
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.

Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

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

С медийното партньорство на Българска национална
телевизия, Капитал, Дневник и Радио Стар FM.

Жури

Огнян Донев
Председател КРИБ

Даниела Петкова
Главен изпълнителен директор
Пенсионно осигурителна компания „Доверие“

Севда Шишманова
Програмен директор
Българска национална телевизия

Карел ван Кестерен
Посланик на Кралство Нидерландия

Анна Захариева
Изпълнителен директор
ФеърПлей Интернешънъл АД

Наградата е изработена

от скулптора Георги Чапкънов



Майчина съпротива
срещу наркотиците

Сдружение „Майки срещу дрогата” - Пловдив

Цел: Създаване на родителски групи - клонове на сдружението в
страната и основаване на национално обединение на родителите
срещу наркотиците. С този проект се повдигна завесата над мълча-
нието по един толкова сложен проблем, съсипващ хиляди семейства.
В редица градове хората се обединиха, започнаха да си помагат и като
краен резултат значително по-голям брой употребяващи наркотици
предприеха лечение. Проектът беше пряко насочен към семействата
с наркозависим член.

Номинирал: Веселина Божилова, Сдружение
„Майки срещу дрогата”, Пловдив

Пожелание: Да съхраним духа си, защото той
помага на хората да оцелеят.

Номинирал: Златомира Костова,
Клиничен психолог, Пловдив

Пожелание: Да успеят да помогнат на колкото се
може повече деца и родители,
да получават финансова подкрепа
и наистина да успеят да се преборят
с предразсъдъците на обществото
спрямо децата с дислексия и аутизъм,
които са умни и прекрасни, но неразбрани.

Заеми за подобряване
на жилищната среда

на семейства с ниски доходи –
партньорства в действие

Фондация „Подслон за Човечеството” България в
сътрудничество със Сдружение „Самаряни” - Стара Загора

Сдружение „Амала Приятели” - Дупница
Фондация „Бъдеще” - Ракитово, Клуб на НСО - Търговище

Плевенски Обществен фонд „Читалища”

Цел: Хиляди семейства в българските села обитават жилища,
които се рушат или се нуждаят от спешни ремонти. Неприемли-
вите жилищни условия са една от причините деца да бъдат наста-
нявани в институции. Здравето, а понякога и животът на децата и
възрастните може да бъде поставено в риск заради нехигиенична
или опасна домашна обстановка. Партньорствата на Хабитат Бъл-
гария са начин за осигуряване на адекватни жилищни условия на се-
мейства с ниски доходи и семейства в риск от маргинализирани
общности, които не могат да вземат заем от банка. Предоставят
се средства за малки спешни ремонти и така в един много ранен
етап може да се избегне опасността от изоставяне на деца в ин-
ституции.
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За контакти: Веселина Божилова, Сдружение
„Майки срещу дрогата”, Пловдив
Пловдив 4008, ж.к. „Тракия”, бл. 208, вх. Б
тел.: 0888 46 16 54
maikiplovdiv@gmail.com
www.antidrugbg.com

За контакти: проф. д-р Ваня Матанова
София, ул. „Нишава” 47
тел.: 0 800 1 DSLX (0 800 1 3759)
v_matanova@yahoo.com

За контакти: Боряна Първанова, Фондация
Подслон за човечеството, България
София, ул. „Виктор Юго” 5
тел.: 02/983 24 10
b.parvanova@habitatbulgaria.org,
www.habitatbulgaria.eu

Номинирал: Невена Маджарова, Председател,
Сдружение „Клуб на НСО” Търговише

Пожелание: Да намерят нови партньори, с които проектът
да заработи на много други места.
Все по-широко да се използва моделът на
малките заеми за посрещане на спешни нужди.

Институт за детско психично
здраве и развитие

Сдружение
„Институт за детско психично здраве и развитие”

Фондация „Клинична психология в действие”

Цел: Институтът за детско психично здраве и развитие бе открит
през юни 2010 г. Основна цел е осигуряване на постоянна и професио-
нална помощ за децата с аутизъм, дислексия и други специфични пси-
хични състояния и за тяхната успешна интеграция и реализация в
обществото. Другите цели на Института са максимална информира-
ност и подготовка за работа с деца с подобни проблеми чрез редовни
обучения на родители, учители и специалисти. Проектът е дългосро-
чен, като всяка година се развива и подобрява.


