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Въвеждащ семинар за Фамилни групови конференции по проект “Вяра в семейството” 

 
Фондация Лале организира въвеждащ семинар за представяне на нов за 
България метод - фамилни групови конференции в София на 14-15 юли 
2011. Методът предлага подкрепа в общността на семейства, които имат 
различни трудности свързани с отглеждането на децата, чрез мобилизи-

ране силите и възможностите на разширеното семейство и социална мре-
жа.  
 

Целта на срещата бе концепцията за фамилните групови конференции да 
бъде представена пред широк кръг от професионалисти. Методът се при-
лага от Холандския център за фамилни групови конференции ‘Eigen 
Kracht Centrale’ и други организации в редица страни в Европа, Северна 
Америка, Австралия и Нова Зеландия, от където води началото си.  
 

Семинарът се проведе в рамките на двугодишен проект „Вяра в семейст-
вото”, който предвижда въвеждане на метода фамилни групови 
конференции в България и директна подкрепа за деца и семейства в 

четири обшини в област Хасково. Проектът се реализира от Фондация Лале с изключителната подкрепа на 
Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк. Виктория Блажева, директор Връзки с обществеността на 
УниКредит Булбанк представи работата на Фондация УниКредит и разказа как служителите на УниКредит 
Булбанк подкрепиха проект „Вяра в семейството” на Фондация Лале. Повече за проекта тук. 
 

Специално приветствие към участниците отправиха г-жа Валентина Си-
меонова, Зам. Министър, Министерство на Труда и Социалната Политика 
и Н.Пр. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия. 
 

Лектор на семинара беше Роб ван Пахее - социален работник с богат 
опит, член на борда и директор на Eigen Kracht Centrale в Нидерландия. 
Заедно със свои колеги, Роб ван Пахее започва въвеждането на фамил-
ните групови конференции в Холандия и през 2001 г. и създава Eigen 
Kracht Centrale – Холандския център за възстановителни практики, 
http://www.eigen-kracht.nl/en/inhoud/what-we-do. Той представи подроб-
но концепцията на фамилните групови конференции и отговори на мно-
жество въпроси за принципа и детайли от практическата им реализация. 
Ролева игра на фамилна конференция даде на участниците реална пред-
става за метода. 

 

Пета работна среща на организациите, финансирани по Програмата за подкрепа за деца 

и семейства в общността с цел превенция на институционализация на деца 
 

Петата работна среща и обучение на организациите, финансирани по съвместна програма на Фондация Лале и 
Фондация Оук за подкрепа за деца и семейства в общността с цел пре-
венция на настаняването в институции се проведе в Търговище на 18 и 
19 юли 2011.  
 

Двата работни дни бяха продължение на предходно обучение и преми-
наха в споделени коментари и анализ на разработваните по програмата 
различни модели на работа за подкрепа за деца и семейства в общ-
ността. Лектор и консултант бе Георги Генчев, директор на Фондация 
"Програмен и аналитичен център за европейско право". Участниците -  
25 представители на 12 организации от цялата страна, представиха в 
групи моделите и получиха обратна връзка от колегите си. 
 

В края на първия ден участниците имаха среща с д-р Красимир Мирев, 
Кмет на Община Търговище и носител на наградата "Златна ябълка" за 
кмет - приятел на децата, който сподели с тях позицията на местната 
власт за грижите за децата, социалните услуги и ангажирането на 
граждански организации.  
 

В края на втория ден Невена Маджарова и Диана Якимова от Клуба на 
нестопанските организации в Търговище представиха развитието на 
работата си по проект „Подкрепа от общността за отглеждане на децата 
в семейна среда”, реализиран от тяхната организация в община Търго-
вище. Те споделиха успехите и трудностите, с които се сблъскват и 
подчертаха необходимостта от търсене на различни и допълващи се 
начини за устойчивост и развитие на дейностите след края на проекта. 

Какво се случи през юли 

http://www.tulipfoundation.net/id-768/Family_Group_Conferences_Introduction_Seminar_in_Bulgaria_Sofia_14_15_July_2011.html
http://www.tulipfoundation.net/id-755/Unicredit.html
http://www.eigen-kracht.nl/en/inhoud/what-we-do
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Първи срещи с граждански организации по проекта 

“Борса на проекти и идеи” се състояха в София на 12 юли, в 

Търговище на 18 юли и в Стара Загора на 22 юли. Представители на 

десетки граждански организации присъстваха на срещите по места и 

изразиха желание за участие в проекта. Планираните дейности до 

края на годината включват във всеки град по две обучения за гражданските организации за ефективно и вза-

имноизгодно сътрудничество с бизнеса и организирането и провеждането на борси по места. Повече информа-

ция тук.  

Проектът се реализира от Фондация Лале с подкрепата на 

Тръста за гражданско общество за Централна и Източна  

Европа. 

Още през юли 

 

ВАКАНЦИЯ! 

 

Пожелаваме на всички колеги, съмишленици и приятели хубаво лято и пълноценна почивка! 

А в началото на септември отново ще ви информираме за всичко, което  

планираме и ще реализираме през есента.  

Ще се радваме да чуем и от вас как е минало лятото и какво можем да направим заедно. 

 

Предстоящо 

Проект на месеца 

 

Подобряване качеството на живот на лица със  

социална изолация и зависимост в защитено  

жилище на „Бетел” с. Владимир, общ. Радомир 
 

Целта на проекта бе да се изгради нова трапезария и кухня в за-

щитеното жилище за мъже в с. Владимир, общ. Радомир, като ста-

рите трапезария и кухня се приспособят за спални помещения, за 

да се увеличи капацитета на жилището с още 15 души.   
 

В рамките на проекта реабилитантите от защитеното жилище 

участваха в строително-ремонтните и довършителни дейности под 

ръководството на майстор, който ги обучава на строителни уме-

ния. Така с общи усилия бяха подобрени условията на живот. Но-

вата трапезария се ползва и като салон за свободно време, за иг-

ри, телевизия, срещи с родителите, както и за различни обучения. 
 

Хората от местната общност виждат и оценяват труда на мъжете от 

защитеното жилище и постепенно променят отношението си към 

хората със зависимости, които се възстановяват там.  

 

Фондация „Бетел - България” 

Диана Йорданова  

София 1359 , жк. “Люлин”, бл. 413, вх. Г, ет. 8, ап. 22  

Тел. 02 / 983 52 68  

betel.bulgaria@mail.bg; bulgaria@betel.org  

www.betel.org  

София Търговище Стара Загора 

http://www.tulipfoundation.net/id-315/������-�-�������.html
mailto:betel.bulgaria@mail.bg
mailto:bulgaria@betel.org
http://www.betel.org
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

