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 Работно посещение на екипа на Фондация Лале в Нидерландия  

От 5 до 9 юли екипът ни бе на работно посе-

щение за обмяна на опит в Нидерландия. 

Срещнахме се с представители на MOVISIE 

(Холандския център за социално развитие) 

и Community Partnership Consultants (CPC), с 

които проведохме практически консултации 

за нов проект с цел насърчаване на парт-

ньорството между бизнеса и неправителст-

вения сектор в България. Срещнахме се с 

финансиращи организации, активни в соци-

ална сфера като фондация Sluyterman van 

Loo, фондация Mental Health и фондация 

Skan. Имахме интересна среща в Холандски 

Институт за младежите. Прекарахме ползот-

ворен ден в община Амстердам, където се 

запознахме с политиките и моделите на работа с деца и семейства в риск. Разговорите ни бяха 

продуктивни и мотивиращи. Върнахме с нови идеи за работа.  

Повече за работното посещение и организациите, с които се запознахме вижте тук.  

Информационен бюлетин  

 
Август 2010 г. 

Здравейте, 

 
В летния брой на бюлетина ще ви разкажем за една нова инициатива за ежедневно дарениe на 

хлебни изделия; за нова организация, която се присъединява с иновативни дейности към Прог-

рама „Превенция‖ и за нов проект на Фондация Лале за стимулиране на сътрудничеството меж-

ду бизнеса и гражданските организации, който ще реализираме в 10 общини в България. Поже-

лаваме ви хубаво лято!  

Актуално 

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – 

АЛА, гр. Пловдив се присъединява към Програма за подкрепа за деца и се-

мейства в общността с цел превенция на настаняването в институции 

Целта на проекта на асоциацията, който получи финансиране по Програмата, e качествена пре-

венция на изоставянето на деца с увреждания чрез създаване на мрежа от „родители за кон-

такт‖. Тяхната роля е да изслушват, да предоставят разбиране, съвет и информация, необходи-

ми за отглеждането на децата с увреждания.  

Дейностите по проекта включват обучение и подготовка на родители на деца увреждания, които 

ще оказват психологическа подкрепа на нови родители със сходни проблеми. Ще бъде създаден 

алгоритъм за действие при раждане на деца с увреждания на базата на алгоритъм за поведение 

при раждането на деца с ВЦУН. Този модел на действие ще бъде представен пред Министерство 

на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и други институции с цел приема-

не и регламентиране на алгоритъма.  

Повече за проекта, вижте тук. 
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Фондация Лале започва нов двугодишен проект за стимулиране на сътрудни-

чеството между бизнеса и гражданските организа-

ции в България 

Проект „Борса на проекти и идеи – стопанските и нестопански-

те организации – за добруването на местната общност‖ се осъ-

ществява с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско об-

щество в Централна и Източна Европа.  

Цел на проекта е да допринесе за по-голяма устойчивост на гражданските организации чрез 
засилване на сътрудничеството между тях и бизнеса. Проектът се основава на прилагането на 
иновативен инструмент — „Борса на проекти и идеи”, за срещане на нуждите и интересите на 
гражданските организациите с тези на бизнеса на основата на практическо сътрудничество и 
дълготраен ефект. 

Очакваните резултати са ежегодно провеждане на „Борса на проекти и идеи” в 10 общини, кое-

то да доведе до определен брой „срещи‖ – т.е. конкретни проекти и инициативи на граждански 
организации ще бъдат подкрепени от местния бизнес, който ще намери подходящи ефективни и 

важни за общността форми на КСО; различни дейности на неправителствени организации ще 
станат достояние на местната общност, бизнеса и медиите; чрез ежегодните борси бизнесът и 

Предстоящи събития 

Съвместна инициатива на Фондация Лале и пекарна “Йован” 

Тази добра инициатива започна през юни 2010 г. и представлява класически пример на сътруд-

ничество между бизнес и граждански организации, насочено към добруването на хората. Пекар-

на „Йован‖ дарява ежедневно хляб и хлебни изделия на няколко граждански организации в Со-

фия, които работят с деца и възрастни хора. Младежи с увреждания в дневен център на асоциа-

ция „И нас ни има‖; деца от бедни семейства, застрашени от настаняване в институция в центъра 

на фондация „Здраве и социално развитие‖; възрастни интелектуалци от клуб „Сребърна есен‖ и 

терминално болни хора в Хосписа на Благотворително дружество „Донка Паприкова‖ получават 

вкусен хляб един или два пъти седмично. От месец юли и младежите от Дневен център 16 + на 

сдружение „Деца и юноши‖ получават допълнителна подкрепа.  

Финансирани проекти 

Народно читалище “Архимандрид Доситей - 1908”, с. Доситеево, общ. 
Харманли 

Проект: Изграждане на център за информация и социални контакти „Арх. Доситей‖ за хората от 
третата възраст в с. Доситеево. 

Цел: Преодоляване на изолираността на възрастните жители на с. Доситеево и повишаване 
качеството им на живот чрез създаване на условия за разширяване на социалните контакти и 
стимулиране общуването между тях. 

Дейности: Обзавеждане и оборудване на информационен център в с. Доситеево, където ще се 
предоставят административни и информационни услуги. Доброволци ще помагат на възрастните 
хора да ползват компютри и интернет.  

Отпусната сума: 2 329 лв. и предоставени 3 компютъра 


