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Награди Проект на Годината 2017 
 

Организирахме 
церемонията за 
награди Проект 
на Годината 
2017 в първите 
дни на пролетта 
в Литературен 
Клуб Перото.  
 

По традиция 
най-добрите 
проекти на 

неправителствени организации бяха 
обявени от членовете на журито - 
доказани професионалисти от бизнеса, 
медиите и дипломати. Красимира 
Чемишанска, Генерален мениджър на 
Амджен България и Президент на 
Американска търговска камара в 
България; Петя Колчева, Управляващ 
съдружник в Новел консулт; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп; Ираван Хира, 
Главен изпълнителен директор на Hewlett Packard България и Председател на Българския Форум на Бизнес 
Лидерите, Н. Пр. Стефано Балди, Посланик на Италия в България и Силва Зурлева, Член на Борда на 
директорите на Нова Броудкастинг Груп.  
 

Те връчиха наградите на проект “Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно 
насилие” на Сдружение Асоциация НАЯ от Търговище, “Всички сме замесени от едно тесто” на Хлебна къща 
София и Сдружение Съвет на жените бежанки в България и „По-добре недей” - Кампания за превенция на 
сексуално насилие и експлоатация сред тийнейджърите” на Фондация „Лърн“.  
 

Научете повече за наградените проекти. Вижте какво казаха членовете на журито за проектите на 2017 
година. Разгледайте всички номинирани проекти, защото всеки номиниран проект е отличен с признанието на 
тези, които са го представили в конкурса.  
 

Церемонията бе организирана в партньорство с Националния дворец на културата и с медийното партньорство 
на вестник Капитал и Информационния портал на неправителствените организации в България.  
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Европейския ден на солидарност между 
поколенията, 29 април 2018 
  

Ако младите знаеха, ако възрастните можеха! А те могат да се съберат 
заедно! Както всяка година през април призоваваме колеги, партньори, 
приятели да се включат в Европейския ден на солидарност между 

поколенията. Денят е 29 април, вие давате идеите и организирате събитията, радостта от общуването и 
споделянето е обща.   
 

Ние опознаваме и разбираме света чрез наученото от нашите родители, баби и дядовци, учители, треньори и 
преподаватели, приятели, колеги, съседи и други. Наученото, важното и вълнуващото споделяме и предаваме 
на своите деца, внуци, ученици. Солидарността между поколенията има много различни форми, но смисълът е 
един – да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за 
нещата, които те могат и знаят.   
  

Вижте повече информация за кампанията и възможностите. 
Включете се и вие! Споделеното време е най-щедрият жест! 

Дни на добри дела 2018 
 

Познавате ли доброволци? Знаете ли за работата на организации, които имат 

доброволци? Вие били ли сте доброволци? Замисляли ли сте се, че доброволци са 

започнали и все още са водещи в многобройни социални, културни, образователни, 

екологични, спортни и други инициативи в България? Те са хората които имат позиция, 

могат, знаят как, правят промяната, грижат се за другите. Месец май е чудесно време за 

разходки, пътувания, срещи с приятели. Това е същото, което правят хората с добра 

воля, докато помагат на хора, дървета и животни, учат и се забавляват заедно.  
 

Дните а добри дела 2018 са за всички – доброволци, организации и хора, които ще 

участват за първи път. 
 

Включете се в Дните на добри дела в последната седмица на месец май и вижте как ние можем да ви 

подкрепим! Фондация Лале ще подкрепи с финансиране 100 интересни инициативи.  

Актуално 

http://www.ndk.bg/Литература/Литературен+клуб+%22Перото%22/За+нас-108BG.html
http://www.ndk.bg/Литература/Литературен+клуб+%22Перото%22/За+нас-108BG.html
http://www.amgen.bg/
https://amcham.bg/
https://amcham.bg/
http://novelconsult.net/
http://kcm2000.bg/
http://www.bblf.bg/
http://www.bblf.bg/
http://www.ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg/
https://nova.bg/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.bread.bg/category/news/sofia/
http://www.bread.bg/category/news/sofia/
http://crw-bg.org/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://loveguide.bg/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.tulipfoundation.net/news/py_2017-526
http://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_nominations_PY2017.pdf
http://www.ndk.bg/начало
https://www.capital.bg/
https://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://www.tulipfoundation.net/bg/news/old_29_april_2018_start-532
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/ddd_anounce_2018-531
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Volunteers/DDD2018_MiniGrants.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Volunteers/DDD2018_MiniGrants.pdf
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Корпоративни доброволци помагат на 
благотворителни организации 
 

Доброволци от бизнес организации периодично се 
включват  в разнообразни доброволчески инициативи 
за да подкрепят с усилията и уменията си работата на 
граждански организации.  
 

През март тази година служителите на Дука и 
Текстура България организирано участваха в рамките на половин ден в 
работата на Сдружение “Светлина за живот”. В края на деня работата беше 
свършена, а доброволци и приемащата организация бяха доволни. 

 

Работно посещение за обмяна на опит в прилагане на 
модела фамилна групови конференция в Лийдс, 
Великобритания 
 

В началото на март пътувахме заедно с колеги от 10 български 
организации, които прилагат метода фамилна групова конференция, до 
Лийдс, за да участваме в работно посещение за обмяна на опит с 
партньорите ни от Gironde Departmental Council от Франция, Family Rights 
Group от Великобритания и NeuKolln von Berlin от Германия.  
 

Екипът на Фондация Лале покани представители на Сдружение Шанс и 
закрила от Хасково, Сдружение Съучастие от Варна, Клуб на НПО от 
Търговище, Сдружение Бъдеще за децата от Казанлък, Сдружение Егида 
от Пазарджик, Асоциация Анимус, Център Мария от Горна Оряховица, 
Фондация Ръка за помощ от Добрич, Асоциация Ная от Търговище и 
Център за алтернативни грижи за деца към НБУ. 
 

Домакините ни от Family Rights Group бяха приготвили интензивна 
тридневна програма, за която можете да прочетете повече информация. 
Научихме за историята на въвеждане на метода във Великобритания, за 
практиката в Англия, Шотландия и Уелс. Чухме за новата програма Връзки 
за целия живот, основана на метода.  
 

Посещението бе в рамките на проект, съфинансиран  по програма 
Еразъм+ на Европейската комисия. 

Общество и бизнес 

Какво се случи през март  

Научено и споделено 

Работна среща за принципите “Зачитане и надграждане върху 
силните страни” и “Не вреди” 
 

Представители на неправителствени организации от България, Етиопия, Кения, 
Латвия, Молдова, Хърватска, Танзания и Уганда, чиято дейност е свързана с подкрепа 
за деца и семейства,  се събраха на последна трета работна среща в Лейден от 11 до 
15 март 2018.  

 

Срещата бе в рамките на програмата за развитие на организационен капацитет на партньорите на Фондация 
Оук и целта й беше да се обсъди съдържанието на последните два от разработваните онлайн модули - за 
“Зачитане и надграждане върху силните страни” и “Не вреди”.  
 

От Фондация Лале в срещата участва Мирослава Георгиева. В следващите месеци колегите от Child to Child UK 
ще добавят обобщените коментари, корекции и предложения на онлайн платформата. След това ще поканим 
колеги и партньори от България да се включат в пилотно тестване на модулите за обучение на специалисти, 
които работят с деца и семейства, да прилагат 6-те принципа за правата на детето на Фондация Оук. Очаква се 
всички шест модула да бъдат достъпни през октомври.  

Фамилна групова конференция 
 

Преди повече от година наш колега и приятел имаше рожден ден. Той и 
семейството му организираха тържество и предложиха на гостите вместо 
подаръци да направят дарение. Средствата в размер на 7580 лева бяха 
предоставени на Фондация Лале за подкрепа на семейства. Ние удвоихме 
сумата и предоставихме грантове на 5 организации, подготвени да правят 
фамилни групови конференции.  
 

Те организираха такива фамилни срещи за 60 семейства с реални 
трудности в ежедневието. В проведените 60 фамилни конференции са 
участвали близо 440 човека, като 90 от тях са деца и младежи. Всяко 
семейство е направило само свой план за справяне с проблемите и 
осигуряване на добра грижа за всички свои членове - деца, младежи, 

възрастни хора. Плановете са подкрепени от местни НПО, ОЗД, социални услуги. 
 

Местните организации са във връзка със семействата, които изпълняват своите планове. Така едно семейство 
отбеляза празника си, като помогна на 60 непознати семейства да се справят сами с трудностите си. 

Вярата в семейството променя живота на хората 

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
https://duka.bg/
https://textura.bg/
http://www.frg.org.uk/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/exch_fgc_leeds-530
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://www.childtochild.org.uk/
http://www.tulipfoundation.net/bg/program/fgc-58/

