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Проект на Годината 2016 
 

Тази година двадесет и два разнообразни проекти от цялата страна бяха номинирани за 
награда Проект на Годината 2016. Седем от тях се изпълняват в големи градове, 
единадесет – в столицата, а пет – в малки градове и места. Един проект се осъществява 
в партньорство с 6 организации в няколко населени места, а друг е с международно 
участие. Представени са от граждански организации и партньори, членове на екипа, 
доброволци, родители и близки на децата, ученически клубове, читалища, общински 
съветници и граждани, участвали в дейностите. 
 

По традиция най-добрите проекти се определят от представители на водещи бизнес 
организации, медии и културни институции. Тази година членове на журито са Севда 
Шишманова, Програмен Директор на Българска национална телевизия; Виолина 
Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола 
Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп; Манол Пейков, издателство 

Жанет 45, д-р Красимира Чемишанска, Генерален мениджър на „Амджен България” и Президент на 
Американска търговска камара в България и Мирослав Боршош, Изпълнителен директор на Националния 
дворец на културата. Те ще изберат проектите на 2016 година по резултатите; устойчивост на дейностите във 
времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост 
на идеята в други населени места. 
 

Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов. Те ще бъдат обявени на публична церемония 
през април 2017. Медийни партньори на конкурса са Българска национална телевизия, вестник Капитал и 
Информационния портал на НПО в България. 

Актуално 

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Работна среща в Лейден, 20 - 24 февруари 2017 
 

Участниците в работните групи за разработване на онлайн обучителни 
модули за прилагане на шести принципа на Фондация Оук се събраха в края 
на февруари в Къщата за правата на детето в Лейден, Нидерландия,  на 
интензивна работна среща в рамките на втората фаза на Програмата за 
развиване на организационен капацитет. Целта на срещата бе 
представителите на неправителствени организации от България, Етиопия, 
Латвия, Молдова и Уганда да обсъдят заедно на живо разработваното в 
продължение на половин година съдържание на два от онлайн модулите - за 
прилагане на висшия интерес на детето и на подхода, основан на правата 

на детето. От Фондация Лале в срещата участва Мирослава Георгиева. Предстои колегите от Child to Child UK 
да добавят направените коментари, корекции и предложения, след което ще поканим колеги и партньори да се 
включат в пилотното тестване на двата онлайн модула.  
 

Конференция „Програма Сигурен старт в Румъния”  
 

Тематична конференция “Програма сигурен старт в Румения” събра на 2 март в Букурещ представители на 
министерствата на здравеопазването, образованието и социалната политика на Румъния, агенции, 
университети и неправителствени организации. Събитието беше организирано от Hopes and Homes for Children 
Румъния с подкрепата и съдействието на Фондация Лале. Темата беше възможността програма Сигурен старт 
да бъда адаптирана и пилотирана в страната. 
 

В началото на деня Мария Петкова от Фондация Лале представи контекста и  концепцията на  програмата в 
Европа. Мария Херцог от Сдружение „Семейство, дете, младеж“ представи развитието и процеса на 
практическо приложение на програмата в Унгария в последните 12 години. Участниците поставиха множество 
въпроси и в края на срещата се обединиха около мнението, че програмата е подходяща и приложима в 
Румъния и те се ангажират да потърсят възможности за адаптирането и пилотирането й.  

Програма „Силата на семейството и общността” 
 

Програма „Силата на семейството и общността” е замислена като инструмент за овластяване на родители, 
семейства и общности, за да имат те знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, 
неглижиране, недобра грижа и да им осигурят възможности за пълноценно развитие и добри шансове за 
бъдещето. Програмата се реализира в партньорство с фондация Оук и е развитие на тригодишна съвместна 
програма на двете организации за изграждане на капацитета на местни граждански организации да защитават 
децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции.  
 

Фондация Лале ще подкрепи финансово и експертно изпълнението на проекти, пряко насочени към 
постигането на заявените цели на програмата. Проектите ще бъдат избрани на конкурсен принцип на два 
етапа – заявяване на интерес и представяне на пълно проектно предложение. Заявяване на интерес става с 
формуляр за концепция за проект в срок до 7 април 2017 на електронна поща info@tulipfoundation.net. 
Подробна информация за целите на програмата, процедурата за кандидатстване, очакванията към организации 
проекти ще намерите на страницата на Фондация Лале.  
 

В рамките на програмата граждански организации ще бъдат подкрепени с безвъзмездно финансиране, 
обучения и различни форми на обмяна на опит за срок от 30 до 36 месеца. Тези, който най-добре развият и 
документират моделите си на работа, ще получат допълнителна подкрепа за изграждане на капацитет и 
практики за застъпничество на месно и национално ниво.    

Какво се случи през февруари и началото на март 

http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2016_Broshure_nominations.pdf
http://bnt.bg/
https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/
http://kcm2000.bg/
http://www.janet45.com/
http://www.janet45.com/
http://www.amgen.bg/
http://amcham.bg/
http://ndk.bg/
http://ndk.bg/
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/
http://www.ngobg.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://oakfnd.org/
http://www.childtochild.org.uk/
http://hhc.ro/?id_limba=6
http://hhc.ro/?id_limba=6
http://www.csagyi.hu/en/
http://oakfnd.org/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/OAK3/Power_of_Families_Cmmunities_Concept_Application_Form_2017.doc
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/news/oak3_familypower-499/
http://www.tulipfoundation.net/news/oak3_familypower-499/


 

 

Научено и споделено  

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел.: 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Кодекс на добрите практики за въздействие 
 

Фондация Лале публикува през миналата година на български език Кодекс на добрите практики за 
въздействие, разработен и публикуван в рамките на програма Вдъхновяващо въздействие. Принципите са 
валидни за всички организации с идеална цел - фондации, сдружения, социални предприятия. Те са 
съгласувани  са консултирани с широк кръг организации в Обединеното Кралство. Фондация Лале има правата 
да разпространява материалите на програмата на български език. През 2016 година започнахме 
публикуването на принципите, за да могат повече организации да се запознаят с тях и ги прилагат в работата 
си. Продължаваме да представяме накратко тези принципи. 
 

Принцип 4 
 

Прилагайте пропорционални и подходящи методи и ресурси 
Вие действате реалистично в практиките си за въздействие - прилагате времеви рамки, усилия и методи, които 
са пропорционални и съответстват на мащаба и обхвата на работата. Ако сложността или ресурсите ви 
ограничават, задръжте нещата прости и направете само това, което можете, за да задържите фокуса си върху 
въздействието. 
 

Избирате начина на планиране, методите за оценка и преглед на въздействието в зависимост от вида на 
работата и степента на риск или евентуално отрицателно въздействие от нея. Тези методи съответстват на 
ценностите и духа на вашата организация. Вие сте наясно с каква цел се  събира информация за 
въздействието, кой ще я използва и за какво.  
 

Защо? 

 За да фокусирате ценното си време и ресурси там, където те са най-необходими. 

 За да сте сигурни, че не си поставяте непостижими цели в  практиките за въздействие или че няма да се 
откажете да предприемете каквото и да е усилие. 

 За да прецените внимателно методите и ресурсите, които използвате, и да можете да обясните защо те са 
подходящи и издържат на щателна проверка. 

 

Идеи за прилагане на принципа: 
  

При планиране: 

 Времето и усилията, които влагате за планиране на желаното въздействие, трябва да съответстват на риска 
и мащаба на работата ви. 

 При планиране определете обема, вида и формата на информация, която вие и другите заинтересовани 
страни (напр. финансиращи организации) очаквате и от която се нуждаете. Обсъдете дали такава 
информация е наистина необходима. Възможно е заинтересованите да я очакват в различен формат. 

 Вземете предвид информацията или доказателствата, които вече съществуват и преценете дали наистина 
има нужда да събирате още. Ползата от наличие на дадена информация трябва да е по-голяма от цената за 
събирането й. Използването на прости  и често безплатни инструменти за събиране на данни може да бъде 
подходящо и да осигури полезна информация.  

  
По време на изпълнение на дейностите: 

 Помнете, че не е необходимо всичко да бъде оценявано през цялото време. Можете да използвате или да 
надградите вече съществуващи данни или да събирате информация за въздействието чрез извадка.    

 

При оценка: 

 Едно разумно ниво на събрани факти и доказателства е достатъчно; не очаквайте да откриете абсолютни 
доказателства. 

 Преценете дали имате нужда от външна подкрепа, за да добавите стойност към това, което сте установили, 
или можете да стигнете до солидни заключения, като разчитате на собствените си умения и знания.    

  

И при преглед на работата: 

 Обявете публично детайлите за постигнатото въздействие, които са пропорционални на мащаба, обхвата и 
риска на работата ви. 

 Постарайте се споделената информация за въздействието да съответства по обем и формат на аудиторията, 
за която е предназначена. 

 Представете бройки, както и истории. Цифрите обясняват контекста на историите, а историите дават живот 
на информацията за въздействието ви.   

 

 Запознайте се с всички принципи в Кодекса на добрите практики за въздействие. Тяхното прилагане ще 
помогне на организации с нестопанска цел да планират и комуникират дейностите си ефективно и успешно. 

Предстоящо  

Годишна конференция на Social Value International—Social 
Value Matters 2017 
 

Фондация Лале е активен партньор на Social Value International от създаването й. 
Екипът на фондацията е участвал в поредица работни срещи и събития на 

международната организация. През 2016 година преведохме и публикувахме на български език Седемте 
принципа на социалната стойност, разработени от Social Value International. Това са основните принципи за 
социално отчитане, валидни за всички организации, които работят за равенство, благосъстояние и устойчива 
околна среда - граждански и финансиращи организации, социални предприятия, агенции, местни власти.  
 

Годишната конференция на Social Value International ще се проведе на 10 и 11 април тази година в Истанбул. 
Повече информация, програма и възможности за регистрация ще намерите на сайта на събитието http://
socialvalueinternational.cmail20.com/t/ViewEmail/j/6932896C8CDB5E82/9DB34769E510A478C35B3650D253B2D9 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
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
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://socialvalueint.org/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
http://socialvalueinternational.cmail20.com/t/ViewEmail/j/6932896C8CDB5E82/9DB34769E510A478C35B3650D253B2D9
http://socialvalueinternational.cmail20.com/t/ViewEmail/j/6932896C8CDB5E82/9DB34769E510A478C35B3650D253B2D9

