
 

 

ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН  

 

Пожелания за Светла Коледа и весели Новогодишни празници!   

Вяра в децата и семейството 
 

Благодарим искрено на екипите на всички партньорски организации от Варна, Добрич, Търго-

вище, Горна Оряховица, Бяла Слатина, Казанлък, 

Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Бур-

гас и София, финансирани по програмата, за спо-

делената ни вяра в децата и семейството! 

Всички те работиха целенасочено и мотивирано, участваха в сре-

щи и обучения, обмениха опит с колеги, срещнаха специалисти в 

превенцията на изоставяне и позитивно родителство, обсъдиха 

възможности за сътрудничество с други  организации. Заедно за-

почнахме подготовка за оценката на социалното въздействие на 

отделните проекти и на програмата.   

Проект на Годината 2013 
 

Благодарим на десетките организации и колеги, които представиха разнообразни проекти от цялата страна в 

традиционния конкурс Проект на Годината 2013 на граждански организации в социалната сфера. 

Сърдечно благодарим на членовете на журито - Виолина Маринова, Председател на УС и главен 

изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола 

Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 

2000 АД; Севда Шишманова, Програмен Дирек-

тор на Българска Национална Телевизия; Н. Пр. 

Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия 

в България; Огнян Донев, Председател на Кон-

федерация на Работодателите и Индустриалците в България. 
 

Поздравяваме наградените - Сдружение „Център Отворена 

врата” Плевен, „Надежда и домове за децата” България  и 

доброволците, организирани от Български дарителски форум! 

В края на всяка година поглеждаме назад   - за равносметка на направеното и постигнато-

то през изминалите дни и месеци на отминаващата година. За екипа на Фондация Лале  

най-важното нещо бяха хората – тези за които работим, с които работихме и които ни по-

магаха.  Затова са много хората, на които искаме да благодарим за доверието, сътрудни-

чеството, подкрепата, разбирането и насърчението през годината.  

 Скъпи партньори, колеги, съмишленици, дарители и приятели, благодарим ви за всичко, 

което постигнахме заедно и което ще направим през следващата година!  
  

Нека бъдем добри, за да живеем добре!   
  

Мария Петкова 

Благодарим на партньорите, с които ни свързват общи цели и от които научихме 

много през годината 
 

С колегите от Oranje Fonds споделяме нови идеи и инициативи, те ни насърчават да бъдем иновативни и добри. 

С екипа на Фондация Оук ни свързва дългосрочното стратегическо партньорство в изпълнението на програмата 
за  подкрепа на деца и семейства с цел изграждане на капацитета на местни организации и общности за да 
защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции.  
С членовете на Европейската мрежа за фамилни Групови конференции говорим за новости, практики и инте-

ресни моменти в развитието на модела в Европа и света. Колегите от Eigen Kracht Centrale са винаги до нас за 

съвет, информация и материали.  

Съвместната работа с SIAA ни даде разбиране и практически умения за това, колко е важно не просто да рабо-

тим и да помагаме, но да оценим какво, как и колко наистина променяме в живота на хората около нас.  

От партньорите от Volunteurope и проект Препоръки за доброволци научихме много полезни практически уме-
ния, които споделихме с партньори в България и планираме Европейска конференция в София.   

Благодарим на медийните ни партньори - Българска национална телевизия и вестник Капитал 

за популяризирането и отразяването на публичните събития, церемонии и кампании, които организирахме 

през годината.  

http://www.oranjefonds.nl/
http://www.oakfnd.org/node/4041
http://www.fgcnetwork.eu/favicon.ico
http://www.eigen-kracht.nl/nl
http://www.siaassociation.org/?doing_wp_cron=1387442629.7555379867553710937500
http://www.volonteurope.eu/
http://www.tulipfoundation.net/id-995/A_guideline_and_a_European_format_for_reference_letters_for_Volunteers.html
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/


 

 

Благодарим на всички дарители в кампанията за подкрепа на семейства в община Бяла 

Слатина, засегнати от наводнения   
 

2014 година бе трудна за много български семейства от цялата страна, които пострадаха от наводненията. 

Много други съпричастни хора се притекоха на помощ с труд, парични 

или материални дарения. В кампанията на Фондация Лале за подкре-

па на семейства, засегнати от наводнения в Община Бяла Слатина, се 

включиха активно десетки хора от българската общност в Брюксел и 

индивидуални дарители от София. Даренията  бяха раздадени на се-

мейства в Бяла Слатина и селата Търнава, Комарево, Галиче и Нивя-

нин. Подкрепа получиха 32 семейства с 68 деца - включително 2 се-

мейства с деца с увреждания, 2 семейства с по 3 деца, приемно се-

мейство с 2 деца, самотна майка с  дете, дядо, който сам отглежда 

трите си внучета, 16 семейства без деца и 17 самотно живеещи въз-

растни хора. Благодарим на колегите от Сдружение „Първи юни” от 

Бяла Слатина, които раздадоха набраните дарения според нуждите на хората! 

Благодарим от сърце на Анелия Чопаринова, Сабина Цакова, Георги Райков, Диана Димитрова, Елена Костади-

нова, Велина Заимова и Стефан Сапунджиев, които дариха средства!  

Искрено благодарим на всички българи в Брюксел, които се включиха в инициативата, и специално на Андрия-

на Тошева – Сукова, Директор Социална пазарна икономика, ЕСФ; Марияна Хрисчева, началник на кабинета 

на комисар Кристалина Георгиева; посланик Димитър Цанчев, ръководител на Постоянното представителство 

на България към Европейския съюз и колегите от представителството; Таня Станева и колектива на Магазин 

„Балкани” в Брюксел!  

Благодарим на всички индивидуални дарители от София!  

Играчки за децата бежанци 
 

Екипът на Фондация Лале заедно с доброволците Марлое Керкхоф, Фиона Мъл-

дер и Коос Схаутен и с неоценимото съдействие на Исмаил Моазен, посетиха 

през лятото лагера за бежанци във Военна рампа. Раздадохме над 500 играчки 

на децата в лагера. Дарените играчки, бяха събрани от децата от детска гради-

на Тути и техните родители.  

Благодарим от сърце на всички доброволци и дарители – деца и роди-

тели!  

Доброволческа инициатива 2014  
 

Четвъртият годишен конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи събра значителен брой 

предложения от цялата страна. Те са организирани от граждански организации, неформални сдружения, биз-

нес компании, читалища, училища и граждани и са осъществени от местни доброволци в 36 населени места.  

Благодарим на всички хора с добра воля, които реализираха и номинираха стотиците доброволческите инициа-

тиви в България през 2014! Те ни дават надежда и про-

менят обществото ни към добро! 
 

Благодарим на членовете на журито - доброволците, 

които поеха трудната задача да определят най-добрите 

инициативи - Анета Милкова, член на Управителния 

съвет на Българска Национална телевизия; Огнян Зла-

тев, ръководител на Представителството на Европейска-

та комисия в България; Алексей Лазаров, главен редак-

тор на вестник Капитал; Иван Станчов, основател и 

председател на УС на Фондация Карин дом и Бойко 

Станкушев, журналист в БНТ.  
 

Поздравяваме наградените доброволчески - Каритас 

София и Си Ви Ес България, Фондация „Подслон за чо-

вечеството“ и Център за работа с доброволци към СОУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково. Благодарим на екипа 

на Народния театър „Иван Вазов” за подкрепата и на талантливите млади музиканти от Националното музикал-

но училище „Любомир Пипков” за вдъхновяващото изпълнение!  

Дарения в подкрепа на деца и семейства в риск 
 

През годината получихме дарения на бебешки пособия, детски играчки и дрехи за деца и възрастни в подкре-

па на семейства живеещи в крайна бедност и деца в риск от изоставяне в институции. Даренията достигнаха 

до нуждаещи се хора благодарение на колегите, които работят по програмата „Вяра в децата и семейството”.  

Благодарим на всички индивидуални дарители за съпричастността и доверието към нашата работа! 

http://tuti-bg.com/
http://tuti-bg.com/


 

 

Благодарим на всички колеги и съмишленици за сътрудничеството!  
 

През изтеклата 2014 година работихме със значителен брой организации и колеги от цялата страна в рамките 

на различни програми, обучения, кампании, събития, конкурси.  

Благодарим на всички и им пожелаваме здраве и нови интересни и ефективни съвместни дейности!  

Благодарим на нашите бизнес партньори, на които винаги можем да разчитаме! 
 

 

KPMG България и Банка ING подкрепят дейността ни дългосрочно и професионално.  

Web Factory безвъзмездно поддържа интернет страницата на Фондация Лале 10 години.  

ФеърПлей Интернешънъл АД подкрепя постигането на целите ни като предоставя зали за 

организираните публични събития, обучения и работни срещи.  

Програмите и събитията, които реализирахме през 2014 година бяха осъществени с финансовата подкрепа на 

Фондация Оук, индивидуални и корпоративни дарители.  

 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Благодарим на дарителите, които подкрепиха съхранението на ръкописи и книги в биб-

лиотеката на Зографската света обител  
 

Дарителска инициатива за съхраняването и каталогизиране на ръкописите и книгите в библиотеката на Зог-

рафския манастир продължи и през 2014 година. Библиотеката съхранява уникални ръкописи, книги и произ-

ведения на християнския дух и култура, неоценими по своята стойност и значение за българската и световната 

цивилизация. До момента откликнаха десетки индивидуални дарители. Събраните 17719 лева бяха преведени 

на манастира и значителна част от работата е завършена от екип от специалисти и студенти. С подкрепата на 

Фондация Лале през юни 2014 бе открита Зографска електронна научно-изследователска библиотека към биб-

лиотеката на Софийския университет „Свети Климент Охридски”. 

Благодарим на партньорите от бизнеса, с които помагаме по-добре и на повече хора!  
 

Благодарим на партньорските компании и фирми за подкрепата с доброволен труд, парични и материални да-

рения за дейностите на граждански организации в София и страната.  

Imaginarium България бе един от най-активните ни бизнес партньори през тази година. Те организираха дари-

телска кампания в подкрепа на програма „Вяра в децата и семейството” за превенцията на изоставяне на деца 

в институции. Imaginarium подкрепи и реализирането на серия интересни събития в рамките на Деня на баща-

та през юни и Седмицата на бащата през ноември. 

Уникредит Булбанк зарадваха своите партньори, клиенти и приятели с мартеници, изработени от организации, 

които работят с възрастни и деца с увреждания.  

Служители на AIG България и Уникредит Булбанк се включиха в доброволчески инициативи и с труда и умени-

ята си помогнаха на много хора с различни нужди в София и страната, чрез съвместната си работа с местни 

граждански организации, които са наши партньори. Гордеем се, че работим заедно.  

bwin.party services България дариха компютри за нуждите на читалища в наводнени селища и граждански ор-

ганизации в страната, като така предоставиха нови възможности на стотици хора. 

Бизнес парк София ще поздравят своите наематели с коледни картички, изработени от организации в София, 

които работят с младежи и възрастни с увреждания.  

Благодарим на партньорите в „Седмица на бащата” 
 

Благодарим за споделените ценности и сътрудничеството на организациите и 

институциите, с които заедно отбелязахме ролята на значимите мъже в живота 

и възпитанието на децата с разнообразни инициативи - Столична библиотека, Imaginarium България, Софийска 

градска художествена галерия, Фондация Easy Art, Национална художествена галерия, Национален историчес-

ки музей, Институт Сервантес София, Столичен куклен театър, Столична Дирекция Пожарна безопасност и за-

щита на населението, Столична дирекция на вътрешните работи, Национален природонаучен музей, Българско 

дружество за защита на птиците, Сдружение 365, Фондация „Графия”, Национален политехнически музей. 

Сърдечно благодарим и на колегите, които организираха различни интересни събития в страната - Сдружение 

„Деца и юноши", Сдружение „Самаряни”, Сдружение „Егида”, Клуб на нестопанските организации в Търговище, 

Сдружение „Първи юни", Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“, Фондация „Карин дом”, Фондация „Ръка 

за помощ“. 

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.kpmg.com/bg/en/pages/default.aspx
http://www.ing.bg/
http://www.fpi.bg/
http://www.imaginarium.bg/
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=bg
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=bg
http://www.easyartbg.com/
http://www.nationalartgallerybg.org/
http://www.historymuseum.org/
http://www.historymuseum.org/
http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm
http://www.sofiapuppet.com/
http://sofia-fire.bg/
http://sofia-fire.bg/
http://sdvr.mvr.bg/default.htm
http://www.nmnhs.com/index_bg.php
http://bspb.org/
http://bspb.org/
http://www.365association.org/
http://www.graphya.com/index.php?lang=bg
http://www.polytechnicmuseum.org/
http://www.graphya.com/index.php?lang=bg
http://www.acybg.org/
http://www.samaritans.bg/
http://www.clubngo.org/
http://1june.dveri.bg/
http://speckids.org/
http://karindom.org/
http://hhf.bg/
http://hhf.bg/

