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Информационен бюлетин  

Септември 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 октомври 
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 Фон-
дация Лале и Националния алианс за работа с доброволци. 

 

Обучение на обучители по проект „Вяра в семейството” 
 

Фондация Лале организира обучение на обучители за прилагане на метода фамил-
ни групови конференции 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 
семейство и социална мрежа.  
 

Обучението се провежда в рамките на проект „Вяра в семейството‖, който се 

реализира от Фондация Лале с изключителната подкрепа на Фондация Уникредит 

и УниКредит Булбанк. Дейностите предвиждат въвеждане на метода фамилни 

групови конференции в България и директна подкрепа за деца и семейства в 

четири обшини в област Хасково. Повече за проекта тук.  
 

Лектор на обучението ще бъде Роб ван Пахее - социален работник с богат опит, член на борда и директор на 

Eigen Kracht Centrale в Нидерландия. Г-н Пахее въвежда фамилните групови конференции и през 2001 г. заед-

но със свои колеги създават Eigen Kracht Centrale – Холандския център за възстановителни практики. 

Актуално 

Предстоящо 

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

Първи обучения за граждански организации ще се състоят в: 

- Търговище на 13 септември, от 9 часа в залата на ресторант 

―Мизия‖ 

- София и Стара Загора - през втората половина на септември. 

 

Информационни срещи с граждански  организации за предс-

тавяне на проекта и планираните дейности ще се проведат 

във Варна на 14 септември, от 10 часа в Младежкия дом в 

града и в Бургас. 

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/en/inhoud/what-we-do
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Народно читалище „Любен Каравелов – 1897”, с. Куртово Конаре, 

общ.Стамболийски 
 

Проект: „Оранжево небето” 

Цел: Създаване на по-добри условия за творческо развитие на децата и младите хора в селото и осмисляне на 

свободното им време чрез създаване на Детски дневен център към библиотеката при читалището 

Дейности: Ремонт на помещение за създаване на Детски дневен център в библиотеката при читалището, който 

ще работи целогодишно. Ежеседмично ще се провеждат обучителни и занимателни дейности — игри, кръжоци, 

срещи с творци, четения, изложби и др. В Центъра ще има 5 компютъра с интернет за обучения, както и 

възможност за провеждане на клубове по интереси, срещи и различни игри, репетиции на детска група за 

забавни песни.  

Отпусната сума: 3567 лева  

За контакти:  

Емилия Шушарова 

Ул. 5-та, № 2, с. Куртово Конаре, 4223, Общ. Стамболийски 

Тел. 03146 / 22 39 

chitalishte_k@abv.bg  

Финансирани проекти по програма „Малки грантове” 

Проект на месеца 

Създаване на Център за превенция на рисковото поведение в ромска общност 

във Варна 

 

Сдружение „Съучастие”, Варна 

Целта на проекта бе да се създаде подходяща материална база за функциониране на Център за превенция на 

рисковото поведение в ромска общност във Варна. В рамките на проекта беше ремонтирана и обзаведена 

сграда, която вече функционира като Център за превенция на рисковото поведение в ромска общност.  
 

Ежедневно в Центъра се работи с хората от местната ромска общност в град Варна по превенция на ХИВ/СПИН 

и полово предавани болести; превенция на наркоманиите; превенция на асоциалното поведение; превенция 

на изоставянето на деца. До момента са предоставени 

повече от 3 000 консултации на жители на четирите 

ромски квартала в град Варна. Проведените обучения 

с млади хора с рисково поведение дават своя ефект. 

Екипът предоставя комплексни услуги на семейства, 

при които има риск от изоставяне на дете. Основна 

роля в работата на сдружението имат медиаторите от 

общността, които са неразделна част от екипа в рабо-

тата по всички програми. 

 

Сдружение „Съучастие” 

Илиян Ризов  

ж.к. „Възраждане‖, бл.22, ап.91,  

Варна, 9020  

Тел. 0897 900 950  

ilriz@yahoo.com  

След Преди 

mailto:chitalishte_k@abv.bg
mailto:ilriz@yahoo.com
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

