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Информационен бюлетин  

Октомври 2011 г.  

Очакваме вашите номинации в първия Конкурс за 

доброволческа инициатива 2011 

 

Фондация Лале и Националният Алианс за Работа с Доброволци орга-
низират конкурс за най-добра доброволческа инициатива 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 доброволческа инициа-
тива, 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 организация, източници на финансиране, брой 
и възраст на доброволците. 
 

Критерии за оценка 

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и кол-
ко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; 
финансовата ефективност. 
 

Жури и награди 

Най-добрите инициативи ще бъдат излъчени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Нацио-
нална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Ива Рудникова, гла-
вен редактор Капитал Light и други. 
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвести-
ция в развитието на доброволците. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.  
 

Как може да се включите 

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Повече информация и формуляр за предс-
тавяне можете да намерите на Интернет страницата на Фондация Лале. Номинации се приемат до 31 октомв-

ри 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. “Река Осъм” 1, an. 
2, София 1124. Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на 
Фондация Лале и Националния алианс за работа с доброволци. 

 

Обучение на обучители по проект „Вяра в семейството‖ 
 

Фондация Лале проведе двудневно 
обучение на обучители за прилагане 
на метода фамилни групови конферен-
ции на 30 септември и 1 октомври 
2011. Методът предлага подкрепа в 
общността на семейства, които имат 
затруднения в отглеждането на децата 
и се основава на мобилизиране силите 
и възможностите на разширеното се-
мейство и социална мрежа. В обучени-
ето взеха участие представители на 18 
граждански организации от София и страната. 
 

Обучението се реализира в рамките на проект „Вяра в семейст-
вото”, финансиран от Фондация Уникредит и УниКредит Булбанк 
и беше организирано със специалната подкрепатна на FairPlay 
International – хотел Кристал Палас. Повече за проекта можете да 
научите тук.  
 
Лектор на обучението беше Роб ван Пахее - директор на Eigen 
Kracht Centrale в Нидерландия. Участниците научиха много за 
практическото приложение на метода и сами се включиха в уп-
ражнения и ролеви игри за да разберат по-добре и усетят същ-
ността на този нов подход.  
При фамилните групови конференции детето или 
човекът, който има трудности и неговото разшире-
но семейство са тези, които вземат решение какво 
е най-добро за тях и как ще го постигнат. 
 

Актуално 

Какво се случи през септември 

http://tulipfoundation.net/id-731/competition_voluntary_initiative_2011.html
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-768/Family_Group_Conferences_Introduction_Seminar_in_Bulgaria_Sofia_14_15_July_2011.html
http://www.tulipfoundation.net/id-768/Family_Group_Conferences_Introduction_Seminar_in_Bulgaria_Sofia_14_15_July_2011.html
http://www.tulipfoundation.net/id-755/Unicredit.html
http://www.eigen-kracht.nl/nl
http://www.eigen-kracht.nl/nl
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―Участие и интеграция на гражданите в Европа‖ – конференция за споделен 

опит в  Европейската година на доброволчеството 

В средата на септември в Щутгарт се проведе конференция „Участие и интеграция в Европа – доброволчески 

измерения” в рамките на Европейската година на доброволчеството. Конференцията бе организирана от Ми-

нистерство на социалната работа, семейството, жените и възрастните хора  и Министерство на културата, мла-

дите хора и спорта на провинция Баден – Вюртенберг и в нея участваха представители на значителен брой 

разнообразни организации. Фондация Лале беше единствената организация от Централна и Източна Европа и 

беше поканена да представи проекта си “Борса на проекти и идеи”. Работата на Фондация Лале е представена 

и в специална публикация с интересни иновативни дейности от различни страни. Публикацията можете да ви-

дите тук. 

Предстоящо през октомври 

Продължават обученията за граждански организации по проекта “Борса на проекти и 

идеи”. През октомври предстоят в: 

 

- София — първо обучение  — 3 октомври, хотел ―Рила‖ 

- София — второ обучение — 24 октомври 

- Търговище — второ обучение —26 октомври 

- Варна — първо обучение — 27 октомври, Младежки дом 

“Борса на проекти и идеи” се реализира от Фондация Лале с подкрепата на Тръста за гражданско общество за 

Централна и Източна Европа. 

 

Национална кампания ―Общество на всички възрасти‖ за отбелязване на 1 октомври — 

Международния ден на възрастните хора. 

 

За поредна година Фондация Лале покани граждански организации от цялата страна да се включат с 

инициативи в отбелязването на Международния ден на вързастните хора. Повече за кампанията, участниците и 

инициативите ще представим в следващия бюлетин на Фондация Лале.   

Срещите и обучения по проекта „Борса на 

проекти и идеи‖ в Търговище, Стара Загора 

Варна и Бургас 

  
 

Първи обучения за граждански организации по проекта се състояха през септември в  Търговище на 13 сеп-

тември и Стара Загора на 27 септември. Информационни срещи с граждански организации за представяне 

на проекта и планираните дейности се проведоха във Варна на 14 септември и в Бургас на 28 септември. 

 

 

 

Още през септември 

Бургас 

Стара Загора 

Търговище 

http://www.tulipfoundation.net/id-780/Stuttgart_September_2011.html
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

