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Предприятия в обществен интерес и отговорно 

гражданство за младежите и жените



Системи и рамки 1:
Социални екологични системи



Рамка на обществените и естествени науки

● За своя анализ Елинор Остром е разработила всеобхватна
“Рамка на социално-екологичните системи (СЕС)".

● Голяма част от все още търпящата развитие Теория за
общия пул от ресурси и колективното самоуправление
се вмества в нея. 



Четири характеристики на СЕС (1–2)
Социално-екологичната система може да се определи като :

1. Кохерентна система от биофизични и социални фактори, които
редовно си взаимодействат по гъвкав и устойчив начин;

2. Система, която е дефинирана в няколко пространствени, времеви
и организационни мащаби, които могат да бъдат йерархично
свързани;



Четири характеристики на СЕС (3–4)
А също и като…

3. Набор от критични ресурси (природни, социално-икономически и
културни), чийто поток и използване се регулират от комбинация
от екологични и социални системи; и

4. Динамична, сложна система, която постоянно е обект на
адаптация.



Хората като част от природата
● Социално-екологичните системи подчертават, че хората са част от

природата,
● Те изтъкват, че разграничението между социалните системи и

екологичните системи е както изкуствено, така и условно.
● Подходът на СЕС счита, че социалните и екологичните системи са

свързани чрез механизми за обратна връзка.
● Всяка от тях показва както устойчивост, така и сложност.



Общата основа
● В края на 20-ти век социалните и естествените науки започнаха да се

разбират чрез допирните им точки.
● Фикрет Беркес идентифицира шест подобласти, които попадат в

рамките на общата допирателна между социалните и естествените
науки, като две от тях в голяма степен засягат самите общи блага:



Общата основа

1. Политическата екология разширява грижите за околната среда в
отговор на включването на културната и политическа дейност в
анализа на екосистемите. 

Макар и не изцяло, тези екосистеми са до голяма степен изградени
от обществото. 



Общата основа

2. Общата собственост се асоциира с връзките между управлението
на ресурсите и социалната организация. Тя показва как
институциите и системите, свързани с правата на собственост, 
третират дилемата за „трагедията на общите блага“. 



Общата основа

С помощта на тези дефиниции направете 10-минутно обсъждане в две
групи на тема: Как уроците от екологията могат да се приложат за
разбиране на:

a.Динамиката на политическата екология в общностите (Група 1)

b.Устойчивото управление на ресурсите в общностите (Група 2)

След дискусията групите се обединяват за представяне на резултатите.



Основни подсистеми от първо ниво на 
Остром

● Примерите за политическата екология и общата собственост могат да
бъдат разгледани от гледна точка на рамката на Остром за анализ на
социално-екологичните системи.

● Тя представя четири най-важни области на взаимодействие:
1. Системи за управление
2. Ресурсни системи
3. Ресурсни единици
4. Ползватели.



Основни подсистеми от първо ниво на 
Остром

1. Системи за управление
Правителството и останалите организации, които управляват парковите
зони, правилата, свързани с използването на парковете, и самото

създаване тези правила.
2. Ресурсни системи

Даден защитен парк, обхващащ определена територия с гористи зони, 

диви животни и водни системи. 



Основни подсистеми от първо ниво на 
Остром

3. Ресурсни единици
Дървета, храсти и растения, обитаващи парка, животински видове, 
количество и поток на водата.

4. Ползватели
Лица, които използват парка по различни начини - за прехрана, отдих
или с търговски цели.





Основни подсистеми от първо ниво на 
Остром

● Фигурата от предишния слайд представя рамката.
● Тя показва връзките между четирите основни подсистеми от първо

ниво на СЕС, които си взаимодействат.
● В допълнение, тя илюстрира свързаните социални, икономически и

политически среди, както и екосистемите, асоциирани с тях.



Основни подсистеми от второ ниво на 
Остром

● Множество променливи, наблюдавани и измерени от полеви
изследователи, оказват влияние върху вероятността ползвателите да
участват в колективни действия за самоорганизация. 

● Оказва се, че десет променливи от второ ниво често повлияват
положително или отрицателно върху вероятността ползвателите да се
самоорганизират за управлението на даден ресурс.



Основни подсистеми от второ ниво на 
Остром

● Размер на ресурсната система
● Производителност на системата
● Мобилност на ресурсните

единици
● Брой ползватели
● Предсказуемост на динамиката

на системата

● Лидерство

● Норми/социален капитал

● Значение на ресурса за
ползвателите

● Правила за колективен избор

● Познания за СЕС



Основни подсистеми от второ ниво на 
Остром

● Идентифицирането на измерители за тези 10 променливи
се счита за първата стъпка в анализа на вероятността
ползвателите на една/повече СЕС да се самоорганизират
успешно.



Основни подсистеми от второ ниво на 
Остром

● Размер на ресурсната система
● Производителност на системата
● Мобилност на ресурсните единици
● Брой ползватели
● Предсказуемост на динамиката на

системата

● Лидерство
● Норми/социален капитал
● Значение на ресурса за ползвателите
● Правила за колективен избор
● Познания за СЕС

Разгледайте десетте променливи от второ ниво, посочени по-долу, и
ги подредете по важност в контекста на Вашето собствено
предложение за предприятие в обществен интерес, след което
представете оценката си на групата.



Системи и рамки 1I:
Рамка за институционален анализ и развитие



Рамка за управление

● Рамката за институционален анализ и развитие (ИАР) е в
основата на работата на Елинор Остром върху управлението на
всякакви общи блага.

● Това видео от Центъра за поведение, институции и околна
среда към Държавния университет в Аризона прави преглед на
стойността и значението на работата.



Рамка за управление
● Видеото прави цялостно въведение в централните теми за 

създаването на рамката за институционален анализ и 
развитие.

● Докато гледате, опитайте се да разберете как тя се вписва 
като теоретична структура, съпътстваща вече описаната 
социално-екологична система.



С помощта на информацията във видеото, познаването на собствената Ви идея и
адаптирането и към тази рамка, можете ли да си представите как, след време, 
бихте могли да сондирате мнения за вече детайлизираното си предложение за
предприятие в обществен интерес?



Благодаря за вниманието!
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