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Защо моята организация е важна за хората? 
 
Хората от гражданските организации искат да променят света, за да 
бъде по-добър за повече хора в много населени места. Как те 
разказват за хората, за които работят? Как привличат хора, които 

да ги подкрепят? Хората разбират ли ги? Вярват ли им? На въпроса „Защо моята организация е 
важна за хората?” тази година отговориха с кратко есе 39 организации от цялата страна. 
Простичък въпрос, но не е толкова лесно да се намери убедителен, ясен, вълнуващ, запомнящ се 
отговор. 
 

Церемонията, на която ще обявим двете най-добри есета, ще се състои на 7 ноември от 18 часа в 
пространство A HUB на ул. Христо Белчев 3.  
 

Наградените текстове ще бъдат представени от членовете на журито - Виктория Блажева, 
Директор управление "Връзки с обществеността и корпоративни комуникации" на Уникредит 
Булбанк; Марин Бодаков, поет, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и редактор във вестник 
„Култура“ и Георги Ангелов, журналист, преводач и водещ на „История БГ“ и „Библиотеката“ по 
Българска национална телевизия.  
 

Заповядайте за да чуем заедно „Защо моята организация е важна за хората?” 

Актуално 
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Годишна среща на Европейска мрежа за  
Фамилни групови конференции 
 
Тази есен срещата се проведе от 3 до 6 октомври в Прага и бе организирана от  
Асоциацията за фамилни групови конференции в Чешката Република Asociace 
rodinných konferencí с домакинството на IV Район на Община Прага.   

 

Около 50 представители на повече от 20 организации от страни в Европа се събраха в Прага за 3 
дни на годишната среща на Европейската мрежа за ФГК. Участваха колеги от Швеция, Норвегия,  
Нидерландия , Англия, Шотландия и Уелс, Италия, Швейцария, Австрия, България, Словакия , 
Чехия, Босна и Херцеговина, Франция, Германия и други. През трите дни  те споделиха 
информация от своите страни за 
последни развития, предизвикателства и 
успехи, изследвания и нови практики.  
 

Множество въпроси бяха поставени и 
дискусиите бяха много интересни. 
”Отвореното пространство“ включваше 
презентации и обсъждания за връзки за 
целия живот – намиране на връзки за 
деца в социални грижи; стандарти за 
обучение на координатори; участие на 
децата; подготовка на деца и младежи; 
комуникация на ФГК; ФГК и домашно 
насилие; ФГК в училище и други. 

Конкурс Доброволческа инициатива 2017 
 
Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между 
поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Доброволци 
променят живота във все повече населени места. Те дават своето време и умения, но имат нужда 
от подкрепа и насърчение. 
 

Остават часове до крайния срок за номиниране на доброволчески инициативи в традиционния 
годишен конкурс за най-ефективни и интересни дейности на доброволци в България през 2017 
година, обявен от Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци за седма поредна 
година.  
 

Конкурсът е отворен за граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на 
социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през 
настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на 
организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на 
доброволците.  
 

Всяка добра инициатива заслужава признание! 
Вижте повече и участвайте в намирането на доброволческите инициативи на 2017 година! 

Какво се случи през октомври  

http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/list_esseys_2017.pdf
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/
https://www.uni-sofia.bg/
http://www.kultura.bg/bg/home
http://www.kultura.bg/bg/home
https://bnt1.bnt.bg/bg/a/istoriya-bg
https://bnt1.bnt.bg/bg/a/bibliotekata
https://www.bnt.bg/bg
http://www.tulipfoundation.net/bg/konkursi/ngos-and-people-73/
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://www.facebook.com/rodinnekonference/
https://www.facebook.com/rodinnekonference/
http://navabg.com/
http://www.tulipfoundation.net/news/v-voluntary-initiative-2017-514/
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Признание за доброволците в проект Говори с мен 
 
В рамките на Месеца на бежанците, Фондация Лале организира вечер 
„Говори с мен“ на 18 октомври в A Hub. Младите доброволци и бежанци от 
едноименен партньорски проект получиха сертификати като израз на 
признание за активната си работа. През цялото лято доброволците на 
Фондация Лале бяха езикови ментори и помагаха на младежи-бежанци, 
останали в България, да научат български език и повече за култура и 

традициите в България и живота в София чрез поредица от неформални срещи-разговори на 
различни теми. Темите бяха подготвени и разработени от самите доброволци. 
 

Вечерта беше вълнуваща за всички  участници, гости, приятели и колеги. Мира Георгиева разказа 
за срещите и връзките между доброволците и бежанците. Много от тях сами споделиха 
впечатленията и емоциите си. Владимир Кисьов, председател на УС на Фондация Лале и почетен 
гражданин на София, връчи сертификатите на доброволците и бежанците от програмата.  
 

Нашите партньори от Gemeinsam leben & lernen in Europa от Пасау в Германия и  Centrul de Volun-
tariat Cluj-Napoca в Румъния бяха заедно с нас в София тази вечер. В продължение на три дни с 
тях работихме по изработването на наръчник, пакет информационни материали за доброволците и 
други документи за приложение на модела. 

Други събития 

Годишна среща и конференция на Volonteurope “Пътища към 
правата: овластяване на младите европейци” 
 
Годишната среща на членовете на европейската мрежа за доброволчество 
Volonteurope се проведе в Брюксел на 29 октомври. Приети бяха нови 
членове,  а Давид Лопец от La Ligue de l'enseignement, Франция бе избран за 
член на управителния съвет.  

 

На следващия ден и много млади активни хора се включиха в годишната конференция на мрежата 
“Пътища към правата: Овластяване на младите европейци”. В Европа живеят около 90 милиона 
млади хора на възраст от 15 до 29 години. Участието, отношението, възможностите им в социалния 
и икономически живот е съществено важно за тях и всички граждани. Участниците споделиха 
практики и информация за участието като начин на постигане на права и социално включване. В 
рамките на отделни сесии те обсъдиха достъпа 
до правото на образование, ментално здраве, 
запазена околна среда, етническа идентичност, 
жилище и други.   
 

Представен бе и доклад на Volonteurope на 
същата тема, който съдържа преглед на 
международните законови рамки, които 
регламентират права; промени и 
предизвикателства в Европейските общества със 
специален поглед към ролята на 
доброволчеството и доброволците; както и 
илюстрации с конкретни случаи.  

Международна конференция Социална Европа, Баден, 25-28 октомври 
 
Представителни на граждански организации, профсъюзи и благотворителни организации на 
църквите от 8 Европейски страни се събраха на международна мрежова среща в Баден, Германия. 
 

Целта на участниците в срещата бе да обсъдят инициативата на Европейски съюз за Европейски 
стълб на социалните права, която ще бъда обявена на Европейската социална среща в Гьотеборг 
на 17 ноември. Документът вече е преминал през обществено обсъждане в много от страните в 
Европейския съюз. Участниците в срещата разгледаха обстойно документа и приеха отворено 
писмо, в което заявяват, че очакват гаранции за това, че прокламираните в документа социални 
права ще бъдат реално достъпи за гражданите на Европа и няма да останат само на хартия. 
Писмото ще бъде изпратено до Европейския съвет. 
 

На втория ден от работата на срещата в дискусиите се включи и Евелин Гебхард, Вицепрезидент 
на Европейски Парламент. Тя подкрепи разбирането, че документът е изключително актуален и 
важен за Европейските граждани.   

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.gemeinsam-in-europa.de/
http://www.centruldevoluntariat.ro/
http://www.centruldevoluntariat.ro/
https://volonteurope.eu/
https://www.facebook.com/laliguedelenseignementnationale/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
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 Говорим на хората и за хората 
  

 Как да пишем, за да ни четат? 
 
Този месец ви предлагаме съветите на Виктория Блажева, първи 
вицепрезидент и директор „Комуникации“ на УниКредит Булбанк. 

Тя е била  журналист във в. Капитал. В момента ръководи групата за комуникационна стратегия на 
неправителствената организация Съвет на жените в бизнеса в България. Член е на European Asso-
ciation of Communication Directors и на Harvard Club of Bulgaria. Завършила е бизнес програмата 
HBX CORе на Harvard Business School, професионалната програма “Иновации и предприемачество“ 
на Stanford University, алумни e по програмата за висши мениджъри „Стратегически модели за 
управление на НПО“ на Harvard JFK School of Government, бакалавър (с почести) от OU Business 
School и др. Прави MBA в Warwick Business School. 
  

Вижте във видеото практични съвети за ефективно писане, подходящи за неправителствени 
организации. Резюме от видеото:  

 Назаем от добрата журналистика - правилото 5К1З: За да е разбираем, всеки текст 
трябва да отговаря на въпросите:  Кой? Какво? Кога? Къде? Как? Защо? – пет К и едно 3. 

 Пишете кратко и ясно: През 1961 г. френският математик Блез Паскал пише в 
предговора на един свой труд : "Щях да напиша нещо по-кратко, но нямах време." Покажете 
на читателя, че сте го уважили и сте отделили време да съкратите текста, който му 
изпращате. 

 Влезте в обувките на получателя: Един и същ текст не е подходящ едновременно за сайт, 
за фейсбук и за кандидатстване в програми за финансиране. Никой не обича циркулярни 
писма. Ако каните някой за партньор, покажете му, че знаете добре името му. 

 Избягвайте термините: Многоуважаемият читател няма да отвори енциклопедията, за да 
разбере какво сме искали да му кажем.  

 Намалете високопарните думи. 

 Разкажете история: емоцията на каузата се предава с истории.  

 Призив за действие: недвусмислено кажете и повторете какво очаквате от получателя. 
Проверете с приятел от друга сфера дали вашият призив е разбираем и чак тогава пратете 
текста. 

 Практика, практика, практика: „Колкото повече, толкова повече“ – Мечо Пух. 

 Може и да не пишете: има и други форми, с които можем да представим благородната 
кауза, за която търсим съмишленици. Текстовете са само една от тях. 

Други събития 

Научено и споделено  

Принципи на Европейския център на фондациите 
 
На последната си среща през октомври тази година Управителният съвет на 
Фондация Лале прие Принципите на добри практики на Европейския център на 
фондациите: Инструмент за саморегулиране на фондации. Това е 
целенасочена стъпка към постигане на високи стандарти и професионализъм в 
работата на фондацията. Принципите са инструмент за саморегулиране, 
основаващ се на споделена визия за добри практики сред европейските 
фондации. Целта му е да подпомогне фондациите при осъществяването на 

техните общественополезни цели чрез укрепване на тяхното независимо и добро управление, 
прозрачност и отчетност.  
 

Насърчаваме колеги и партньори да се запознаят с принципите на EFC.  

Седмица на бащата 6—12 ноември 2017 
 
Знаем, че бащите и значимите мъже от семейния кръг са важни за 
развитието и добруването на децата. Те носят модел на поведение. 
Те са фактор за образованието на децата. Те имат значение за 

неприемането на насилие в живота на децата и младежите. Те са опора за децата си и за майката.  
 

Затова и тази година фондация Лале участва в Седмица на бащата от 6 до 12 ноември 
2017. Насърчаваме и нашите колеги и партньори от София и страната да се включат с различни 
инициативи и събития, които те сами ще планират заедно с децата и бащите, с които работят.  
 

Актуална информация за Седмица на Бащата ще намерите на сайта на кампанията Да бъдеш Баща 
и FB страницата.  

Предстоящо 

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://youtu.be/M4b_WdWtRfY
https://youtu.be/M4b_WdWtRfY
http://www.tulipfoundation.net/uploads/Naucheno%20spodeleno/EFC%20Principles%20of%20Good%20Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/Naucheno%20spodeleno/EFC%20Principles%20of%20Good%20Practice_BG.pdf
http://www.efc.be/
http://mencare.bg/fathers_week_2017-toolkit/
https://www.facebook.com/GordTatko/

