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Какво се случи през юни 

В Пловдив, Пазарджик и Русе се проведе  

“Борса на проекти и идеи”  

 
През месец юни ―Борса на проекти и идеи‖ завладя Пловдив, Пазар-
джик и Русе, където бе осъществена първата Борса за всеки от градо-

вете. Събитията се организираха на доброволни начала и с участието на много хора от различни сектори – 
местна власт, нестопански, стопански сектор, медии и др. Повече за проекта тук. 

 
Пловдив, 21 юни – Борсата се състоя в Галерия 

„Пловдив‖ в сградата на Общинския съвет. Началото поста-
ви Георги Титюков, Зам. кмет на Община Пловдив, който 
приветства гостите и обяви началото като удари гонга.  
Събитието продължи един час, в рамките на който десетки 
представители на бизнеса и гражданските организации от 
града и региона „търсиха‖ и „предлагах‖ различни възмож-
ности за сътрудничество, договаряха обмен на стоки, мате-
риали, услуги и доброволен труд. На борсата имаше само 
едно правило – не се търсеха и не се предлагаха пари.  
На финала, Мария Петкова, Директор на Фондация Лале – 
един от организаторите на събитието отчете 45 сключени 
сделки на обща стойност 30 500 лв.  
От страна на бизнеса най-много сделки сключи фирма 
„Знание и реализация‖ ООД от Пловдив, а от гражданските 
организации - Народно читалище „Светлина 1929‖, с. Труд.  
Борсата бе организирана с подкрепата  на Община Плов-

див, Дирекция „Спорт и младежка политика‖ и Застрахователно дружество Interamerican, клон Пловдив и Тръс-
та за гражданско общество в Централна и Източна Европа. 
 

Пазарджик, 28 юни – Събитието се проведе във фоа-

йето на зала „Маестро Георги Атанасов‖. Началото на бор-
сата постави секретаря на Община Пазарджик г-н Румен 
Кожухаров, който удари вече традиционния за борсата 
гонг. След един час динамични срещи, запознанства, обмя-
на на контакти и идеи между местния бизнес и граждански 
организации бяха сключени 27 сделки за обмен на стоки, 
материали, услуги и доброволен труд на обща стойност          
10 250 лв.  
От страна на бизнеса най-много сделки сключи фирма          
Дуропак, а от гражданските организации - Сдружение 
„Съюз за независимо творческо общуване‖.  
Борсата  в Пазарджик се проведе с подкрепата на: Община 
Пазарджик, КРИБ – Пазарджик, Съюза на частните предп-
риемачи – Пазарджик, Минерална вода „Ракитово‖, Мла-
дежки дом – Пазарджик, Обществен фонд – Пазарджик и 
Тръста за гражданско общество в ЦИЕ. 
 

Русе, 29 юни – Борсата се проведе  в залите на Русенска 

художествена галерия с подкрепата на Русенска – търговско 
индустриална камара, Община Русе, Застрахователно дру-
жество Interamerican - клон Русе,  винарска изба „Райнов и 
синове‖, Център „Надя‖, Фондация „Трета възраст‖ и Тръста 
за гражданско общество в Централна и Източна Европа.  
Официален гост на събитието бе зам. областният управител 
на Русе Петър Даскалов, който поздрави участниците. Милен 
Добрев, Изпълнителен директор на Русенска – търговско 
индустриална камара даде символично начало на началото 
на борсата с удар на гонга, специално предоставен от Ру-
сенска филхармония.   
След час на интензивни запознанства, разговори и уговор-
ки, Мария Петкова, директор на Фондация Лале, отчете ре-
зултатите от борсата - 41 сключени сделки на обща стойност 

над 25 хиляди лева. Двете гражданските организации, които сключиха най-много и равен брой сделки са         
Каритас Русе и Фондация „Трета възраст‖, а от страна на бизнеса най-много сделки подписа Русенска – търгов-

ско индустриална камара.  

http://www.tulipfoundation.net/id-711/Project_Marketplace_for_projects_and_ideas.html
http://www.tulipfoundation.net/id-763/First_marketplace_in_Plovdiv.html
http://www.tulipfoundation.net/id-765/First_marketplace_in_Pazardjik_28_June_2011.html
http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm
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Програма „Предай нататък” приключи 

 

От началото на програмата до средата на юни 2011 г. 

в нея бяха включени близо 90 семейства с повече от 

180 деца в 20 населени места в общините Велико Тър-

ново и Плевен.  

  

През месец юни бяха дарени последните породисти крави за 

материално затруднени семейства с деца по програма 

„Предай нататък‖ на Фондация Лале в община Плевен. Прог-

рамата започна през 2007 година и се осъществяваше в пар-

тньорство с Хайфер - международна организация, която ра-

боти в около 130 страни в света.  

 

―Предай нататък‖ даде възможност на социално слаби семейства да подобрят живота си по собствено желание 

и със собствени сили и труд и самите те да станат дарители като предадат полученото дарение на други хора. 

Дейностите бяха насочени към осигуряване на доход и допълнителна подкрепа за избрани по критерии се-

мейства, чрез предоставяне на  определен брой породисти заплодени крави; обучение; при нужда и допълни-

телни средства за семе за фураж, лекарства и др. Критериите за избор на семействата, които получиха поро-

дисти животни за отглеждане в домашни условия включваха: деца в семейството, затруднено материално по-

ложение, безработни членове на семейството, хора с увреждания, три поколения живеещи в едно домакинст-

во, опит и условия за отглеждане на домашни животни. 

Семействата, от своя страна, поемаха ангажимент да „предадат 

нататък‖ дарението на друго семейство в нужда, като подарят пър-

вите родени женски животни, когато те навършат една година. 

Следващите семейства, които се включваха в програмата, се опре-

деляха измежду всички нуждаещи се в даденото населено място, 

от подкрепените семейства, местни граждански организации и 

представители на местната общност, кметове и Фондация Лале.   

 

Общият брой на обхванатите семействата в община Плевен е над 

60 с общо 127 деца, в 15 населени места. В региона програмата се 

реализира в сътрудничество със съответните местни читалища, 

Плевенски Обществен фонд „Читалища‖, кметовете на селата и 

Община Плевен. 

 

В Община Велико Търново общият брой на включените семейства-

та е 24 в 5 населени места. Местните партньори на Фондация Лале 

бяха — семействата, Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски", 

Сдружение "Св. Георги", кметовете на селата, представители на  

местната общност. 

 

Фондация Лале търси нови възможности за продължение на прог-

рамата и в други общини в бъдеще. 

Още през юни 

 

На 14 и 15 юли в София Фондация Лале организира въвеждащ семинар по проект ‖Вяра в семейството‖. Ос-

новната цел на проекта е да представи и въведе в България нов модел за подкрепа на семейството - фамилни 

групови конференции/срещи. Основна тема на семинара е представяне на концепцията за фамилните групови 

конференции/срещи, възможността и начините моделът да се  приложи в България.  Водещ на семинара ще 

бъде Роб ван Пахее /Rob van Pagée/, Директор на Холандския център за фамилни групови конференции “Eigen 

Kracht Centrale” и един от основателите на Европейската мрежа за фамилни групови конференции.  
 

На 18 и 19 юли 2011 в Търговище ще се проведе поредното пето обучение и работна среща на организаци-

ите, финансирани по Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняване-

то в институции.  
 

Първи срещи с граждански организации по проекта ―Борса на проекти и идеи‖  ще се състоят в Търговище на 

18 юли от 9 ч. в залата на ресторант “Мизия”, във Варна на 20 юли от 10 ч. в Младежкия дом и в 

Стара Загора на 22 юли от 10 ч. в залата на Областна Администрация. 
 

Фондация Лале планира провеждането на Борси в тези градове. Преди това гражданските организации, които 

заявят желание за участие, ще преминат през цикъл от обучения във всеки от градовете за ефективно и взаим-

ноизгодно сътрудничество с бизнеса.  

Предстоящи събития 
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Народно читалище “Христо Смирненски 1949”, кв. “Русевци”, гр. Габрово 
 

Проект: Виртуална библиотека 

Цел: Преодоляване на социалната изолация на възрастни хора от малките крайни квартали чрез предоставяне 

на свободен достъп до вестници, интернет издания и виртуална библиотека. 

Дейности: Ремонт и обзавеждане на интернет зала в читалището, в която младежи-доброволци ще обучават 

възрастните хора от кв. ―Русевци‖ да използват виртуална библиотека, интернет преса, информационни и спе-

циализирани издания, както и различни програми, с които да контактуват с близки и познати.   

Отпусната сума: 1 490 лева и предоставени 2 компютърни конфигурации 

За контакти: Маргарита Фъртунова 

Кв. ―Русевци‖, Гр. Габрово, 5300 

Тел. 0899 / 600 324, svet82@mail.bg  

 

Народно читалище “Просвета 1927”, с. Аспарухово, общ. Левски 
 

Проект: Изграждане на център за информация и социални контакти за хората от третата възраст 

Цел: Преодоляване изолираността на възрастните жители на с. Аспарухово и повишаване качеството им на 

живот. 

Дейности: Ремонт и оборудване на помещение за информационен център, в който ще се предоставят админист-

ративни и информационни услуги. Доброволци ще обучават и помагат на възрастните хора да ползват компю-

тър и интернет, за да могат да контактуват с близките си в големите градове и в чужбина. Няколко пъти месеч-

но ще се провеждат тематични беседи по актуални за хората теми. 

Отпусната сума: 2 790 лева и предоставени компютърна конфигурация, принтер и два апарата за измерване на 

кръвно налягане 

За контакти: Здравка Кънчева 

Ул. ―Васил Левски‖ № 11 А, с. Аспарухово, 5914, Общ. Левски, Обл. Плевен 

Тел. 06536/ 22 15; 087858785, Prosveta_27@abv.bg  

Проект на месеца 

Финансирани проекти по програма “Малки грантове” 

Народно читалище „Съединение – 1923”, с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина 
 

Целта на проекта бе да се доразвие дейността на Дневен център за рабо-

та с деца “Палкенче” чрез разширяване на пространството и създаване 

на условия за прехвърляне на границите между поколенията, които жи-

веят, празнуват и творят заедно. 

В рамките на проекта жителите на селото със собствени сили ремонтира-

ха и обзаведоха едно от помещенията в Читалище ―Съединение – 1923‖. 

Така те превърнаха едно запустяло място в красив и притегателен цен-

тър за цялата местна общност. 

Така с общи усилия жителите на с. Бърдарски геран обособиха простран-

ство, достатъчно голямо за целогодишно събиране и общуване на хора 

от различни поколения. 

За контакти: 

Народно читалище „Съединение – 1923”  

Мария Караджова  

Ул. ―Димитър Благоев‖ № 46, С. Бърдарски геран, 3259,  

Общ. Бяла Слатина, Обл. Враца  

Тел. 0885 / 55 13 60  

saedinenie.1923@gmail.com; www.saedinenie1923.blogspot.com  

mailto:svet82@mail.bg
mailto:Prosveta_27@abv.bg
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219
mailto:saedinenie.1923@gmail.com
http://www.saedinenie1923.blogspot.com/

