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Информационен бюлетин  

Ноември 2012 г.  

Годишна среща на Европейската мрежа на организациите, прилагащи Фамилни 

групови конференции, 22-24 октомври 2012, София 

 

Годишната среща на Европейската мрежа на организациите, 

прилагащи Фамилни групови конференции се състоя в София на 

22-24 октомври 2012 г. Фондация Лале бе домакин и организа-

тор на срещата, която се провежда ежегодно от повече от 10 

години. Срещата се проведе с подкрепата на телекомуникацион-

ната компания Виваком, която предостави безвъзмездно своя 

зала на ул. „Гурко‖. 

Над 30 участници от 17 организации от различни европейски 

държави взеха участие в срещата. През първия ден те предста-

виха отчети и актуална информация за прилагането и развитието 

на Фамилните групови конференции в своите държави. Следобед 

една група обсъди документа „Цел, ценности и процеси на Фа-

милните групови конференции‖, разработен през миналата годи-

на, а друга група направи множество конкретни предложения, свързани с бъдещото развитие на Европейската 

мрежа на организациите, прилагащи Фамилни групови конференции. 

 

В рамките на втория ден Янина Арсениева, Директор 

„Политики‖ в Eurochild, представи структурата и дейността на 

организацията. Последва интересна дискусия за възможностите 

за сътрудничество между Европейската мрежа на организации-

те, прилагащи Фамилни групови конференции и Eurochild. Бяха 

създадени четири работни групи, които да работят по следните 

теми: Обучение, проектна подкрепа и съвети; Правителства, 

финансиране и лобиране; Комуникация и развитие на мрежата; 

Оценка и изследвания. 

След гласуване бе решено, че следващата годишна среща на 

Европейската мрежа на организациите, прилагащи Фамилни 

групови конференции, ще се проведе в края на октомври 2013 

г. в Сърбия.  

Какво се случи през октомври 

Фондация Лале беше домакин на работно посещение за Фамилни 

групови конференции в рамките на 9-тата годишна конференция 

на Eurochild, 24-26 октомври 2012, София  

 

Фондация Лале организира работно посещение за въвеждането и развитието на Фамилните 

групови конференции в България в рамките на 9-тата годишна конференция на Eurochild 

на тема „Популяризиране на правата на децата в алтернативни форми на грижа в Европа‖, 

която се проведе в София от 24 до 26 октомври.  

УниКредит Булбанк беше домакин на събитието. Банката и Фондация Уникредит подкрепиха проект „Вяра в 

семейството‖ за адаптиране и въвеждане на метода. 

Мария Петкова представи дейностите, наличните ресурси и текущите резултати, постигнати през първите 16 

месеца от изпълнението на проекта и прилагането на метода. При-

състващите около 25 участници повдигнаха множество въпроси.  

Във втората част на срещата, посветена на добрите практики по 

света, Сванхилд Вик от Норвежката дирекция за детски, младежки 

и семейни въпроси представи развитието и постиженията на метода 

в Норвегия. Последва оживена дискусия.  

Обратната връзка от работното посещение, представена в пленар-

ната сесия на следващата сутрин, беше изключително позитивна.  

В рамките на годишната конференция на Eurochild , която се състоя 

в България, Фондация Лале и Булбанк бяха домакини на работно 

посещение, на което пред колеги от различни европейски държави 

бе представена работата по проекта ―Вяра в семейството‖.  

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
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Още през октомври 

Национална кампания  

―Общество на всички възрасти‖  

за отбелязване на 1 октомври —  

Международен ден на възрастните хора 

 

За пета поредна година Фондация Лале призова граждански 

организации от цялата страна да се включат със свои 

инициативи в отбелязването на Международния ден на 

възрастните хора. Целта на кампанията остава една и съща през 

годините - да насочи вниманието към трудностите, но и възмож-

ностите на възрастните хора, да отбележим техния принос към 

обществото ни и да чуем това, което те имат да кажат. 

Тази година в кампанията участваха 30 граждански организации 

от различни населени места от всички краища на България. Хора 

от всички възрасти, организации, читалища, училища, общини и 

кметства отбелязаха 

празника в своята 

общност със срещи, 

беседи, концерти, 

изложби, конкурси, 

празнични трапези и 

др.  

Информация и сним-

ки за инициативите, 

участвали в кампа-

нията можете да 

видите тук. 

Борса на проекти и идеи Търговище  
Събитието се проведе за втори път на 30 октомври, в ритуалната зала 

на Търговище. Борсата 

бе организирана от Фон-

дация Лале в сътрудни-

чество с Клуба на Нестопанските организации в Търговище, Тър-

говско промишлената палата и с подкрепата на Община Търгови-

ще. Началото на борсата бе поставен от Кмета на Община Търго-

вище д-р Красимир Мирев. След един час срещи, запознанства, 

обмяна на контакти между представители на местния бизнес и 

граждански организации бяха сключени 30 сделки на обща стой-

ност 6000 лв. 

Две гражданските организации сключиха най-много и равен брой 

сделки 5 – това са Регионалния център за работа с доброволци 

към Клуба на НСО и Народно читалище „Михаил Донев 1903‖, с. Лиляк, общ.Търговище. От страна на бизнеса 

най-много сделки подписаха БНП „Париба‖  - 6 сделки и фирма „Григорови‖ ООД — 5 сделки. 

 

Борса на проекти и идеи Варна 

Втората поред борса в града се състоя на 31 октомври в Арт-салона на Радио Варна. Партньор на Фондация 

Лале в осъществяването на събитието бе Варненска Търговско - индустриална камара, а Община Варна и Ра-

дио Варна подкрепиха събитието. Традиционният гонг, който дава начало на борсата бе ударен от Зам. кмета 

на Община Варна Калинка Попстефанова. Събитието продължи 

един час и половина, в който участниците се запознаваха, разме-

няха визитки, предложения и идеи за взаимноизгодно сътрудни-

чество. След последния удар на гонга бяха отчетени резултатите - 

40 сключени сделки на обща стойност над 60 000 хиляди лева.  
Сключените сделки включват: счетоводни, юридически, реклам-

ни, архитектурни, ИТ и психологически услуги, доброволен труд, 

езикови и компютърни курсове, предоставяне на зали и др. поме-

щения, офис консумативи и техника и др. 

От страна на гражданските организации най-много сделки – 5 

сключиха представителите на Сдружение „Съучастие‖. От страна 

на бизнеса най-много сделки подписа Адвокатска кантора Мария 

Тодорова - 7 сделки. 

http://www.tulipfoundation.net/id-884/Campaign_Society_of_all_ages_International_Day_of_the_Elderly_people_1_October_2012.html
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6 ноември, Стара Загора 
Втора Борса на проекти и идеи, Младежки дом Варна 

7 ноември, Плевен 
Втора Борса на проекти и идеи, централно фоайе на Регионална библиотека ―Никола Вапцаров‖ 

8 ноември, Ловеч 

Първа Борса на проекти и идеи, Народно читалище ―Наука 1870‖ 
12 –13 ноември, София 
Обучение за същността на Фамилни групови конференции за служители на АСП, ДАЗД и МТСП от екип на  

Фондация Лале и Сдружение Шанс и Закрила в ЦРЧРРИ 

Предстоящо през ноември 

Превенция на изоставянето на деца от ромската общност, Варна  

Сдружение „Съучастие‖, гр. Варна 
 

Целта на проекта беше да се намалят случаите на изоставяне на 

деца от четирите ромски махали на Варна и настаняването им в 

институции. 

Целеви групи на проекта бяха семейства, при които съществува 

риск от изоставяне на деца и настаняването им в институции 

(самотни жени; бременни жени и многодетни семейства, живеещи 

в социална изолация; семейства, в които вече има дете/деца, нас-

танени в институция; семейства, в които има завърнало се дете/

деца от институция; проституиращи жени; семейства, работещи в 

чужбина; непълнолетни родители); млади хора с рисково сексуал-

но поведение (с множество сексуални партньори и непрактикува-

щи безопасен секс; с асоциално поведение). 

Работата по проекта включваше: информиране на общността за 

последиците от настаняването на децата в институции; идентифи-

циране на семейства в риск и провеждане на социална и психоло-

гическа работа с тях; развиване на родителския капацитет на 

млади ромски семейства и създаване на негативни нагласи сред 

млади хора с рисково сексуално поведение по отношение на изос-

тавянето на деца и настаняването им в институции. 
 

В продължение на две години голяма част от населението на чети-

рите ромски квартала в гр. Варна беше информирано за последи-

ците от изоставянето на деца в институции. Информационната 

кампания се извършваше от аутрич-работници и доброволци, кои-

то са представители на ромска общност. Допълнително бяха във-

лечени жени-лидери от общността в помощ на екипа по проекта. 

 

В периода на изпълнение на проекта обхванахме над 500 семейства по време на работа на терен. От тях около 

250 семейства пожелаха да бъда консултирани по конкретни проблеми, а с 64 от тях започнахме работа по 

случай. Идентифицирахме 131 семейства, при които съществува риск за настаняване на деца в институции и 

периодично ги наблюдавахме. От тях с 82 семейства осъществихме контакти, оказахме материална помощ, 

предоставихме консултации или извършихме някакъв друг вид подкрепа. 

В рамките на проекта организирахме училище за млади родители и 

обучение на млади ромски лидери. 

В резултат на нашите усилия успешно са разрешени 29 случая, при 

които е съществувал риск от изоставяне на дете (това са 29 семейства 

с общо 101 деца). Три деца са изведени от институции и са реинтегри-

рани в своите семейства. 
 

Сдружение „Съучастие‖ 

Илиян Ризов 

Варна, 9020, ж. к. „Възраждане‖, бл. 22, ап. 91 

Тел. 0897 900 950   

ilriz@yahoo.com 

Проект на месеца 

 

Конкурс за доброволческа инициатива 2012 
До края на октомври получихме 22 номинации от 13 населени места. 

Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light;  

Ингрид Шикова, Посланик на Европейската година в България; Иван Станчов, основател и председател на УС 

на Фондация Карин дом и Бойко Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия.  

Церемонията за награждаване на отличените инициативи ще бъде на 4 декември 2012 г. 

http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg

