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Защо 
качеството 
на живот е 
важно?



Нови времена, нови 
приоритети

4

Поглед от България и 
София

Защо е важно?

     Ако 
управлението не 
може да създаде 
радост за хората, 
няма причина то 
да съществува.

“ “

- Правен кодекс на Бутан, 1729 г.

Индустриализираната 
икономика на миналия век 
доведе до сериозно развитие в 
страните, които я приложиха - 
видим материален 
просперитет, много по-голям 
достъп до образование и 
социални услуги, повече 
политически права и по-голяма 
продължителност на живота. 
Именно притежанието на 
материални блага се смяташе 
за този ключов елемент, който 
води до истински обществен 
прогрес и качество на живот. 
Това, което наблюдаваме през 
последните години, е сериозно 
преосмисляне на тезата, 
останала основополагаща в 
продължение на десетилетия. 
Подобряването на качеството 
на живот и благосъстоянието 
на населението, а не 
самоцелното повишаване на 
количеството материални 
блага се превърна в основна 
цел на държави като Канада и 
Бутан и градове като 
Манчестър и Санта Моника.

Идеята, че икономическата 
система не е нищо повече от 
средство за постигане на 
благосъстояние датира още от 
първите модерни икономисти 
като Адам Смит, Джеръми 
Бентам и Джон Стюарт Мил. 
Самата идея за 
благосъстоянието като 
основен стремеж на човека е 
още по-стара и можем да я 
проследим до мислители като 
Аристотел. Новото развитие е 
съчетаването на античната 
философия с модерната наука 
по отношение на качеството 

на живот и благосъстоянието. 
Специалисти от най-различни 
дисциплини, от невролози до 
социолози, все по-активно са 
ангажирани с темата за 
щастието - за живот, 
посветен не просто на 
оцеляване, а на процъфтяване. 
Те търсят какво е ценно за 
хората, измерват емпирично 
техните чувства и изследват 
как се решават проблеми в 
общностите. 

Изследванията все повече 
потвърждават тезата, че 
фокусирането единствено 
върху икономическо развитие 
на макро ниво и преследването 
на материални блага на всяка 
цена на ниво личност не водят 
до по-високо качество на 
живот. Причината е, че те се 
възприемат като крайна цел, а 
не като средство към 
постигане на благосъстояние. 

Това на пръв поглед не 
изглежда като добра новина за 
България. След тежкия период 
на демократичен преход и 
присъединяването към ЕС и 
НАТО, всички бяхме насочили 
поглед именно към този 
успешен за времето си подход 
- на материален просперитет, 
базиран на демокрация и 
пазарна икономика. Оказа се, 
че нашият преход съвпадна с 
глобален преход от по-друг 
порядък - на преосмисляне на 
важността на икономическото 
развитие като водещ 
индикатор за развитието на 
обществото като цяло.

За нас, това на практика 
означава, че трябва да 
“прескочим” към други 
критерии за прогрес. 
Демокрацията и пазарната 
икономика доведоха до 
сравнително по-добри 
икономически показатели на 
макро равнище. Въпреки това 
те се оказаха необходимо, но 
недостатъчно условие за 
благосъстояние - качеството 

на живот е това, което 
досега липсваше в 
уравнението. Но това не би 
трябвало да ни изненадва, 
защото е пред очите ни - личи 
както от официалната 
статистика и многобройните 
социологически проучвания за 
състоянието на населението, 
така и по бързия поглед към 
заобикалящата ни среда или 
по-продължнителния разговор 
с близки и познати за това 
какво е да се живее в България. 
Усещането на хората, че 
страната ни е икономически 
изостанала, всъщност се 
дължи на усещането за липса 
на качество на живот - както 
в големите и малки градове, 
така и в селските райони.

Тук идва добрата новина - 
имаме потенциал да насочим 
внимание към постигане на 
качество на живот, ако се 
обърнем от важните неща за 
държавата на макро ниво (кой 
за последен път е бил искрено 
развълнуван от дял на преки 
чуждестранни инвестиции или 
БВП на глава от 
населението?) към важните 
неща за хората на ежедневно 
ниво - лично развитие, 
свързани общности, физическо 
и психическо здраве и 
подкрепяща и развиваща 
социална среда (или, ако 
предпочитате, техните 
противоположности като 
социална изолация, стрес, 
нездравословен начин на 
живот и разпад на 
общностните връзки). Това е 
друг поглед върху развитието 
на държави и градове, който 
поставя хората и техните 
проблеми и стремежи в 
центъра.

В това отношение, градовете 
играят ключова роля, дори 
по-значима и от тази на 
държавите. Местната власт 
е много по-близо до 
проблемите на хората и 
общностите, независимо от 
това доколко е ефективна в 
решаването им. Тя е тази, 



която може да повлияе по-бързо 
и по-ефективно в измерим 
мащаб и притежава 
уникалната възможност да 
измерва благосъстоянието и да 
адаптира политики, които 
отговарят на реалните нужди 
на хората и на нещата, които 
имат значение за тях.

Процесът се случва 
постепенно, но необратимо - и 
градове, и държави започват да 
пренасочват вниманието си от 
икономически прогрес на всяка 
цена до насърчаване на 
благосъстояние и качество на 
живот. Все повече се търси 
цялостен, комплексен подход, 
който отива отвъд 
изпълнението на отделни 
секторни политики 
(инфраструктура, социални 
дейности, градска среда, 
образование, сигурност и ред), 
извадени от цялостния 
контекст, програми и 
стратегии, които често нямат 
допирна точка с това, което 
се случва на улицата и 
статистически данни, които 
измерват общи критерии и не 
успяват да вникнат в 
дълбочина. Търси се подход, 
който цели да обвърже 
развитието на обществото 
като цяло с личностното 

Хората са в центъра

развитие на всеки гражданин - 
не само защото звучи добре, а 
защото действително работи 
и дава по-добри резултати. 

Хората не гледат на своя град 
през призмата на политики, 
проекти, програми,  
стратегии, отдели и служби. 
Ако си представим гледната 
точка на един колоездач по 
улиците на София, той вижда 

пред себе си града такъв, 
какъвто е - пътното платно, 
маркировката, тротоарите, 
сградите, растителността, 
магазините и автомобилите 
се сливат в една обща 
картина. Той не вижда Агенция 
“Пътна инфраструктура”, 
Оперативна програма 
“Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Общинска 
фирма “Озеленяване”, 
Агенцията за малки и средни 
предприятия или Програмата 
за развитие на обществения 
транспорт в София 2011-2015 
г. Това, обаче, най-често е 
гледната точка на местните 
власти към града - и тя е 
напълно различна от тази на 
хората. Гражданите се 
интересуват от 
един-единствен въпрос - дали 
техният град е добро място за 
живеене. А колоездачът освен, 

че иска да пристигне невредим 
до крайната си дeстинация, 
очаква пътят му да е бил 
приятен и вдъхновяващ.

От тази гледна точка, 
основната цел на държавите и 
градовете е да предоставят 
ресурси на своите граждани, с 
които да им дадат 
възможността да развиват и 
управляват живота си 
по-добре. Градовете са важни, 
защото личното ни качество 
на живот не съществува в 
изолация - то се влияе както 
от непосредствени фактори 
като семейството и 
приятелската среда, така и 
от наличието (или липсата) на 
обществено доверие и връзка 
с общността. Нещо повече - 
тези отношения са базирани 
на емоция и усещане, а не само 
на рационалност и логика.

Акцентът върху качество на 
живот и благосъстояние 
позволява да създадем 
положителни отношения и 
връзки между гражданите и 
местното управление. 
Ползите са взаимни - 
гражданите получават много 
по-адекватно отношение към 
своите проблеми и 
предизвикателства, а 
местната власт получава 
начин да ги ангажира с 
приоритетите на града по 
продуктивен начин. Хората се 
чувстват удовлетворени, 
когато могат да влияят на 
средата около тях, а не 
когато са странични 
наблюдатели.

снимка Luca Moglia CC
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Защо е важно?



7 причини местната власт да 
обърне сериозно внимание на 
качеството на живот и 
благосъстоянието

Защо е важно?

Подобрява знанието и 
информираността за проблемите, 
важни за хората в града и 
получава по-адекватна оценка на 
приоритетите на различните 
групи жители (родители, 
предприемачи, възрастни хора и 
т.н.), базирана на директна 
информация на местно ниво.

1.

Ангажираност на гражданите с 
въпросите, които имат значение 
за тях, активно обсъждане на 
приоритетите и съвместно 
създаване на политики заедно с 
тях.

2.

По-добра основа за ангажиране на 
ключови партньори (компании, 
неправителствени организации и 
граждански структури) в диалог и 
действия за заздравяване на 
общностите, вкл. и чрез 
свързване на вече съществуващи 
инициативи и засилване на 
техния потенциал и влияние.

3.

Получаване на цялостна картина 
за връзките между различните 
приоритети и проблеми в града, 
което помага за планирането, 
развитието, прилагането и 
оценката на политики. Например, 
доброто здраве е постижение 
само по себе си, но също така 
допринася за по-висока 
продуктивност.

4.

Преминаване от взаимовръзката  
входящи ресурси (inputs - напр. 
средства, предвидени за спорт, 
отдих и развлекателни дейности) 
и отчитане на получен резултат 
(outputs - напр. нови паркове и 
спортни площадки) към влияние 
от приложените политики върху 
жителите на града (outcomes - 
напр. повишено участие в 
спортни и развлекателни 
дейности, предимства за 
здравето и т.н.)

5.

Управление на баланса на 
различните области при 
формиране на политики за 
градско развитие - напр. между 
съображения за околната среда и 
стимулиране на икономическото 
развитие.

6.

Влияние върху репутацията и 
бранда на града като място, 
което е обърнато към нуждите 
на своите граждани и работи 
активно за подобряването на 
качеството на живот и 
благосъстоянието. Подобряване 
на репутацията и на самата 
местна власт от гледна точка 
на жителите на града - 
управление, което е близо до тях, 
прозрачно и отговаря на техните 
реални нужди.

7.

6
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СПОСОБНОСТ
Индийският икономист Амартя Сен 
дефинира “способност” (capability) като 
ключов елемент от качеството на 
живот. Под способност той има предвид 
свободата да избираме между различни 
начини на живот, между дейности и 
състояния. В този смисъл, качеството на 
живот зависи не от самото 
съществуване на дадени ресурси, а от 
това какви възможности те предоставят 
на хората.

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Благосъстоянието среща две понятия, 
които намират пресечна точка в древните 
гръцки философи и традицията на 
Аристотел със съвременната психология - 
хедония (състояние на удоволствие) и 
евдемония (благополучие, усещане за 
смисъл). То означава да живееем не просто 
щастлив живот и да преживяваме приятни 
неща, а да водим живот със смисъл, свързан 
с лично развитие и връзка със средата и 
общността. 

Благосъстоянието е динамичен процес и е 
резултат от начина, по който хората 
взаимодействат със света около тях. Освен 
традиционните възприятия за по-висок 
стандарт на живот, високото ниво на 
благосъстояние означава, че сме 
по-способни да се справяме с трудни 
обстоятелства, да бъдем иновативни и да 
се ангажираме със средата. Личното и 
общото благосъстояние са взаимозависими - 
един предприемач може да се интересува 
единствено от печалбата на компанията си 
и личното си богатство, но това може да 
доведе до дестабилизиране на икономиката 
и средата, в която компанията действа. 

Благосъстоянието е установено като 
фундаментална цел на политиките на 
Европейския съюз. Член 3 от Договора за 
функциониране на ЕС гласи, че целта на 
съюза е да промотира “благосъстоянието на 
своите граждани”.

По отношение на града, благосъстоянието е 
нещо повече от отсъствието на проблеми. 
То насърчава усещане за смисъл и за 
съвместно създаване на живота в града, а 
не просто за неговата ежедневна употреба.

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Качество на живот е често използван израз 
с широка употреба, но е сравнително нов 
термин в политиката за развитие на 
държавите и градовете. Две от основните 
причини за приемането му като приоритет 
са академичните открития в областта на 
психологията и икономиката, които 
показват разнообразието от фактори, 
които влияят на човешкото щастие и 
новите технологии, които позволяват те да 
бъдат измерени и анализирани. През 
последните 50 години правителствата на 
национално ниво работят върху подобряване 
на живота на своите граждани, като се 
фокусират върху фактора икономически 
растеж. Приоритетите са създаване на 
икономически възможности и 
инфраструктура, достъп до образование и 
здравеопазване, и осигуряване на сигурност. 
Но качеството на живот се оказва 
по-комплексно от сбора на икономически 
измерими фактори и отсъствието на 
социални проблеми. 

Тъй като тази сфера от науката е в процес 
на еволюция и множество дисциплини са 
въвлечени в нейното развитие, понякога е 
трудно да разграничим понятията. 
Качеството на живот често се използва 
както като синоним на благосъстояние, 
така и като напълно отделен феномен. За да 
избегнем допълнителни усложнения, в този 
текст използваме двете понятия като на 
практика взаимозаменяеми с уточнението, 
че качеството на живот (quality of life) е 
това взаимодействие между хората и 
средата, което позволява на хората да 
достигнат високо ниво на благосъстояние 
(wellbeing).
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“
“

Качество на живот е качеството на 
взаимодействие между всеки гражданин и 
средата, в която той живее. То предполага 
наличието на граждани, организации, компании и 
държавни институции, които имат условия и 
желание да се развиват и заедно с това да 
развиват средата за живот и работа в града.

Нашата дефиниция за София

Измерване на 
качеството на 
живот

снимка Graeme Churchard 

     Следващият път, в който 
имаме цялостен преглед на 
разходите, нека не само 
предполагаме какъв ефект ще 
имат различните политики върху 
благосъстоянието на хората. 
Нека всъщност знаем наистина.

- Служител от британската администрация

Това, което правят най-прогресивно мислещите 
обществени лидери в държави и градове, е не 
само да приоритизират качеството на живот и 
благосъстоянието на своите граждани, а да 
полагат целенасочени усилия да измерват 
факторите, които им влияят - както 
рационално, така и емоционално.

Както вече споменахме, основната цел на 
(местното) управление е да прави живота на 
хората по-добър. Измерването на 
благосъстоянието и качеството на живот е 
най-ефективният начин да оценим дали техният 
живот се развива положително или 
отрицателно. Това, от своя страна, ни дава 
възможност да вземем мерки и да изградим 
мост между управлението и гражданите и дава 
обща платформа за справяне със сериозни 
социални предизвикателства, проблеми и 
промени. В контекста, в който живеем, това е 
от ключово значение.

Наличието на собствен индекс за измерване 
представлява споделена между гражданите и 
местното управление програма за промяна и 
развитие на града. Индексът не е технически 
инструмент, който самоцелно генерира 
допълнителна статистика. Той ни дава 
възможност да достигнем до основните 
ценостти на обществото, да преосмислим 
разбирането си за развитие и прогрес и да 
подобрим начина, по който планираме, 
изпълняваме и оценяваме успеваемостта на 
политиките, а не да се задоволяваме със 
сегашните ограничения на процесите, които 
използваме. 

Единствено индикаторите за благосъстояние и 
качество на живот дават достоверна 
информация за това как политиките и 
институциите влияят на качеството на живот. 
Изследване в Нотингам показва показва, че 
годините, прекарани от учениците в 
гимназиите, са съпроводени със значителен 
спад на усещането на учениците за личното им 
благосъстояние. Това води до извода, че 
образованието би могло да се заеме не просто с 
преподаване на предмети, а с това какво е да 
“живееш добър живот“ и да насърчава умения за 
това - позитивно отношение, справяне със 
стреса, увереност и емоционална 
интелигентност. 

През последните години нарастват опитите за 
по-добро измерване на икономическия и социален 
прогрес - комисията “Стиглиц”, свикана през 2009 
от тогавашния френски президент Саркози за 
замяна на брутния вътрешен продукт (БВП) с 
по-адекватни индикатори, комуникацията на 
Европейската комисия “Отвъд БВП”, публикувана 
в същата година, Световният доклад за 
щастието на ООН, Индексът за по-добър живот 
на ОИСР, Европейското социално изследване, 
както и множество градски и национални 
индекси - от Бутан и Канада до Санта Моника, 
Манчестър, Джаксънвил и класацията “Щастливи 
селища” на италианския всекидневник Il Sole 24 
Ore.

Паралелно с тях съществуват множество 
класации за благосъстояние и качество на 
живот, които сравняват държави и градове по 
различни показатели (и в които България или 
който и да е български град най-често е в



дъното на класацията). Въпреки голямата им 
популярност и сензационните заглавия, които 
предизвикват в медиите, тези класации не 
могат да играят ролята на стратегия за 
промяна. Те са медиен продукт, който измерва 
стандарта на живот по опростени 
статистически критерии на национално ниво.

Това, което измерваме влияе на това, което 
правим. Ако имаме непълни или погрешни 
измервания, ще взимаме грешни политически 
решения и няма да изпълним целите, които сме 
поставили. По тази причина градове като Санта 
Моника в Калифорния, САЩ стигат до извода, че 
е необходим собствен индекс, специфичен за 
града, който да задава желание за промяна в 
определена посока.

Ако измерваме услугата "събиране на отпадъци”, 
редовното преминаване на камионите и 
празните кофи за боклук са нашият критерий за 
успеваемост. Ако измерваме влиянието на 
услугата върху качеството на живот и 

благосъстоянието на жителите, ще отидем 
по-нататък. Тогава ще разберем, че шумното 
преминаване на камионите рано сутрин, 
предизвикването на задръствания в кварталите 
в пиковите часове, виковете на работниците и 
стриктното спазване на графика въпреки 
промените в количеството отпадъци (в много 
случаи кофите са почти празни, в други 
преливат от вещи) не водят до голяма 
успеваемост на услугата.

Получаваме това, което измерваме. Ако 
възприемаме по презумпция, че новият парк, 
новата станция на метрото, новите пътища и 
новите детски градини са добри за града, 
нямаме яснота дали те наистина водят до 
реално повишаване на качеството на живот. 
Бихме имали яснота, ако измерваме ефекта на 
тези мерки от гледна точка на хората, които 
ги използват.

Как го разглеждаме?
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Комплексният характер на 
благосъстоянието, погледнато от 
гледна точка на хората

Освен личен елемент, качеството на живот 
има и социален елемент с два основни 
компонента - (1) наличието на силни връзки с 
близките хора, които ни подкрепят и (2) 
наличието на доверие и принадлежност в 
по-широката среда, породени от връзките в 
по-широките ни социални кръгове. 

Любопитен факт в едно от изследванията на 
New Economic Foundation (NEF) е, че в 
България има значителна разлика между 
двата компонента - силните връзки с близки 
хора са налице при голям процент от хората, 
за разлика от връзките в по-широките 
социални кръгове, които са много по-слаби. 

Това показва, че социалните структури, 
които водят до тези силни връзки с близки 
хора не дават никаква сигурност, че 
усещането за свързаност ще се пренесе и в 
общността около тях (обратното също е 
валидно). 

И двата компонента са от жизненоважно 
значение за благосъстоянието, но предвид 
факта, че “живеят собствен живот”, 
политиките и мерките за тяхното развитие 
и подкрепа най-вероятно ще бъдат различни.

снимка George Chelebiev



Местно ниво

http://wellbeing.smgov.net/

Местен индекс за 
благосъстояние, Санта 
Моника

Както личи от примерите по-долу, оценката и 
измерването на качеството на живот и 
благосъстоянието е една от най-новите и 
прогресивни области за градове и държави 
през последните 10-15 години. Много от 
проектите, за които споменаваме, са 
стартирани едва през последните 4-5 години. 
Списъкът не претендира да изчерпва всички 
индекси, доклади и изследвания - примерите в 
него са подбрани според тяхната потенциална 
полза и възможно приложение в София.

Примери, които 
ни правят 
впечатление

снимка Davidag

http://bit.ly/smgov2015

През 2013 г. Санта Моника печели първа награда 
в конкурса “Предизвикателство за кметове” на 
Bloomberg Philanthropies’ (София стигна до финала 
във второто, европейско издание на конкурса 
през 2014 г.) със своя проекет за местен индекс 
на благосъстоянието. Неговата цел е да съчетае 
субективна и обективна информация за 
динамично измерване на качеството на живот в 
града с цел създаване на политики и фокусиране 
на вниманието и енергията на гражданите върху 
важните проблеми. Проектът е осъществен в 
партньорство с американският изследователски 
център RAND Corporation (които имат обширни 
проучвания по много теми, свързани с 

качеството на живот - от лично здраве до 
устойчивост на общности) и британската New 
Economic Foundation (NEF). Екипът на Санта 
Моника и техните партньори, разработващи 
местния индекс за благосъстояние, преминават 
през три основни етапа - (1) дефиниране на 
целите, приоритетите и факторите за 
измерване, (2) провеждане на изследванията и 
измерванията и (3) определяне на предложения за 
мерки и политики на база на резултатите. Като 
начало, Санта Моника стартира задълбочен 
процес на изследване и определяне на основата 
на индекса - от подбор на адекватна за града 
дефиниция на благосъстояние до избор на 
категориите, които ще бъдат измервани 
(перспектива - как хората чувстват живота си в 
града, общност, място, учене, здраве и 
възможности). 

По отношение на етапа на измерване, Санта 
Моника за първи път съчетава три типа 
източници. Първият източник са измеримите 
данни, събирани периодично, като нива на 
престъпност, заболявания, използване на 
транспорта и ниво на образование. Паралелно с 
това, градът страртира онлайн проучване с цел 
да събере субективна информация директно от 
жителите за тяхното поведение (напр. режим на 
сън и физически упражения) и лични преживявания. 
Третият източник са публично достъпните 
коментари в социални мрежи като Twitter и 
Foursquare и блоговете, които демонстрират 
притесненията на хората както по отношение 
на градската среда, така и по общи житейски 
въпроси като финанси, работа и лично 
удовлетворение. 

Въпреки добрата репутация на града като 
прекрасно място за живеене, проучванията 
водят до няколко изненадващи резултати - 
недостатъчно доверие между хората в 
кварталите, липса на влияние върху процесите на 
взимане на решение от местната власт и 
усещането за несигурност на младите хора да 
поддържат необходимия стандарт на живот, 
особено по отношение на жилищата. След 
приключване на първите две фази, предстои да се 
види дали ценните данни ще се превърнат в 
реални действия, които въвличат 
администрацията и общностите.
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Презентация за 
резултатите от проекта 
досега, април 2015
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bit.ly/well-being-indicators

Проучване на 
благосъстоянието на 

младежите, Нотингам

През 2004 г. New Economic Foundation (NEF) и Градския съвет на 
Нотингам правят съвместно проучване на благосъстоянието сред 
повече от 1000 младежи по отношение на два ключови фактора - 
удовлетворение от живота и лично развитие. Изследването е 
уникално за времето си и съчетава възможностите на местната 
власт да влияе върху качеството на живот с по-ясен и адекватен 
поглед върху нуждите на младите хора и факторите, които 
определят развитието им в личен и обществен план. От 
образование до престъпност, изследването показва как самият 
процес на използване на подобни цялостни индикатори променя 
начина, по който градската управа гледа на града - от 
практическата работа до въпросите, които си задава. Местните 
власти често се фокусират върху проблемите - антисоциално 
поведение, употреба на алхохол и наркотици или влошено здраве, 
вместо да изследват какво осмисля живота на младежите.

Проект за местно 
благосъстояние, 
Young Foundation
bit.ly/local-wellbeing

Проектът, стартиран през 2007 г, има за цел да подпомогне 
местните власти във Великобритания да измерват 
благосъстоянието в синхрон с нововъведената рамка за измерване 
на успеваемостта им - Comprehensive Area Assessment (CAA). Той 
предлага три нива на измерване - универсално ниво (цялостното 
изживяване и усещане за живота), тематично ниво (усещания за 
различните аспекти на благосъстоянието - здраве, 
взаимоотношения, сигурност) и таргетирано ниво, което разглежда 
определени групи от населението (напр. уязвими групи като деца, 
възрастни, малцинства и т.н.) или ползватели на конкретни 
политики (напр. социално слаби). Наличието на три нива предполага 
максимална адекватност при формирането на местни политики. 
Проектът е в синхрон и с приетия през 2000 година Закон за местно 
управление, в който изрично е заложено овластяване на местните 
власти да правят всичко, което преценят за необходимо, за 
промотиране и подобряване на икономическото, социално и 
екологично благосъстояние на своята територия.

Проектът за Европейска рамка за измерване на прогреса (E-Frame) 
възниква от необходимостта за преминаване отвъд БВП като 
основна мярка за обществено и лично развитие, вкл. и на 
политическо ниво. Целта е да се допринесе за релевантността на 
измерването на благосъстоянието, да се създаде европейска мрежа 
за обмен на информация и практики и да се подпомогне работата на 
националните статистически институти в областта. Проектът 
включва прилагане на Мерките за благосъстояние и устойчивост 
(Wellbeing and Resilience Measure, WARM), разработени от Young 
Foundation с цел измерване на “температурата” на общностите и 
техните проблеми в два жилищни квартала - Рокетес в Барселона и 
Линденген в Малмьо. Това са две подобни като структура 
общности, развили се в резултат на рязка експанзия на града и 
силен приток на мигранти от близки райони в индустриалния 
период след Втората световна война. Резултатите от 
проучването се използват от Малмьо за разработване на градска 
стратегия за социални иновации.

eframeproject.eu 

Европейска рамка за 
измерване на прогреса 

(Е-Frame)

Класации за условията на 
живот в градовете

bit.ly/monocle-qualityoflife
Monocle "Quality of Life Survey"

bit.ly/economist-liveability

Economist Intelligence Unit "Liveability 
Ranking and Overview"

bit.ly/mercer-qualityoflife
Mercer "Quality of Living Survey"

Съществуват няколко класации за условия на живот (liveability) в 
градовете, които имат за цел да покажат най-добрите градове за 
живот, работа и забавления. Класацията на списание Monocle е 
по-алтернативна и донякъде субективна, като отчита фактори в 
синхрон с цялостното усещане за качество на живот на медията - 
от международните самолетни връзки и цената на къща с три 
спални до наличието на места за сядане на открито и цената на 
чаша кафе, вино и “приличен” обяд. Според класацията на Economist 
Intelligence Unit, най-добрите градове за живеене са “средно големи 
градове в по-богати страни с относително ниска гъстота на 
населението”. Подобни класации привличат голямо медийно 
внимание и популярност и спомагат за добрия бранд на града, но не 
се използват от местните власти при създаването на прогнози и 
политики.



Национално и наднационално ниво

Европейско проучване 
за качество на живот, 

Агенция Eurofound
bit.ly/EU-qualityoflife

Европейската агенция за подобряване на условията на живот и 
работа (Eurofound) досега е публикувала три доклада на 
Европейското проучване за качество на живот - през 2003, 2007 и 
2011 г. Те дават представа за цялостната картина на качеството 
на живот на европейските граждани, както и начина, по който 
гледат на своя личен живот, семейството си и обществото. 
Агенцията е автор на и множество други доклади, изследващи 
качеството на живот от гледна точка на пазара на труда, 
образованието, здравеопазването, успеваемостта на политиките 
на национално и наднационално ниво и др. Докладите показват, че 
цялостното качество на живот в Европа остава сравнително 
стабилно, но несигурността на пазарите на недвижими имоти, 
например, оказва влияние върху усещането за благосъстояние.

Европейско социално 
изследване

esswellbeingmatters.org

Европейското социално изследване (ESS) има за цел да очертае 
тенденците, отношението и поведението на европейци от 30 
страни по отношение на ключови обществени фактори. То се 
провежда на всеки две години от 2001 г. насам и е плод на 
съвместна работа между експерти по социология, политически 
науки, психология, демография и география. Изследването 
позволява да се проучат нагласите и изживяванията на 
определени групи от населението - напр. мигранти от Източна 
към Западна Европа. Сравнението на благосъстоянието на 
родители и двойки без деца показва, че докато бащите са като 
цяло по-щастливи от мъжете без деца независимо къде живеят, 
местоположението е определящо при сравнението между майки и 
жени без деца.
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Национални отчети за 
благосъстояние

nationalaccountsofwellbeing.org 

Националните отчети за благосъстояние са проект на New 
Economics Foundation (NEF), чиято голяма цел е да превърне 
отчетите в държавна политика. Те дават възможност на 
институциите да получат по-ясна картина как политиките 
влияят на живота на хората, като измерват благосъстоянието 
отвъд ограничените икономически индикатори. Отчетите 
отиват отвъд измерване на субективните усещания и 
настроения за щастие, като включват и реализацията на 
личния потенциал и силата на взаимовръзките в обществото. 
Освен наличните национални индикатори, инициативата дава 
възможност на всеки да направи свое собствено проучване и да 
създаде свой профил на благосъстоянието.

Радар за социална 
сплотеност/ кохезия, 

Фондация Бертелсман
gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/en

Социалната сплотеност (или кохезия, от английското social 
cohesion) e термин, който обозначава нивото на 
сътрудничество в едно общество. Сплотеното общество се 
характеризира с три основни елемента - близки социални 
отношения, емоционални връзки и фокус върху общото благо, 
което му позволява да функционира по-добре и да бъде 
устойчиво на промени. Глобалният радар за социална 
сплотеност на фондацията Бертелсман е визуален 
инструмент, който позволява нагледно да бъдат сравнени и 
изведени факторите, които водят до социална 
трансформация и развитие. Показателно е, че България е в 
дъното на класацията по почти всички показатели - сигнал, че 
отделните секторни политки не са способни да адресират 
комплексния и цялостен проблем на разкъсаните общностни 
връзки.



Индекс за по-добър 
живот, ОИСР

oecdbetterlifeindex.org

Индексът за по-добър живот на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) е част от Инициативата за 
по-добър живот, стартирала през 2011 г. по случай 50-годишнината 
на организацията. Индексът е създаден на база на 11 теми, които 
организацията е идентифицирала като ключови за личното 
благосъстояние по отношение на материалните условия (жилище, 
доходи, работа) и качеството на живот (общност, образование, 
околна среда, управление, здраве, удовлетвореност, сигурност и 
баланс между личен живот и работа). Въпреки, че предоставя 
данни за всички свои страни-членки, индексът не дава класация, 
която ги подрежда - вместо това, всеки индивидуално може да 
определи кои от 11-те елемента са водещи, да направи собствен 
индекс и да го сравни с други хора. Ако жилището е по-важно за вас 
от околната среда, това веднага отразява взаимодействието 
между тези два компонента в отделните страни.

Рецепта за по-добър 
живот - опитът на 

Скандинавските страни, 
CMI

bit.ly/recipe-for-a-better-life

Този доклад на Crisis Management Initiative (CMI) показва опита на 
скандинавските страни да развиват и прилагат подходи, основани 
на социалното равенство. Те често водят класациите за качество 
на живот и благосъстояние и са пионери в развитието на т.нар. 
“егалитарна икономика”, в чиято основа е връзката между 
(не)равенството в доходите и възможностите на хората, от една 
страна и качеството на живот на цялото население, от друга. За 
тях, доходите не са само средство за консумиране на блага, но и 
определят общностните връзки и социалния статус. Тъй като 
хората постоянно се сравняват с други хора, една слаба позиция в 
обществото води до чувство за непълноценност, влошено здраве и 
стрес. Затова благосъстоянието на цялото население и 
балансирането на различните нужди са ключови фактори за 
развитието на едно общество.

Проект Well-being 
2030, European Policy 

Centre
bit.ly/well-being-2030

Проектът “Благосъстояние 2030” на European Policy Centre (EPC) 
и Европейската комисия започва през 2009 г. Той има за цел да 
даде визия за дългосрочното развитие на социалната политика в 
Европейския съюз, като изследва кои политически решения е 
най-вероятно да доведат до по-високо ниво на благосъстояние 
на европейските граждани до 2030 г. Проектът взима предвид и 
ресурсите, които са налице за справяне със социалните 
предизвикателства в европейските общества.
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Национално и наднационално ниво



Как 
реализираме 
качеството 
на живот?



Как го реализираме?

За да се подобри качеството 
на живот в едно населено 
място, покриването на 
базовите нужди на 
населението е неизбежен 
водещ приоритет. 

През последните години София 
предлага все повече 
възможности за повишаване на 
благосъстоянието сред големи 
групи от населението - както 
по отношение на щастието 
(възможности за прекарване на 
свободното време и 
забавления), така и по 
отношение на личностно 
развитие (образователни 
курсове, работа в различни 
сектори и т.н.).

Но това не е достатъчно - за 
да може промяната и 
развитието да са устойчиви, 
процесът трябва да премине 
от фокусиране единствено 
върху икономически растеж към 
начини за подобряване на 
качеството на взаимодействие 
между хората и средата. 

Така отделните граждани, 
общностите и местната 
власт имат потенциал 
постоянно да създават 
по-добър град. Нуждите на 
различните групи от 
населението водят до 
оформянето на тематични 
общности, които имат 
изисквания към градската 
среда. Например, 
нарастването на броя на 
хората, които активно 
използват велосипеди, 
сигнализира на местната 
власт за необходимостта от 
нови велоалеи и паркинги за 
велосипеди. Стопаните на 
кучета сигнализират за 
необходимостта от локални 
квартални площи, обособени за 
кучета. Майките с колички 
сигнализират за 
необходимостта от равни, 
свободни от паркирали коли 
тротоари, по които да се 
движат с децата си.

Друг пример за това е 
постоянно нарастващата 
миграция на хора към големите 
градове, в които те намират 
повече възможности за 
работа. Ако приоритетът е 
само икономическо развитие, 
водещият въпрос е ”имат ли 
работа, получават ли доходи и 
връщат ли ги в икономиката 
чрез покупка на материални 
блага и услуги” (например, в 
нарастващия брой търговски 
центрове и молове). Ако 
приоритетът е качество на 
живот, тогава водещият 
въпрос е “тези хора живеят ли 
живот, който им позволява да 
се развиват лично и 
професионално, да 
взаимодействат заедно и да 
помагат за развитието на 
града”? Разликата във 
въпросите води до различни 
отговори, а оттам и до 
различни политики.
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Прекарваме 
повече време, 

мислейки как да 
построим моста, 

но не 
достатъчно 

време, мислейки 
за хората, които 

ще минават по 
него.

“

“

- Прабхот Сингх, Earth 
Institute

Какво място е София в момента и какво място 
искаме да бъде? Измерването на 
благосъстоянието и качеството на живот 
започва от тези въпроси и помага на местната 
власт да получи и анализира информация, за да 
може да им отговори. Нещо повече - когато това 
измерване е базирано на реалните нужди на 
конкретните хора и общности, които живеят в 
София, това дава истинска автентичност. 
Примерът със Санта Моника е показателен - 
градът иска да открие “своето собствено” 
разбиране за качество на живот и третира 
своите граждани като активни участници в 
процеса, а не като публика и ползвател на 
обществени услуги.

Началото



Много често чуваме фразата “това може и да работи там, но в 
София няма да стане“. Най-вероятно това е така - именно по 
тази причина ни е необходим автентичен поглед към града, 
който да покаже какво наистина работи. Целта не е да 
превърнем София в Санта Моника, Копенхаген или Лондон, а да 
използваме начина и методологията, по който да стигнем до 
нашата собствена визия. За да се случи това, трябва да 
изградим лидери, екипи и партньорства, които да водят 
промяната, да възприемем дизайн мисленето като начин на 
работа и да започнем работа по собствен индекс за качество 
на живот и благосъстояние в София, който да даде 
общоприета основа за създаването на политиките, 
програмите и социалните дейности в града.

a. Лидерство, създаване на екип и 
изграждане на партньорства

Много малко градове реализират успешна програма за повишаване 
качеството на живот без вдъхновяващ и харизматичен кмет, който 
има силата и желанието да вземе трудни решения, които надхвърлят 
периода на един или два мандата. Разбира се, един кмет има нужда да 
сформира екип от специалисти, които вярват в нестандартните 
решения и имат увереността, че могат да доведат положителна 
промяна на всяка цена. Затова е важно изграждането на мрежа от 
вътрешно-институционални посланици, партньорски организации и 
привличането на опитни международни агенции, които да подпомогнат 
трансформацията от институционално разработване на политики 
(institution-centred policy development) към процес на разработване на 
политики, които поставят гражданите в центъра (citizen-centred policy 
development). Ключова роля играят международните агенции, като 
IDEO, които работят години наред с правителството на Сингапур, за 
да трансформират услугите предлагани на гражданите, RAND 
Corporation, които работят със Санта Моника, по време на 
разработването на техния индекс за качество на живот или Nesta и 
MindLab, във Великобритания и Дания съответно. Все пак най-важна 
остава ролята на кмета като лидер на промяната, както вътрешно в 
ръководената от него институция, така и външно - по отношение на 
гражданите. 
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Два въпроса

1. Какво е важно за София?

2. Кой решава какво е важно за 
София?

     И до днес не 
мога да мисля за 
себе си като за 
политик. 
Възприемам се 
като  защитник на 
обществото, 
който просто се 
опитва да построи 
по-добър град.

- Нахид Ненши, Кмет на Калгари, 
носител на наградата за 
най-добър кмет 2014

“

“

снимка del mich



Кметът на Богота, Антанас Мокус налага няколко на първо време 
малки промени, които му спечелват уважението и доверието на 
гражданите. Една от тях има за цел да се пребори с 
корумпираните полицаи на пътя, които налагат масови глоби, но 
ги събират за себе си. Той заменя полицаите с мимове, които при 
нарушение от страна на водачите, например неосигурено 
предимство на пешеходец, изразяват тъга и неудовлетворение. 
Само за месеци поведението на водачите на пътя се променя към 
по-добро. Г-н Мокус вярва, че хората могат да бъдат провокирани 
да се замислят над сериозни въпроси и дори да преосмислят 
поведението си, ако се комбинират рационалните статистики с 
малки, но приятни преживявания. Цялата философия на г-н Мокус е, 
че хората трябва да се третират с уважение, а не със законови 
разпоредби. Той прилага тази си философия и когато Богота е 
изправена пред водна криза. Вместо да наложи ограничения за 
използването на водата, той предлага доброволно спестяване в 
рамките на 12 до 20 процента и повдига публичен дебат по 
темата как може това да се постигне, като много домакинства 
сами предлагат иновативни начини за намаляване на консумацията 
на вода. Резултатите са реално намаляване с между 8 и 16 
процента, като тези нива се запазват дори и след кризата 
(дългосрочна промяна на поведението). 

ПРИМЕР

Силата на такива кметове е в това, че те изцяло 
променят културата в управляваните от тях институции 
и на гражданите, и залагат посока за промяна на града, 
която трябва да бъде следвана от новоизбраните кметове 
и общинска администрация. Така, те не просто 
еднократно остават в историята с проектите, които са 
реализирали по време на своя мандат, а негласно водят 
положителната промяна след себе си. 

Затова изграждането на силен бранд на кмета и неговия 
екип е от коренно значение за реализиране на 
стратегията за развитие на града. Изграждането на 
силен бранд се постига чрез прозрачност и 
информираност, сваляне на бариерите и сближаване с 
гражданите. Това може да бъде постигнато чрез 
неформална комуникация по подобие на популярния блог 
Leader’s blog (http://www.manchester.gov.uk/blog/leadersblog) 
или създаване на пространство за неформален диалог и 
разработване на съвместни идеи между община и 
граждани.

     Лидерството не 
е управление. Това, 
което хората 
обичат в лидерите, 
е когато те им 
дават свободата 
сами да довършат 
започнатото 
изречение.
- Антанас Мокус, бивш 
кмет на Богота

- Антанас Мокус, бивш 
кмет на Богота

“

“
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“

“

     Да промениш 
града не е 
най-голямото 
предизивкателство,
да задържиш 
промените е.

снимка Liz CC



Общото между успешните примери на градове, 
приели качеството на живот като водещо в 
стратегията си за градско развитие, е цялостният 
подход, който те прилагат. Подходът е базиран на 
дизайн мисленето - методология за разработване на 
продукти, услуги и политики, фокусрирани върху 
нуждите на хората. Подходът предполага всеки нов 
продукт, услуга или политика да се разглежда като 
обект на дизайн. Крайният дизайн трябва да предлага 
не само функционалност, но и да изгради емоционална 
връзка с хората, които ще го ползват, т.е. да бъде 
приет с желание и използван с удоволствие. 

Използвайки дизайн мисленето като подход се 
започва с антропологично проучване на всички 
заинтересовани страни (чрез разговори, наблюдения 
на място и поставяне в реална ситуация). Такова 
проучване помага да се разберат потребностите и 
дава основа за разработване на по-добри решения. 
Предимството на антропологичните проучвания е в 
това, че те развиват емпатия - те доближават 
работещите в публичните институции до 
гражданите и обратното.

Емпатия означава да си 
отговорим на въпроса “Знаем 
ли действително как се 
чувстват хората?”

Винаги си задавайте въпроса “Как би 
изглеждала тази политика, ако нейна 
основна цел е насърчаването на 
качество на живот?”

Друга специфика на подхода е, че често в процеса на 
креативно търсене на решения се включват ключови 
заинтересовани страни (граждани, НПО, компаниии и 
др.). Това се нарича co-creation и предполага 
съвместно генериране на множество възможни 
решения за проблема (не винаги първата идея, която 
ни хрумне е най-добрата) и тестване на решенията в 
реална среда. 

Всъщност този процес на идея-прототип-тест е 
един от факторите за успех на подхода дизайн 
мислене и е взаимстван от работата на 
продуктовите дизайнери. Той позволява създаването 
на иновативни, в същото време адекватни за 
местната реалност решения, а не просто копиране 
на “работещи решения” от други градове, които може 
и да не са толкова успешни в друга среда.

Когато говорим за иновативни решения, често 
първата ни асоциация са новите технологии. В дизайн 
мисленето технолгиите се използват като средство 
за постигане на целта, като част от дизайна на 
крайното решени, но те не са крайната цел. 
Технологиите трябва да се прилагат, за да подобрят 
качеството на живот на гражданите и да са част от 
по-голяма концепция - например за улесняване на 
достъпа до електронни услуги, за повишаване на 
сигурността в града или дори за споделено събиране 
на данни за въздуха и задръстванията по улиците по 
примера на SmartCitizen.me (bit.ly/smart-citizen-kit).

     Когато кметовете и 
софтуерните инженери се 
фокусират върху технологиите, 
а не върху хората, коцепцията 
за “умен град” бързо може да се 
превърне в глупава - да обостри 
социалните неравенства и да 
подрие стремежа към 
сътрудничество, необходим за 
успеха на един умен град.

“

“

- Доклад на Nesta "Rethinking Smart Cities 
From the Ground Up"
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б. Възприемане на 
дизайн мисленето 
като подход

снимка ViktorDobai CC



За да се възприеме дизайн мисленето като 
подход, е необходимо да се изгради 
разбиране за това какво представлява 
добрият дизайн, основан на нуждите на 
хората и да се обучат специалисти в 
подхода дизайн мислене.

Прилагане на дизайн мислене на 
практика
1. Изгради и обучи екип
2. Разбери и дефинирай проблема
3. Генерирай и тествай идеи

снимка Pedro Javier Jiménez CC
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Училищният инспекторат в Сан Франциско 
изпитва сериозни затруднения с предлаганаето 
на безплатен обяд в училищата в общината. 57% 
от децата, които имат право на безплатен обяд 
не се възползват от него - те или обядват в 
друго заведение с приятели или въобще не се 
хранят на обяд. 13% от тези, които нямат право 
на обяд се възползват от услугата, само 2% от 
учителите обядват в стола на училището, а 
загубите на Инспектората са вече над $ 2 мил. 
Училищният инспекторат работи заедно с IDEO 
- една от най-влиятелните дизайнерски агенци 
на световно ниво. Работата по проекта започва 
с обучение на ключов екип от хора в 
инспектората в методологията дизайн мислене. 

Проектът продължава със съвместно 
антропологично проучване на нуждите на всички 
заинтересовани лица - родители, учители, 
директори, персонал в училищните заведения за 
хранене, фирмите, които приготвят и доставят 
храната до училищата и на първо място самите 
ученици. Провеждат се стотици интервюта, 
срещи и дискусии, които са от изключителна 
важност за адекватността на крайното 
решение. След като се установяват реалните 
проблеми, се генерират и прототипират 
различни идеи съвместно с ученици и учители. В 
следващата стъпка се тестват бизнес 
моделите и логистичното изпълнение и в крайна 
сметка се избират няколко изцяло нови 
концепции, които работят. 

Едно от откритията на антропологичното 
проучване е, че различните възрастови групи 
деца имат различни навици по отношение на 
храненето. 

Например децата в предучилищната и началните 
класове все още обичат да се хранят заедно в 
големи групи. С малко усилия, за тях всеки обяд 
може да се превърне в празненство. При 
по-големите започва да се проявява 
индивидуалността и желанието сам да решаваш 
какво и къде ще обядваш и с кого ще го 
споделиш. За да се отразят тези разлики, 
екипът предлага за най-малките ученици така 
наречения съвместен обяд. Той се сервира в 
големи общи плата и се споделя, точно както на 
детски рожден ден. За по големите се предлага 
“обяд за из път” - пакетирани са няколко 
варианта, от които младежите могат да 
изберат и да хапнат в двора на училището или в 
някой парк. 

Това са на пръв поглед елементарни решения, но 
сравнени с началната ситуация, те са истински 
иновации. До тях не би могло да се стигне, ако 
стартовата точка не беше фокус върху 
нуждите на учениците, ако не бяха включени 
всички заитересовани страни и ако не бяха 
проведени множество тестове на всички 
елементи от решението - от дизайна на 
менюто до бизнес модела и използваните 
технологии. 

ПРИМЕР



в. Създаване на собствен индекс 
за качество на живот и 
благосъстояние

Градските индекси за качество на 
живот са уникални за всеки град и 
отчитат местните условия, 
нагласи и проблеми. Няма 
ограничения по отношение на това 
дали един индикатор е валиден или 
не - важното е да се 
идентифицарат релевантни 
критерии, които измерват 
едновременно реалните условия в 
града и усещането на гражданите 
за живота в него. Индексът 
трябва да включва както 
количествено-измерими 
индикатори, като например  
“километри велоалеи”, “брой 
престъпления”, “брой нови работни 
места”, така и качествено 
измерими “възможности за 
развитие”, “толерантност”, “добри 
съседски взаимоотношения”. 
Комбинирането на количествено и 
качествено измерими индикатори 
дава възможност за обединяване 
на обективни и субективни гледни 
точки и доближава оценката на 
града до реалното усещане на 
хората, живеещи в него.

Втората стъпка е самото 
измерване, което обикновено е 
свързано с консолидиране на 
съществуващи механизми за 
измерване на индикаторите и 
установяване на общ работен 
процес между различните 
партньорски организации. 
Предизвикателствата тук са 
комуникиране на целите до всички 
партньори, изграждане на 
техническа инфраструктура, и 

Измерването на качеството 
живот е от изключителна 
важност за успеха на един индекс 
за градско развитие. Преди обаче 
да се мисли в посока измерване, 
има нужда от цялостна 
стратегия, която започва с 
детайлно проучване на това кои са 
най-важните фактори, които 
влияят върху качеството на 
живот в София. 

координиране на работата. 
Възможностите са за отваряне 
към нови партньори, като 
например граждански организации 
и технологични компании, които 
биха могли да помогнат при 
събирането и анализирането на 
информация. На световно ниво 
едни от най-успешните модели са 
комбинация от централизирано 
събиране и анализиране на 
информация и децентрализирано 
чрез използване на съвместни 
технологии (collaborative 
technologies), отворени данни, 
отворени платформи и 
краудсорсинг (crowdsourcing) от 
самите граждани.

Отворената дискусия и 
проучването, което проведохме по 
време на проекта ни показват, че 
в София няма разбиране за това, 
какво е качество на живот. 
Хората масово не оценяват 
индикатори, по които София има 
добра позиция (напр. достъп до 
жилища, природа, екологично 
чиста храна, културни събития, 
наличие на свободно време, 
близост на приятели и др.). Няма и 
разбиране за това, че личното 
качество на живот е обързано с 
общественото. Има нужда от 
работа в посока изясняване на 
термина “качество на живот”, 
развиване на положително 
мислене, увереност и развитие 
чрез обогатяване на средата. 
След това може да се премине към 
следващата стъпка -  измерване 
на качеството на живот.
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     Само като 
променим баланса 
на това какво 
мерим и отчитаме, 
е вероятно да 
променим и начина, 
по който мислят 
тези, които 
създават политики 
и хората, които 
живеят с 
резултатите от 
тези политики.

- Джон Хелиуел и Кристофър 
Барингтън-Лей

“

“

снимка Събина Панайотова CC



снимка Karol Franks CC

От изключителна важност при създаването на 
собствен индекс е ролята на образованието.То ни 
помага да повишим ефективността и 
анагажираността към обществени проблеми и да 
намалим социалния дисбаланс в обществото. Не 
на последно място, образованието помага на 
хората да правят по-интелигентен избор за това 
какъв живот искат да водят и им дава увереност 
да го постигнат.

    Образованието 
ни помага да 
направим 
интелигентен 
избор за това 
какъв живот да 
живеем.

“ “
Първоначалните измервания и проучвания водят до 
създаването на Карта за младежкото 
благосъстояние (Youth Wellbeing Report Card), която 
се използва за прилагане на конкретни мерки в 
четири основни области - повишаване на 
готовността за прием в детска градина, засилване 
на връзките между младите хора и емоционалното 
здраве, въвличане на уязвими младежи и 
семействата им в подкрепящи дейности и 
подобряване на готовността за прием в колеж или 
старт на кариерата. Много от тези дейности се 
реализират от организации по цял свят - 
забележителното в подхода на инициативата е, че 
тя очертава цялостна карта на пътя на детето 
от раждането до кариерата и набелязва ключови 
моменти, в които е необходима подкрепа за самите 
деца, родителите, общностите, учебните 
заведения и извън-учебните дейности.

Cradle to Career, Санта Моника

Процесът по стартиране и установяване на 
местен индекс на благосъстояние в Санта Моника, 
описан подробно по-горе на стр. 11, може да 
послужи като ключов пример за София - както във 
връзка с процеса и основните етапи, така и по 
отношение на инклузивния и отворен подход към 
граждани и партньори.

Един от примерите за използване на данни, които 
да са определящи за насоките на програми, 
политики и услуги за гражданите, е “От люлка до 
кариера” (Cradle to Career) - публично-частна 
инициатива, която обхваща ключови точки на 
преход в развитието на детето и се базира на два 
основни въпроса: “Как се справят децата в Санта 
Моника?” и “Какво можем да направим, за да им 
помогнем не само да се справят, а да успеят?”.

Конкретните поводи за стартиране на 
инициативата са престрелка между няколко банди 
с фатален край и самоубийство на тийнейджър, 
които предизвикват широк обществен дебат. 
Вместо да адресират единствено конкретния 
проблем, партньорите в инициативата решават да 
обърнат внимание на целия спектър от фактори, 
влияещи върху благосъстоянието на младите хора.

santamonicacradletocareer.org
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снимка Събина Панайотова CC

В каква София искаме да живеем? 
Смятаме, че винаги можем да намерим 
отговор на този въпрос, но поне за 
момента той не е базиран на реалното, 
цялостно усещане и възприятие на 
нейните жители за собствения им 
живот. Един град с високо качество на 
живот не парадира със своите 
небостъргачи, умни транспортни 
системи, зелени площи или молове, а с 
високото качество на взаимодействие 
между своите граждани и средата, 
която обитават. Когато възможно 
най-голям брой от нас създават града, а 
не играят ролята на потребители и 
наблюдатели, тогава можем смело да 
кажем, че вървим в правилната посока.

Георги Камов, Елина Желева, 
Цветелина Камова
Фондация Багра, 2015 г.
www.bagra.bg/well

23

Целта на проекта Wellbeing Sofia е да 
създаде първоначални предпоставки и 
база за приемане на качеството на 
живот и благосъстоянието като 
основни параметри, определящи 
развитието на София. Ако местната 
власт приеме тези два прогресивни и 
ориентирани към бъдещето подхода, в 
конкретен план това би се изразило 
както в изготвянето на критерии, 
индекси и методи, с които да се 
отчитат желанията и 
необходимостите на жителите на 
София при управлението на града, така 
и в създаването и провеждането на 
политики във всички сектори на 
местното управление с активната роля 
на граждани и партньори.

Заключение
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Материали за качество на живот 
и благосъстояние



снимка Ola Christian Gundelsby CC
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