от други 
организации, които не са част от партньорството. Що се отнася до 
партньорските организации, често срещано е партньорството да е в 
периферията на техните приоритети. Възможно е това да окаже от съществено 
значение, т.к. неспособността на партньорски организации в достатъчно 
голяма степен да се ангажират със съвместната работа може да означава (в 
най-добрия случай) по-малко енергично и задълбочено участие на 
организацията и (в най-лошия случай) срив на партньорските 
взаимоотношения, ако един или два ключови играчи напуснат 
партньорството. Може да се окаже, че активното участие на партньорските 
организации е много по-важно, отколкото се осъзнава. 

По отношение на организациите извън партньорството, може да има такива, 
за които партньорството е важно и които, поради тази причина, изпитват 
нужда да осъществят по-тесни контакти с партньорите в различни 
направления. Такива организации могат да бъдат: 

 институции, които оперират на стратегическо равнище (напр. 
държавни структури, международни агенции); 

 организации, функциониращи на оперативно ниво (напр. други 
компании, публични агенции и организации на гражданското 
общество); 

 донори – източник на ресурси извън партньорството. 

Партньорите следва да преценят доколко важни са взаимоотношенията с 
всяка една от тези организации, както по отношение на създаването на 
възможности за по-голямо въздействие на партньорството, така и във връзка 
с влиянието на партньорството върху начина, по който тези организации 
функционират. 
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6.4. Изграждане на институционален капацитет 

Как партньорите помагат за изграждане на капацитета на участващите 
институции? Тук става въпрос за подпомагане на партньорските организации 
да усвоят научените уроците от участието си в партньорството. Понякога това 
е просто въпрос на време, но по-често става дума за борба с активната или 
пасивната съпротива. Съществуват няколко различни подхода, които 
партньорите могат да използват за повишаване на институционалния 
капацитет в институциите и организациите, които участват пряко или непряко 
в партньорството. Те могат да включват привеждане на натрупания опит от 
междуорганизационното сътрудничество в отделните организации от 
партньорството, за да се изгради и постигне: 

1) ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА: 
 Извеждане на преден план на обстоятелството, че други организации 

правят нещата по различен начин (а понякога и по-ефективно). 
 Представяне на доказателства за достойнствата на организационната 

култура на учене. 
 Насърчаване на организационни подходи, основни в по-голяма 

степен на ценностите. 
 Убеждаване на ръководителите, че подходите, насърчаващи 

активното участие на служителите в дейността на организациите 
могат да работят ефективно. 

2) РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 
 Извеждане на преден план на факта, че междусекторното 

сътрудничество може да подобри професионалното представяне. 
 Ангажиране на служителите по практически начини в изпълнението 

на партньорските инициативи. 
 Убеждаване на ръководителите, че организацията може да се 

възползва от участието на своите служители в междусекторното 
сътрудничество. 
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3) ДИНАМИЧНИ МРЕЖИ: 
 Извеждане на преден план на стойността за организацията на тези 

нови взаимоотношения и разнообразието на техния обхват и 
влияние. 

 Илюстриране на потенциала за нови отношения / идеи / области на 
работа. 

 Привличане на ключови външни лица в организацията по креативни и 
полезни начини. 

4) ПО-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ: 
 Утвърждаване на организацията чрез разпространение и 

полуляризиране на постиженията на партньорството. 
 Използване на вътрешни комуникационни системи, за да бъдат 

хората ангажирани и информирани. 
 Организиране на специални събития за външни лица, които да 

илюстрират ползите от партньорството (особено за скептиците в 
организациите). 

5) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ: 
 Осигуряване на възможности за ключовите играчи да придобият 

пряк и непосредствен опит в работата на партньорството. 
 Организиране и управление на срещи между ключови лица, които 

обикновено не се срещат (и евентуално имат история на проблемни 
взаимоотношения). 

 Създаване на нови възможности за „експериментално учене“ (напр. 
размяна на длъжностните позиции, командироване, стажове, 
партньорски семинари). 

В някои ситуации може да е подходящо да се създаде изцяло нов вид 
институция, която да поеме ролята на партньорите в средносрочен или 
дългосрочен план. Така, партньорството следва да обърне внимание на това, 
дали усилията му за по-ефективно въвличане на участващите в него 
организации постигат очакваните резултати и, с оглед на това, да прецени 
дали е по-подходящо да се ангажира с изграждане на капацитет на 
съществуващите институции или със създаване на нова институционална 
структура. Всъщност, едно партньорство може, с течение на времето, да 
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реализира всяко едно от тези неща. И, в крайна сметка, това може да стане 
въпрос по-скоро на институционална реформа. 

На определен етап от съществуването на партньорствата, ще стане ясно, че те 
могат да играят важна роля, пряко или косвено, за ревизиране и промяна на 
ключовите ценности, роли и основни дейности на различните сектори – 
публичен, частен и гражданско общество. 

Институционалната реформа може да бъде по-важен резултат от 
партньорството, отколкото всеки друг. С други думи, ако работата на едно 
партньорство доведе до по-ефективно функциониране на дадена 
правителствена структура; или на корпорация, допринасяйки систематично за 
устойчивото ѝ развитие във всички аспекти на нейната дейност; или на НПО, 
за установяването на много по-мащабното и осезаемото ѝ въздействие като 
организация, тогава дългосрочните ефекти от партньорството ще станат много 
по-значими, отколкото неговите непосредствени резултати. 
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