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ЧЕСТИТА, ЗДРАВА И УСПЕШНА 2018 ГОДИНА!
ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО ГОДИНА, ДО АМИНА!
Актуално
Проект на Годината 2017
Фондация Лале обяви традиционния конкурс Проект на Годината 2017 за най-добри
проекти на граждански организации в социалната сфера за изминалата година.
Вие познавате ефективните, иновативни проекти, замислени и изпълнени с грижа за
хората. Вие сте част от реализирането им.
Номинирайте добрите проекти на граждански организации като изпратите попълнен
формуляр на info@tulipfoundation.net до 12 февруари 2018. Вижте повече информация за
конкурса.
Хората, които помагат на другите, заслужават признанието на обществото!

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Какво е фамилна групова конференция и как работи? Може ли да помогне на
деца и възрастни да преодолеят проблеми и подредят живота си? За да отговорим
на тези въпроси ще ви запознаем с някои конкретни примери от България от
последната година.
През пролетта при раждането на петото си дете в болницата в малък град умира
жена, която не е здравно осигурена и не е ходила на прегледи по време на
бременността. Бащата обича децата си и иска да се грижи за тях, въпреки че не е
признал двете големи деца. Той е неграмотен, никога не е ходил на училище.
Семейството живее при неговите родители, той го издържа с почасова работа. В конференцията, организирана
от месна НПО, участват бащата, неговите родители, други близки, съседи, ДСП, ОЗД, юрист и представител
на основното училище, в което учат по-големите деца. Направен е план, който семейството изпълнява и до
сега: бащата, бабата и дядото се грижат за всички деца. За новороденото бебе се грижи основно баба му.
Лелята помага в отглеждане на бебето и другите деца, като всеки ден ги посещава и се включва активно в
хранене, къпане и други дейности. Тя придружава бабата при посещенията при личния лекар за консултации
и прегледи. Бащата следи големите деца да посещават редовно училище. Съседката помага при нужда с
пазаруване на хранителни продукти от първа необходимост. Юристът и местна неправителствена организация
са помогнали за издаване на нови актове за раждане на децата с името на бащата, предложение за отпускане
на персонални пенсии, всички необходими документи за общината и Дирекция Социално подпомагане.
Класният ръководител се свързва с бащата и местна НПО, ако децата не са редовни в училище, при промяна в
успеха или поведението им. Местната организация подкрепя семейството с дрехи, раници за училище,
тетрадки, блокчета за рисуване и оцветяване, флумастери, домакинска посуда от дарения. Семейството е
подкрепяно с всичко необходимо за отглеждане на петте деца. Две от големите деца участват понякога в
съботни занятия с други деца, където следят развитието им. След направено социално проучване позицията
на ОЗД е, че “децата се отглеждат в нормални жилищно-битови условия, полагат се адекватни грижи за тях,
осигурени са необходимите им условия за живот и развитие. Техните базисни емоционални потребности са
задоволени. Между децата и бащата се наблюдава силна емоционална връзка.”

Научено и споделено
Говорим на хората и за хората







Джордж Оруел съветва пишещите да избягват клишета, ненужно дълги думи,
жаргон и страдателен залог. Ето неговите редактирани шест правила за писане:
 Избягвайте да ползвате метафора, сравнение или друга форми на речта,
които сте свикнали да виждате написани. Мислете за свежи изрази винаги, когато можете.
Предпочитайте къси думи на мястото на дългите.
Опитвайте да съкратите броя на думите и особено тези, които носят малко допълнителен смисъл.
Не ползвайте често страдателен залог, но без разлика дали е страдателен или деятелен залога – винаги
казвайте ясно кой какво е направил и на кого.
Предпочитайте родния си език пред чуждици, научни термини или жаргон.
Доброто писане не е поле за изява на деспоти. Никога не казвайте „никога“ и винаги избягвайте „винаги“
или поне внимавайте при употребата им.
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