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Информационен бюлетин  

Септември 2012 г.  

Предстоящи събития през септември 

Борси на проекти и идеи продължават 

 

След кратка лятна пауза продължават дейностите по проект “Борса на 

проекти и идеи”. През септември предстоят обучения и подготовка на 

втора борса в шест града. Всички граждански организации, които се 

интересуват, са поканени да се регистрират като изпратят попълнен формуляр за съответния град на адрес 

rnikolova@tulipfoundation.net в указания краен срок: 

 Търговище, 11 септември, зала на Клуб на нестопанските организации Търговище, ул. “30 януари” 

№1, ет.3, начало 9 часа - регистрация до 3 септември;   

 Варна, 12 септември, Младежки дом Варна, начало 9 часа - регистрация до 3 септември; 

 Бургас, 19 септември, Клуб Морско казино, зала “Георги Баев”, начало 9 часа - до 12 септември; 

 Стара Загора, 20 септември, Младежки дом, начало 9.45 часа - регистрация до 12 септември; 

 Плевен, 24  септември, зала “Гена Димитрова”, в сградата на новата Библиотека, начало 9.45 часа -  

регистрация до 12 септември; 

 Ловеч, 25 септември, от 9.00 часа — регистрация до 12 септември; 

Формулярът може да бъде изтеглен от  сайта на Фондация Лале, раздел Борса на проекти и идеи —  

в информацията за съответния град или получен при заявка на rnikolova@tulipfoundation.net.   

Обучение за насочващи специалисти по програма “Вяра в семейството”,  

14 септември, Хасково 
 

На 14 септември, Фондация Лале и Сдружение “Шанс и закрила”, Хасково организират в 

Хасково обучение на насочващи специалисти към фамилни групови конференции по 

проект „Вяра в семейството”. Проектът е финансиран от Фондация „Уникредит”, с подк-

репата на Уникредит Булбанк. Целта на обучението е насочващите специалисти, служи-

тели в Отделите за закрила на детето и в регионалните структури на Агенцията за соци-

ално подпомагане от общините Хасково, Свиленград, Любимец и Стамболово, да бъдат 

запознати с модела и начина на функциониране на фамилните групови конференции. 

Така те ще могат лесно да открояват случаите в своята работа, които са подходящи за 

насочване към фамилни групови конференции. 

Конкурсът за доброволческа инициатива 2012 очаква вашите номинации 

Срок — 31 октомври 2012 
 

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

добри доброволчески инициативи в България през 2012 година - Европейската година на Активния 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, насочена към активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 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; 

финансова ефективност.  

Жури и награди  

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; 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 доброволци. 

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 

http://www.tulipfoundation.net/id-868/Invitation_training_second_marketplace_Targovishte_11_09_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-869/Invitation_training_second_marketplace_Varna_12_09_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-870/Invitation_training_second_marketplace_Burgas_19_09_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-871/Invitation_training_second_marketplace_Stara_Zagora_20_09_2012.html
http://www.tulipfoundation.net/id-833/Voluntary_Initiative_Competition_2012.html
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en


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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Проект на месеца 

В подкрепа на семействата и децата за  

по-добър живот, Добрич 
 

Фондация „Ръка за помощ”, Добрич 
 
Целта на двугодишния проект беше въвеждането на нови ефек-

тивни практики за навременна и адекватна подкрепа на деца, 

семейства и родилки в риск в общините Добрич и Добричка за 

повишаване качеството им на живот и намаляване настаняването 

на деца в институции. 

 

Целева група бяха 

50 родилки, за които 

е подаден сигнал от 

Многопрофилната болница за активно лечение, че възнамеряват 

да изоставят детето си; 50 семейства с деца, при които съществу-

ва сериозен риск детето да бъде изоставено в институция; над 500 

младежи от училища в рискови общности, Дом за деца, лишени от 

родителски грижи за деца от 7 до 18 години и преходно жилище за 

младежи, напускащи специализирана институция. 

 

В периода на изпълнение на проекта общо 35 семейства получиха 

нови знания и умения за добро родителстване. Майките от семейс-

твата разшириха кръга си от социални контакти чрез участието си 

в групите за взаимопомощ. Повече от 20 семейства подобриха ус-

ловията, в които отглеждат децата си, след като получиха финансова и материална подкрепа. 32 деца получи-

ха знания и социални умения в областта на здравето, бита, общуване, предпазване от зависимости. В резултат 

от заниманията по арт терапия децата започват да споделят по-открито за чувствата и проблемите на семейст-

вото, научиха цветове и основни знания за околния свят. Създадохме нови партньорски отношения между еки-

па и местна ромска организация, което дава възможност за навременно идентифициране на нови случаи по 

превенция и съвместна работа по случаите. Изградихме сътрудничество с читалища, училища и други НПО, 

които работят с рискови групи от Добрич и страната. 

 

Настоящият проект за първи път достигна хора, които не са кли-

енти на Дирекция Социално подпомагане и екипът ни успя да 

помогне за подобряване на битовите условия на много семейст-

ва, така че да не се стигне до по-сериозни интервенции. Родите-

ли имаха възможност под наблюдение на специалисти да разви-

ят навици за справяне с различни рискови ситуации. В резултат 

на консултации, постоянно наблюдение и подкрепа родилки, 

чиито деца бяха с опасност от изоставяне, станаха по-уверени 

във възможностите и способностите си и запазиха децата си, за 

които полагат все по-добри грижи. За постигане на целите на 

проекта екипът на организацията успя да привлече и въвлече 

много институции, граждани, доброволци и бизнеса. 

 

Настоящият проект е първият по рода си, изпълняван на територията на град Добрич и Община Добричка. Дей-

ностите по проекта в голяма степен подпомагат държавните структури на местно ниво, които са пряко ангажи-

рани със закрила на детето и подпомагане на семействата, чийто човешки и финансов ресурс са силно ограни-

чени. Необходимост от реализация на подобни проекти съществува на територията на цялата страна, тъй като 

държавните структури и гражданския сектор заедно биха се справили по-добре с превенцията на настаняване 

на деца в специализирани институции. 

 

Фондация „Ръка за помощ”  

Албена Бонева  
ж.к. „Добротица” бл. 9 вх. Б ет. 3 ап. 6  
Добрич, 9300  
Тел. 058 588 920  

office@hhf.bg; www.hhf.bg  

Включете се със своя инициатива в кампанията “Общество на всички възрасти” 
за отбелязване на Международния ден на възрастните хора — 1 октомври. 

Повече подробности и формуляра за участие можете да намерите на страницата на Фондация Лале тук.   

http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg
http://www.oakfnd.org/
http://www.tulipfoundation.net/id-872/Join_Society_All_Ages_National_Campaign_1_10_2012.html

