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Информационен бюлетин  

Април 2012 г.  

Награди Проект на Годината 2011 
 

Отличените проекти в седмото издание на конкурса “Проект на годината 2011” бяха обявени от членовете на 

журито - Огнян Донев, Председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/; 

Севда Шишманова, Програмен директор, Българска национална телевизия; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик 

на Федерална република Германия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно осигури-

телна компания „Доверие“ и Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл, на публич-

на церемония на 29 март в Камерна зала “България” в София.  
 

„Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на 

деца с увреждания‖ - Фондация „Карин дом‖ 
 

Цел: Развитие и прилагане на територията на община Варна на 

модел за ранна интервенция за предотвратяване изоставянето 

на деца с увреждания – преход от експертен към семейно-

ориентиран подход в услугите. Проектът подкрепя семействата, 

така че те да се чувстват знаещи, способни и уверени в своята 

родителска роля. В резултат на проекта, над 150 деца и техните 

семейства получиха индивидуална подкрепа в техния дом. За 

част от децата имаше риск от изоставяне в институции, но бла-

годарение на програмата това не се случи. В партньорските 

болници вече се обръща по-сериозно внимание на ролята на 

кърменето за развитието на деца с увреждания. Карин дом 

разпространи своя модел за ранна интервенция сред 10 граждански организации, които работят в 8 общини в 

страната и прилагат в умален мащаб услуги по ранна интервенция в своите населени места. 

 

„Нека по-добре да защитим и да се погрижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието 

на река Дунав‖ - Асоциация на дунавските общини „Дунав‖ 
 

Цел: Да се подобрят условията и достъпът на децата в 17 об-

щини от Дунавския регион до специализирани медицински 

грижи, профилактика, навременна диагностика и подходящо 

лечение. В 4 от целевите общини нямаше специализиран педи-

атричен кабинет. В 13 от тях съществуваха такива, но те отча-

яно се нуждаеха от ремонт и реконструкция и съвременно ме-

дицинско оборудване. В рамките на проекта бяха ремонтирани 

и обзаведени педиатричните кабинети с модерна медицинска 

апаратура и техника за работата на педиатрите, а към кабине-

тите бяха обособени чакални за децата и родителите им с иг-

рачки, детски пейки, пързалки и други забавления. Като ре-

зултат бяха подобрени условията и достъпа на приблизително 

58 хил. деца от  Дунавския регион до специализирани меди-

цински грижи.  

 

Мрежата „Родители за контакт‖ - Асоциация на деца с вро-

дени лицеви аномалии и техните родители – АЛА 
 

Цел: Осъществяване на качествена превенция на изоставянето на 

деца с увреждания. В рамките на проекта бяха обучени и подгот-

вени родители на деца с лицеви увреждания, които да оказват на 

доброволен принцип психологическа и информационна подкрепа 

на нови родители със сходни проблеми. В резултата на работата 

на 15-те обучени родители за контакт общо 83 семейства са по-

търсили подкрепа от началото на проекта; 2 деца с вродена лице-

ва аномалия, които бяха настанени в Дом за медико-социални гри-

жи за деца бяха върнати в семействата си; 9 бременни жени бяха 

пренатално диагностицирани, като никоя от тях не е направила 

аборт, нито  е изоставила детето си след раждането. Асоциация 

АЛА работи в сътрудничество с родители, пациенти и медицински специалисти с цел предотвратяване изоста-

вянето на деца с лицеви аномалии и повишаване качеството на лечение на тези децата.  

Актуално 

http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
http://karindom.org/bulgarian/
http://bg.adodunav.org/favicon.ico
http://ala-bg.org/
http://ala-bg.org/
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Какво се случи през март 

Първа ―Борса на проекти и идеи‖ в Бургас с рекорден 

брой сключени сделки  

 
Първата „Борса на проекти и идеи” в Бургас се проведе в Културен цен-

тър Морско казино на 

28 март. Борсата бе открита от Атанаска Николова, зам. кмет 

„Европейска политика и околна среда” на Община Бургас, 

която бе и Посланик на борсата и Мария Петкова, директор 

на Фондация „Лале”. За час и половина след началния гонг 

на борсата присъстващите граждански и бизнес организации 

реализираха 56 сделки на обща стойност 32 600 лева. Това е 

най-големият брой сключени сделки от всички градове до 

момента.  

От страна на бизнеса най-много сделки сключи Танцова ака-

демия Бургас – с 5 сделки, а от страна на гражданските орга-

низации това беше Сдружение „Усмивка” с 9 сделки. 

Реализираните сделки са резултат от сериозна предварител-

на подготовка и обучение на представителите на гражданските организации и интересните предложения, кои-

то те отправиха към бизнеса.  
 

Успехът на борсата се дължи и на подкрепата и участието на представители на местната власт, бизнеса, меди-

ите и всички доброволци: Атанаска Николова, зам. кмет „Европейски политики и околна среда” на Община 

Бургас и Соня Георгиева PR експерт и управител на PR агенция ЛОББИ ЕООД – посланици; Златина Дукова 

зам. областен управител на Област Бургас и Мая Стоянова, председател на Регионална занаятчийска камара – 

посредници; Красимир Калудов, журналист от Дарик Радио - водещ; Стоянка Кръстева - счетоводител; Борис-

лав Пенков, Общински детски комплекс - фотограф, младите доброволци от Фондация "АСТИКА" и ФАР - Сдру-

жение за демократично образование и екипа на Културен център “Морско казино”. Виното за събитието бе 

предоставено от винарска изба „Росеново”, а коктейлът бе орга-

низиран от всички участници. 

Йорданка Ананиева, зам. кмет на Община Бургас, обяви края на 

борсата с традиционния удар на гонга и поздрави участниците, 

като им пожела следващи успешни борси в Бургас. 
 

Първо обучение във Велико Търново 
 

Десетият град, в който Фондация Лале започна дейности по 

проекта Борса бе Велико Търново. На 20 март се проведе 

първо обучение за представители на местни граждански 

организации. То се състоя в Европейският информационен 

център с подкрепата на Община Велико Търново.  

Участваха колеги от двадесет граждански организации от 

Велико Търново, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш. Те се 

запознаха с правилата на провеждане на борсата на проек-

ти и идеи и упражниха уменията си за представяне на ор-

ганизацията и формулиране на добри предложения към 

бизнеса. Участниците повдигнаха различни практически 

въпроси и обсъдиха заедно следващите стъпки - второ обу-

чение, подходящ период и хора за организирането на бор-

са във Велико Търново.  

Неформална Българска коалиция за Европейската година 2012 
 

Организациите, които се включиха в коалицията се ангажираха, че ще: подкрепят целите на годината; ще се 

включат в кампания за отбелязване на 29 април 2012 – Европейски ден на солидарност между поколенията; 

ще организират поне едно събитие, посветено на активния живот на възрастните хора и солидарността между 

поколенията в рамките на годината; ще споменават участието си в коалицията и темата на Европейската годи-

на при публични събития, които организират. 

Списък на членовете на Българската коалиция за 2012 Европейската година на активния живот на въз-

растните хора и солидарността между поколенията към края на месец март можете да намерите на нашата 

интернет страница тук. 
 

Коалицията е отворена за организации от ця-

лата страна, независимо в каква сфера рабо-

тят и дали са граждански, обществени или 

бизнес. В 2012 година всеки има роля!  

http://www.tulipfoundation.net/id-841/BG_Coalition_EY2012_members.html
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Още през март 

Тематичен семинар за пазар на труда и 

системи за социална закрила, Комитет на 

регионите, Брюксел, 15 март 2012 
 
Мария Петкова, Директор на Фондация Лале, взе участие   

в тематичен семинар за пазар на труда и системи за со-

циална закрила, отчитащи нуждите на увеличаващото се 

възрастно население в Европейския съюз. Събитието бе 

организирано от Платформа AGE Европа и Комитетът на 

регионите организираха на 15 март 2012 в Брюксел. Цел-

та на този първи семинар от поредица съвместни инициа-

тиви беше да постави въпроси и провокира препоръки от 

различни заинтересовани страни - Европейска комисия, 

национални правителства, представители на бизнеса, 

профсъюзи, научни среди, граждански организации. Се-

минарът се проведе в рамките на 2012 - Европейската 

година на активен живот на възрастните хора и солидар-

ност между поколенията. Повече за събитието можете да прочетете тук. 

Предстоящи събития през април 

 Работна среща на координатори на фамилни групови конференции и местни партньори по проект “Вяра в 

семейството”, реализиран с подкрепата на Фондация „Уникредит” и Уникредит Булбанк, Хасково, 6 - 7 април. 

 Второ обучение за граждански организации във Велико Търново по проект “Борса  на проекти и идеи” 

ще се проведе на 24 април, вторник, в зала 207 на Европейския информационен център. 

 Публична дискусия „Солидарността между поколенията” по случай 29 април - Европейски ден на соли-

дарност между поколенията ще се проведе на 26 април в партньорство с Информационното бюро на Евро-

пейския парламент в България. 
 

Кампания за отбелязване на 29 април—Европейски ден на солидарност между поколенията 
На 29 април заедно с хора от цяла Европа ще отбележим Европейския ден на солидарност между поколенията. 

Фондация Лале организира национална кампания за този ден на общуване и зачитане за четвърта поредна 

година. Целта ни е да насърчим разнообразни съвместни дейности на хора от всички възрасти и да провокира-

ме интереса на обществото към темата за солидарността между поколенията, която е важна за всички нас.  

Включете се и вие с инициатива!  

Според възможностите си можете да организирате:  среща на хора на различни поколения; съвместни инициа-

тиви между младежи и възрастни като конкурси, изложби, състезания, спортни събития, музикални и танцови 

представления; културни или традиционни събития; срещи и разговори с представители на местната власт, 

местни граждански организации и местната общност за обсъждане на различни форми на солидарност и сът-

рудничество между поколенията и успешни примери на социално включване. Можете да реализирате всяка 

друга идея, която имате. Независимо каква е конкретната иници-

ативата, важно е да присъства темата за солидарността между 

поколенията, която да бъде максимално разбираема, достъпна и 

интересна за всички участници. За повече информация тук.  

Финансирани проекти по програма Малки грантове 

Сдружение «Оптима», Казанлък 
Проект: Топла вода от слънцето 

Цел: Подобряване качеството на живот на настанените младежи в Защитено жилище с. Овощник. 

Дейности: Изграждане на два слънчеви колектора на двете къщи (за мъже и жени), намаляване разхода за 

електриеска енергия с между 60% и 70% и всекидневно осигуряване на топла вода.   

Отпусната сума: 3 390 лв.  

За контакти: Бина Садова 

Ул. Христо Ботев 61 

Казанлък, 6100 

Тел. 0431 / 63 098; 0897 / 041 468 

b.sadova@abv.bg; zgoptima@abv.bg 

Скъпи приятели и колеги, 

при поредните промени във Facebook, групата на Фондация Лале беше архивирана. 

На нейно място създадохме нова страница и ви каним да се присъедините оттук:  

https://www.facebook.com/tulipfoundationbg  

http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg
http://www.tulipfoundation.net/id-837/Thematic_seminar_Committee_Regions_Brussels_15_March_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-842/European_Day_of_Solidarity_between_Generations_Campaign_2012.html
mailto:b.sadova@abv.bg
mailto:zgoptima@abv.bg
mailto:b.sadova@abv.bg
https://www.facebook.com/tulipfoundationbg

