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Информационен бюлетин  

Декември 2010 г. 

Здравейте, 

Сътрудничеството на неправителствените организации и бизнеса е темата, която обединява го-

ляма част от новините в декемврийския ни бюлетин. Ще прочетете за предстоящия Форум 

―Корпоративна социална отговорност. Втора среща на НПО и бизнеса‖; за обучението на органи-

зации от Плевен за Борса на проекти и идеи. Пример за ―Борса в действие‖ е дарителската ак-

ция на компанията Чартис България, която се реализира този месец и която ви представяме нак-

ратко. Разказваме за впечатленията от работното посещение в Ирландия на колеги от 11 органи-

зации, финансирани по Програмата за превенция на настаняването на деца в институции. Пред-

стои трета работна среща на организациите, която ще се състои през декември. Представяме  

най-новия  проект, финансиран по програма Малки грантове. 

Актуално 

Обучение за граждански организации в Плевен  

На 29 ноември се проведе първото обучение за граждански ор-

ганизации в Плевен по проекта на Фондация Лале ―Борса на 

проекти и идеи‖. Участваха 16 представители на граждански ор-

ганизации от града и региона. Обучението имаше за цел да под-

готви организациите за участие в първата Борса в Плевен, която 

ще срещне местния бизнес и местните граждански организации. 

Участниците се упражняваха във формулиране на оферта за тър-

сене и предлагане, в установяване на контакт и ―продаване‖ на 

офертите. Беше представен и филм от  Борса в Германия, пре-

доставен на Фондация Лале от Фондация Бертелсман. На всички участници беше раздаден и на-

ръчник с полезни съвети и успешни примери за сътрудничество на граждански организации с 

бизнеса.  

Не пропускайте Форум “Корпоративна социална отговорност. Втора среща на 

неправителствените организации и бизнеса”, на 3 декември 2010 г.,  

хотел Шератон, София 

 

 ЗА ДА ДОБРУВАМЕ, ДА ПРАВИМ ДОБРО  
 

Фондация Лале, вестник Капитал и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Бъл-
гария (КРИБ) ви канят на Форум ―Корпоративна социална отговорност. Втора среща на неправи-
телствените организации и бизнеса.‖ Темата на събитието тази година е Как да бъдем социал-
но отговорни без големи инвестиции? 
 

Лектори на събитието са: 

Яп ван Дайн 
Главен стратег на Робеко Груп; член на УС на Фондация Орание, Нидерландия; член на УС на 
Национален Зелен Фонд; зам. председател на УС на Централното Холандско Бюро за статистика, 

водещ рубрика „Икономика и инвестиции‖ в Телеграф (най-големият всекидневник в Нидерлан-

дия). 
Хенк Киндс 
Основател и управляващ директор на Консултанти Партньорство за общността, Нидерландия 
Партньор в CSR 360 - Глобална партньорска мрежа на граждански организации, които работят с 
бизнеса за подобряване на положителното въздействие върху обществото. 
Самуил Симеонов 

Мениджър на Проект ―Добро управление‖, Фондация Бертелсман, Германия. 
 

Форумът се организира в партньорство с New Moment New Ideas Company и с подкрепата на 

Програма МАТРА на Министерство на Външните работа на Кралство Нидерландия, Тръста за 
Гражданско общество в Централна и Източна Европа и Фондация Бертелсман, Германия. 

 
Повече информация и регистрация: Тел: 02/4615113 или на www.capital.bg/CSR Forum 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-1B510145-4BD9C092/bst_engl/hs.xsl/index.html
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=992089
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Предстоящи събития 

Трета работна среща на организациите, подкрепени по Програмата за превен-

ция на настаняването на деца в институции, 20 и 21 декември 2010, София  

На 20 и 21 декември предстои третата работна среща на финансираните организации по съвмест-

ната програма на Фондация Лале и Фондация ОУК — Програмата за подкрепа за деца и семейства 

в общността с цел превенция на настаняването в институции. Срещата има за цел обмяна на ин-

формация между участниците; идентифициране на нови идеи за работа с деца и семейства в общ-

ността и нужда от допълнителна подкрепа за реализирането им. Участниците ще обсъдят постигна-

тите до момента резултати и конкретни идеи какво от наученото по време на работното посещение 

в Ирландия, може да бъде приложено в работата им в България. Срещата ще събере колегите ра-

ботещи по програмата за превенция с всички организации, финансирани от Фондация Оук в Бъл-

гария. 

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове” 

Фондация „Очи на четири лапи”, София 

Проект: ―Повече топлина за по-малко пари‖ 

Цел: Оптимизиране ефективността на отоплителната система на ―Център за рехабилитация на въз-

растни хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета‖ 

Дейности: Оптимизиране и рехабилитация на отоплителната система в Центъра; подмяна на отоп-

лителни тела; продухване на тръби; намаляване разходите за отопление на Центъра; подобряване 

качеството на учебния процес и работната среда.  

Отпусната сума:  4 422 лв. 

За контакти: Албена Алексиева 

Бул. Европа 138, София, 1360 

Тел. 02 / 824 38 45  

e4p@abv.bg; www.e4p-bg.com  

Работно посещение в Барнардос, Ирландия  
 

Фондация Лале и Фондация ОУК организираха работно 

посещение за обмяна на опит с Барнардос, Ирландия -

www.barnardos.ie. От 2 до 6 ноември 2010 представи-

тели на 11 организации, подкрепени по Програмата за 

подкрепа за деца и семейства в общността с цел пре-

венция на настаняването в институции посетиха на 

място и научиха повече за работата на Барнардос –

водеща ирландска неправителствена организация в 

работа за подкрепа на деца и младежи в риск и техни-

те семейства. Повече за програмата на посещението 

можете да прочетете на страницата на фондацията тук. 
 

Ето какво споделиха някои от участниците в края на 

посещението:  

―Заредена съм с голямо желание за активно ползване на 

всичко видяно, чуто и усетено в организацията-домакин.“ 
 

“На всички участници в малкото ни пътешествие пожелавам 
много идеи и воля, за да приложим  видяното в Ирландия в 
нашите градове .“ 

Благодарим на Чартис България за предоставеното дарение от офис мебели! 
 
Българският офис на международната застрахователна компания Чартис предостави значително 

количество офис мебели — бюра, столове, контейнери, етажерки и др. за нуждите на граждански 

организации. Мебелите са ползвани, но са много добре запазени. Екипът на Фондация Лале пос-

редничи дарението да достигне до максимален брой организации от София и страната, които се 

нуждаят от обзавеждане за ежедневната си работа с хора. Благодарим и на колегите от Национал-

ната мрежа за децата, които ни съдействаха да достигнем до повече организации. В следващия 

брой на бюлетина ще ви информираме кои организации получиха мебели от дарението. 

mailto:krumov@dir.bg
http://www.e4p-bg.com
http://www.barnardos.ie
http://www.tulipfoundation.net/id-703/Study_visit_to_Barnardos_Ireland.html
http://www.chartisinsurance.com/home_1022_226691.html
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

