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Информационен бюлетин  

 
Февруари 2011 г. 

Актуално 

Национална среща “Ролята на доброволчеството в 

България в Европейската година на 

доброволчеството” 

Фондация Лале и Националния Алианс за Работа с Доброволци  

организират национална среща на граждански организации 

работещи в сферата на доброволчеството с участието на пове-

че от 60 организации от цялата страна. Целта на срещата е да предложи форум за обсъждане на 

въпроси от значение за всички доброволчески организации в България, за тяхната роля, за 

основните предизвикателства и задачи в настоящата и следващите години, за това какво можем да 

направим заедно, да се определят приоритетите на доброволческите организации в България в 

Европейската Година на Доброволчеството. В рамките на срещата ще се проведе и дебат на тема 

„Готови ли са гражданските организации и гражданите в България за доброволчество”. В тематич-

ни кътове ще бъдат показани добри практики на доброволчески програми. 

По повод Годината на доброволчеството ще бъде обявен и конкурс за най-добри доброволчески 

инициативи, за който ще разкажем повече след срещата.  

Срещата ще се състои на 11 февруари 2011 — петък, от 11 до 15 часа в Конферентен център 

“Венус” на бул. “Дондуков” № 9, в София. 

Предстоящи събития 

Предстоящи срещи и обучения през февруари 

по проект “Борса на проекти и идеи”  

  

В Пловдив първата среща с граждански организации от Пловдив 

за представяне на проекта и дейностите ще се състои на 3 февруари, от 11 до 12 часа в Заседа-

телната зала на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов” № 1, с подкрепата на Община Плов-

див. 

В Пазарджик предстои първа среща с граждански организации от Пазарджик за представяне на 

проекта и дейностите по него — тя ще се проведе същия ден, 3 февруари, от 15 до 16 часа в зала 

"Устрем" на Младежкия дом на ул. "Екзарх Йосиф" № 6. 

Срещите са отворени за всички граждански организации от Пловдив и Пазарджик след предвари-

телна регистрация. Повече информация ще намерите тук.  

В Русе ще се проведе първо обучение за граждански организации от Русе и областта, на 24 фев-

руари, в Кръглата зала на Община Русе, трети етаж, пл. Свобода №6.  

Срещите и обученията се организират с подкрепата на Тръста за гражданско общество в ЦИЕ. 

Проект на годината 2010  

На 31 януари изтече крайният срок за номиниране на проекти в шестото 

издание на конкурс Проект на годината 2010 г. Общият брой на номинира-

ните проекти е 32. Впечатляващо е разнообразието на реализираните дей-

ности за подобряване на живота и възможностите на хората в България. Кои 

са те, можете да видите на страницата на Фондация Лале.  

Проектите ще бъдат оценени по описаните резултатите; устойчивост на 

дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите гру-

пи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други насе-

лени места от жури, в което участват представители на бизнеса, медиите и 

дипломати.  Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на пуб-     

 лична церемония през март 2011 година. 

http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm
http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
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Техническа подкрепа за 61 организации, работещи в 

социалната сфера 

През януари нови 15 организации получиха компютри в рамките на 

съвместната инициатива на Фондация Лале и Виваком за техничес-

ка подкрепа на граждански организации. С тях общият брой на под-

крепени организациите до момента от началото на инициативата е  

61, а броят на дарените компютри 103. Това са предимно организа-

ции от малки и отдалечени населени места и голяма част от тях до 

сега въобще не са имали компютърна техника. Пълният списък на 

организациите с кратко описание на дейностите, за които се ползват получените до момента ком-

пютри можете да видите на страницата на фондацията тук.  

“Приятели в училище”, Сдружение „Надежда”, Хасково 

 

Целта на проекта бе да се създаде местна практика за пре-

одоляване на вторичната капсулация на деца от социална 

институция, учещи в масово училище чрез съвместни соци-

ализиращи дейности с младежи доброволци. 

В рамките на проекта 26 ученици от Финансово-стопанска 

гимназия и ГПЧЕ «Проф. Д-р Асен Златаров» преминаха две 

обучения за доброволчество. В продължение на шест месе-

ца младите доброволци работеха в малки групи с по 3-4 

деца от ІІІ клас от ОУ «Св. Св. Кирил и Методий». Групите 

бяха смесени, като в тях участваха както деца, лишени от 

родителски грижи, така и деца, живеещи със своите се-

мейства. 

 Чрез разнообразни занимания и различни игри доброволци-

те учат по-малките деца на различни социални умения и 

как да общуват свободно. Интересът към доброволчески 

занимания се оказа значителен и вместо очакваните 15 

доброволци в проекта се включиха 26 девойки и младежи. 

Според Красимира Дамянова от Сдружение „Надежда” де-

цата са изключително ентусиазирани, поради което съвмес-

тните срещи продължават и след приключване на проекта. 

Организацията търси различни варианти за финансиране 

на разнообразните доброволчески идеи. 

Сдружение „Надежда”  

Красимира Дамянова  

Ул. „Цар Иван Асен” № 35, вх. Д, ет.3, ап. 9, 6300 Хасково, 

Тел. 0885/815 085; Факс: 038 / 669 045; hope96@abv.bg   

Проект на месеца 

Какво се случи през януари 

Благотворително дружество „Донка Паприкова”, София 

Проект: Развитие и предоставяне на палиативни грижи за терминално болни хора в Хосписа към 

Благотворително дружество „Донка Паприкова” 

Цел: Да осигури 24 часова грижа за 25 -30 човека, които са терминално болни, неподвижни и се 

обслужват на легло. 

Дейности: Дейностите включват всички необходими грижи за гледане на възрастни и безпомощни, 

приковани на легло хора като лична хигиена, медицински процедури, хранене, разговори, следене 

на физическото и психическото състояние. 

Отпусната сума:  6 000 лева 

За контакти: Д-р Доминик Карагьозов  

ул. „Светослав Тертер” № 39, София, 1124, Тел. 02 / 946 13 96 

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове” 

http://www.tulipfoundation.net/id-682/Joint_Initiative_Tulip_Foundation_Vivacom_for_Technical_Support.html
mailto:hope96@abv.bg
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

