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Какво се случи през юли 

Борси на проекти и идеи бяха организирани за 

втори път в Русе и Пловдив 

 
Борса на проекти и идеи се проведе за втори път в градовете Русе 

и Пловдив. След успешни първи борси през миналата година, мес-

тният бизнес и граждански организации в двата града отново се срещнаха, за да намерят взаимноизгодни въз-

можности за сътрудничество като търсят и предлагат стоки, материали, услуги, доброволен труд. 

Проектът се реализира с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. 

Русе — 4 юли 
Борсата в Русе бе реализирана от Фондация Лале в сът-

рудничество с Русенска търговско-индустриална камара, 

местни граждански организации с подкрепата на Общи-

на Русе. Доброволците на борсата допринесоха много за 

успеха на събитието с конкретни задачи. Това бяха во-

дещият на борсата Илия Деведжиев от Аренамедия, кой-

то се включи за втора година; посредникът Гергана Или-

ева от Областен информационен център Русе, Анжела 

Генова, счетоводител за втора година, младежи добро-

волци от Център „Динамика‖ Русе. Борсата бе подкрепе-

на също от Русенска държавна опера, от Русенска худо-

жествена галерия и Земеделска кооперация „Роден 

край‖ Русе. 

Мария Пекова, Директор на Фондация Лале и Милен 

Добрев, Изпълнителен директор на Русенска Търговско 

индустриална камара откриха събитието. 

В края на борсата Мария Петкова отчете резултатите – за един час са сключени 41 сделки на обща стойност 

над 24 хиляди лева.   

Пловдив—17 юли  
Борсата се проведе на 17 юли в Галерия ―Пловдив‖ в сгра-

дата на Общински съвет Пловдив. Г-н Георги Титюков, зам. 

кмет на Община Пловдив подкрепи подготовката и откри 

борсата с  поздравление към присъстващите и удар на гон-

га. Той отправи пожелание събитието да стане традицион-

но за град Пловдив.  

Борсата беше организирана с участието на много добро-

волци—сред тях: журналистката Екатерина Костова от Ф2Ф 

Студио, която бе водеща за втора година; счетоводителки-

те на борсата Милена Златанова, главен инспектор в отдел 

Образование и развитие на Община Пловдив и Кремeна 

Ангелова, главен счетоводител на СОУ „Константин Велич-

ков‖ Пловдив; посредниците - Петко Чочев, зам.кмет на 

Община Марица-Пловдив и Георги Стайков – председател 

на Сдружение „Марица‖; фотографите – Милен Нейков и 

Стефан Стефанов от Фондация „Джендър алтернативи‖ и 

младите доброволци от Национален алианс за работа с 

доброволци.  

Традиционно борсата продължи около един час. След финалния гонг бяха отчетени постигнатите резултати – 

39 сключени сделки на обща стойност 79 650 лв. Това е най-голямата обща стойност на сделките от реализи-

рането до момента борси. Най-много сделки от страна на бизнеса подписаха фирмите ORM.bg и „Пина де‖   

ЕООД - по пет. Читалище „Светлина 1929‖ от с.Труд беше най-активната гражданска организация и екипът й 

се поздрави с 14 подписани сделки. 

 

„Борсата на проекти и идеи‖ в Пловдив бе реализирана 

от Фондация Лале в сътрудничество местни граждански 

организации и с подкрепата на Община Пловдив. 

http://www.tulipfoundation.net/id-863/Second_marketplace_Ruse_4_07_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-866/Second_marketplace_Plovdiv_17_07_2012.html
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Проект на месеца 

Иновативни услуги в общността за хора с трайни физически увреждания, София 
Фондация „Светлина за живот‖, София 
 

Целите на проекта бяха да се разширят възможностите за социално включ-

ване на хората с трайни физически увреждания и да се осигури достъп до 

услуги на трудно подвижни хора. 

 

В рамките на проекта работихме с общо 18 човека с трайни физически ув-

реждания и загубена работоспособност над 91%, които живеят в София и 

техните семейства. На базата на техните индивидуални потребности пред-

ложихме на всеки човек персонализирана двигателна рехабилитация, пси-

хологически консултации и терапия. Закупихме уреди за механотерапия. 

                

С помощта на индивидуална двигателна рехабилитация се отключи опти-

малният двигателен потенциал на всеки човек с физическо увреждане, 

повиши се степента на независимост и се подобриха възможностите за со-

циално включване в живота на общността. 

 

Психологическите консултации осигуриха подкрепа за справяне в трудни 

житейски ситуации и разрешаване на различни проблеми, изострени от 

наличието на увреждане. На всяко семейство беше осигурена фамилна 

консултация. 

 

Хората с увреждания и техните близ-

ки активно участваха в реализацията 

на дейностите. Закупените уреди про-

дължават да се използват от хората с 

физически увреждания в Центъра за 

социална рехабилитация на организа-

цията и след края на проекта. 

 

Фондация „Светлина за живот‖  

Мария Терзиева  

ж.к. ―Красна поляна‖ – 1,  

бл. 14, вх.Б, ап. 43  

София, 1606  

Тел. 02 / 958 83 11; 0878 984 078  

lightforlife@abv.bg  
www.svetlinazajivot.com  

Финансирани проекти по програма Малки грантове 

Народно читалище ―Васил Христов – 1927”, с. Рупци, общ. Червен бряг,  

обл. Плевен 

Проект: Интеграцията на поколенията – мост между миналото и съвременните технологии 

Цел: Създаване на център за възрастни хора и младежи в село Рупци, където да се създадат условия за интег-

риране на поколенията, разширяване на социалните контакти, стимулиране на общуването, задоволяване на 

потребностите, нуждите и желанията на голяма част от местната общност за възможност за различни занима-

ния, срещи, разговори.  

Дейности: Ремонтни дейности и оборудване на Центъра; обучение за работа с компютър и интернет; 

образователни лекции; организиране на игри, състезания, танци, изложби, празници; уроци по плетене, 

шиене, подреждане на цветя и др. 

Отпусната сума: 3 000 лева и 1 компютърна система 

За контакти: Анета Архангелова 

Ул. ―Георги Димитров‖ 51 

С. Рупци, 5994, Общ. Червен бряг, Обл. Плевен 

Тел. 0878 179 571  

chitaliste_ryptsi@abv.bg  

Конкурсът за доброволческа инициатива 2012 очаква вашите номинации 

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци очакват вашите номинации в конкурса за най-

добри доброволчески инициативи в България през 2012 година - Европейската година на Активния живот на 

възрастните хора и солидарността между поколенията. Повече за условията на конкурса, за журито и за това 

как да се включите, можете да научите тук.  

http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg
mailto:chitaliste_ryptsi@abv.bg
http://www.tulipfoundation.net/id-833/Voluntary_Initiative_Competition_2012.html

