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Заключителна конференция в рамките на проект „Вяра в семейството”   
 

Фондация Лале и УниКредит Булбанк организираха заключителна конференция в рамките на проект „Вяра в 

семейството” на 20 ноември 2013 г. в зала в централата на УниКредит Булбанк. Участваха около 30 представи-

тели на Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и 

социалната политика и граждански организации от различни населени места в страната. 

Екипът на Фондация Лале и местните партньори от Сдружение „Шанс и закрила” в Хасково представиха разви-

тието и резултатите от проекта в България. Дейностите бяха насочени към въвеждане на съвременен демокра-

тичен и ефективен модел за подкрепа на деца и семейства – Фамилна групова конференция, който в последни-

те години се прилага все по-широко в Европа.  

Участниците в срещата поставиха различни конкретни въпроси за практическото прилагане на фамилни кон-

ференции, за възможните случаи за ползване на метода, за отчитане на рискове за децата, за притесненията 

на екипа, за факторите за успех, за процедурата по насочване на семейства и организиране на фамилно кон-

ференции. Членове на екипа от Хасково, представители на Отдела за закрила на детето, местни училища и 

независими координатори споделиха своя практически опит и преживявания.  

Повече за всички представяния и за акцентите в конференцията можете да прочетете на нашия сайт.  

Какво се случи през ноември 

Фондация Лале и УниКредит Булбанк получиха 

годишната награда за „Най-добро партньорство” 

на Българския дарителски форум  
 

Български дарителски форум обяви годишните си награди „Най-

голям корпоративен дарител” 2013 на церемония с домакинството 

на Президента на Република България Росен Плевнелиев на 11 но-

ември 2013. Наградите отличават компании, които устойчиво и 

прозрачно са подкрепяли значими за обществото инициативи и кау-

зи, за осма поредна година.  

Фондация Лале, УниКредит Булбанк и Фондация УниКредит получи-

ха наградата за „Най-добро партньорство” между компания и фонда-

ция за проект „Вяра в семейството”. Тя бе определена чрез гласува-

не на членовете на форума, които избираха измежду 11 номинации. 

Мария Петкова, директор на Фондация Лале и Левон Хампарцумян, 

Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен дирек-

тор на УниКредит Булбанк, получиха отличието. Те изразиха удов-

летворение от ползотворното сътрудничество, започнало с личното 

решение и глас на няколко хиляди служители на банката, развило 

се през съвместното организиране на срещи, обучения, представя-

ния и достигнало до живота на хиляди хора в пет общини в Бълга-

рия. Двамата споделиха убедеността си, че обединените ресурси и 

усилия дават по-добри и устойчиви резултати за повече хора.  

Програма „Вяра в семейството” е иновативна за България. В рамките 

на 2 години бе адаптиран и въведен съвременен демократичен ме-

тод за подкрепа на деца и семейства – фамилна групов конферен-

ция. Моделът насърчава участие и отговорност на семейството. Реа-

лизирането на програмата има пряк ефект върху възможностите за 

ранно идентифициране на случаи на деца, застрашени от настаня-

ване в институция, отпадане от училище, недостатъчна грижа в се-

мейството, насилие, увреждане и др. 
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Предстоящо през декември 

Обучение за същността на Фамилни групови конференции 
 

На 12 и 13 ноември 2013 г. екип на Фондация Лале проведе обучение за близо 20 служите-

ли на Министерство на труда и социалната политика, Агенция Закрила на детето и Агенция 

Социално подпомагане от София и представители на граждански организации за концепци-

ята и практическото прилагането на метода Фамилна групова конференция. В рамките на 

два дни специалистите научиха как могат да насочват случай на деца и семействата им към 

ФГК. Обучението бе организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси и регио-

нални инициативи към МТСП и бе второто поредно обучение по темата. 

Публичната церемония за връчване на наградите Доброволческа инициатива 2013 ще се състои 

на 5 декември—Международния ден на доброволците, от 17 часа в централното фоайе на На-

родния театър „Иван Вазов”. Президентът на Република България Росен Плевнелиев ще бъде 

официален гост на събитието. Церемонията е организирана с подкрепата на Народен театър 

„Иван Вазов” и медийното партньорство на Българска национална телевизия, Българско нацио-

нално радио и вестник „Капитал”.   

Доброволчеството има средна възвръщаемост от 5 лева за всеки вложен лев. Ежегодно то мобили-

зира за добри дела хиляди хора с добра воля в България. Те заслужават нашето признание!  

Какво променихме с „Вяра в семейството”  
 

 За времето на реализиране на проекта разбрахме, че фамилната групова конференция: 

- осигурява практика за участие на децата и засилва тяхната роля; 

- е финансово ефективен модел, който е приложим в градове и малки населени места; 

- с успех се прилага за превенция, интервенция и кризисна интервенция;  

- е подходящ модел за намиране на решение  за деца, младежи и възрастни; 

- насърчава самостоятелен живот на база на действителни потребности на семействата;  

- дава възможност за активно включване и участие на бащите (мъжете) в живота на децата; 

- приложим е при всякакви проблеми - увреждане; (домашно) насилие; болест; злоупотреба с наркотици и алкохол; 

развод; бедност; проблеми с поведението в училище; извеждане от институция; настаняване в приемно семейство; 

реинтегриране в семейството; излизане от затвора; възстановително правосъдие. 

- работи при различни семейства независимо от етнически, религиозен или културен произход, социален, образова-

телен или материален статус на хората.  

Нито едно дете не бе настанено в институция, изключено от училище или санкционирано. Организирани са 43 фа-

милни конференции за деца от 1 до 17 години в 5 общини. Семействата бяха с различен етнически произход - бъл-

гарски, ромски и турски. Около 30% от участниците бяха мъже от семейния кръг. Обучени бяха 28 независими ко-

ординатори в 5 общини; 20 ресурсни специалисти; 69 специалисти  в област Хасково; 25 студенти Социален мени-

джмънт; близо 40 специалисти в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Публикувани 

бяха наръчник за независими координатори; пълен набор от формуляри и форми за оценка; информационни брошу-

ри; обучителни модули за независими координатори и социални работници. Три училища в Хасково включиха ФГК в 

правилника на училището като първа възможност при проблем с ученик преди евентуални мерки или наказания. 

Учителските екипи също бяха обучени. В процес на подготовка са принципи и стандарти за практическо прилагане 

на модела. Фондация Лале стана активен член на Европейска мрежа на организации, прилагащи ФГК.  

Доброволчески ден в QUINTILES България 
 

8 ноември тази година бе ден на доброволчество за служителите на QUINTILES България. Те 

прекараха работни часове извън офиса в подкрепа на различни граждански организации. Част 

от екипа помогнаха на фондация „Светлина за живот”, Благотворително дружество „Донка Паприкова” и На-

родно читалище на слепите „Луи Брайл 1928” в София. Екипът на Фондация Лале осъществи контактите между 

тези организации и екипа на QUINTILES България.  

Желанието на служителите на компанията бе да подпомогнат с труда си граждански организации, които подк-

репят хора с различни затруднения. Те се включиха в подреждане на брайло-

ви книги и материали, миене на прозорци, почистване на двор и градина, из-

работване на декорации, картички и сувенири за предстоящи благотворител-

ни базари. „Благодарим на Иванина, Цветелина, Радосвета, Елена, Лидия, 

Любка и Станислава, които посветиха доброволчески труд в помощ на хората 

с трайни физически увреждания. Те вложиха сърцата си в изработването на  

сувенири за нашия благотворителен базар, споделиха лични средства за за-

купуване на материали и пожелаха да се включат и в други наши арт ателие-

та.” - сподели Мария Терзиева от фондация „Светлина за живот”. 

Екипът на Фондация Лале посрещна гости от Афганистан  
  

Представители на граждански организации от Афганистан посетиха офиса на Фондация Лале на 21 ноември.  

Целта на посещението бе гостите да се запознаят с историята и дейностите на фондацията. Посещението бе в 

рамките на международна програма за обмен и споделяне на добри практики между граждански организации в 

различни сфери на дейност от двете страни, организирана от Български център за нестопанско право. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.hrdevelopmenteu.com/
http://www.hrdevelopmenteu.com/
http://www.tulipfoundation.net/id-948/55_initiatives_around_Bulgaria_nominated_Volunteer_Initiative_2013_competition.html
http://www.quintiles.com/
http://www.svetlinazajivot.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8&lang=bg
http://www.hospice-miloserdie.hit.bg/about.htm
http://www.nllb.bg/
http://www.nllb.bg/
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.bcnl.org/

