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Фондация Лале благодари за подкрепата и сътрудничеството на: 

И МНОГО ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ.   

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2oCtY5RH-Fka_M&tbnid=TZ1ee0-_Pl9jBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rechtswinkeloss.nl%2F&ei=QcXWUaqIGc3OsgbAzoCgBg&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNEfNRQ0Z-fCv2uZc9kBT4XwA
http://www.oakfnd.org/
http://www.webfactorybulgaria.com/
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Мисия 
Насърчава социалната отговорност в българс-

кото общество. 

 

 

Стратегия 
Стимулира сътрудничеството между гражданс-

кото общество, бизнеса, националните и мест-

ни власти с цел подобряване качеството на 

живот и възможностите за развитие на хората 

в България. 

 

 

Цели 
 Генерира социални инвестиции от частни 

лица, бизнес сектора и различни публични и 
частни източници на финансиране; 

 Предоставя финансова и техническа под-

крепа на граждански организации, които ра-
ботят за удовлетворяване на социални нуж-
ди на обществото на национално ниво; 

 Допринася за ефективността, устойчи-

востта и многообразието на социални прог-
рами в България чрез отпускане на целево 
безвъзмездно финансиране; 

 Посредничи чрез предоставяне на профе-

сионални съвети, консултации, оценка, наб-
людение и проследяване изпълнението на 
проекти и програми; 

 Насърчава прозрачност, отговорност и 

професионализъм чрез придържане към ви-
соки етични стандарти; 

 Работи в сътрудничество с други граж-

дански организации на национално и местно 
ниво за развитие на социалната отговорност 
и устойчивост на гражданския сектор в Бъл-
гария. 

 
 
 

Ценности 
 Диалог 

 Отговорност 

 Зачитане 

 Участие 

 Прозрачност 

 Сътрудничество 
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Управляващ съдружник,                       
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Калина Жулева 

Съдружник  
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Коос Схаутен 

Председател                                         

Българско Холандски Бизнес Клуб 

 

Директор  Мария Петкова  
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Отчетът на Фондация Лале за 2016 година 
включва информация за програмите, инициа-
тивите, кампаниите и наградите, за които ра-
ботихме през годината.  
 
Продължихме основните си програми и кам-
пании, започнахме нови инициативи. Прик-
лючихме програма „Вяра в децата и семейст-
вото“ с реални и много окуражителни резул-
тати и работихме целенасочено за продълже-
нието и надграждането й през следващата 
година с партньори и съмишленици. Започ-
нахме нови проекти с нови партньори от раз-
лични страни в Европа, научехме много от 
тях и споделихме опит и практики с колеги в 
България и международни мрежи.  
 
Представеният доклад е пореден начин да 
разкажем за работата си с партньори, колеги 
и множество други граждански организации и 
наученото в нея.  
 

Мария Петкова 
 
Директор 
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Програми  
 
Програма Вяра в децата и семейството  

Това беше последната година от изпълне-
нието на програмата. И през нея продъл-
жихме с целенасочени дейности за пови-
шаване на капацитета на подкрепените 
организации, оценка на въздействието, 
споделяне на опит. Последната работна 
среща на организациите, финансирани по 
програма Вяра в децата и семейството, се 
проведе в Старозагорски минерални бани 
на 18 и 19 февруари. В началото на сре-
щата колегите от различни градове и об-
щини обмениха свои наблюдения и изво-
ди от работата си, споделиха планове за 
бъдещата си работа. Заедно говорихме за 
предстоящите Ден на розовата фланелка, 
Ден и Седмица на бащата, други идеи и 
възможности за практическото включване 
на бащите в живота на децата. До края на 
деня обсъждахме информация, избрани 
индивидуални интервюта и фокус групи 
като подготовка за оценка на социалното 
въздействие на програмата. Две работни 
сесии отделихме за описание на моделите 
на работа с професионалната подкрепа на 
Георги Генчев от Информационния портал 
на НПО в България. 

Галина Маркова от Ноу Хау Центъра към 
Нов български Университет представи за-
дълбочена оценка на въздействието на 
програмата. Основните изводи са, че в 
рамките на програмата е създадена общ-
ност от хора и организации като тази об-
щност се основава на споделени ценнос-
ти. Впечатляващ е обхватът на програма-
та, в реализация на различни подходи и 
дейности са покрити са всички нива на 
социална работа. Участниците са постиг-

нали огромен напредък в  документиране 
на резултати и промени. Създадени са 
значителен брой партньорства с разнооб-
разни организации – училища, детски 
градини, читалища, църкви, местни орга-
низации, социални институции, болници 
и др. Достигнати са някои от най-
маргинализираните групи и хора. От ра-
ботата по прилагане на фамилни групови 
конференции се вижда отчетливо как хо-
ра и специалисти започват да мислят за 
семейството като за „семейство“.  В отче-
ти, описани случаи, интервюта, модели, 
документи се вижда реално овластяване 
на хора и тенденция към стандартизира-
не на практики. 
 
 Програмата постига превенция на 
изоставянето, нежелана бременност, до-
машното насилие и трафика на хора. 
Променила е нагласи и е създала нов тип 
култура на отношения: преодоляла е наг-
ласи, свързани с изключване на бащите 
от процеса на отглеждане на деца, създа-
ла е култура на споделяне със специа-
листи, създала е култура на споделяне в 
общност и взаимопомощ. Програмата е 
намалила стигмата по отношение на оси-
новяването, децата с увреждане и децата 
от институция. Създала е преживяване на 
човешко достойнство и стойност у потре-
бителите. Достигнала е до отдалечени и 
изолирани райони. И не на последно мяс-
то - създала е връзка на доверие в екипа 
и защитена среда за професионално раз-
витие. 
 
 Галина Маркова 
 Ноу Хау център за алтернативни 
 грижи за деца към НБУ, оценител 
 
Екипи на финансираните организации 
представиха наблюденията и  изводите 
си за факторите, подходите и постигнати-
те промени. Те говориха за предизвика-
телствата и успехите, и за работещите 
практики. Моделите на работа на всички 
организации в програмата бяха предста-
вени на събитието. В панела за включва-
не и участие на семействата участваха 
колегите от Фондация „Карин дом” от 
Варна, Сдружение „Егида“ от Пазарджик,   
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 Искам да благодаря лично за неве-

роятно полезното ни сътрудничество през 

годините! Надявам се, и съм сигурна, че и 

в бъдеще ще имаме още много съвместни 

инициативи, защото не само вървим по 

общ път, но и гледаме в една посока! 

 Невена Маджарова 

 Клуб На Нестопанските Организации 

 Търговище 

 

Сдружение „Бъдеще за децата“ Казанлък, 

Център „Мария“ Горна Оряховица и НАРД 

Пловдив. Седмици преди Деня на Бащата 

в представянето на темата за включване и 

участие на бащите и значимите мъже го-

вориха представители на Фондация „Ръка 

за помощ” Добрич, Сдружение „Самаряни“ 

Стара Загора, Сдружение „Шанс и закри-

ла“ Хасково и Сдружение „Деца и юноши“ 

София. Практическото включване и учас-

тие на общността изисква целенасочени и 

постоянни усилия в продължение на  го-

дини. По тази много важна тема свои наб-

людения и изводи споделиха колеги от 

Клуба на нестопанските организации в 

Търговище, Сдружение „Съучастие” Вар-

на, Сдружение „Първи юни”  Бяла Слати-

на и Българска асоциация на осиновени и 

осиновители.  

 

Вижте какво казват в края на програмата 

майки, бащи, деца, баби и дядовци, хора 

от общността, доброволци, партньори, 

специалисти. 

Като продължение на стила на работа 

през цялата програма на 2 юни се прове-

де работна среща на финансираните орга-

низации, на която те се запознаха с прак-

тики и дейности на други организа-

ции.  Доника Колева, Нина Тодорова и 

Гергана Георгиева от Сдружение SOS Дет-

ски селища България представиха проект 

„Подай ръка – мобилни екипи за подкрепа 

на деца и семейства в общността“ и раз-

работените стандарти за мобилна социал-

на работа. Последва оживена дискусия за 

нуждата, възможностите и съдържанието 

на стандартите в България. Дейността на 

Българската хранителна банка и възмож-

ности за сътрудничество с неправителст-

вени организации бяха представени от 

Ваня Недялкова. Колегите поставиха ре-

дица въпроси за организацията и практи-

ческите аспекти на работа. Програма "Да 

възпитаваме като окриляваме" за пози-

тивни подходи и практики по пътя на доб-

рото родителство и превенция на агресия-

та сред най-малките в детските градини 

на Сдружение "Еквилибриум" беше предс-

тавена от Михаела Бонева, социален ра-

ботник в Центъра за обществена подкрепа 

към комплекса за социални услуги  на 

"Еквилибриум", Русе. Тя предостави зна-

чителен брой книжки на участниците за 

нуждите на пряката им работа с родители 

и семейства.  

  

 

 Браво на колегите, участници в 

програма "Вяра в децата и семейството"! 

Искрени адмирации! 

 Цвете Янева 

 Театър „Цвете“ 

 

 

 Благодарим за добрата съвместна 

работа! За нашия екип беше удоволствие.  

 Малина Славова Председател на УС 

 Сдружение „Шанс и закрила“ 

http://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/OAK2/people.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/OAK2/people.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/OAK2/people.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/OAK2/people.pdf
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Организационни политики за 
закрила на детето  
 

В продължение на целенасочената си ра-

бота по програма „Вяра в децата и се-

мейството“ екипът на фондация Лале за-

почна системна работа по гарантиране 

сигурността на децата. Мирослава Геор-

гиева се включи активно в семинар за 

„Развиване на организационните полити-

ки и процедури за вътрешна закрила на 

детето“ на 25 и 26 април в София. Той 

беше организиран от Фондация Оук и 

проведен от Стефан Йорданов, консул-

тант по детска закрила в Регионалния 

център на Keeping Children Safe за Източ-

на Европа. Целта бе участниците от над 

30 граждански организации  да разрабо-

тят свои вътрешни правила за закрила на 

детето, за да гарантират безопасността 

на децата, с които работят пряко или 

косвено. Екипът на Фондация Лале пре-

работи свои организационни политики и 

процедури за закрила на детето, които 

бяха приети от Управителния съвет на 

фондацията на 1 ноември 2016 г. Нераз-

делна част от политиката на Фондацията 

е да изисква от организациите, които 

подкрепя и с които си партнира да разра-

ботят и приемат своя политика за сигур-

ност на децата.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма за развиване на ор-
ганизационен капацитет 
 
Представители на 23 неправителствени 

организации от България, Латвия, Полша 

и Молдова се събраха между 12 и 14 юли 

в София на работна среща в рамките на 

втората фаза на Програмата за развиване 

на организационен капацитет за прилага-

не на 6-те принципа на Фондация Оук и 

Child to Child UK. 

През следващите три години техните уси-

лия ще бъдат насочени към разработване 

и тестване на конкретни практически ин-

струменти за следене и прилагане на 

шестте принципа - Основан на правата 

на детето, Участие на децата, Недопуска-

не на дискриминация, Висшият интерес 

на детето, Зачитане и надграждане върху 

силните страни и Не вреди!  

 

От Фондация Лале в срещата участва Ми-

рослава Георгиева. През есента на 2016 

година тя се включи в работните групи за 

разработване на онлайн обучителни мо-

дули, свързани с Висшия интерес на де-

тето и Ефектите и разликите от прилага-

нето на подхода, основан на правата на 

детето пред работа, основана на нужди-

те.  
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Социално включване и достоен 
живот в късна възраст 
 
Европейски ден на солидарност меж-

ду поколенията, 29 април  

 

Десетки организации от страната се вклю-

чиха в кампанията за Европейски ден на 

солидарност между поколенията за поред-

на година. В дните преди Великден хора 

от различни възрасти се събраха за раз-

нообразни инициативи - боядисване на 

яйца, срещи, концерти, кулинарни рабо-

тилници, игри, състезания, дискусии, му-

зикални и танцови представления, посе-

щение на възрастни хора и др. Във всички 

събития присъстваха темите за приемстве-

ност, зачитане, свързаност на между хо-

рата в семейството, в професията и об-

ществото. Това бе и целта на кампанията 

- да насърчим разнообразни съвместни 

събития на хора от всички поколения, ос-

новани на разбиране, зачитане и солидар-

ност между хората. Фондация Лале насър-

чи кампанията за осма поредна година с 

медийното партньорство на Информацион-

ния портал на НПО в България. 

Денят 29 април е обявен като Европейски 

ден на солидарност между поколенията 

през 2008 година по предложение на Сло-

венското председателство Европейския 

съвет с идея да насочи общественото вни-

мание към нуждата от промяна в полити-

ките за възрастните хора в Европа. Соли-

дарността между поколенията има ключо-

ва роля за развитието на по-справедливи 

и устойчиви системи в отговор на иконо-

мическите и социални предизвикателства, 

пред които е изправен Европейският съюз 

днес. Осъзната е необходимостта от дейс-

твия за по-справедливо разпределение на 

ресурсите, отговорностите и участието за 

развитие на добро сътрудничество между 

поколенията във всички социални и ико-

номически сфери. 

 

 

„Общество на всички възрасти” - кам-

пания за Международния ден на въз-

растните хора 1 октомври 

 

За девета поредна година Фондация Лале 

организира кампания „Общество на всич-

ки възрасти” по повод на 1 октомври с цел 

да привлече вниманието на обществото 

към възможностите и приноса на възраст-

ните хора, които са особено важни в усло-

вията на демографски промени в Европа и 

света. Благодарим на всички колеги, при-

ятели, съмишленици, които се включиха в 

кампанията и помогнаха заедно да пока-

жем признанието си към нашите майки и 

бащи, баби и дядовци и да чуем какво те 

имат да ни кажат. 

 

С разнообразни събития се включиха Клуб 
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„Сребърна есен“ към Благотворително 

дружество „Донка Паприкова“ в София; 

Българският червен кръст; Клубът на 

пенсионера и Клубът за автентичен фолк-

лор и краезнание към Център за личност-

но развитие и просперитет, Тервел; Ком-

плекс за социални услуги за деца и въз-

растни и Спортен клуб на инвалида 

„Ямбол- 99” заедно с Дневен център за 

деца с увреждания  и много възрастни и 

деца от града; Народно читалище 

„Освобождение – 1884 г.”, с. Шейново и 

Тракийско дружество “Петко Воевода”; 

Народно читалище „Развитие-1926”, с. 

Стража; Народно читалище „Св. Св. Ки-

рил и Методий–1933“, с. Братаница; биб-

лиотеката към Народно читалище 

„Светлина-1929”, с. Труд; Народно чита-

лище „Фар-1930", с. Паволче и младежи-

те от „Резиденция Баба 2016”; Народно 

читалище „Христо Ботев-27”, с. Коилов-

ци; Сдружение за развитие на малки ев-

ропейски селища „Идея”, с. Бъта и Ансам-

бъл „Иглика” към Читалище „Н. Й. Вапца-

ров” в селото; Ученическия съвет и доб-

роволци от БМЧК към СУ „Димитър Та-

лев“, Добрич; СУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, Брегово, вокална група „Веселите 

ноти“ и театрална формация към клуб 

„Млади възрожденци“; Домът за възраст-

ни хора в с. Балей и ученически духов 

оркестър „Иван Бърдаров“.  

 

 

 

 

Годишна среща на Европейска плат-

форма AGE на възрастните хора 

 

Между 16 и 18 ноември членовете на Ев-

ропейска платформа AGE на възрастните 

хора и гости се събраха в Брюксел за го-

дишна среща и конференция.  В рамките 

на събитието имаше  презентации на 

представители на Европейската комисия, 

научни и изследователски екипи и уни-

верситети, граждански организации и 

мрежи. Една от важните обсъждани теми 

беше необходимостта от създаване и при-

емане на конвенция за правата на въз-

растните хора от ООН. В рамките на кон-

ференцията се проведе тематична сесия 

„Защо правата но човека имат значение: 

споделен опит на експертите“ и изграж-

дане капацитета на участващите органи-

зации „Как да използваме правата на чо-

века в работата си?“, която беше модери-

рана от Мария Петкова от Фондация Ла-

ле. 

 

 

 Пожелавам и през следващите годи-

ни да работите все така творчески и все-

отдайно! 

 

 Никола Колев 

 директор на училището в 

 село Паталеница 
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Проект на Годината 2015 

Награди Проект на Годината 2015 бяха 

обявени от членовете на журито в пре-

пълнения Литературен клуб „Перото” на 

29 март. Церемонията беше открита от 

Ирен Леви, която представи конкурса, 

номинираните проекти, журито и крите-

риите. Мария Петкова, директор на Фон-

дация Лале, говори за смисъла на кон-

курса и церемонията, която събира изя-

вени професионалисти в гражданския 

сектор с доказали се професионалисти от 

бизнеса, медиите, културата, изкуството 

и дипломати. 

Специален гост на церемонията беше Ро-

налд ван дер Хисен, директор на фонда-

ция Орание, Нидерландия. Дългогодишно 

партньорство и приятелство свързва две-

те организации. За това и говори ван дер 

Хисен – за принципа, който свързва така 

здраво две организации от две различни 

страни. „Ние вярваме в силата на човеш-

ката инициатива. Дали това е малко насе-

лено място или в голям град – инициати-

вата да е на гражданите, които да се пог-

рижат за съседите си или за цялото село. 

Ние вярваме в силата на доброволците – 

хората, които искат да направят нещо за 

обществото!“ 

 

По традиция членовете на журито обяви-

ха  наградите. Това бяха Севда Шишма-

нова, програмен директор на БНТ; Н. Пр. 

Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство 

Белгия;  Виолина Маринова, Председател 

на УС и главен изпълнителен директор на 

Банка ДСК; Никола Добрев, Председател 

на съвета на директорите на КЦМ 2000 

Груп; Манол Пейков, издател, Издателска 

къща Жанет 45 и Мирослав Боршош, Из-

пълнителен директор на Национален дво-

рец на културата. 

 Всички проекти, които участваха в 

състезанието тази година бяха страхотни. 

Ние не сме ги делили на малки и големи. 

Имаше някои страшно симпатични малки 

проекти, които много влияят и променят 

картината в местните общности. Ние като 

членове на журито се стремихме да оце-

ним две най-важни неща - кои проекти 

допринасят за най-голяма промяна и са 

финансово ефективни. 

 

 Манол Пейков, 

 издател, член на журито  

 

Наградените проекти бяха „Ракът на гър-

дата се лекува!“ на Център за защита на 
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правата в здравеопазването; „Детска къ-

ща” на Фондация „За Нашите Деца” и „Да 

не отхвърлим за втори път едно дете” на 

Българска Асоциация Осиновени и Осино-

вители!“. Те бяха определени по резулта-

тите; устойчивост  на дейностите във вре-

мето; финансова ефективност; участие на 

целевите групи и местната общност; нова-

торство и приложимост на идеята в други 

населени места.  

  

 За мен е истински празник на духа 

това, към което ни правите съпричастни - 

хората и работата им, с която ни срещате. 

Благодаря за чувствителността, към която 

ни връщате всяка година. 

  Севда Шишманова,  

 Програмен директор на БНТ 

 

 Всяка година за мен е радост да чета 

проектите. Винаги завършвам четеното с 

голяма усмивка на лицето. Стоплят ми 

сърцето. Гражданските организации за 

важни за обществото. Те са важни и пора-

ди това, че поставят дневния ред. Ние 

знаем, че не винаги е лесно в живота. И 

тогава е много важно, да не си сам, и че 

има хора, които ще ти помогнат. 

 

 Н. Пр. Аник Ван Калстър,  

 Посланик на Кралство Белгия  

 

Тази година 42 проекта от цялата страна 

бяха отличени с признанието на хората, 

които ги номинираха. Те бяха представе-

ни от граждански организации и партньо-

ри, финансиращи организации, членове 

на екипа, доброволци, училища, детски 

градини и читалища, фирми, компании и 

граждани, участвали в дейностите. 

 

Церемония Проект на Годината 2015 бе 

организирана с медийното партньорство 

на Българска национална телевизия, вест-

ник Капитал, Капитал дейли, Информаци-

онният портал на НПО в България и с под-

крепата на Националния дворец на култу-

рата.  

 

 

     В навечерието 

на окончателното 

ми отпътуване от 

България, искам да 

кажа, че Посолство-

то на Белгия имаше 

много добро сът-

рудничество с фон-

дация Лале. Голямо 

удоволствие беше 

за мен възможност-

та да съм част от журито по връчването на 

годишната награда на вашата организа-

ция. Желая ви бъдещи успехи във вашата 

дейност с полза на децата, които са наше-

то бъдеще. 

 

 Аник Ван Калстър,  

 Посланик на Кралство Белгия 
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Доброволчество 
 

Социално въздействие на добровол-

чеството в България 

 

Гражданските организации работят за 

промяна. Фондация Лале работи с парт-

ньорите си в Европа по темите за нужди, 

практики и стандарти за оценка на соци-

алното въздействие на доброволчеството. 

За да получим по-пълна картина на нагла-

сите и практиките в България, в края на 

януари тази година насърчихме колеги от 

граждански организации да попълнят кра-

тък въпросник. За по-малко от месец поч-

ти 100 организации от страната попълни-

ха анкетата.  

 

Близо 84% от попълнилите редовно рабо-

тят с доброволци. Повечето са местни ор-

ганизации, които работят основно в насе-

леното място и общината. Значим факт е, 

че близо 80% от организациите  подготвят 

доброволците си или разчитат друга орга-

низация да направи това. Практиката на 

оценка на социалното въздействие на 

участието на доброволци е по-

ограничена, но все пак над половината от 

организациите (60%) правят такава. Поч-

ти равен процент оценяват редовно или 

понякога ефекта от доброволчеството. Ос-

новната част са разработили за оценката 

собствени индикатори и под 4% от тях 

ползват конкретен метод. От гледна точка 

значимостта на показателите определено 

най-високо поставени са промяната 

в  доброволците като придобити социални 

умения, самочувствие, опит (80% ) и про-

мяната в живота на хората, на които те 

помагат (65%). Промяната на отношение-

то на хората от общността също е важна 

за 35% от организациите. Най-

категоричен е изводът, че оценката на 

въздействието е важна - 85% споделят, че 

е много важна, а станалите я определят 

като донякъде важна.  Две трети от отго-

ворилите са убедени, че оценката на 

ефекта от работата на доброволците има 

значение за всички. 

 

 

Дни на добри дела 2016 

През месец май проведохме кампания 

„Дни на добри дела 2016“, за да насърчим 

повече и различни хора да се включат ка-

то доброволци в разнообразни инициати-

ви и събития в своя град, село или квар-

тал. Знаем, че има много и интересни на-

чини всеки от нас да помогне, да бъде 

част от живота на хората около себе си, 

да участва заедно с другите в правенето 

на промяната, която иска да види. В пос-

ледната седмица на май бяха организира-

ни десетки инициативи на граждански ор-

ганизации и читалища. Някои от тях по-

търсиха подкрепа от Фондация Лале, дру-

ги реализираха добрите доброволческите 

дела със собствени ресурси. Доброто е 

заразително!  

 

 

 Повече добро, повече подадени ръце, 

много повече българи задно по пътя на 

доброволчеството, това е силата! 

 

 Росен Плевнелиев 

 Президент на Република България 

 



Годишен отчет 2016                                                                       16 

 

Клубът на мотористите от AIG Бълга-

рия и Фондация Лале организираха 

кампания в подкрепа на местни доб-

роволчески инициативи 

 

Клубът на мотористите EngAIGers и Фон-

дация Лале организираха кампания в под-

крепа на местни доброволчески инициати-

ви за насърчаване и въвличане на млади 

хора от малки населени места в отговорно 

шофиране, сигурност на пътя, зачитане и 

грижа към другите хора и реализиране на 

доброволческа инициатива за децата и 

възрастните хора в населеното място. 

Кампанията бе насочена основно към мла-

ди хора, които се вълнуват от мотори, ви-

соки скорости, силни изживявания, но 

още не са развили разбиране за сигур-

ност, отговорност, уважение към другите 

на пътя и в живота. Идеята бе чрез въвли-

чане в инициативи, замислени и реализи-

рани от тях самите, младежите да бъдат 

полезни за другите, като демонстрират 

знания, отношение и възможности. Мото-

ристите от клуба EngAIGers избраха ня-

колко проекта, които бяха финансирани с 

набраните средства.  

През октомври мотористите посетиха два 

от подкрепените проекта. На 9 октомври 

те се срещнаха с деца и младежи в Обра-

зователен център за здраве и социално 

развитие в Кюстендил. Под формата на 

различни игри децата и младежите се за-

познаха с правилата за безопасност на 

пътя и нуждата от разумно и отговорно 

шофиране. На 15 октомври мотористи от 

клуба пътуваха до селата Климент и Вой-

нягово в община Карлово. Там Сдружение 

„Младежки и граждански инициативи в 

Розовата долина“ организира среща-

беседа за пътната безопасност с местни 

младежи-мотористи, велосипедисти и де-

ца. Последва състезание и игри за всички.  

 

Настоятелството на Читалище 

„Освобождение – 1884“ и доброволците в 

с. Шейново, община Казанлък, взеха ре-

шение да съчетаят Коледното тържество 

на читалището и благотворителната ини-

циатива под мотото "На Коледа стават чу-

деса". Младите любители на високи ско-

рости и екипа на читалището приготвиха 

и раздадоха топъл обяд за 100 социално 

слаби човека в селото.  

 

 

“Апатия или действие: Младите евро-

пейци заемат позиция” - Годишна 

Конференция на Volonteurope, Нант, 

26 - 28 октомври 

 

Ежегодната 25-та годишна конференция 

“Апатия или действие: Младите европейци 

заемат позиция” на Volonteurope се прове-

де в Нант от 26 до 28 октомври 2016. Съ-

организатор на срещата тази година беше 

френският член на мрежата La Ligue de 

l’enseignement. Членовете на Volonteurope 

обсъдиха текущи въпроси и актуални теми 

на доброволчеството в Европа. Мария 

Петкова от Фондация Лале бе избрана за 

член на УС на европейската мрежа Vo-

lonteurope на годишната среща. Конфе-

ренцията събра над 150 млади активисти 

и представители на граждански организа-

ции от 39 страни. В продължение на три 

дни те бяха ангажирани с поредица пред-

ставяния, дебати, изложба, посещение на 

местни организации.  
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Награди Доброволческа инициатива 

2016 
 

Наградите Доброволческа инициатива 

2016 бяха обявени на публичната церемо-

ния в присъствието на десетки добровол-

ци и гости в зала Тържествена на Цент-

ралния военен клуб на 1 декември. Мария 

Петкова от Фондация Лале откри церемо-

нията и говори за значението на добро-

волците и техните усилия, за добровол-

чеството като висша форма на демокра-

ции в която „всеки ден, всяка седмица хи-

ляди доброволци в България с усилията, 

времето, волята и уменията си показват 

на практика какво и как трябва и може да 

се направи, за да живеем по-добре. Това 

са хората, които не чакат, а търсят, които 

не критикуват, а правят нещата, които не 

се чувстват сами и безпомощни, а които 

споделят възможности и помагат в иници-

атива за децата и младите хора, възраст-

ните, животните, дърветата, птиците.“ 

Президентът Росен Плевнелиев поздрави 

доброволците в България с думите „Аз съм 

един от вас, с вас съм със сърцето си, с 

мисълта си с действията си. Кое друго, 

ако не доброто има смисъл. Още повече, 

когато е трудно и тежко. Когато хората са 

притеснени, тогава идва времето на сме-

лите, времето на доброволците, на тези, 

които знаят, че зависи от тях, които вяр-

ват, че зависи от тях, идва времето на те-

зи, които са убедени, че България я чака 

светло бъдеще, че българският народ мо-

же сам да изкове тези светли бъднини и, 

че народът това сме ние. Вие сте за при-

мер, идвате от цялата България, но всеки 

един от вас е пример - с добрината, която 

излъчва, с ръката която подава, със сми-

съла, който търси и с активната позиция, 

която има. Благодаря ви от все сърце, ос-

тавам с вас!“. 

 

Председателят на УС на НАРД Ренета Ве-

нева разказа за инициативите, номинира-

ни в конкурса Доброволческа инициатива 

тази година. „Много ценно е, че всяка 

четвърта номинация идва от много малко 

населено място, от различни села в Бъл-

гария, повечето номинирани дейности са 

на нови организации и доброволчески 

групи, които сега се осмеляват да се зая-

вят.“  

 

В най-вълнуващата част от церемонията 

членовете на журито обявиха наградите. 

Анета Милкова, член на Управителния съ-

вет на Българска национална телевизия, 

Алексей Лазаров, главен редактор на вес-

тник Капитал и Огнян Златев, ръководи-

тел на Представителство на Европейската 

комисия в България избраха най-добрите 

инициативи по резултати, значение за хо-

рата в общността; брой и характеристики 

на участниците; значение на инициатива-

та за развитието на екипа на организаци-

ята и доброволците; финансова ефектив-

ност. 
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 Много е важно в такива дни на гло-

бални турболенции да не забравяме най-

човешкото в себе си. Именно това е нещо-

то, което кара доброволците да правят 

това, което правят. 

 

 Огнян Златев,  

 ръководител на Представителство на 

 Европейската комисия в България 

 

Награди получиха доброволците в иници-

атива „Гласът на децата“ на Сдружение 

„Бъдеще за децата” Казанлък; „Ментори–

приятели“ на Каритас София и „Когато 

станем 100 000 ще посадим гора“ на Фон-

дация „77“. 

 

 Заслужавате нашето възхищение, по-

ради простата причина, че вие посвеща-

вате времето си в името на някой друг.  

 

 Анета Милкова 

 Член на УС на БНТ 

Екипите и доброволците от отличените 

инициативи се снимаха с  Президента на 

Република България Росен Плевнелиев, 

членовете на журито и организаторите на 

конкурса. В края на церемонията присъст-

ващите отдадоха признание на всички 

доброволци в България с продължително 

ръкопляскане. 

 

Тази година 51 инициативи на добровол-

ци, реализирани в градове и села се със-

тезават за наградите Доброволческа ини-

циатива 2016. Конкурсът беше обявен 

Фондация Лале и Националния алианс за 

работа с доброволци за шеста поредна 

година и беше отворен за организации и 

групи, които през настоящата година са 

организирали доброволческа инициатива, 

без значение на място и време на реали-

зация, цел и начин на организация, източ-

ници на финансиране, брой и възраст на 

доброволците. 

 

 „Дългогодишно партньорство и прия-

телство свързва двете организации. Ние 

вярваме в силата на човешката инициати-

ва.  Дали това е малко населено място или 

в голям град – инициативата да е на граж-

даните, които да се погрижат за съседите 

си или за цялото село. Ние вярваме в си-

лата на доброволците – хората, които ис-

кат да направят нещо за обществото!“ 

 

 Роналд ван дер Хисен, директор на 

 фондация Орание, Нидерландия 
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Проект „Говори с мен“ 
 

„Говори с мен“ е международен партньор-

ски проект, финансиран по европейската 

програма „Еразъм+“. Наши партньори са 

Gemeinsam leben & lernen in Europa от Па-

сау, Германия /организация с огромен 

опит в работа с доброволци и бежанци, 

носител на няколко Европейски награди 

като Active Citizens Europe Award и др./ 

и  Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Румъ-

ния. Проектът е насочен към разработване 

и адаптиране на иновативна програма за 

млади доброволци в подкрепа на млади 

бежанци и деца бежанци за да усвоят лес-

но езика на страната, в която решат да 

останат в техните страни. Програмата 

включва обучителни и учебни материали, 

адаптирани за нуждите и интересите на 

млади хора. Моделът на работа се прилага 

с успех в Германия и предполага не ака-

демично усвояване на езика, а възмож-

ности за общуване на общи теми и полз-

ване на информация в ежедневието. 

Целта на проекта е да създаде възможнос-

ти за говорене и споделяне защото езикът 

служи като основа за комуникация, раз-

мисъл, научаване и предаване на знания 

и информация. Бежанците много често ня-

мат възможност да практикуват езика на 

страна, в която се намират. 

 

Първата международна работна среща по 

проекта се проведе в Пасау от 14 до 16 

април. За да разработят интересна прог-

рама за млади доброволци и подкрепа на 

млади бежанци, екипите на трите органи-

зации се събраха и германските партньо-

ри представиха в детайли програмата и 

подхода си. Те споделиха материалите за 

подбор и обучение на доброволци, въвеж-

дащите информационни матирали за бе-

жанци, програма и възможности за работа 

с училища и други организации. Всички 

участници заедно посетиха център за нас-

таняване на непридружени бежански де-

ца. 

 

Второто работно посещение по проекта 

беше в Клуж от 27 до 29 юли 2016. В про-

дължение на три дни заедно с колегите от 

местната организация Centrul de Voluntari-

at Cluj-Napoca и партньорите от Ge-

meinsam leben & lernen in Europa e.V от 

Пасау, Германия, работихме по адаптира-

не на обучителни материали и разработ-

ване на наръчник за млади доброволци за 

работа с деца и младежи бежанци и емиг-

ранти. Целта е този наръчник да даде на 

младите хора инструмент за лесно и бързо 

усвояване на местния език - български, 

румънски или немски. В края на проекта 

Европейски наръчник, създаден на основа 

на опита от различните страни ще предос-

тави възможност на организации, които 

работят с доброволци, да използват и 

прилагат модела в Европа. 
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Проект “EU AID Volunteers” 
 

Фондация Лале се включи в проект за 

техническа помощ с цел да развие капа-

цитета на участващите организации и 

приведе тяхната работа с доброволци в 

съответствие със стандартите за качест-

во, изисквани от инициативата на Евро-

пейската комисия "Доброволци на ЕС за 

хуманитарна помощ“, като по този начин 

удвои броя на акредитираните изпраща-

щи организации. Идеята на създадената 

платформа е да стане място за обмен на 

опит и практики, взаимно обучение и съз-

даване на партньорства. 

 

Проектът е иницииран от четири органи-

зации - Alianza por la solidaridad, Vo-

lonteurope, HBAid и GVC, които ще обме-

нят и споделят своя опит в хуманитарната 

помощ и управлението на доброволци с 

други организации от цяла Европа -

 Chance for Life, Imago Mundi и Asociatia 

Act Integration (Румъния), Croatian Baptist 

Aid, Foundation for Africa и Területfejleszt-

ők a Vidékért Egyesület (Унгария), Solidar-

ite Laique, La Ligue de l'enseignement и 

Fédération des Vosges (Франция), SOS 

Malta, ARCI Catania, CESVOT, ARCS Culture 

Solidali и Gondwana (Италия), Volunteering 

Matters (Великобритания), ASUR я MPDL 

(Испания) и Фондация Лале (България). 

 

През 2016 годишна организациите преми-

наха през поредица от уеб-семинари и 

консултации за да се подготвят да станат 

сертифицирани организации за изпраща-

не на доброволци в рамките на инициати-

вата на Европейската комисия 

"Доброволци на ЕС за хуманитарна по-

мощ“. 

 

 

 

 

 

 

Национална кампания „Да бъ-
деш баща” 
 

Ден на розовата фланелка 

В Деня на розовата фланелка – 24 февру-

ари казахме „НЕ“ на насилието в училище 

и детската градина. И тъй като послания-

та са по-силни, когато са подкрепени от 

важните за децата хора, призоваваме мъ-

жете – бащи, батковци, дядовци да се 

включат. Този ден, който по традиция е в 

последната сряда на февруари, беше от-

белязан в България за пета поредна годи-

на. Фондация Лале и нашите партньори 

от Българска асоциация осиновени и оси-

новители, Национален алианс за работа с 

доброволци, Сдружение „Бъдеще за деца-

та“ Казанлък, Сдружение „Егида“ Пазар-

джик, Сдружение „Първи юни“ Бяла Сла-

тина, Сдружение „Самаряни“ Стара Заго-

ра, Сдружение "Съучастие" Варна, Сдру-

жение „Шанс и закрила“ Хасково органи-

зирахме събития за да отбележим Деня на 

розовата фланелка.  

 

 

Ден на Бащата - 19 юни 

 

За поредна година Фондация Лале се 

включи активно в отбелязване на Деня на 

Бащата в третата неделя на месец юни. 

Добре е бащите да знаят, че когато по-

раснат децата им ще следват техния при-
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мер, а не съветите им. Затова Фондация 

Лале и партньори организираха различ-

ни интересни събития с възможности за 

бащи и деца. Посланията на деня достиг-

наха до повече бащи, дядовци, батковци 

и деца, защото много хора и организации 

се ангажираха със своя идея или събитие 

в местната общност. 

 

От 13 юни до 19 юни в клуб „Перото” 

имаше тематична изложба „Да бъдеш ба-

ща“, организирана в партньорство с На-

ционалния дворец на културата. По ек-

раните на двореца през цялата седмица 

беше прожектиран специален видеоклип 

за националната кампания „Да бъдеш 

баща“. В детския кът на „Перото” на 18 

юни бе организирано атрактивно рисува-

не на тема „Нарисувай баща си”, с подк-

репата на  Имахинариум и Фондация Ла-

ле. Под мотото „Ела с баща си на кино!” 

НДК се включи в кампанията с прожек-

ция на късометражните продукции 

„Колко си хубав ” и „Батмобил” на 19 

юни в кино „Люмиер”. 

Със свои инициативи се включиха също 

Сдружение 365, Детският отдел на Сто-

лична библиотека, ИК "Ентусиаст", Imag-

inarium България в София и  партньори в 

страната - Сдружение „Първи юни“ в Бя-

ла Слатина, Комплекс за социални услу-

ги за деца и семейства Пазарджик, Сдру-

жение Самаряни в Стара Загора, Клуб на 

НСО в Търговище. 

 

 

„Баща на място“ в Седмица на Баща-

та, 7 – 13 ноември 

Благодарение на партньори, колеги и съ-

мишленици, които се включиха в Седми-

цата на бащата с разнообразни събития в 

София и страната, много бащи бяха на 

точното място – там, където децата им 

искаха да бъдат заедно с тях. Заедно с 

нас събития организираха Столична биб-

лиотека, Институт „Сервантес“, магазини 

Imaginarium, 1BIKE България,  Orange 

център, сдружение „Деца и юноши", 

сдружение "Самаряни" в Стара Загора, 

сдружение „Бъдеще за децата“ в Казан-

лък, сдружение „Шанс и закрила“ в Хас-

ково, сдружение „Център Мария" в Горна 

Оряховица, сдружение „Егида“ и КСУДС в 

Пазарджик, сдружение „Първи юни“ в 

Бяла Слатина, Клуб на нестопанските ор-

ганизации в Търговище, сдружение 

„Съучастие“ в Варна, Социален център 

"По-добре заедно" към Община Карло-

во и сдружение "Младежки и граждански 

инициативи в Розовата долина".  



Годишен отчет 2016                                                                       22 

 

Анализ на социалното  
Въздействие в България 
 

Кодекс на добрите практики за въз-

действие 

 

През февруари Фондация Лале публикува 

на български език нов документ от поре-

дицата материали за социално въздейст-

вие. Кодексът на добрите практики за въз-

действие е разработен в рамките на прог-

рама Вдъхновяващо въздействие с участи-

ето и обратна връзка от десетки организа-

ции във Великобритания.  Смисълът на 

съществуването на гражданските органи-

зации е в промяната, за която те работят. 

Сдружения, фондации, клубове, благотво-

рителни организации, социални предприя-

тия са създадени с предварително опреде-

лена цел – да предизвикат промяна. Соци-

алното въздействие включва ефектите 

за  директни и индиректни ползватели на 

проект или дейност на една организация, 

екипа на организацията, други организа-

ции, политики, практики и закони. 

 

Кодексът очертава цикъла на практиките 

за въздействие и осем основни принципа, 

които са описани с кратко обяснение защо 

всеки един е важен и идеи за прилагането 

му на практика. Цикълът и принципите са 

валидни за всички организации с идеална 

цел. 

 

Практика за въздействие са дейностите, 

които една организация реализира за да 

се фокусира върху въздействието от рабо-

тата си - формулиране на желаното въз-

действие, планиране как то ще бъде изме-

рено, събиране на съответна информация, 

осмисляне на информацията, оповестява-

нето й и изводи от нея. 

 

 

 

 

 

"За Енджиотата и хората" 

Наградите „За енджиотата и хората" за 

есе на тема „Защо моята организация е 

важна за хората?“ бяха обявени на 22 но-

ември във Vivacom ArtHall. Конкурсът бе 

организиран от фондация Лале и Инфор-

мационния портал за неправителствените 

организации в България с цел да насър-

чим колегите от граждански организации 

да ползват човешки език в общуването с 

хората с и за които работят, дарителите, 

доброволците, другите организации, ме-

диите, обществото… 

 

 С моите колеги и приятели от журито 

търсихме текстове, на които да се дове-

рим. Те може да са простичко написани, 

но да те карат да вярваш, че тези хора, 

които са ги написали, си знаят работата и 

са стигнали до сърцевината на нещата.  

  

 Марин Бодаков, 

 преподавател СУ „Климент Охридски“ 

 

Тази година в конкурса се състезаваха 46 

есета. Жури с членове Люба Йорданова, 

журналист от вестник Капитал, Марин 

Бодаков, писател и преподавател, и Геор-

ги Ангелов, журналист и водещ в Българс-

ка национална телевизия, определи  най-

добрите текстове по предварително 

обявените критерии - човешки език на 

писане, ясно и разбираемо представяне  

http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf


Годишен отчет 2016                                                                       23 

 

на организацията и значението й за хора-

та, интересен и вълнуващ разказ. 

 

 Аз всекидневно срещам граждански 

организации, които правят много хубави 

неща. За съжаление те не винаги успяват 

да представят истинските си постижения. 

Затова инициативи като тази, които обръ-

щат внимание на това как говорим, са изк-

лючително важни. 

 

 Люба Йорданова,  

 журналист 

 

 

Награди получиха текстовете „Защо Карин 

дом?“ на Цветалина Йосифова от Фонда-

ция „Карин дом" във Варна и „Главочите, 

главочите – те да са живи!“ на Иван Радев 

от WWF България. Награди „За енджиотата 

и хората" включват грамота и грант от 500 

лв. 

 

 

 Крайната цел на вашите текстове е 

да заинтересовате максимално много хора, 

които да ви съдействат. Не подценявайте 

това, ако искате вашите послания да въз-

действат и да заинтригуват повече хора. 

Винаги, когато пишете реч,  прочитайте си 

предварително текста на глас и ще видите 

колко неща ще съкратите, а други ще до-

бавите. 

 

 Георги Ангелов, 

 водещ и журналист в БНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма Сигурен старт в Цент-
рална и Източна Европа 
 

През май екипът на Фондация Лале започ-

на работа по нов проект за запознаване на 

граждански организации от Централна и 

Източна Европа, които работят с деца и 

семейства, с програма Сигурен старт и въ-

веждането и приложението й в Унгария 

през последните 10 години. Целта е да се 

идентифицират възможности за въвеждане 

на програмата и в други страни в региона. 

Програма Сигурен старт е създадена в 

Обединеното Кралство в края на 90-те го-

дини с цел преодоляване на детската бед-

ност и социално изключване на деца в не-

равностойно положение,  с ограничен дос-

тъп до услуги. Реализира се на етапи от 

1999 година. Създадени са 500 местни 

групи, които достигат до 4 милиона деца. 

Тя има две основни области - насърчаване 

социалното и емоционално развитие, опаз-

ване здравето на децата и подобряване на 

умения и способности и подкрепа на се-

мейството като общност. 

 

Програмата разчита на между-секторно 

сътрудничество и граждански организа-

ции. Осъществява се чрез местни инициа-

тиви насочени към равни възможности за 

децата от раждане до 6-годишна възраст и 

предотвратяване на неблагоприятни ефек-

ти от детска бедност за здравето, социал-
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ното благополучие и когнитивното разви-

тие и осигуряване на справедлива грижа 

съответна на нуждите на децата на раз-

лична възраст. Тя осигурява подкрепа на 

много нива за семейства с малки деца, 

живеещи в необлагодетелствани райони, 

села, урбанизирани квартали или жилищ-

ни комплекси. 

 

Адаптирането и въвеждането на програ-

мата в Унгария започва през 2003-2004 

на основа на британския опит в 5 пилот-

ни места с различни характеристики—

голям град, изолирани места с висока 

безработица, малък град, малко село. 

Програмата е адаптирана и въведена в 

Унгария с подкрепата на ЕС между 2006 и 

2014. Към 2016 година 114 детски къщи с 

различна форма на управление  – общин-

ско, през църква или НПО или коалиция 

от НПО и община работят с около 12 000 

деца. Програмата е част от законодателс-

тво за закрила на детето, което гарантира 

устойчивост и държавно финансиране. 

Целта на проекта е в сътрудничество с 

партньори да се идентифицират възмож-

ности за въвеждането на програмата и в 

други страни в региона. Още в първите 

дни Фондация Лале организира работно 

посещение за запознаване с въвеждането 

на програмата в Унгария за колеги от 

Молдова, Румъния, Сърбия и Босна. От 16 

до 19 май колеги от HHC Румъния, CCF 

Молдова, ННС Босна и Pomoc deci Сърбия 

и представители на министерства, прави-

телствени агенции, общини и различни 

институции от 5 страни посетиха заедно с 

нашия екип Унгария. Партньорите ни от 

Family, Child, Youth Association организи-

раха представянията и срещите. 

 

Наред с презентации на Мария Херцог; 

Дейвид Кисс, програмен директор на Ун-

гарския Малтийски Орден; Магдорна 

Дроздмерне, заместник директор на От-

дел „Възможности за децата“ в Министер-

ство на човешките Ресурси и Ерика Ко-

вач, координатор на Програма сигурен 

старт в Унгария, се срещнахме и говорих-

ме с представители на Агенция за закри-

ла на децата Будапеща, кметове, дирек-

тори на училища и детски градини, екипи 

на центрове Сигурен старт в област Ног-

род. Участниците в групата поставиха 

разнообразни въпроси, получихме много 

отговори. 

 

Партньорите организираха представяне 

на програмата в своите страни. В Сърбия 

това стана в рамките на международна 

конференция на тема „Какво ни казват 

малките деца?“ в Белград на 20-21 сеп-

тември с участието на колеги от Сърбия, 

Албания, Хърватска, Косово, Македония, 

Черна гора. Мария Херцог, председател 

на Family, Child, Youth Association, предс-

тави развитието на програма Сигурен 

старт в САЩ и Европа през последните 25 



Годишен отчет 2016                                                                       25 

 

години и възможностите за адаптиране на 
програмата в други страни в Централна и 
Източна Европа. Участниците повдигнаха 
много въпроси и споделиха свои комента-
ри. 

 
Колегите от CCF Молдова бяха домакини 
на работна среща в Кишинев за предста-
вяне на програма Сигурен старт на 15 но-
ември. Участваха и представиха своята 
позиция над 30 колеги от граждански ор-
ганизации, местни власти, детски градини, 
училища, университети и министерствата 
на образованието, социалната политика, 
здравеопазването и финансите. Срещата 
започна с представяне на политиките и 
практиките в образование и закрила на 
детето в Молдова. Мария Херцог от Сдру-
жение „Семейство, дете, младеж“ предста-
ви концепцията на програма Сигурен старт 
и практиката на прилагането й в Унгария в 
последните 12 години. Презентацията про-
вокира множество въпроси и коментари, 
които прераснаха в дискусия за възмож-
ностите за интегриране на програмата в 
съществуващата рамка от политики в Мол-
дова. Участниците посочиха много положи-
телни характеристики на програмата и 
различни форми за въвеждането й.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма EФЕКТИ - експерти 
намират ефективни концепции 
за обучение и подкрепа за се-
мейства 
 
Фондация Лале се включи в  програма за 
обмяна на опит и практики за подкрепа и 
включване на родители  и семейства с цел 
най-добра грижа за децата с партньорски 
организации в Европа. Нарекохме тази 
програма ЕФЕКТИ и с реализирането й це-
лим намиране на ефективни концепции за 
обучение и подкрепа с участието на се-
мейства и експерти. Водещата тема на 
програмата е свързана с въпроса “Какво е 
добра образователна подкрепа и как нуж-
дите на семействата могат да бъдат пос-
рещнати по най-подходящия и ефективен 
начин в общността?”. Програмата включва 
запознаване и обмяна на концепции и 
практики в работата с деца и семействата 
им на различни организации и страни в 
Европа. 
 
Наши партньори в програмата са Diakonie 
Baden, Evangelische Hochschule Freiburg и 
BAG Familienbildung und Beratung e.V. от 
Германия, Udruga za rad s mladima Breza 
от Хърватска, Everton Nursery School and 
Family Centre от Обединеното Кралство и 
Haro, riksorganisationen för valfrihet jäm-
ställdhet, föräldraskap от Швеция.  Дейнос-
тите са съфинансирани  по програма Ера-
зъм+ на Европейската комисия. 
 
С реализиране на програмата целим да 
изградим мрежа от мотивирани специалис-
ти, които  обсъждат идеи и обучителни ме-
тоди, участват в обмяна на знания и опит в 
релевантни мулти професионални компе-
тенции. Участващите професионалисти 
представляват различни организации, ак-
тивни в неформално обучение, ранно детс-
ко образование, младежки дейности, вис-
ше образование, професионални тренинги, 
и обучение за възрастни.  
 
Темата на първото работно посещение бе-
ше „Съвместяване на семеен и професио-
нален живот и участие на семействата в 
планиране на мерки“. Срещата на парт-
ньорите се проведе във Фрайбург, Герма-
ния от 28 до 30 ноември. По покана на  
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Фондация Лале в срещата се включи и 

Радостина Антонова от Ноу Хау центъра 

за алтернативни грижи за деца към НБУ. 

Яна Херцберг от BAG Familienbildung und 

Beratung, Берлин, представи проект 

"Шансовете за родители", чиято цел е да 

подобри благосъстоянието на семействата 

и да намали неравенството, риска от бед-

ност и социално изключване чрез преван-

тивните ефекти на семейното възпитание. 

Проф. д-р Дьорте Велтциен, зам. декан 

по научната дейност към Протестантския 

Университет за приложни науки във 

Фрайбург, представи работата си на тема 

резилиънс; Ута Ройтер от Отдел "Дневни 

центрове стават Семейни центрове" и 

обучител в Das Diakonische Werk der 

Evang Landeskirche in Baden, Карлсруе, 

сподели, че създаването на контакти е 

най-важната част от работата на Семей-

ния център защото институциите никога 

няма да могат да поемат грижата и отго-

ворността за децата. Уте Фабахер, ръко-

водител на Семеен център в Карлсруе 

разказа за центъра, в който детската гра-

дина е заедно с дом за възрастни хора. 

Участниците посетиха Семейния център в 

Лаухринген. Колегите от Германия предс-

тавиха в детайли концепцията и работата 

на Семейните центрове.  

 

 

 

 

 

Вярата в семейството променя 
живота на хората 
 

Фамилната Групова конференция е начин 

за намиране на решение на различни 

проблеми, при който деца, родители, чле-

нове на разширеното семейство, прияте-

ли се събират, за да направят план. Тя 

основава се на стара, традиционна и лес-

на за разбиране концепция – силата на 

семейния кръг. Фамилната конференция 

дава възможност на семейството да се 

събере, мобилизира собствените си сили 

и ресурси и изработи възможно най-

добрия план за преодоляване на пробле-

ма на дете или друг човек от семейството. 

Членовете на семейството вземат реше-

нията и поемат отговорността. Професио-

налистите не решават – те предлагат не-

обходимата информация, подкрепа и ус-

луги. Моделът се основава на Конвенция-

та на ООН за правата на детето, Конвен-

цията за правата на човека и Конвенция-

та за правата на хората с увреждания. 

 

Фондация Лале постави началото на при-

лагането на метода Фамилни групови кон-

ференции в България през 2011 година с 

програма "Вяра в семейството" с изклю-

чителното партньорство на холандската 

организация Eigen Kracht Centrale. От съ-

щата година Фондация Лале е активен 

член на Европейската мрежа за Фамилни 

групови конференции. 
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Увеличава се броят на организациите, ко-

ито прилагат метода в България. В края 

на август проведохме в Търговище обуче-

ние за организиране на фамилни групови 

конференции за екипа на Асоциация Ная 

и независими координатори от региона и 

Горна Оряховица. В средата на октомври 

екипът на Сдружение Егида се запозна 

подробно с метода и начина на прилага-

нето му в рамките на 3 дневно обучение в 

Пазарджик, проведено от Фондация Лале. 

Участниците научиха за историята на ме-

тода, прилагането в различни страни в 

Европа и света и се включиха в обсъжда-

не на ситуации и различни ролеви игри. 

Двете организации приеха документа 

„Принципи и практически насоки“ и полу-

чиха пълен набор от формуляри, докумен-

ти и форми за обратна връзка. 

В края на годината фондация Лале започ-

на програма за целенасочено финансиране 

на организации, които са подготвени да 

прилагат метода и са приели документа 

„Фамилни групови конференции: Принци-

пи и практически насоки“. От 2012 година 

насам в България са реализирани десетки 

фамилни конференции. От практическата 

си работа научихме, че фамилната групова 

конференция: 

 е право и възможност за децата и се-

мействата; 

 тя е практически ролеви модел за 

вземане на решения за деца и млади 

хора; 

 и начин за участие на бащите 

(мъжете) в живота на децата; 

 засилва позицията и ролята на деца-

та в семейството; 

 е финансово ефективен и достъпен 

модел на подкрепа, защото се осно-

вава  на независими координатори; 

 може да се прилага за превен-

ция,  интервенция и кризисна интер-

венция; 

 е приложима при всякакви пробле-

ми  - увреждане; /домашно/ насилие; 

болест; злоупотреба с наркотици и 

алкохол; развод; бедност; проблеми 

с поведението; затруднения в учили-

ще; извеждане от институция; при-

емни семейства, връщане в семейст-

вото, излизане от затвора; възстано-

вително правосъдие...; 

 и е подходяща за намиране на реше-

ние за деца и възрастни; 

 работи при различни семейства неза-

висимо от етнически, религиозен 

или  културен произход; социален, 

образователен или материален статус 

на хората; 

 приложима е в градове и малки общ-

ности. 

 

Научихме, че семействата са способни да 

правят и изпълняват свои планове. Това е 

начин за пълноценно използване на на-

лични ресурси и възможности! 
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Други дейности 
 

Фондация Лале сподели модела Борса 

на проекти и идеи 

 

Фондация Лале сподели опита си от при-

лагане на модела Борса на проекти и идеи 

с партньори от Европейски страни по вре-

ме на есенната среща на Мрежата на ре-

гионалните фондации към Европейския 

център на фондациите в Брюксел на 6 ок-

томври.  Интересни и ползотворни диску-

сии събраха представители на фондации 

от различни части на континента.  В про-

цеса на споделяне на опит и практическа 

работа, участниците „разбраха, че споде-

лят много общи цели и интереси. Скорош-

на публикация на EFC „Регионални фонда-

ции на картата: проекти и научени уроци” 

представя успешни истории на фондации 

и тяхната работа. Програма Борса на про-

екти и идеи на Фондация Лале е предста-

вена в изданието наред с успешни модели 

от Белгия, Нидерландия, Обединеното 

Кралство, Испания, Норвегия, Франция, 

Италия и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмяна на опит в сфера на грижите 

за деца в Румъния 

 

По покана на Know-How центъра за алтер-

нативни грижи за деца към НБУ в рамките 

на проект „Мрежа за закрила на детето в 

Югоизточна Европа“ Мирослава Георгиева 

от Фондация Лале участва с колеги от Ал-

бания, Босна и Херцеговина, България, 

Молдова и Сърбия, в работно посещение в 

румънския град Яш от 14 до 17 ноември. 

Домакини на срещата бяха Terre des 

Hommes Румъния и румънската Федерация 

на неправителствените организации за со-

циални услуги. 

Работната визита включваше посещение 

на седем румънски организации активно 

работещи в Яш - най-слабо развития реги-

он в северната ни съседка. Румънските ко-

леги представиха редица новаторски ини-

циативи в социалната сфера и опита и ус-

пехите си в отношенията с местната и дър-

жавна власт с цел гарантиране на устой-

чивостта на инициативите. 

 

Последната част от посещението бе посве-

тена на успешния опит на румънските неп-

равителствени организации в създаването 

и поддържането на коалиции с цел лоби-

ране за законодателни и финансови про-

мени и разкриване на нови услуги на дър-

жавно и местно ниво. 
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Списък финансирани проекти  
 
Програма                                          

„Вяра в децата и семейството” 

Фондация „Карин дом”, Варна 

Проект: „Семейно-ориентираният подход: инст-

румент за превенция на институционализация-

та на деца с увреждания” 

Цел: Превенция на институционализацията на 

деца с увреждания чрез идентифициране и 

подпомагане на семейства, които не получават 

подкрепа за справяне с увреждането на детето; 

повишаване капацитета на родителите чрез 

придобиване на умения за позитивно родителс-

тване, самостоятелна грижа и пълноценно об-

щуване с техните деца 

Дейности: Обучение по коучинг метода за при-

лагане на семейно-ориентиран подход за спе-

циалисти от ЦСРИ Карин Дом; работна група за 

превенция на институционализацията; иденти-

фициране на деца с увреждания във Варна в 

сътрудничество с ОЗД, Окръжна Болница и АГ 

Болница; мотивационни обучения за родители; 

неформални срещи на родители за споделяне 

на родителски опит и взаимна подкрепа; сесии 

специалист-дете-родител; обучения и споделя-

не на практически опит с други НПО в страната 

Целеви групи: Деца с увреждания в риск от 

институционализация и родителите на деца с 

увреждания; специалисти от други НПО, рабо-

тещи с деца с увреждания и техните родители 

Отпусната сума: 18 316,26 лева 

За контакти: Апостол Апостолов 

Фондация „Карин дом”  

Местност „Свети Никола”, п.к. 104 

Варна 9010 

Тел: 052/ 302 517, 052/ 302 516  
aapostolov@karindom.org     www.karindom.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Самаряни”, Стара Загора  

Проект: „Къде е бащата?” 

Цел: Да се въведе и апробира модел на ов-

ластяване на лица, полагащи грижа за де-

ца, на които единият или и двамата родите-

ли са абдикирали от родителските функции 

или отсъстват, с оглед гарантирането на 

основните права на децата – отглеждане в 

семейна среда, идентичност и възможности 

за развитие. 

Дейности: Повишаване на информираността 

за ролята, правата и отговорностите на ба-

щата при отглеждането и възпитанието на 

децата чрез професионални дискусии, ин-

формационни срещи, консултиране на се-

мейства; работа по конкретни случаи – со-

циално и юридическо консултиране, прид-

ружаване, посредничество; групи за подк-

репа на бащи, отглеждащи децата си в от-

съствието на майката; различни мероприя-

тия „Татко и аз” с цел възстановяване и заз-

дравяване на връзката дете-баща. 

Целеви групи: Деца в риск от изоставяне, 

които се отглеждат в непълни семейства, в 

които майката отсъства или е в тежко фи-

нансово положение; местната общност, от 

която са част представителите на гореопи-

саните целеви групи, живеещи в кв. Лозе-

нец на Ст. Загора и с. Братя Кунчеви и Хри-

щени; социални работници от отделите Со-

циална закрила и Закрила на детето  

Отпусната сума: 8 640 лева 

За контакти: Диана Димова  

Сдружение „Самаряни“ 

ул. „Патриарх Евтимий“ 57,  

Стара Загора 6000 

Тел. 042/ 62108 

dianadimova@samaritans.bg 

www.samaritans.bg 

 

mailto:aapostolov@karindom.org
mailto:dianadimova@samaritans.bg
http://www.samaritans.bg/
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Българска асоциация „Осиновени и Осино-

вители” (БАОО), София  

Проект: „Да не отхвърлим за втори път едно 

дете” 

Цел: Превенция на изоставянето на деца от 

осиновителни семейства чрез помощ и взаимо-

помощ на кандидат-осиновители, семейства, 

осиновили деца и осиновени за справяне с въз-

никналите въпроси и проблеми по време на и 

след процеса на осиновяване.  

Дейности: Създаване и поддържане на групи за 

взаимопомощ на кандидат-осиновители, осино-

вители и осиновени в София и Габрово; инди-

видуално консултиране за кандидат-

осиновители и родители-осиновители от специ-

алисти - лекар, юрист и социален работник; 

обновяване и поддържане на интернет страни-

ца като национален форум за споделяне на 

добри практики, свързани с темата осиновява-

не, който ще представлява виртуална група за 

взаимопомощ; обучение на фасилитатори на 

групи за взаимопомощ на осиновени и осинови-

тели; издаване на наръчник за осиновяването, 

с първи стъпки при осиновяване, отглеждане и 

възпитание на детето, които ще бъде разпрост-

ранен чрез Интернет страницата, ОЗД, ЦОП, 

КСУДС и др. доставчици на социални услуги, 

които работят с кандидат-осиновители и осино-

вители. 

Целеви групи: Кандидат осиновители, родители

–осиновители, осиновени деца и младежи.  

Отпусната сума: 4 590,72 лева  

За контакти: Гергана Богданова 

Българска Асоциация  

Осиновени и Осиновители 

ж.к. „Суха река”, бл.103, вх. А, ет. 6, ап. 22  

София 1517 

Тел. 0899 144 148 

baoo@abv.bg           www.baoo-bg.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково  

Проект: „Социално настойничество" 

Цел: Да се ограничи риска от изоставяне на 

деца и се стимулира ролята на семейството 

за развитие на детето. 

Дейности: Създаване на мрежа от специалис-

ти с контакт с целевите групи; обучения на 

членовете на мрежата, регулярни работни 

срещи, интервенции за предотвратяване на 

изоставянето – социално консултиране, фа-

милни групови конференции; групова работа 

с деца от общности с традиции в сключване 

на ранни бракове, за превенция на ранни 

бракове; групова работа с родители за при-

добиване на умения за позитивно родителст-

во; увеличаване участието на момчетата в 

дейностите на проекта и активизиране роля-

та на мъжа чрез: училища за родители, фа-

милни групови конференции, сесии с деца за 

толерантно, равнопоставено и позитивно 

взаимодействие между половете. 

Целеви групи: Семейства, които не полагат 

достатъчно грижи за развитието на детето с 

ограничен достъп до социални услуги; деца 

на възраст 12-15 г. от ромски и турски про-

изход в риск от въвличане в принудителни 

бракове, които учат в Хасково и 1 селско 

средищно училище за деца от 3 села с пре-

димно ромско население – Узунджово, Нова 

Надежда и Александрово; членове на се-

мействата, от които най-малко 35% мъже – 

бащи или други близки на детето. 

Отпусната сума: 4 126,17 лева 

За контакти: Малина Славова  

Сдружение „Шанс и закрила"  

ул. „Алеко Константинов” №11 

Хасково 6300 

Тел. 038/ 662138 
     chance@escom.bg        www.chancebg.org  
 

mailto:baoo@abv.bg
http://www.baoo-bg.org/
mailto:chance@escom.bg
http://www.chancebg.org/
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Сдружение „Бъдеще за децата с уврежда-

ния”, Казанлък 

Проект: „Прегръдка за всяко дете”  

Цел: Да се намали броят на децата настанени 

в институции чрез изграждане на система от 

подкрепящи услуги за родители, базирани на 

комплексен подход и междуинституционално 

сътрудничество.  

Дейности: Създаване и апробиране на местен 

координационен механизъм за превенция на 

изоставянето на всички етапи – бременност, 

непосредствено след раждането и след завръ-

щането в общността; създаване на екип от 

социални работници, медицински специалис-

ти, психолози и родители за подкрепа по пре-

венция; подкрепа за родители чрез психоло-

гична и социална помощ, мобилна работа в 

общността, материална подкрепа, фамилни 

групови конференции, курсове за млади роди-

тели; привличане на местната общност в дей-

ности по превенция на изоставянето чрез бла-

готворителни кампании, базари и др.  

Целеви групи: Семейства с риск от изоставяне 

на детето: самотни жени; бременни и много-

детни семейства в социална изолация; се-

мейства с деца, настанени в институция или 

деца завърнали се от институция; проституи-

ращи жени; семейства с родители, работещи в 

чужбина; малолетни и непълнолетни родите-

ли; млади хора с рисково сексуално поведе-

ние, хора с асоциално поведение и семейства-

та на деца с увреждания. 

Отпусната сума: 4 300,03 лева 

За контакти: Мария Гинева 

Сдружение „Бъдеще за децата” 

ул. „Войнишка” 25, Казанлък 6100  

Тел. 0878 379 261  

special_child@abv.bg      www.speckids.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Деца и юноши”, София 

Проект: „Деца и родители заедно”  

Цел: Превенция на настаняването на деца в 

институции, чрез навременна професионал-

на подкрепа в общността на семействата на 

децата в риск в районите Люлин, Сердика и 

Връбница – град София. 

Дейности: Професионална подкрепа в общ-

ността за деца и семейства в риск, чрез мо-

билна работа на терен - оценка на потреб-

ностите и планиране на мерки за справяне с 

рискови за децата и семействата фактори, 

консултации на терен, информиране и на-

сочване към съществуващи услуги; органи-

зиране на образователни и информационни 

кампании на терен с рискови социални гру-

пи и общности, с активно участие на мъжете 

и представители на общността. 

Целеви групи: Деца в риск от уязвими гру-

пи: деца претърпели насилие, неглижирани 

деца, отпаднали от училище или в риск да 

отпаднат, с рисково поведение, деца на ули-

цата; семейства в уязвимо положение от 

трите района на София: живеещи в лоши 

битови условия, трайно безработни и без 

постоянни доходи, ниска степен на образо-

вание и ниски социални умения, млади се-

мейства, многодетни; членове на разшире-

ното семейство, които имат водеща и значи-

ма роля в него, с фокус върху включване на 

мъжете, бабите и дядовците от общността в 

дейностите на проекта. 

Отпусната сума: 3 380,72 лева 

За контакти:  

Мариана Тотева-Писарска  

Сдружение  „Деца и юноши”  

ж.к. „Свободна" 30, София 1220  

Тел. 02/ 946 11 56; 02/ 936 05 35  

children.youth@gmail.com       www.acybg.org 

mailto:special_child@abv.bg
http://www.speckids.org/
mailto:children.youth@gmail.com
http://www.acybg.org/
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Сдружение „Център Мария”, Горна Оряхо-

вица 

Проект: „Деца и семейства в риск - да решим 

проблема ЗАЕДНО”  

Цел: Ограничаване на риска от пренебрегване, 

малтретиране и изоставяне на деца чрез ин-

формиране, ранна диагностика на случаите, 

ефективна и навременна подкрепа в партньор-

ство с институциите, работещи с деца. 

Дейности: Консултиране и подкрепа на деца и 

семейства в риск; мобилна работа; фамилни 

групови конференции; обучения на деца и мла-

дежи; семинари за мултидисциплинарни екипи 

в 10-те общини на област Велико Търново - 

Елена, Златарица, Свищов, Полски Тръмбеш, 

Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Сухин-

дол, Велико Търново и Стражица. 

Целеви групи: Деца и младежи: жертви или в 

риск от насилие, в риск от отпадане от учили-

ще, деца с проблемно поведение и от проблем-

ни семейства, в риск от настаняване в специа-

лизирана институция, осиновени деца; жени 

жертви на домашно насилие, самотни майки; 

семейства с нисък социален или образователен 

статус, нисък родителски капацитет, упражня-

ващи насилие над децата си, в процес на раз-

дяла или проблеми с упражняването на роди-

телските права, осиновители и кандидат–

осиновители, приемни родители; мъже самотни 

родители, мъже, упражняващи насилие в се-

мейството. 

Отпусната сума: 4 020,67 лева  

За контакти: Людмила Цветанова 

Сдружение „Център Мария”  

ул. „Цар Освободител” № 11, ет. 3 

Горна Оряховица 5100  

Тел. 0618/ 2 21 81 

center_maria@abv.bg       www.centermaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сдружение „Клуб на нестопанските ор-

ганизации”, Търговище 

Проект: „Комплексна подкрепа за отглежда-

не на децата в семейна среда” 

Цел: Да се „затвори” входа към институциите 

за деца, като се намалят до минимум броят 

на децата, изоставяни от биологичното си 

семейство, и се подкрепят тези, за които не 

се полагат достатъчно грижи, поради което 

са в риск да бъдат изведени от семействата. 

Дейности: Ранно идентифициране на семейс-

тва в риск; индивидуална работа на терен за 

повишаване на родителския капацитет вклю-

чително на бащите; взаимодействие с други-

те институции и организации; предоставяне 

на комплексна подкрепа на семействата в 

риск при интегриран подход по отделните 

случаи; проучване и приложение на устойчи-

ви и успешни модели за подкрепа на семейс-

тва в риск, включително и за преодоляване 

на стереотипите по отношение участието на 

бащите и мъжете в грижата за деца; надг-

раждане капацитета на Клуба на НСО и на 

местните общности за работа в полза на деца 

и семейства в риск; работа с институции, 

работа на терен, медиаторство, фамилни гру-

пови конференции, обучения на представи-

тели на общността, дискусии, популяризира-

не на позитивното родителство. 

Целеви групи: Семейства от ромска общност 

на територията на Търговище и с. Голямо 

Ново и Вардун, с население над 6 000 души. 

Отпусната сума: 4 488,81 лева 

За контакти: Диана Якимова 

Клуб на НСО – Търговище  

ул. „30 януари” 1, ет. 3, Търговище, 7700  

Тел. 0601/ 6 34 25  

clubngo@abv.bg              www.clubngo.org  

 

 

 

 

mailto:center_maria@abv.bg
http://www.centermaria.org/
mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org/
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Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина 

Проект: „Приятели на детето”  

Цел: Създаване на условия в общността за на-

маляване на случаите на недостатъчна грижа и 

занемаряване на деца от 1 до 7 години в общи-

ните Бяла Слатина и Кнежа; подкрепа на деца в 

риск и въвличане на бащи и мъже в грижите за 

децата; подкрепа за деца с увреждания и тех-

ните семейства чрез ранна интервенция и при-

лагане на семейно-ориентирания подход. 

Дейности: Създаване и функциониране на Клуб 

„Приятели на детето” и дейности на клуба по 

населени места; мобилна социална работа; 

практика за участие на бащи и мъже в грижите 

за децата - „Заедно с татко”; практически услу-

ги по ранна интервенция за деца с увреждания; 

създаване на мрежа между родители на деца с 

увреждания; популяризиране на проекта и опи-

та от него. 

Целеви групи: Деца от 1 до 7 години в общини-

те Бяла Слатина и Кнежа, които не посещават 

или посещават нередовно детска градина и деца 

с увреждания и техните семейства в община 

Бяла Слатина; родители и семейства на децата. 

Отпусната сума: 4 084,17 лева  

За контакти: Наталия Костадинова  

Сдружение „Първи юни”  

ул. „Марица"  14  

Бяла Слатина 3200  

Тел. 0915/ 99002   
sdjuf@abv.bg  

http://1june.dveri.bg  
 

 

 

Фондация „Ръка за помощ”, Добрич 

Проект: „Обединени за децата и семейство-

то”  

Цел: Намаляване на случаите на неглижира-

не и изоставяне на деца чрез създаване на 

комплекс от услуги, с цел овластяване на 

етническите малцинства и създаване  на 

предпоставки за демаргинализация. 

Дейности: Ранно идентифициране, оценка и 

план за работа на конкретните случаи; кон-

султиране и индивидуална подкрепа на терен 

от мобилен екип; работилница за родители, 

бременни жени и млади семейства, които ще 

получават знания и подкрепа от психолог, 

социален работник и здравен медиатор; ча-

сове по здравно и сексуално образование в 2 

училища ученици от етническите малцинст-

ва; менторска програма, в която ще се разис-

кват теми за личностното и социално разви-

тието на детето и усвояване на материала в 

училище; фамилни групови конференции.  

Целеви групи: Деца и семейства в риск или в 

опасност от развитие на риск, с акцент върху 

бащите и разширените семейства; новороде-

ни и малки деца в риск от изоставяне и нег-

лижиране, техните семейства; деца на мало-

летни и непълнолетни родители; бременни 

жени, бъдещи родители от рискови общнос-

ти; подрастващи и младежи от уязвими общ-

ности. 

Отпусната сума: 18 127,48 лева   
За контакти: Албена Бонева 

Фондация „Ръка за помощ” 

ул. „Добротица”, бл. 9, ет. 3, ап.6 

Добрич 9300, Тел. 0897 003 755  

office@hhf.bg                 www.hhf.bg  
 

 

mailto:sdjuf@abv.bg
http://1june.dveri.bg/
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Сдружение „Съучастие”, Варна  

Проект: „Подкрепа на родителството” 

Цел: Да се намалят случаите на изоставяне на 

деца, насилие и недостатъчна грижа в семейст-

ва в неравностойно социално положение в 

квартали и махали, населявани предимно с 

ромски общности във Варна и близките села  

Дейности: Работни срещи с представители 

(лидери) на местните общности и привличането 

им като партньори; работа „от врата на врата” - 

контакти и консултации за информиране на 

семействата за негативните последици от не-

достатъчна грижа за децата, насилие и изоста-

вянето им в институции; срещи с малки групи  

хора; идентифициране на семейства, които не 

полагат достатъчно грижи за децата си, упраж-

няват насилие и има риск от изоставяне; рабо-

та на терен за подкрепа на семейства за подоб-

ряване на грижите за децата; системно наблю-

дение; предотвратяване на кризи; работа по 

случаи, фамилни групови конференции, обуче-

ние на родители, допълнителни здравни и со-

циални услуги; популяризиране на дейностите 

и резултатите чрез медии, местна власт, предс-

тавители на професионалната общност. 

Целеви групи: Семейства в неравностойно со-

циално положение, при които съществува риск 

от недостатъчна грижа за децата, насилие над 

тях и изоставянето им в институции  

Отпусната сума: 4 067,72 лева 

За контакти: Илиян Ризов  

Сдружение „Съучастие”  

ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91  

Варна 9020  

Тел. 0897 900 950  

ilriz@yahoo.com          www.sauchastie.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Егида”, Пазарджик 

Проект: „Семейството – гарант за щастливо 

детство” 

Цел: Да се намали броя на изоставени деца 

на територията на община Пазарджик, чрез  

превенция в семейства с  идентифициран 

риск; да се повиши качеството на грижата 

към децата в семействата чрез намаляване 

на насилието над деца; да се развият роди-

телски умения за разпознаване на потреб-

ностите на децата, социално включване на 

семействата, умения за търсене на работа и 

осигуряване на постоянни доходи. 

Дейности: Разпространение на информацион-

ни материали; обучение на мобилен екип и 

работа на терен – индивидуални разговори 

със семейства; работа по групи; разработва-

не и провеждане на обучителна програма за 

развитие на родителски капацитет, с различ-

ни модули за различни целеви групи.  Прог-

рамата е основана на прилагане на интерак-

тивни методи, които насърчават активното 

участие на родителите, включване на пози-

тивни модели за родителстване, поставяне 

на мъжката фигура като фактор за възпита-

ние и отглеждане на децата. 

Целеви групи: Семейства, необезпечени с 

постоянно жилище, с непостоянни доходи и 

трудова ангажираност, живеещи в изолирани 

райони; родители с нисък родителски капа-

цитет и непълнолетни родители; родители на 

деца с увреждания. 

Отпусната сума: 1 155,37 лева 

За контакти: Златка Грудева 

Сдружение „Егида”  

бул. „Мария Луиза” 63, Пазарджик 4400  

Тел. 0896 744 772  

egida_pz@abv.bg         ksu_pazardjik@abv.bg  
 

 

mailto:ilriz@yahoo.com
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Фондация „Национален Алианс за работа с 

доброволци” (НАРД) 

Проект: „Уверени чрез модела SAFE” 

Цел: Предотвратяване на изоставянето на деца 

в Пловдив и Хасково чрез модел за превенция 

на ранно майчинство и родителство и подкрепа 

за позитивно родителство. 

Дейности: Подкрепа на непълнолетни майки и 

родители чрез групи за позитивно родителство 

и развитие на родителски умения; домашни 

посещения от обучени роми доброволци; пови-

шаване информираността на младите хора за 

рискове от ранна бременност и ранно родител-

стване; еднодневни семинари за младежи по 

темата. Изграждане на устойчиви доброволчес-

ки групи в ромските общности; подготовка на 

социални работници от ЦОП и координатори на 

Центровете за доброволци към тях за прилага-

не на модела в общините Пловдив, Хасково, 

Хисар, Съединение, Кричим, Раковски.  

Целеви групи: Непълнолетни бременни момиче-

та от ромска общност; самотни майки, много 

бедни или със заболяване от Пловдив; млади 

хора от Хасково в установен риск от ранно ро-

дителство; тийнейджъри от кв. Столипиново, 

Аджисан махала, район Централен и Шекер ма-

хала, район Север в Пловдив; доброволци-

роми; социални работници от ЦОП в Пловдив, 

Хасково, Хисар, Раковски, Кричим, Съедине-

ние; семейни лекари и акушер-гинеколози.  

Отпусната сума: 9 300 лева  

Фондация „Национален Алианс за работа с доб-

роволци” (НАРД)  

За контакти: Ренета Венева-Паунчева 

ул. „Петко Каравелов” 28А, Пловдив 4000  

Тел. 032/ 625 197  

nava.plovdiv@gmail.com      www.navabg.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други финансирани проекти 
 
 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова” София  

Проект: Грижи за терминално болни възрастни 

хора без близки  

Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 15-20 

човека, които са терминално болни, непод-

вижни и се обслужват на легло. 

Дейности: Дейностите в хосписа включват 

лична хигиена, медицински процедури, хране-

не, разговори, следене на физическото и пси-

хическото състояние. Екипът включва лекар, 

медицински сестри и около 15 доброволци, 

които готвят, почистват, пазаруват, разнасят 

храна на обслужваните по домовете, разгова-

рят с тях, четат им книги. 

Отпусната сума: 6 000 лева 

За контакти:  

Д-р Доминик Карагьозов 

ул. “Светослав Тертер” 39 

София, 1124 

Тел. 02/ 946 13 96 

 

 

Център за защита на правата в здравео-

пазването    

Проект: „Ракът на гърдата се лекува!“ 

Цел: Една от всеки осем жени развива агреси-

вен рак на гърдата през живота си. Вероят-

ността за смърт от рак на гърдата е 1 на 33. 

Всички жени, които се диагностицират в ранен 

стадий на заболяването /РМЖ/ и са лекувани 

компетентно имат отлична прогноза по отно-

шение на живота и неговото качество. 

Дейности: Вече пета година ЦЗПЗ насочва 

усилията си към превенцията на това заболя-

ване чрез провеждане на безплатен скрининг 

в малки общини и населени места, отдалечени 

от големи болници, където населението е зат-

рудено в достъпа си до медицинска помощ. 

Безплатните профилактични прегледи за рак 

на гърдата се извършват на жени, на възраст 

от 45 до 65 год. Скринингът включва клиничен 

преглед и ехографско изследване. Всички ди-

аностицирани и съмнителни случаи се насоч-

ват за допълнителни изследвания и лечение в  

mailto:nava.plovdiv@gmail.com
http://www.navabg.com/
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различни университетски болници в София. 

При добра организация за един ден могат да 

се прегледат около 200 жени клинично и ехог-

рафски без да се наруши качеството. На же-

ните биват раздавани и специално изготвени 

брошури с указания относно най-често среща-

ните симптоми за рак на гърдата, както и бро-

шури с информация за здравноосигурителните 

им права, с което се цели повишаване на 

здравната култура на жените. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: 

Д-р Стойчо Кацаров  

София, ул. Нишава 121  

Тел.: 02 / 8 430 415 

office@czpz.org 

http://czpz.org/   

 

 

Българска Асоциация Осиновени и Осино-

вители- БАОО 

Проект: „Да не отхвърлим за втори път едно 

дете” 

Цел: Да се създаде общност от семейства, оси-

новили деца и осиновени, които взаимно се 

подкрепят и подпомагат. Да се промени често 

срещаното негативно отношение към осиновя-

ването в обществото, за да се стигне до възп-

риемането му като нещо съвсем нормално и 

естествено – каквото то е. 

Дейности: Проектът създаде и поддържа групи 

за взаимопомощ на кандидат-осиновители, 

осиновители и осиновени хора; организира 

форум на тема „Правото да познаваш своя 

произход – лицата на осиновяването”;  Нацио-

нален информационен ден за осиновяването; 

създаден бе единствен по рода си за България 

документален филм с истински истории на 

осиновени, осиновители и биологични родите-

ли. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти:  

Гергана Богданова 

Тел. 0899144148 

http://baoo-bg.org/  

baoo@abv.bg  

 

 

СНЦ „Младежки и граждански инициати-

ви в Розовата долина“(СНЦ „МГИРД“) 

Проект: „Наслаждавай се, но остани жив, 

опазвайки живота и на другите!“ 

Цел: Повишаване съзнанието на младежите-

мотористи от малките населени места(в част-

ност с. Войнягово и с. Климент) относно път-

ната безопасност, отговорно шофиране, зачи-

тане и грижа и за другите участници в пътното 

движение. 

Дейности: Провеждане на информационен  

спортен „Мотокрос“ ден в Деня на Св. Мъчени-

ци София, Вяра, Надежда и Любов на пистова-

та площадка на с. Войнягово, на който участ-

ват по минимум 10 мотоциклетисти от всяко от 

селата Климент и Войнягово, и покажат уме-

нията си като добри мотоциклетисти в спортно  
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състезание. В непосредствена близост до пис-

тата се намира и младежкия клуб на с. Войня-

гово, където имаше презентация със статисти-

ката за пътните инциденти с мотоциклетисти и 

шокиращи снимки от ПТП, за да повишим още 

повече съзнанието им и да ги накараме да бъ-

дат по-отговорни на пътя. Там младежите съ-

що бяха информирани как да останат живи на 

пътя и какви мерки за пътна безопасност 

трябва да вземат, когато шофират през нощта 

или при лоши метеорологични условия, и бяха 

инструктирани как да опазват живота и на ос-

таналите участници в пътното движение от 

мотористите от клуба на АIG-България, които 

ги вдъхновиха още повече. 

Отпусната сума: 350 лв. 

За контакти:  

Цветина Захарлиева 

Карлово, ул. „Ганьо Маджареца“ 9 

Тел. 0898 742 757 

mgird@abv.bg  

http://mgird.youthbg.net/  

 

 

Фондация Карин дом 

Есе: „Защо Карин дом?” в конкурс “За енджио-

тата и хората”.  

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти:  

Цветалина Йосифова 

местност Свети Никола 

Варна, 9010 

Тел. 052 / 302 518 

karindom@karindom.org   https://karindom.org/  

Фондация „Здраве и социално развитие“ 

Проект: „Зелена светлина в Кюстендил!“ 

Цел: Запознаване на най-малките жители на 

квартал Изток, гр. Кюстендил  с правилата за 

безопасно движение, чрез реализиране на 

доброволчески дейности на младежите от 

квартала. 

Дейности: Подготовка на доброволците за 

провеждане на беседи с децата за рисковете и 

безопасността на пътя; Провеждане на кампа-

ния „Зелена светлина“ за запознаване на най-

малките с основните правила за безопасност. 

4 беседи с децата; Провеждане на хепънинг 

на територията на квартала, организиран от 

младите доброволци с поканени 120 деца на 

различни възрасти, които се включиха в раз-

лични спортни и арт занимания, подчинени на 

надслова а безопасността на децата по пъти-

щата. Хепънингът беше посетен от мотористи-

те на AIG, което създаде допълнителна моти-

вация за участие на доброволците и на деца-

та/. 

Отпусната сума: 250 лв. 

За контакти:  

Деница Атова 

Образователен център за здраве и социално 

развитие 

Кюстендил, кв. Изток,  ул. София 6А 

Тел. 0898 70 3005 

center.kn@hesed.bg  
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Читалище „Освобождение 1884”, с. Шей-

ново 

Проект: „Подпомогне  развитието на  младите 

мотористи от с. Шейново  и на останалите 

младежи“ 

Цел: Да се  подпомогне  развитието на  млади-

те мотористи от с. Шейново  и на другите мла-

дежи, любители на високите скорости,  като 

бъдат възпитавани  да пазят своя живот и този  

на   околните,   включвайки  се  в различни  

благотворителни инициативи. 

Дейности: Настоятелството на Читалище 

„Освобождение – 1884“ и доброволците в с. 

Шейново, община Казанлък, взеха решение да 

съчетаят Коледното тържество на читалището 

и благотворителната инициатива под мотото 

"На Коледа стават чудеса". Със средствата от 

гранта от Фондация Лале младите любители 

на високи скорости, заедно с екипа на читали-

щето приготвиха и раздадоха топъл обяд за 

100 социално слаби човека. 

Отпусната сума: 200 лв. 

За контакти:  

Росица Зланкова 

с. Шейново, общ. Казанлък 

Тел. 0884281974 

 

 

Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 3 000 лв.  

За контакти:  

Малина Славова  

Сдружение „Шанс и закрила"  

ул. „Алеко Константинов” 11  

Хасково 6300  

Тел. 038/ 662138  

chance@escom.bg  

www.chancebg.org  
 
 
 

Сдружение „Съучастие”, Варна 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 3 600 лв. 

За контакти:  

Илиян Ризов  

Сдружение „Съучастие”  

ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91  

Варна 9020  

Тел. 0897 900 950  

ilriz@yahoo.com   

www.sauchastie.org  

 

 

Народно читалище  „Братство 1869“, Кюс-

тендил 

Проект: „Обновяване на  Алеята на любовта в 

Лесопарк „Хисарлъка” – Кюстендил“ 

Цел: Да се създадат дейности на открито свър-

зани с обновяването и опазването на околната 

среда, спорта и туризма, чрез което да се съз-

дадат по-добри условия, както за младите та-

ка и за по възрастните хора на общината.  

Проектът цели да насърчи младите хора да 

спортуват активно на открито и сред природа-

та, да водят здравословен начин на живот и 

заедно с това да създаде у тях отговорно от-

ношение към природата и нейното опазване. 

Дейности: Обновяване на дървените пейки и 

съдове за сметосъбиране; почистване на при-

лежащия терен; боядисване на уредите и съо-

ръженията за спорт. 

Отпусната сума: 99 лв. 

За контакти:  

Иван Андонов 

Кюстендил, 2500 

Ул. „Отец Паисий” № 11 

Тел. 078/5269395; 078/529195 

chitalishte@bratstvokn.org  

http://bratstvokn.org/  
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СНЦ „Младежки и граждански инициати-

ви в Розовата долина“(СНЦ „МГИРД“) 

Проект: „И аз мога! - Спортът е за всички!“ 

Цел: Да се насърчи спорта, толерантността и 

приемането на различията сред децата и да се 

мотивират младежите да правят повече добри 

дела за местната общност. 

Дейности: В събитието ще се включат 7 деца с 

леки физически увреждания от Социалния 

център, които вече проходиха и 13 деца от 

ОДЗ “Зорница“ в гр. Карлово. Младежите-

доброволци ще са 10, които ще подготвят те-

рена с игри за децата и ще подпомагат отбо-

рите, следейки за безопасността на участни-

ците. Игрите ще включват промушкване през 

обръчи, пренасяне на топки от басейна с топ-

ки на центъра до специално поставени кошо-

ве, тичане с балони, пукане на балони и про-

мушкване през специализираните катерушки 

на площадката в центъра. Състезанието ще 

бъде повече като игра и всички ще са победи-

тели, тъй като ще се забавляват и играят за-

едно. А младежите ще получат удовлетворени-

ето, че са допринесли за радостта в детските 

очи. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти:  

Цветина Захарлиева 

Карлово, ул. „Ганьо Маджареца“ 9 

Тел. 0898 742 757 

mgird@abv.bg  

http://mgird.youthbg.net/  

 

 

 

Сдружение „Център Мария”, Горна Оряхо-

вица 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 1 000 лв.  

За контакти: Людмила Цветанова  

Сдружение „Център Мария”  

ул. „Цар Освободител” №11, ет. 3  

Горна Оряховица 5100  

Тел. 0618/ 2 21 81  

center_maria@abv.bg   

www.centermaria.org  

 

Сдружение за подкрепа на лица с умстве-

ни затруднения, Варна 

Проект: „Цвете за теб...“ 

Цел: Създаване на Сензорен кът ”Сръчковци” 

за трудови занимания по цветарство 

на деца със СОП от специализирана детска 

градина ”Бриз 20”, Варна. 

Дейности: Социално включване на  младежи с 

интелектуални затруднения и деца със специ-

ални образователни потребности в съвместни 

дейности за общуване чрез средствата на 

функционалната  трудо-терапия. Включване 

на родителската общност, и доброволци в об-

щи благотворителни акции. Израбоботване от 

рециклирани материали , чрез „ траш-техника 

„ на лопатки и търмъчета  за обработка на 

почвата. Официално откриване на сензорен 

кът „Сръчковци”. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти: Александра Чолакова 

Варна, 9005 

ж.к. „Чайка”,бл.67,вх Б 

Тел. 052/ 78 31 65, 052 711317                      

csrichajka@abv.bg    http://www.sdrujenie.com  
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2016 
 

Снимки: Архив на Фондация Лале  
 
 
 
 

Банка ING София 
BIC:  INGBBGSF     

 

IBAN в лева : BG92 INGB 9145 1001 7292 15  
IBAN в евро: BG15 INGB 9145 1401 7292 10  

IBAN в долари: BG28 INGB 9145 1101 7292 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 1124 
Ур. Река Осъм 1, ап. 2 
Тел: +359 2 944 27 55 

www.tulipfoundation.net 
info@tulipfoundation.net  


