
 

 

Информационен бюлетин  

Октомври 2013 г.                                            

Европейска конференция „Образователните компетенции изискват родителски 

компетенции”, Потсдам, Германия, 26 –29 септември 2013  
 

По покана на Германското Федерално Министерство на семействата, възрастните граждани, жените и младежта 

и Германската Федерална Асоциация за семейно образование и консултиране Фондация Лале се включи в ра-

ботата на Европейска конференция „Образователните компетенции изискват родителски компетенции Преход и 

участие в образованието в контекста на семейни образователни и родителски компетенции в Европейски стра-

ни”. Конференцията се проведе в Потсдам от 26 до 29 септември с участието на представители на граждански 

организации от Германия, Великобритания, Португалия, Швеция, Австрия, Италия, Белгия, Дания. 

Презентациите и обсъжданията включваха теми за пълноценно участие на родителите в живота на децата и 

ролята им на първи възпитатели и учители, изграждане  компетенциите на родителите и насърчаване на добро 

сътрудничество между родители, образователни и социални институции, ранно детско развитие, ранна интер-

венция.  

Специален гост на конференцията беше Дейзи Кустра, президент на Световната организация на семействата, 

която представи работата и предстоящите инициативи на организацията.  

Мария Петкова представи развитието и резултатите по програма „Вяра в семейството” на Фондация Лале 

за въвеждане на фамилни групови конференции в България. Програмата предизвика множество положителни 

коментари и предложения за сътрудничество.  
 

 

Какво се случи през септември 

Трета годишна „Борса на проекти и идеи” Пловдив  
 

За трета поредна година Галерия „Пловдив” от-

вори врати за годишната „Борса на проекти и 

идеи” в града. Борсата беше първото събитие в 

рамките на „Седмица на благотворителността” в Пловдив и събра  представи-

тели на местни бизнес и граждански организации. Тя бе организирана от Фон-

дация Лале и Община Пловдив в сътрудничество с Областен информационен 

център Пловдив, Регионална занаятчийска камара и Търговско-Промишлена 

Камара Пловдив.  

Събитието бе открито от Мария Петкова, директор на Фондация Лале и Геор-

ги Титюков, зам. кмет на Община Пловдив, който удари традиционния гонг 

за начало на борсата.  

В продължение на час участниците разменяха контакти, информация за налични и търсени ресурси, предло-

жения и идеи за взаимноизгодно сътрудничество. В края на борсата, обявен с удар на гонга, бяха отчетени 

резултатите - общо 44 формално сключени сделки на обща стойност 65 000 лева. Допълнително бяха напра-

вени още десетки уговорки за срещи и бъдещи съвместни дейности. Най-много сделки от страна на бизнеса 

сключи Издателство „Жанет 45”, а от гражданските организации - Народно читалище „Шалом Айлехем 1945”. 

Както винаги Борсата беше организирана на доброволни начала с активното 

участие на организации от различни сектори – местна власт, нестопански и 

стопански сектор, медии. За трета година водещ като доброволец бе Екате-

рина Костова, журналист от Ф2Ф Студио. Кремена Ангелова и Милена Злата-

нова също като доброволки регистрираха и остойностяваха сключените 

сделки. Младежите от Национален алианс за работа с доброволци посреща-

ха и регистрираха гостите, помагаха в обработването на сделките. Професи-

онален доброволец за втори път бе и фотографът Милен Нейков. Още ин-

формация и снимки ще намерите тук.  

Национална кампания „Общество на всички възрасти” за отбелязване на  

1 октомври — Международния ден на възрастните хора 
 

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

инициативи в отбелязването на Международния ден на възрастните хора. Разнообразни събития по повод  на 

деня се реализират през цялата първа седмица на месеца. Информация за кампанията, участниците и 

инициативите можете да намерите на сайта на Фондация Лале, както и в следващия ни бюлетин.  

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm


 

 

Проект на месеца 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Предстоящо през октомври 

- В дните около 1 октомври в рамките на Национална кампания „Общество на всички възрасти” в десетки на-  

селени места ще бъда отбелязан 1 октомври - Международния ден на възрастните хора 

- На 29 октомври ще се състои първа среща на група за Анализ на социалното въздействие в България 

- 31 октомври е крайният срок за  представяне на номинации в конкурса Доброволческа инициатива 2013  

- До края на октомври предстои обявяването на проектите, одобрени за финансиране по програмата „Вяра в 

децата и семейството” 

Интеграцията на поколенията – мост между миналото и съвременните 

технологии 

Народно читалище „Васил Христов – 1927”, с. Рупци, общ. Червен 

бряг, обл. Плевен  
 

Целта на проекта бе да създадем център за 

възрастни хора и младежи в село Рупци, който да 

предлага условия за общуване между поколенията, 

разширяване на социалните контакти, организиране 

на различни занимания, срещи и разговори.  

След като направихме ремонт на помощението в 

читалището, обособихме Дневния център. Той се  

посещава всекидневно от всички желаещи без 

значение от възраст, пол, етнос и интереси. Организирахме обучения за 

работа с компютър и интернет за желаещите възрастни хора. В обученията, 

които се проведоха с помощта на младежи-доброволци от селото, се включиха 30 човека. За по-малко от 

година в Дневния център проведохме 9 образователни лекции, 5 състезания, 3 изложби, 2 театрални 

постановки. Желаещите да ползват компютрите и да играят на тенис на маса се оказаха повече от капацитета 

на Центъра. Интерес към него проявяват дори хората от съседното село, където няма читалище.  

В бъдеще нашите усилия ще бъдат насочени към поддържане на Центъра със средства на читалището и с 

доброволен труд на жителите на село Рупци. До края на месец октомври предстои провеждането на 

благотворителен концерт, а събраните средства ще бъдат използвани за дейностите в Дневния център. 

Работата му продължава да е целогодишна и центърът се оформи като средище, където организираме 

различни чествания от културния календар на общността. Имаме намерение да осигурим едно работно място, 

като вече сме подали съответните документи в Бюрото по труда. 

За нас този проект е иновативен метод за преодоляване на социалната 

изолация на възрастните, а и на всички хора в малките населени места. Ето 

защо ще продължим да популяризираме нашата дейност и да привличаме 

партньори. 
 

За контакти: Анета Архангелова  

Ул. „Георги Димитров” 51,  

с. Рупци, 5994, общ. Червен бряг , обл. Плевен  

Тел. 0878 179 571, chitaliste_ryptsi@abv.bg 

Конкурс Доброволческа инициатива 2013 – срок за номинации 

на добрите дела - 31 октомври  
  

До края на октомври е срокът за представяне на номинации в годишния национален кон-

курс Доброволческа инициатива 2013. Организации и групи, които през настоящата 2013 

година са реализирали доброволческа инициатива, са поканени да се включат без значе-

ние на място и време на дейностите, цел и начин на организация, източници на финанси-

ране, брой и възраст на доброволците. Формуляр можете да намерите на страницата на 

Фондация Лале или да го получите след заявка на info@tulipfoundation.net.   

Проект „Активни възрастни граждани за Европа” 
 

Фондация Лале започва работа по нов проект с партньори от Италия, Словения, Пол-

ша, Словакия, Португалия, Гърция, Белгия и Ирландия за информираност и участие на 

възрастните граждани, който се реализира с подкрепата на Европейската комисия. 

Дейностите предвиждат създаване на обучителни материали с информация за работа-

та на ЕС по отношение на възрастните граждани, обучения, срещи и дискусии на евро-

пейско и национално ниво с цел обмяна на информация, практики и инициативи меж-

ду граждански организации от различни страни. Целта на проекта е да даде възмож-

ност на групи от възрастни граждани да разберат как работи ЕС, как те могат да участ-

ват в правенето на политики и в предстоящите избори за Европейски парламент.  

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.tulipfoundation.net/id-945/Meeting_of_Social_Impact_Analysis_Group_Bulgaria_29_Oct_2013.html
mailto:chitaliste_ryptsi@abv.bg
http://tulipfoundation.net/id-926/Competition_Voluntary_Initiative_2013.html
mailto:info@tulipfoundation.net

