
 

 

ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН  

Декември 2016 

Пожелание за Весели празници и здрава и успешна Нова 2017 Година!   

Проект на Годината 2015 
 

Награди Проект на Годината 2015 събраха за единадесета  

поредна година десетки организации и колеги от цялата 

страна на публична церемония за признателност към 

хората, които променят живота на другите към добро.  
 

Благодарим на Роналд ван дер Хисен, директор на 

Фондация Орание, Нидерландия за дългогодишно 

партньорство и приятелство, което свързва двете организации. 
 

Сърдечно благодарим на членовете на журито Виолина Маринова, 

Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; 

Никола Добрев, Председател на съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп; 

Севда Шишманова, Програмен Директор на Българска национална телевизия; Н.Пр. Аник Ван Калстър, 

Посланик на Кралство Белгия в България; Мирослав Боршош, Изпълнителен директор на Национален дворец 

на културата и Манол Пейков, издател, Издателска къща Жанет 45. Благодарим на домакините от Литературен 

Клуб Перото! 
 

Поздравяваме наградените - колегите от Център за защита на правата в здравеопазването, Фондация „За 

Нашите Деца” и Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО)!  

В края на годината се подготвяме за празниците и правим равносметка на 

изминалите месеци. Всичко което правихме, опитвахме и постигнахме е свързано с 

много хора - хората,  с които работим и които ни подкрепят, хората, на които ние 

помагаме.   
 

Благодарим на всички хора с които работихме заедно през годината, които ни се 

довериха, които ни подкрепяха,  разчитаха на нас, окуражаваха ни, критикуваха 

ни, задаваха въпроси за да търсим заедно отговорите.  
 

Скъпи партньори, колеги, съмишленици, дарители и приятели, благодарим ви! 
 

Пожелаваме ви от сърце весели празници и здрава и успешна Нова 2017 Година!  
 

Мария Петкова 

Благодарим на нашите партньори и приятели!  
 

През годините екипът ни намери много и различни партньори в различни дейности и кампании. Свързват ни 
общи цели и ценности. С тях споделяме идеи и възможности, от тях научаваме много и получаваме ценни 
коментари и насоки. 
 

С колегите от Oranje Fonds споделяме ценности и идеи повече от 20 години.   
 

С Фондация Оук развиваме дългосрочното целенасочени партньорство за повече и по-добри възможности за 
децата в семействата им.  
 

С колегите от Европейската мрежа за фамилни Групови конференции ежегодно се срещаме за да обменим 
опит, нови възможности и идеи за хората чрез развитието на модела в Европа и света.   
 

Участието ни в работата на Social Value International ни свърза с професионалисти и практики в оценката на 
социалното въздействие от цял свят. 
 

С партньорите и приятелите от Volonteurope работим за развитие на доброволчеството, за оценка на 
въздействието  от него.   

“За Енджиотата и хората” 

Защо моята организация е важна за хората? 
 

Благодарим на участниците в конкурса „Защо 

моята организация е важна за хората?“! 
 

Благодарим на членовете на журито Люба Йорданова, журналист от 

вестник Капитал, Марин Бодаков, писател и преподавател и Георги 

Ангелов, журналист и водещ в Българска национална телевизия за 

съпричастието и подкрепата.  
 

Благодарим сърдечно на колегите от Информационния портал за 

неправителствените организации в България за партньорството и на 

Виваком Арт Хол за любезното домакинство на церемонията за наградите.  
 

Поздравяваме Фондация „Карин дом" Варна и WWF България, чиито 

текстове бяха отличени.  

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

С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят 

живота и възможностите за себе си, за децата си, за общността си. Има много и интересни 

начини 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. 
 

Благодарим на стотиците хора от цялата страна, които се включиха като доброволци в 

разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал в рамките на кампанията 

Дни на добри дела през месец май 2016!  

Кампания за Европейския ден на солидарност  

между поколенията 
 

Вече стана традиция  и всяка година десетки инициативи в малки и 

големи населени места  събират стотици хора от всички поколения за 

срещи, концерти, изложби, кулинарни работилници, игри, 

състезания, екскурзии, дискусии, музикални представления, засаждане на дръвчета и цветя и др.  
 

Благодарим на всички колеги, приятели и съмишленици, които се включиха за осма година в национална 

кампания за 29 април – Европейски ден на солидарност между поколенията.  Правим го заедно за да насърчим  

съвместни събития на хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към 

приемствеността, разбирането, зачитането и солидарността между хората. Защото сме хора! 

Награди Доброволческа инициатива 2016  
 

За шеста пета поредна година организирахме конкурса за най-

интересни и ефективни доброволчески инициативи в партньорство с 

Национален Алианс за работа с доброволци /НАРД/. Включиха се 

десетки предложения от цялата страна. Представените 51 инициативи 

са осъществени от граждански организации, неформални групи, 

бизнес компании, читалища, училища и отделни граждани в села и 

градове в цялата страна. 
 

Благодарим на всички доброволци и колеги, които номинираха 

доброволческите инициативи в България!  
 

Благодарим на членовете на журито Анета Милкова, член на 

Управителния съвет на Българска Национална телевизия; Огнян 

Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и Алексей Лазаров, главен 

редактор на вестник Капитал. Те също бяха доброволци и поеха нелеката задача да определят най-добрите 

инициативи. 
 

Поздравяваме доброволческите екипи, осъществили наградените инициативи - Сдружение „Бъдеще за децата” 

Казанлък, Каритас София и Фондация „77“. 
 

Благодарим за сътрудничеството и подкрепата на Централния военен клуб и Националното музикално училище 

„Любомир Пипков”. Благодарим за прекрасното изпълнение на младите музиканти!   
 

Поздравяваме всички доброволци в България за волята, уменията и времето, които дават на другите! 

Кампания Да бъдеш Баща 
 

Благодарим за участието, идеите, усилията и споделените емоции на 

всички организации, с които заедно отбелязваме и насърчаваме 

важната роля на бащата и значимите мъже от семейния кръг за 

израстването и възпитанието на децата. И тази година много партньори 

се включиха с интересни и вълнуващи инициативи в Деня на Бащата през юни и Седмицата на Бащата през 

ноември.  
 

Благодарим на Столична библиотека, Институт Сервантес София, Imaginarium България,  клуб „Перото”, 

Национален дворец на културата, кино „Люмиер”, Сдружение 365 и Free Sofia Tour, 1BIKE България, Orange 

център, списание "9 месеца" и ИК "Ентусиаст". Сърдечно благодарим и на колегите, които организираха 

различни интересни събития в страната - Сдружение „Деца и юноши", Сдружение „Самаряни”, Сдружение 

„Бъдеще за децата“, Сдружение „Шанс и закрила“, Сдружение „Център Мария", Сдружение „Егида”, Клуб на 

нестопанските организации в Търговище, Сдружение „Първи юни", Сдружение „Съучастие“, Социален център 

"По-добре заедно" към Община Карлово и Сдружение "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина". 

 

Кампания Общество на всички възрасти 
 

Сърдечно благодарим на всички съмишленици и колеги от цялата страна, които су включиха в отбелязването 

на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври 2016!  
 

За десета година организираме тази кампания, защото отношението към възрастните е модел за поведение за 

децата ни. Множество граждански организации, читалища, училища, общини и кметства в десетки населени 

места отбелязаха деня в своята общност с внимание и грижа към възрастните хора. Общата цел бе да видим 

трудностите, но и възможностите им, да отбележим приноса им и чуем какво имат да ни кажат.    

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
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Благодарим на всички колеги и съмишленици за сътрудничеството!  
 

През изминалата 2016 година работихме с много различни организации от цялата страна в рамките на  
различни програми, кампании, събития и конкурси. Пожелаваме на всички здраве, успешна работа и добро 
сътрудничество през Новата 2017 година!  

Благодарим на нашите бизнес партньори! 
 

Благодарим на нашите партньори партньорските компании и фирми за подкрепата с услуги, 

експертен и доброволен труд, парични и материални дарения! 
 

Банка ING подкрепят дейността ни дългосрочно и с професионализъм.  
 

Колегите от WebFactory поддържат безвъзмездно Интернет страницата на Фондацията. 
 

Imaginarium България организира за поредна година дарителска кампания в подкрепа на програма „Вяра в 

децата и семейството” за превенцията на изоставяне на деца в институции и се включи активно в инициативи 

за Деня на Бащата и Седмицата на бащата. 
 

Десетки служители на AIG България се включиха в разнообразни доброволчески инициативи за да помогнат на  

хора с различни нужди в София. Мотористите от клуба в AIG събраха средства и посетиха на място някои от 

подкрепените местни инициативи за отговорно шофиране сред младите хора. 
 

bwin.party services България подкрепиха наши партньори по места с дарения от служителите. 
 

Благодарим на партньорите от НИТРАМ  за идеите и календара на Лале за 2017! 
 

Textura България организираха за втора година кампания за събиране на домашен текстил, така техни клиенти 

помогнаха на десетки семейства с деца в България. 

Програмите и събитията, които реализирахме през 2016 година станаха реалност с финансовата подкрепа на 

Фондация Оук, програма Еразъм+ на ЕК, много индивидуални и корпоративни дарители.  

Програма Вяра в децата и семейството 
 

През 2016 година завършихме Програма Вяра в децата и 

семейството, по която работихме заедно с партньорски 

организации от Казанлък, Варна, Добрич, Търговище, 

Горна Оряховица, Пазарджик, Хасково, Бяла Слатина, 

Стара Загора, Пловдив, София. Благодарим на всички за усилията, 

преодолените трудностите и споделените успехи! 
 

Оценката показа, че в рамките на програмата е създадена общност от 

хора и организации, основана на споделени ценности. Впечатляващ е 

обхватът на програмата, в реализация на различни подходи и дейности 

са покрити са всички нива на социална работа. Организациите са 

постигнали огромен напредък в  документиране на резултати и промени. 

Създадени са значителен брой партньорства с разнообразни 

организации – училища, детски градини, читалища, църкви, местни организации, социални институции, 

болници и др. Достигнати са някои от най-маргинализираните групи и хора. От работата по прилагане на 

фамилни групови конференции се вижда отчетливо как хора и специалисти започват да мислят за семейството 

като за „семейство“.  В отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално овластяване на 

хора и тенденция към стандартизиране на практики.  

Дарения в подкрепа на деца и семейства в риск 
 

През 2016 година получихме дарения на бебешки и детски дрехи и играчки, книги,  учебни 

помагала, дрехи и обувки за възрастни, завивки и одеяла от много хора. Даренията 

достигнаха до семейства с деца в селата на община Бяла Слатина и Казанлък.  
 

Благодарим на десетките индивидуални дарители за съпричастността и доверието към 

нашата работа!  
 

Благодарим на Rotary International Клуб София и Сдружение „Народен будител“, Берковица!  

Благодарим на нашия колега Венислав Йотов, който с едно тържество направи празник за 

много семейства в България!  

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
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Благодарим на медийните партньори  
Българска национална телевизия и вестник Капитал бяха неизменно да нас в отразяването и 

популяризирането на кампании, церемонии, награди и публичните събития.  

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
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http://www.tulipfoundation.net/program/trusting-in-children-and-family-programme-48/2014/
http://www.tulipfoundation.net/program/trusting-in-children-and-family-programme-48/2014/
http://www.rc-si.org/new/
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