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Март 2011 г.  

Актуално 

Конкурс за Доброволчески инициативи 2011 

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват 

конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 

година – Европейска година на Доброволчеството. 

 

Кой може да участва? 

В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират добровол-

ческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в 

България без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организа-

ция, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. 

Как може да се включите? 

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може 

да бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след 

заявка. Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена 

поща на адрес: Фондация Лале, ул. “Река Осъм” 1, an. 2, София 1124. 

Повече за условията на конкурса и критериите за оценка можете да прочетете на страницата на 

Фондация Лале.  

2011  — Европейска година на доброволчеството 

Национална среща “Ролята на 

доброволчеството в България в 

Европейската година на доброволчеството” 

Фондация Лале и Националният Алианс за работа с 

доброволци организираха Национална среща на тема 

„Ролята на доброволците в България в Европейската 

година на доброволчеството, на 11 февруари 2011 г. в 

София. Участваха представители на повече от 60 орга-

низации, доброволци от всички възрасти от цялата 

страна и представители на Министерство на труда и 

социалната политика, Министерство на културата, Ми-

нистерство на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, Главна дирекция "Пожарна 

безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи. 

Г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в Бълга-

рия, изпрати специално приветствие към участниците в срещата. 

Срещата постави своеобразно начало на Европейската година на доброволчество в България. Об-

съдени бяха приоритетите на доброволческите организации в България, сред които: зако-

ново регламентиране на доброволчеството в България; принципи и стандарти на работа с добро-

волци; повишаване капацитета на гражданските организации за работа с доброволци; популяризи-

ране на доброволчеството. Нееднократно бяха повдигнати и темите за признанието на добровол-

ческия труд и сътрудничеството между граждански организации, местната власт, бизнес с цел на-

сърчаване и подкрепяне на доброволческите инициативи в местната общност. 

По време на срещата бяха представени десет доброволчески практики на организации от различни 

градове. Чрез разнообразни нагледни и печатни материали доброволци разказваха за своите ини-

циативи и опит. Срещата завърши с дебат между два отбора млади доброволци, които дискутираха 

дали „Гражданите и гражданските организации в България са готови за доброволчество.”  

Какво се случи през февруари 
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http://tulipfoundation.net/id-731/competition_voluntary_initiative_2011.html
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Обучения по проект ―Борса на проекти и идеи‖ през март  

През март предстоят първите обучения за граждански организации по проект “Борса на проекти и 

идеи” в Пазарджик и Пловдив. Те ще се проведат в: 

 Пазарджик - 10 март 2011 г. (четвъртък), от 9.30 до 17 часа, в зала "Устрем” на Младежки дом в 

Пазарджик на ул. "Екзарх Йосиф". 

 Пловдив – 11 март 2011 г. (петък), от 9.30 до 17 часа, в Заседателната зала на Общински Съвет 

Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”. 

Целта на обучението е да насърчи ефективно сътрудничество между бизнеса и неправителствените 

организации в града и общината като предостави на участниците практически работещ инстру-

мент. Обученията и в двата града се реализират с подкрепата на съответната община.  

Предстоящи събития 

Проект на годината 2010 

Публичната церемония за награждаване на отличените проекти ще се 

състои на 28 март 2011 г., в Камерна зала ―България‖, София  

Наградените проекти ще бъдат определени, измежду номинирани 32 проекта от 

цялата страна, от жури с членове: Огнян Донев, Председател на КРИБ, Севда 

Шишманова, Програмен директор на Българска Национална Телевизия; Дание-

ла Петкова, Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие“; Н.Пр. Карел ван 

Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Анна Захариева, Изпълнителен 

директор на ФеърПлей Интернешънъл. Медийни партньори на събитието са 

БНТ, вестниците Капитал и Дневник и радио Стар ФМ.  

Първо обучение за граждански организации 

―Борса на проекти и идеи‖ в Русе  

На 24 февруари в Кръглата зала на Общината в Русе се 

проведе първо обучение за граждански организации от гра-

да и общината по проект “Борса на проекти и идеи”. Участ-

ниците се запознаха с технологията на организиране на 

Борса; упражняваха се в представяне на организацията си 

и формулиране на добро предложение към бизнеса, основа-

но на търсене и предлагане. Беше показан филм за борси 

на проект и идеи в Германия, направен от Фондация Бер-

телсман и предоставен за ползване на Фондация Лале. При-

състващите получиха практически наръчник с полезни съ-

вети и успешни примери за сътрудничество на граждански организации с бизнеса. Наръчникът е 

създаден от екип граждански организации и компании в Нидерландия, с цел стимулиране на сът-

рудничество между стопанския и нестопанския сектор. Обучението се проведе с подкрепата на 

Тръста за гражданско общество в ЦИЕ. 

Какво можем да направим в годината на добро-

волчеството и след това  

Всички ние - граждани, неправителствени и доброволчески  

организации, изпълнителна и законодателна власт, регио-

нални и местни власти, бизнес и медии имаме своя роля за  

стимулирането и развитие на доброволчество според въз-

можностите си, като по този начин можем да допринесем за 

развитието на обществото и добруването на хората в Бълга-

рия. Предлагаме ви кратък документ за Доброволчеството, 

който ще ви даде идеи какво може да направи всеки от нас. 

Доброволчеството допринася 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС и има средна възвращаемост 

от 5 евро за всяко вложено 1 евро! 

Доброволчеството мобилизира за добри дела повече от 100 милиона европейци всяка година! 

Доброволчеството стимулира и развива ценни иновативни дейности за идентифициране, огласява-

не и посрещане на различните нужди на обществото! 

Доброволчеството насърчава солидарност между поколенията, междукултурен диалог и социално 

включване!  

http://www.tulipfoundation.net/id-725/National_meeting_Volunteers.html
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Проект на месеца 

Фондация „Очи на четири лапи‖, София 

Повече топлина за по-малко пари 

Целта на проекта бе да се оптимизира ефективността на отоплителната система на Център за ре-

хабилитация на възрастни хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета. 

В рамките на проекта беше извършено оптимизиране и рехабилитация на отоплителната система в 

Центъра; подмяна на отоплителни тела и продухване на тръби. 

В резултат от проекта се подобри качеството на учебния процес и работната среда в Центъра - 

вече може да се регулира температурата във всяка една стая 

и да се гарантира комфорта на ползвателите на обучение, на 

екипа на фондацията, както и на всички животни, отглежда-

ни в сградата. 

Ефектът от проекта може да се види още при първата полу-

чена сметка за отопление, която е определено по-ниска от 

миналогодишната за същия период. 

Като допълнителен успех може да се посочи подкрепата, по-

лучена от страна на фирмата извършила рехабилитацията, 

която пое дългосрочен ангажимент да осигурява профилакти-

ката на системата - при това безвъзмездно. 

Фондация „Очи на четири лапи‖  

Албена Алексиева  

Бул. “Европа” 138, София 1360  

Тел. 02/824 38 45; e4p@abv.bg ; www.e4p-bg.com  

Финансирани проекти по Програма ―Малки грантове‖ 

Народно читалище ―Съединение – 1823‖ 

Проект: Всички поколения заедно 

Цел: Да се развие дейността на Дневен център за работа с деца «Плакенче» чрез разширяване на 

пространството и създаване на условия за прехвърляне на границите между поколенията, които 

живеят, празнуват и творят заедно  

Дейности: Жителите на селото със собствени сили ще превърнат едно запустяло място в красив и 

притегателен център за цялата местна общност. След ремонта ще се обособи пространство, 

достатъчно голямо за целогодишно събиране и общуване на  хора от различни поколения  

Отпусната сума: 3 918 лв 

За контакти: 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  
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