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Информационен бюлетин  

Октомври 2012 г.  

Конкурс за доброволческа инициатива 2012 - покажете добрите инициативи! 

Крайният срокът за номинации е 31 октомври 2012 
 

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци очакват вашите номинации в конкурса за най-

добри и интересни доброволчески инициативи в България през 2012 година - Европейската година на Актив-

ния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.  

Кой може да участва?  

В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2012 година реализират доброволческа 

инициатива за насърчаване на активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията в Бълга-

рия 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; 

финансова ефективност.  

Жури и награди  

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

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

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

Победителите ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда под формата на инвестиция в разви-

тието на доброволците. 

Как може да се включите?  

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

теглен от тук. Номинации се приемат до 31 октомври 2012 на info@tulipfoundation.net. 

Актуално 

Национална кампания “Общество на всички възрасти” за отбелязване на  

1 октомври — Международния ден на възрастните хора 
 

За поредна година Фондация Лале покани организации от цялата страна да се включат със свои инициативи в 

отбелязването на Международния ден на възрастните хора. Тъй като част от събитията по повод на 1 октомври  

се реализират през цялата първа седмица на месеца, информация за кампанията, участниците и инициативите 

ще представим в следващия бюлетин на Фондация Лале.   

Какво се случи през септември 

Срещи и обучения по проект „Борса на проекти и идеи” 

в Търговище, Варна, Стара Загора, Бургас, Плевен и  

Ловеч 
 

Обучения за граждански организации и работни срещи за организиране на 

втора Борса в съответния град се състояха в Търговище на 11 септември, Вар-

на на 12 септември, Бургас на 19 септември, Стара Загора на 20 септември, 

Плевен на 24 септември и Ловеч на 25 септември. 
 

Целта на обученията бе да запознае представителите на нови граждански 

организации, които тази година за първи път ще участват в борса в техния 

град, с правилата на провеждане на борсата и да им осигури възможност да 

упражнят уменията си за представяне на организацията и формулиране на 

добри предложения към бизнеса. Участниците във всеки от посочените гра-

дове започнаха заедно подготовка за организирането на борсите, които са 

планирани за месеците октомври и ноември 2012. 

 

 

Ловеч 

Търговище 

Стара Загора Плевен Варна Бургас 

http://www.tulipfoundation.net/id-833/Voluntary_Initiative_Competition_2012.html
mailto:info@tulipfoundation.net
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Още от септември 

Обучение за Фамилни групови конференции на социални работ-

ници, Хасково, 14 септември 2012  

Фондация Лале и Сдружение „Шанс и закрила” 

организираха първо по рода си еднодневно  обу-

чение за прилагане на метода Фамилни групови 

конференции на социални работници и специалис-

ти от Отдел Закрила на детето. Участваха повече 

от 20 човека от Хасково, Свиленград, Любимец, 

Стамболово, Харманли и Пловдив, представители на МТСП, ДАЗД и 

местни училища. Обучението се проведе в Хасково на 14 септември.  

Целта беше да се предостави визията на Фамилните групови конфе-

ренции пред потенциалните насочващи и да им се предостави практи-

ческа информация за същността на метода, начина на приложение и 

възможностите, които се предлагат на семействата. 

10 -12 октомври, Хасково 
Работно посещение на представители на Фондация УниКредит по проект “Вяра в семейството” в Хасково.  

22—24 октомври, София 

Фондация Лале ще бъде домакин на годишната среща на Европейската мрежа от организации, прилагащи фа-

милни групови конференции. Мрежата включва десетки организации от цяла Европа, които ежегодно се съби-

рат, за да обменят информация и успешни практики.  

25 октомври, София 

В рамките на годишната конференция на Юрочайлд Фондация Лале ще бъде домакин на работно посещение и 

ще представи работата си по проект “Вяра в семейството”, реализиран с подкрепата на  Уникредит Булбанк. 

30 и 31 октомври, Търговище и Варна 

Втора “Борса на проекти и идеи” предстои в Търговище на 30 октомври и във Варна на 31 октомври. 

1-3 октомври, Пасау, Германия 

Фондация Лале започва работа по нов проект за „Оценяване и използване на уменията, придобити в добровол-

чески дейности като възможност за трудова заетост” в сътрудничество с партньорски организации от Великоб-

ритания, Германия, Чехия, Словения, Малта, Румъния и Словакия. Първата работна среща на партньорите ще 

се проведе в Пасау, Германия. 

Предстоящо през октомври 

Развитие на услугата “ранна интервенция” за деца със специални нужди в  

местните общности 

Фондация “Карин дом”, Варна 
 

Целта на проекта беше да се развие услугата „Ранна интервенция” за деца с увреждане на територията на 

България. Услугата е определена като предоставяне на помощ на семействата на бебета и малки деца от чле-

нове на неформални и социални мрежи за подкрепа, които влияят пряко и косвено върху функционирането на 

майката, семейството и детето. 

Целева група бяха местните общности, представлявани от 12 неправителствени организации, работещи с деца 

с увреждане в цялата страна, които да развият услугата ранна интервенция. 

Работата по проекта се състоеше от теоретични и практични обучения, експертна помощ и популяризиране на 

услугата. Обучените консултанти по ранна интервенция помагат на семействата да разберат увреждането и 

сами да могат да развиват положителни интервенции за своите деца. 

Дейностите включваха и организирането на мобилен екип от специалисти, който подпомага работата на кон-

султанта с оценка и подкрепящи услуги за семействата с деца в риск/ с увреждане. 

В рамките на проекта общо 26 представители на 12 НПО преминаха обучения, сформираха екипи, разработиха 

проектни идеи и започнаха да прилагат услугата в своите общини. 

Преки ползватели са деца с увреждане на възраст от 0 до 6 год., техните родители и разширени семейства - 

общо 82 от 10 общини. 

Фондация „Карин дом” работи в насока Ранната интервенция да стане 

призната и финансирана от държавата услуга и продължава дейнос-

тите, като търси подкрепа от досегашните си донори. 

Повече за проекта можете да прочетете на интернет страницата на 

Фондация Лале тук. 
 

Фондация „Карин дом”  

Веселина Василева  

м-ст „Свети Никола”, п.к.104, Варна 9010  

Тел. 052 302 517, 0878 138 216, факс: 052 302 516  

vvassileva@karindom.org, karindom@karindom.org, www.karindom.org  

Проект на месеца 

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.tulipfoundation.net/project.php
http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg

