
Фондация Лале е неправителствена организация,
основана през 2004 година с мисия да насърчава
социалната отговорност в българското общество.
Фондация Лале стимулира сътрудничество между
гражданското общество, бизнеса и държавата за
подобряване на качеството на живот и
възможностите за развитие на хората в България.
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Сътрудничество

София 1124
Ул. „Река Осъм” 1, ап. 2
Тел./ факс: 02/ 944 27 55
www.tulipfoundation.net

С подкрепата на програма МАТРА на Министерство
на външните работи на Кралство Нидерландия,
New Moment New Ideas Company и с медийното
партньорство на Българска национална телевизия,
Капитал, Дневник и Радио Стар FM.
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от скулптора Георги Чапкънов



Изграждане на комплекс
от психично-здравни услуги
в общността в град София

Фондация „Глобална инициатива
в психиатрията – София”

Цел: Изграждане на комплекс за психично-здравни услуги в об-
щността в София за психосоциална рехабилитация и независим
живот на хора, чиито обичаен начин на живот е нарушен от тежка
психична болест. Програмите от грижи имат за цел да съдействат
за повишаване качеството на живот на хората с психични уврежда-
ния чрез развиване на умения, насърчаване и оказване на подкрепа за
възстановяване на социалното им участие. Услугите в комплекса до-
принасят за социалната интеграция на хората чрез благоприятна
среда за възстановяване и укрепване на социалните им умения и на-
вици, за преодоляване на негативните емоционални, психологически
и социални последици, съпътстващи психичното боледуване. Комплек-
сът се състои от Дневен център, Защитено жилище и Информацио-
нен център за хора със затруднения в резултат от тежки психични
разстройства, на възраст от 18 до 65 години, живеещи в София.

Номинирал: Д-р Владимир Сотиров, Амбулатория за
психично здраве „Адаптация”

Пожелание: Да не се примиряват с постигнатото
и да помнят, че нищо не е достатъчно
добро, че да не може да се подобри още.
Да не очакват благодарност, но често
да я виждат в очите на клиентите си
и техните близки.

Номинирал: Сдружение с нестопанска цел
„Европейски просперитет”, Видин

Пожелание: Да опазят своя ентусиазъм
и отдаденост в реализацията
на уникалния си проект за доброто име
на България в Европа.

Грижа за децата

Сдружение „Асоциация НАЯ”

Цел: Създадаване на местен ресурс за противодействие на сексу-
алната злоупотреба и сексуалната експлоатация над деца в Община
Търговище чрез повишаване на информираността на деца и младежи
по темата и обединяване на ресурсите на местни организации и ин-
ституции за превенция на сексуалното насилие над деца.

Проектът е насочен към ученици от 7 и 8 клас от две местни учи-
лища - І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище и ОУ „Христо Ботев”
с. Лиляк, общ. Търговище, както и към педагози от същите училища
и представители на институции, работещи с деца. 235 деца са пре-
минали през обучение в 4 модула за междуличностни отношения, от-
ношения „възрастен-дете”; „насилието” като явление и „сексуалното
насилие” като част от него; психологически травми и последици от
сексуалното насилие.

В резултат от обученията за специалисти и педагози има създа-
дено ядро от възрастни, които имат повишени знания и умения за
разпознаване и преодоляване на сексуалното насилие над деца.
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За контакти: Валентина Христакева
София 1000
ул. „Мальовица” 1, ет. 2, ап. 5
Тел. 02 / 987 78 75
vhristakeva@gip-global.org
www.gip-global.org

За контакти: Донка Панайотова
Видин 3700
к-с „Съединение” бл. 4, партер
Тел. 094 / 606 209
organization_drom@mailcity.com
www.drom-vidin.org

За контакти: Светла Сивчева
Търговище 7700
ул. „Антим I” 37
Тел. 0601 / 6 28 89
naia_s@abv.bg

Номинирал: Невена Маджарова, Клуб на нестопанските
организации, Търговище

Пожелание: Да продължават да работят за добруването
на децата в региона!

Десегрегация на ромското
образование

Сдружение „Организация Дром”

Цел: Достъп до качествено образование за ромите с насоченост
към ромски деца и към техните учители във Видин. Дейностите обе-
диняват ромски и не-ромски деца и родители чрез извънучебни форми,
които спомагат за интегриране на ромската общност в българското
общество и повишават толерантността и възприемането на основни
европейски ценности. За да бъде популяризиран проблемът за равно
право за качествено образование на ромските деца, екипът по проекта
работи в тясно сътрудничество с медиите и местната власт. Об-
щият брой на участниците е 442 (185 момичета) деца от 6 до 18 г. и
всички те са от бедни ромски семейства. Освен това още толкова не-
ромски деца участват в извънкласните дейности заедно с родителите
и учителите си. Така проектът има директно влияние върху общо над
1 000 души във Видин.


