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„Вяра в семейството”   

Регионална работна среща на независими координатори и насочващи 

към фамилни групови конференции,  
Хасковски минерални бани, 8 – 9 февруари 2013   
 

Фондация Лале и Сдружение „Шанс и зак-

рила” организираха регионална работна 

среща на независими координатори и на-

сочващи към фамилни групови конферен-

ции – представители на ОЗД, полиция, МКБППМН и училища в 

регион Хасково. Срещата се проведе в Хасковски минерални 

бани на 8 и 9 февруари 2013. Участваха 25 координатори и на-

сочващи към фамилни групови конференции (ФГК).   

Целта на участниците и организаторите бе заедно да обобщят 

трудностите и очертаят възможностите за развитие на програма-

та. Те обсъдиха направеното до момента – основните трудности, 

успешните практики и факторите за успех. Важни теми бяха и  

следващите стъпки в обучението на специалисти, работа със 

семейства и институции; разширяване кръга на детето и въз-

можности за това моделът ФГК да достигне до повече семейства. 

Всички специалисти и основният екип на проект „Вяра в семейс-

твото” се обединиха около нови идеи за популяризиране на метода; по-добре координирани усилия на различ-

ните специалисти и по-интересни и разнообразни възможности за достигане и информиране на повече деца и 

семейства.  Вярата в семейството създава отговорност, упование в собствените сили и по-малка зависимост от 

социални услуги. 

38 проекта от цяла България бяха номинирани за Проект на Годината 2012 
 

 

До 3 февруари 2013 г. бяха номинирани 38 проекти от цялата страна. Шестнадесет 

от представените проекти се изпълняват в малки, а други единадесет - в големи 

градове в страната. В София се реализират общо тринадесет различни проекта, а 

пет се изпълняват от местни организации в села. Проектите са номинирани от граж-

дански организации и партньори; от членове на екипа, изпълняващ проекта; от кме-

тове и представители на общини, дирекция „Социално подпомагане”, библиотеки и 

училища; от доброволци, участници в дейностите и граждани.  

В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 2012 

година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможнос-

тите и качеството на живот на хората и общността в дадено населено място, без 

разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на 

дейностите или хората, които те обслужват.  

Представените проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейности-

те във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и прило-

жимост на идеята в други населени места.  

Тази година най-добрите проекти ще бъдат избрани от жури в състав: Виолина Маринова, Председател на УС и 

главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия; Севда Шишма-

нова, Програмен директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на Конфедерация на 

Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей 

Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.  

Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в София на 26 март 2013 година. 

Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов.  

Българска Национална Телевизия и вестник Капитал са медийни партньори на събитието.      

                           Списък на номинираните проекти  

Актуално 

Какво се случи през февруари 

Предстоящо през март 

Тържествената публична церемония за връчване на традиционните награди Проект на годината 2012 ще се 

състои на 26 март от 18.30 часа в Камерна зала “България”, ул. "Аксаков" №1. Входът е свободен. 

Нека заедно отдадем заслужено признание на хората, които помагат на другите!  

В трудни времена техният пример и техните усилия са ни още по-необходими.  

hhttp://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en


 

 

Палиативни грижи за терминално болни хора в Хосписа към Благотворително 

дружество „Донка Паприкова” 

Благотворително дружество „Донка Паприкова”, София 

 

Целта на проекта бе да осигури 24 часова грижа за 25 -30 души, които са 

терминално болни, неподвижни и се обслужват на легло. Това са хора, 

които се нуждаят от непрекъсната грижа, както за физическото, така и за 

психическото им състояние. Тази работа е изключително тежка и напрег-

ната и едновременно с това много важна за хората и нужна на общество-

то.  

През изтеклата година в хосписа бяха настанени за различен период от 

време 26 човека. Всеки един от тях получи персонално внимание и грижи 

по индивидуален план съобразно нуждите. На всеки от тях осигурихме 

грижи толкова време, колкото бе необходимо. Повечето хора прекараха 

при нас между 6 седмици до 1 година. 

Ежедневните грижи включваха: лична хигиена, медицински процедури, 

хранене, разговори, следене на физическото и психическо състояние и 

т.н. Екипът се състои от лекар, 5 медицински сестри. Около 20 души са 

доброволците, които готвят, почистват, пазаруват, разнасят храна на обс-

лужваните по домовете, разговарят с тях, четат книги. С колектива работи и психолог, който оказва образова-

телна и психологическа помощ. Редовно се провеждаха срещи с роднини на хората, които имат такива. Учени-

ци от испанската гимназия и англо-американското училище посетиха по 3 пъти възрастните хора в хосписа. 

Група студенти по медицина се запознаха на място с грижите за терминално болните хора в продължение на 2 

седмици. Наши доброволци се грижеха за готвенето и разнообразието в ежедневието на лежащо болните. Гру-

па млади доброволци предложиха интересни разговори и кратки 

музикални програми за забавление и успокоение на душата. Хо-

ландската пекарна “Йован” продължи и тази година да ни дарява 

хляб и хлебни изделия. Продължаваме ежедневните грижи за 

пациентите с подкрепата на много индивидуални дарители и ня-

колко фирми. 
 

Благотворително дружество „Донка Паприкова”  
Др. Доминик Карагьозов  
София 1124  
ул. „Светослав Тертер” 39  
Телефон/ факс: 02/ 946 13 96 

Контактите водят до резултати  

Проект на месеца 

Мартеници с кауза 
 

През последните години все повече 

граждански организации от София и 

страната организират доброволци и хо-

рата, с които работят за да изработят 

мартеници с цел набиране на средства. 

По този начин те подпомагат дейностите 

си - дневни центрове и занимални за деца, клубове за младежи и 

възрастни хора, сдружения за взаимопомощ, доброволчески и кри-

зисни центрове.  

Още от началото на годината десетки деца и младежи, майки, баби, 

хора с увреждания и доброволци в различни организации се включ-

ват активно в ръчното изработване на автентични и много красиви 

мартеници. С набраните средства колегите осигуряват необходимите 

материали за арт и трудова терапия, обучителни материали за работа с деца, покриват текущи разходи, купу-

ват нужно оборудване за разширяване и продължаване на дейностите си.  

За все повече фирми и компании вече е традиция да поздравят своите партньори, колеги, клиенти и приятели 

с ръчно изработени мартеници.   

Тази година нашият екип помогна за създаването на контакти между компании и граждански организации, кои-

то работят с хора с увреждания. Баба Марта ще зарадва служителите и партньорите на ТехноЛогика, Бизнес 

парк София, Софарма, GB Services и агенция New Moment New Ideas с мартеници изработени от фондация 

„Хефест” Пазарджик, сдружение „Довери ми се”, Самоков и Детски център „Свети Мина” в София. Колегите от 

фондация “Трета възраст” в Русе вече четвърта година включват жените от дневния център за възрастни хора 

в изработването на мартенички за Пощенска банка, а с набраните средства организират екскурзии за всички. 

 
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688

