
София 1124, ул. ―Река Осъм‖ 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Информационен бюлетин  
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Актуално 

Какво се случи през март 

 Награди Проект на годината 2010 
 

Отличените проекти в шестото издание на конкурса “Проект на годината 2010” бяха обявени на публична 
церемония на 28 март в Камерна зала ―България‖ в София от членовете на журито — Огнян Донев, председател 
на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Севда Шишманова, Програмен 
директор на Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно 
осигурителна компания „Доверие―; Н.Пр. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия в България; 
Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл. Това са:  
 

Майчина съпротива срещу наркотиците” 
Сдружение „Майки срещу дрогата” – Пловдив 
Цел: Създаване на родителски групи - клонове на сдружението в 
страната и основаване на национално обединение на родителите 
против наркотиците. С този проект се повдигна завесата над мъл-
чанието по повод този толкова сложен проблем, съсипващ хиляди 
семейства. В редица градове хората се обединиха, започнаха да си 
помагат и като краен резултат много повече употребяващи нарко-
тици предприеха лечение. Проектът беше пряко насочен към се-
мействата с наркозависим член. За контакти: Веселина Божилова  
Сдружение „Майки срещу дрогата” - Пловдив 
Пловдив 4008, ж.к. „Тракия”, бл. 208, вх. Б 
тел.: 0888 46 16 54 
maikiplovdiv@gmail.com, www.antidrugbg.com 
  

Институт за детско психично здраве и развитие 
Сдружение „Институт за детско психично здраве и развитие” 
и фондация „Клинична психология в действие 
Цел: Институтът за детско психично здраве и развитие бе открит 
през юни 2010 г. Основна цел на проекта е осигуряване на посто-
янна и професионална помощ за децата с аутизъм, дислексия и 
други специфични психични състояния и за тяхната успешна интег-
рация и реализация в обществото. Други две цели на Института са 
максимална информираност и подготовка за работа с деца с подоб-
ни проблеми чрез редовни обучения на родители, учители и специ-
алисти. Проектът е дългосрочен, като всяка година се развива и 
подобрява. За контакти: проф. д-р Ваня Матанова 
София, ул. „Нишава” 47, тел.: 0 800 1 DSLX (0 800 1 3759) 
v_matanova@yahoo.com 
 

Заеми за подобряване на жилищната среда на семейства с 
ниски доходи – партньорства в действие   

Хабитат България в сътрудничество със: Сдружение 
“Самаряни” - Стара Загора, Сдружение “Амала Приятели” – 
Дупница, Фондация “Бъдеще” – Ракитово, Клуб НСО – Тър-
говище, Плевенски Обществен фонд “Читалища”.  
Цел: Хиляди семейства в българските села обитават жилища, кои-
то се рушат или се нуждаят от спешни ремонти. Неприемливите 
жилищни условия са една от причините деца да бъдат настанявани 
в институции. Здравето, а понякога и животът на децата и възраст-
ните може да бъде поставено в риск заради нехигиенична или 
опасна домашна обстановка. Партньорствата на Хабитат България 
са начин да бъдат осигурени адекватни жилищни условия на се-

мейства с ниски доходи или семейства в риск. Предоставят се средства за малки, приоритетни ремонти, така в 
един много ранен етап може да бъде избегната опасността от изоставяне на деца и настаняването им в инсти-
туции. Дейностите са насочени към семейства в риск и семейства от маргинализирани общности, с ниски дохо-
ди, които не могат да вземат заем от банка. За контакти: Боряна Първанова, Фондация Подслон за човечество-
то, България, София, ул. „Виктор Юго” 5, тел.: 02/983 24 10, b.parvanova@habitatbulgaria.org, 
www.habitatbulgaria.eu 

На 29 април ще отбележим Европейския ден на соли-
дарност между поколенията. За трета поредна година 
Фондация Лале организира национална кампания за този 
ден на общуване и зачитане. Целта ни е да насърчим разно-
образни съвместни дейности на хора от всички възрасти и да 
провокираме интереса на обществото към темата за солидар-

ност между поколенията, която е важна за всички нас. Включете се и вие с инициатива! На сайта на Фонда-
ция Лале ще намерите информация за кампанията и списък със събитията от предишни години. 

http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
http://www.tulipfoundation.net/id-748/European_Day_of_Solidarity_between_Generations_Campaign_2011.html
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Работна среща и обучение за представители на организациите, финансирани по Програ-

ма за подкрепа за деца и семейства в общността, Плевен, 13 и 14 април 2011 г.  

Фондация Лале организира четвърта поредна работна среща по Програмата за подкрепа за деца и семейства в 

общността с цел превенция на настаняването на деца в социални институции. Срещата ще се проведе в Пле-

вен. В рамките на срещата ще се проведе обучение за оценка на ефекта от дейности по проекта. Целта на сре-

щата е обмяна на информация между всички финансирани организации и фокусирана работа по начини за 

оценка на постигнатото и описване на практически модели на работа. 

По традиция срещите се провеждат в различни градове, в които се реализира проект на финансирана местна 

организация. По този начин всички участници имат възможност да се запознаят на място с дейностите и услу-

гите, които осъществяват техните колеги. 

Предстоящи събития 

Предстоящи обучения по “Борса на проекти и идеи” 

През април предстоят няколко обучения за граждански организации от 

втория модул по ―Борса на проекти и идеи‖ в градовете Русе, Пазар-

джик и Пловдив. Те ще се проведат в: 

Пазарджик - 5 април, зала “Устрем”на Младежки дом в Пазарджик на 

ул. "Екзарх Йосиф" № 6, 9.30 - 16.00 ч. 

Пловдив - 8 април, Заседателна зала на Общински Съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки‖, 9.30 - 16.00 ч.  

Русе - 19 април, в Кръглата зала на Общината в Русе, 9.30 - 16.00 ч.  

Всички обучения се организират с подкрепата на съответната община. 

Ръководство за граждански диалог в подкрепа на социалното 

включване на възрастните хора 

В рамките на проект INCLUSage, организации на възрастните хора от Бълга-

рия, Чехия, Финландия, Германия, Италия, Полша и Словакия, както и чле-

нове на Европейската платформа на възрастните хора – AGE разработиха 

Ръководство за граждански диалог в подкрепа на социалното включ-

ване на възрастните хора.  

Партньори по проекта от България бяха Фондация Лале и Благотворително 

Дружество ―Донка Паприкова‖. Целта на ръководството е да представи при-

мери за добри практики в областта на гражданския диалог по въпросите на 

застаряването, включително такива в подкрепа на социално включване на 

хората от  третата възраст.  

Надяваме се, че Ръководството ще бъде полезно както за организациите на 

възрастните хора, така и за публичните власти на всички нива с цел улесня-

ване и разширяване на диалога между заинтересованите страни. Крайната 

му цел е насърчаване на дебат на национално ниво и гарантиране на благо-

състоянието и достойнството на възрастните хора. 

Три обученията по “Борса на проекти и идеи” през март 

През изминалия месец се проведоха три обучения за граждански организации по проекта ―Борса на проекти и 

идеи‖. Първото обучение с участието на представители на 29 граждански организации от града и общината 

беше в Пазарджик на 10 март. В Пловдив обучение се проведе на  11 март и в него участваха колеги от 14 

местни организации. 

Второ обучение по програмата се състоя в Плевен на 16 март. Включиха се хора от 12 организации от града и 

общината.  

Целта на поредицата обучения във всеки град е представителите на гражданските организации да се подготвят 

за участие в местна Борса на проекти и идеи и да бъдат част от организацията на събитието. Борсата е рабо-

тещ инструмент за сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации.  

Обученията във всеки град се реализират с подкрепата на съответната община.  

Още през март 

Пловдив Пазарджик Плевен 

http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=IncAge-civil-dialogue-guide-BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=IncAge-civil-dialogue-guide-BG.pdf
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Проект на месеца 

Специализирана помощ за пострадали от до-

машно насилие 

Сдружение „Център Мария”, гр. Горна Оряхови-

ца 

Целта на проекта бе да се осигури защитена среда и ефек-

тивна подкрепа на жени-жертви на домашно насилие. 

В рамките на проекта бяха предоставени над 100 консулта-

ции от психолог, социален работник и юрист на жени-

жертви на домашно насилие. Проведе се обучение на спе-

циалисти за работа с деца – жертви на насилие. Беше орга-

низирана кампания за повишаване на обществената инфор-

мираност по проблемите на домашното насилие и популяри-

зиране на работата и услугите, предоставяни от Център 

„Мария‖. 

Утвърди се създаденият през 2010 г. „Модел за работа по превенция на насилието над деца и младежи‖ на те-

риторията на Община Горна Оряховица, който влезе и в Общинската програма за Закрила на детето за 2011 г. 

През октомври 2010 г. беше одобрена Областна стратегия за развитие на социалните услуги. По предложение 

на Център „Мария‖ в нея бяха заложени дейности по превенция и закрила срещу домашното насилие в облас-

тен мащаб (изготвяне на технологична карта на услугите за деца в областта, изграждане на Кризисен център 

за жертви на насилие). Тези факти сочат, че обществото като цяло става все по-ангажирано с проблема наси-

лие. 

Сдружение „Център Мария”  

Таня Русева  

Ул. „Цар Освободител‖ № 11, Горна Оряховица, 5100, Тел. 0618 / 2 21 81  

center_maria@abv.bg 

www.centermaria.org   

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове” 

Народно читалище «Мито Марков – 1912», с. Макреш, обл. Видин 

Проект: Традиция и съвременност 

Цел: Подобряване и разнообразяване на интелектуалния и културен живот на местната общност. 

Дейности: Закупуване на столове и превръщане на фоайето на читалището в малък киносалон.  

Отпусната сума: 1 750 лв. 

За контакти: Цецка Илиева 

Ул. ―Георги Бенковски» 104 А 

С. Макреш 3850, Обл. Видин 

macros_chit@abv.bg  

Народно читалище «Просвета – 1901», с. Писанец, обл. Русе 

Проект: Изграждане на център за информация и социални контакти 

Цел: Създаване на дневен център за срещи и заниания на възрастните хора 

Дейности: Ремонти и оборудване на дневния център, в който хората от селото ще могат да прекарват 

свободното си време. Ще се провеждат беседи, дискусии, тематични вечери, ще има клубове по интереси. 

Отпусната сума: 2 150 лв. 

За контакти: Стефка Димова 

Ул. «Трети март» 55 

С. Писанец 7081, Обл. Русе 

Тел. 0888 / 998 691 

nch_pisanetz@abv.bg  

Допълнителна подкрепа 

Ротари Интернешънъл предостави допълнителна помощ за семейства с малки деца, 

включени в Програмата за превенция на настаняването в институции, село Лиляк, 

16 март 2011 

На 16 март 2011 Филип Клейтън направи от името на Ротари Интернешънъл дарение от детски дрехи, обувки и 

играчки в село Лиляк, община Търговище. Дарението е разпределено от местното Читалище „Михаил Донев‖ 

сред най-бедните и нуждаещи се семейства с малки деца, живеещи в селото. 

Дарението е допълнителна подкрепа за работата на Клуба на нестопанските организации‖ в гр. Търговище  по 

проект „Подкрепа от общността за отглеждане на децата в семейна среда‖.  Проектът е финансиран в рамките 

на съвместната Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в 

институции на Фондация Лале и Фондация ОУК.  

mailto:center_maria@abv.bg
http://www.centermaria.org/
mailto:macros_chit@abv.bg
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219
mailto:nch_pisanetz@abv.bg

