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Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.
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През октомври 2006 година Фондация Лале обяви конкурс за най-добър про-
ект на неправителствена организация в социалната сфера за 2006 година. Ини-
циативата се провежда за втора поредна година и е провокирана от множество-
то добри проекти, осъществени през последните години в цялата страна. Всеки 
от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

Ние сме убедени в приноса на гражданските организации в процеса на соци-
алната трансформация през годините на прехода. Вярваме, че за всички нас е 
важно да отдадем публично признание на многобройните активисти и добро-
волци, които помагат на другите за да стане животът им по-лесен, а градовете 
и селата на България по-добро място за живеене. Ние знаем, че донорските 
програми и предоставените средства не биха могли да променят или подобрят 
нищо в страната ни без участието и приноса на многобройните мотивирани и 
отговорни за общността си хора. 

В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през 
настоящата година изпълняват проект, насочен към подобряване на условията, 
възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруд-
нения или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и 
източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или 
хората, които те обслужват. 

До 20 януари 2007 в офиса на Фондация Лале бяха представени 37 номинации 
от цялата страна. Впечатляващо е разнообразието на идеи, подходи и дейности 
в представените проекти, насочени към подобряване на живота и  възможност-
ите на определени групи от хора. Девет от представените проекти се изпълня-
ват в малки, а други 13 в  големи градове  в страната. В София се реализират 9 
проекта, а 6 проекта се изпълняват от местни организации в села. 

Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по 
проекта; от екипа на организацията, изпълняваща проекта и от местната общи-
на, както и от доброволци, бизнес организации, болници и социални заведе-
ния.

Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост на дей-
ностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и 
местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени 
места. 

Наградените проекти бяха излъчени от жури в състав: Кармен Гонзалвес, 
Заместник Посланик на Кралство Холандия в България; Саша Безуханова, Ге-
нерален директор, Hewlett-Packard България; Ян Вилем Оверватер, Регионален 
Директор на ING в България; Иво Прокопиев, Председател Икономедия АД; Тоoн 
Стрепъл, Директор, Информационен офис на Европейския парламент за Бълга-
рия; Бен Крос, английски актьор; Константин Тилев, Вицепрезидент Радио FM+; 
Берт ван дер Велде и Антони Георгиев, Медиакорп ООД.

Наградата Проект на Годината e изработена от Георги Чапкънов.
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	 	 Списък на номинираните проекти  
по ред на подаването им:

	 1	Детски дневен  център
Целта на проекта е създаване на детски център за подпомагане на личностното развитие 
на децата от града, заемане на тяхното свободно време и разширяване на знанията и уме-
нията им. Проектът е насочен към деца от различни възрастови групи, които посещават 
библиотеката на читалището, и удовлетворява социална нужда на обществото като при-
влича възрастни хора, които предават своите опит, знания и умения, чрез което се създава 
мост между поколенията.

Библиотека при Читалище „Св.св. Кирил и Методий”
За контакти: Александър Алексиев 0888 / 588 269
Анета Пендакова 0898 / 802 757
Раковски, ул. “Москва” 23
03151 / 21 41,  rakovski_library@abv.bg, chitalishte@abv.bg
Номинирал: Мария Бурова, Зам. кмет на Община Раковски

	 2	“Отворен дом” – информационна кампания за приемната грижа и обучение 
на приемни семейства”
Целта на проекта е да се подобри интеграцията на децата в неравностойно положение 
чрез прилагане на новото законодателство в областта на закрила на детето. Проектът е 
насочен към семейства, отговарящи на критериите за приемни родители и имащи желание 
да бъдат такива, които се нуждаят от социална подкрепа и обучение относно приемната 
грижа. Насочен е и към деца в риск, отглеждани в институции, повечето от които са от 
ромски произход.

Сдружение “Женска Алтернатива за Независимост, Етническа То-
лерантност и Асоцииране” (ЖАНЕТА)
За контакти: Грациела Ранкова
Разград 7200, ж.к. “Лудогорие” бл. 3 ап. 52
084 / 66 06 82, waieta@abv.bg
Номинирал: Грациела Ранкова, Сдружение (ЖАНЕТА)

	 3	“Заедно срещу самотата”
Целта на проекта е да мобилизира общности за подобряване на качеството на живот на 
старите хора в най-малките селища чрез мрежата на читалищата. Проектните дейности 
са насочени към преодоляване на информационната изолираност на старите хора, живеещи 
в селата, и осъществяване на приемственост между поколенията чрез доброволчески труд 
в полза на нуждаещите се стари хора.

Сдружение “Плевенски Обществен Фонд – Читалища”
За контакти: Даниела Димитрова
Плевен, п.к. 5800, пл. “Възраждане” 1, офис 311
064 / 83 65 58, fond.pleven@gmail.com
Номинирал: Красимир Иванов, Зам. Председател  
на Сдружение на кметовете и кметски наместници “Мизия – 2006”

	 4	“Докосване”
Целта на проекта е да подготви младите хора от ромски и български произход, живее-
щи в селата Ясен и Буковлък, за успешната им адаптация в градски условия при продъл-
жаване на образованието им в средните училища на гр. Плевен чрез творческа дейност, 
да повиши самочувствието и самооценката им и да създаде условия за непосредст- 
вено общуване на младите хора от целевата група с техни връстници от града. 

Сдружение на селската младеж “Заедно”
За контакти: Васил Русинов, село Ясен, общ. Плевен
Читалище “Просвета – Ясен”, ssmzaedno@mail.bg
Номинирал: Сдружение “Плевенски Обществен фонд – Читалища”
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	 5	Център за социална рехабилитация и интеграция
Целта на проекта е психолого-педагогическо консултиране на бъдещи и настоящи родители; 
оценка на училищната готовност на децата, подпомагане на интегрирането в масови заве-
дения (училища и детски градини) чрез индивидуална програма. Целева група са деца до 14 г. 
със заболявания на опорно-двигателния апарат, ментални и сензорни нарушения и техните 
родители и обкръжение.

Фондация „Социални норми”
За контакти: Цонка Иванова
Ботевград,  Основно училище ”Васил Левски”
0723 / 66 790, факс 0723 / 60 206, socnormi@abv.bg
Номинирал: Фондация „Социални норми” Ботевград,   
Основно училище ”Васил Левски”

	 6	„Читалището трамплин за равен старт”
Целта на проекта е да стане трамплин за равен старт на деца с проблеми при подготовката 
им за масовото училище. Реализацията на проекта подпомага доближаването на образова-
телните цели на децата с проблеми до тези на здравите; свързването на образованието с 
рехабилитацията; формиране на широк кръг от умения за самостоятелен и независим живот.

НЧ „Дружба”
За контакти: Красимира Абраамян,  
Сливен, „Дружба” 31-В-4, chdrujba_sl@abv.bg 
Номинирал: Дора Янкова, директор на ЦДГ „Детски рай” 

	 7	„Мост между поколенията”
Целта на проекта е да създаде нови стратегии, които да помагат на семействата в света 
на нови технологии и да ги превърне в поле от възможности и размяна на културна информа-
ция и умения между младите и възрастните, тъй като обитателите на “Дом за стари хора” 
желаят да повишат равнището на комуникации между себе си и младите в общността.

Сдружение „Бяла лястовица”
За контакти: Радостина Димова Праматарова
Средец 8300, ул. „Максим Горки” 1
05551 / 49 53, whiteswallow@mail.bg, rpramatarova@gmail.com
Номинирал: Ронда Стейбнър, доброволец от Корпуса на Мира, Средец

	 8	Творчески полет и светлина с изкуството на незрящите певци от Хора  
на слепите „Академик Петко Стайнов” и Детската вокална група „Teens”
Целта на проекта е да се интегрират в обществото хора със зрителни увреждания, да се 
чувстват полезни и да получат възможности за реализация чрез използване на творческите 
им заложби, преодоляване на социалната изолация, издигане на обществената значимост и 
повишаване на  личностното им самочувствие. Това ще доведе до цялостна промяна в от-
ношението на обществото към тях и до осигуряване на трудова заетост.

Фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов”
За контакти: Петър Славов Матев, София 1220, ж.к. „Толстой”, бл. 26, 
вх. Д, ап. 80, 0889 / 43 59 55, matev@spnet.net
Номинирал: Петър Матев,  
Председател на УС на фондация “Академик Петко Стайнов”

	 9	Превенция и анти-агресия 1-5 клас
Целта на проекта е да предложи вариант за целенасочени програми за възпитаване на цен-
ности, толерантност и респект към различното, култивиране на неагресивно поведение и 
изграждане на житейски умения в най-ранна възраст като начин за превенция на употреба-
та на психо-активни вещества и разгръщане на творческия потенциал на децата. Проек-
тът е насочен към учители, училищни педагози, експерти и активисти.

Фондация ИНДЕКС
За контакти: Галина Каназирева, София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 99, ет. 
3, офис 4, 02 / 980 22 78, indexfoundation@abv.bg, www.index-bg.org 
Номинирал: Людмила Минчева, Председател на УС на Фондация “ Индекс”
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	10 “Истински красивото не се вижда с очите, то се чувства със сърцето”
Целта на проекта е интеграция на хора със зрителни увреждания, които имат изявени дар-
би, в гражданското общество чрез установяване на трайните практики на Европейското 
общество и по-конкретно – чрез развитие на техните умения в областта на културата 
и изкуството. Целевата група обхваща 15 незрящи, чрез развитието на чиито креативни 
способности се постига по-пълноценното им съществуване и се задоволява потребността 
им от социално приобщаване.

Сдружение “Развитие на децата и младежите в Дупница”
За контакти: Николина Сотирова
Дупница, пл. “Свобода” 1, п.к. 20, 0701 / 51 800, sdr.razvitie@abv.bg
Номинирал: “Общински клуб на НПО – Дупница”, Николина Николова  
Председател на УС на СНЦ “Партньори-Дупница”

	 11 Доброволци в болницата
Целта на проекта е да представи идеята за доброволчеството в болницата както пред 
медицинските специалисти, така и пред цялата общественост като форма на участие на 
граждани и неправителствени организации в предоставяне на социални услуги. Обучените 
за работа в болнична среда доброволци могат да бъдат емоционално съпричастни и да пред-
ложат подходящи занимания на лежащо болните пациенти с цел подобряване на психологиче-
ския комфорт и атмосферата в болницата.

Фондация „Голям брат/голяма сестра” - Пловдив и Районна колегия 
на Български лекарски съюз Пловдив
За контакти: Ренета Паунчева, Пловдив, бул. “Шести септември” 156, 
ет. 4, 032 / 63 57 21, renetaveneva@yahoo.com, Д-р Гергана Форева, Плов-
див, ул. Цанко Дюстабанов 12, ет. 4 ап.7, 0899 / 14 95 76, gforeva@dir.bg
Номинирал: Кирил Еленски, Транспортна болница, Пловдив

	12 Национална инициатива „Даретe час 2006”
Целта на проекта е седмицата преди 5 декември – Международен ден на доброволеца, да се 
призоват всички граждани да отворят сърцата си и да дарят 1 час доброволен труд в полза 
на другите. Идеята на инициативата е да бъдат привлечени колкото е възможно повече 
граждани, които да дарят час за обществено значима кауза или за решаване на конкретен 
обществен проблем в полза на училищните и читалищните библиотеки, за да се превърнат 
отново в притегателно място за младите хора.

Фондация”Национален Алианс за работа с доброволци”
За контакти: Златка Драгнева
Пловдив, 0888 / 831 657, zlatka.dragneva@gmail.com
Номинирал: Виолета Тачева, доброволец ЕГ „Пловдив”, Мартин Божков, 
доброволец ОУ”Н.Й.Вапцаров”, Данаил Данаилов, доброволец СОУ”Н.Й. Ва-
пцаров”, Петър Стоянов, доброволец ПГ по текстил и кожухарски изде-
лия, Красимира Златарева, педагогически съветник ОУ ”Йордан Йовков” 
и ОУ ”Гео Милев”, Христина Христева, начален учител ОУ”Кочо Честе-
менски”, Йорданка Николова, начален учител ОУ” Кочо Честеменски”, 
Цвета Георгиева, доброволец ПГ по текстил и кожухарски изделия, Ангел 
Станилов, доброволец, Мариан Иванов, доброволец  ПГ по строителство, 
Кристина Найденова, доброволец СОУ” П. Кр. Яворов”

	13 “В мрежа”
Целта на проекта е да даде възможност на децата на възраст между 7 и 18 години от 
домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, да получат дос-
тъп до съвременната компютърна техника и да развият компютърни умения, които ще им 
помогнат в съвременните изисквания на пазара на труда; да получат свободен достъп до 
Интернет и разнообразна информация, посредством която да преоткрият света и да се 
почувстват равностойна част от него.

Фондация “Благотворител”
За контакти: Пенка Лазарова, София, кв. “Слатина”, бл. 24, вх. В, ап. 95
02 / 865 46 63, blagotvoritel@abv.bg, www.blagotvoritel.com
Номинирал: ДОВДЛРГ „Асен Златаров”, София
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	14 Възстановяване на Слънчев часовник  
в двора на ПГИТ “Ал. Константинов” - Велинград
Целта на проекта е възстановяване, опазване и популяризиране на слънчевия часовник в 
двора на училището с цел подобряване и развитие на градската среда. Крайният продукт 
на проекта е насочен към жители и гости на града, ученици, родители, учители, групи от 
хора със затруднения и туристическия бранш чрез посещения на мероприятия в двора на 
училището.

Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство ТИТ  
”Ал.Константинов”
За контакти: Снежанка Янкова Похлупкова, Велинград, бул. ”Съедине-
ние”49, 0359 / 52 682, dsnv1129@yahoo.com, http:\\tit.cbivel.org  
Номинирал: Снежанка Похлупкова

	15 “Социална и професионална адаптация”
Целта на проекта е да съдейства на навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпи-
тавани без родителски грижи, да преминат успешно прехода от институционалния си начин 
на живот към самостоятелност чрез допълнителна професионална квалификация, за да мо-
гат да изберат подходяща професия. Проектът е насочен също и към младежи от социално 
слаби семейства, към които бюрата по труда не поемат ангажимент.

Фондация “Благотворител”
За контакти: Пенка Лазарова, София, кв. “Слатина”, бл. 24, вх. В, ап. 95
02 / 865 46 63, blagotvoritel@abv.bg, www.blagotvoritel.com
Номинирал: Цветанка Смилева, Национална асоциация за икономическа и 
социална интеграция (НАИСИ)

	16 РискНет проект
Целта на проекта е подобряване на дейностите по ХИВ-превенция сред рискови групи чрез 
ангажиране на техни представители. Проектът включва обучение и ангажиране на пред-
ставители на целевите групи – проституиращи мъже и жени, употребяващи инжекционно 
наркотици, за по-ефективна ХИВ- превенция чрез използване на подход “сред равни”.

Фондация ”Инициатива за здраве”
За контакти: Елена Ефтимова Янкова, София 1684, ул. ”Т. Каблешков” 52
02 / 955 04 72, sofianep@online.bg, www.initiativeforhealth.org
Номинирал: Елена Янкова, Фондация “Инициатива за здраве”

	17 Социална интеграция на хората с увреждания в Община Суворово
Целта на проекта е повишаване на качеството на социалните услуги в общността на хора-
та с увреждания в общината. Целевите групи са социални асистенти и социални работници, 
които се обучават на комуникация с хората с увреждания и хора с различни увреждания, кои-
то се обучават на социални умения и независим живот и ползват индивидуални консултации 
и конкретна помощ в дома.

Фондация “Съпричастие”
За контакти: Славчо Аврамов, Варна, ул. “П. Стайнов”
052 / 75 93 79, empathy@abv.bg, www.empathy-bg.org 
Номинирал: Лиляна Златева, регионален координатор  
на Фондация „Съпричастие” в общините Суворово и Вълчи дол

	18 “Заедно за интегрирано образование на децата с увреждания”
Целта на проекта е осигуряване на подкрепяща среда за ефективно интегрирано образова-
ние на деца със специални образователни потребности, така че да овладеят успешно акаде-
мични знания и социални умения; създаване на училищен екип за работа с децата; повишава-
не на компетенциите на родителите и формиране на позитивни нагласи в общността.

Сдружение “Асоциация “Заедно”
За контакти: Валентина Стефанова Игнатова
София 1330, бул. “Вардар” 24, бл. 2, ет. 3, ап. 8
02 / 929 69 01, zaedno@mail.bg, as2004@abv.bg
Номинирал: Мая Стоицева, Фондация “ГРИМС”
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	19 „Център за социална рехабилитация и интеграция”  
за младежи в неравностойно положение
Целта на проекта е планиране и подпомагане на социалната интеграция на младежи в нерав-
ностойно положение, усъвършенстване на реализацията им и включването им в културния 
живот на варненското общество. Предоставя се възможност на младите хора да творят, 
да се ангажират в художествено-творчески инициативи, да се обучават за подобряване на 
уменията и познанията им, за да развият дарованията си в различни сфери на изкуството и 
да се удовлетворят потребностите им от лични контакти.

Сдружение с нестопанска цел  
в обществена полза “Евроинтеграция”
За контакти: Нели Кирякова
Варна 9000, ул. „Георги Живков” 30
052 / 615 430, 052 / 618 838, nkirjakova@abv.bg,  
http://www.ei-vn.hit.bg, http://www.tmfvn.hit.bg 
Номинирал: Сдружение с нестопанска цел  
в обществена полза “Евроинтеграция”

	20 Да се направи достояние най-добрата практиката  
за защита на деца в Североизточна България
Целта на проекта е да се разработи наръчник за обучение по защита на децата, да се раз-
вие капацитетът на учители и други професионалисти, грижещи се за деца, да се подобри 
обучението на студенти по социално дело, да се промоцира използването на интердисципли-
нарни комитети и да се засили защитата на децата вътре в семейството.

Сдружение „Гаврош”
За контакти: Варна 9002, ул. “Войнишка” 3А
052 / 300 229, факс: 052 / 302 341,   
gavroche@vega.bg, www.gavroche-bg.org
Номинирал: Сдружение „Гаврош”

	21 Дневен Център за рехабилитация и ресоциализация на зависими
Целта на проекта е да информира и консултира зависими младежи и техните семейства, да 
ги мотивира и ориентира към лечение и рехабилитация, да ги приема в рехабилитационната 
програма на дневен център “Солидарност” с крайна цел автономност и социална реинтегра-
ция. Услугите, които предлага Центърът, включват информационно-консултативна и моти-
вационна работа и педагогическа работа в ателиета и терапевтична работа  в групи.

Сдружение “Борба с епидемичните болести  
и наркоманиите”
За контакти: Елена Николова
София 1797, бул. “Г. М. Димитров” 14, офис 123,
02 / 971 10 96
Номинирал: Светослав Йорданов, София

	22 Нашенци за България
Целта на проекта е да направи достояние на широката публика обичаното представление 
“Нашенци”, създадено от детска театрална школа “Петровден” и деца с увреждания от Дом 
“Вяра, Надежда и Любов” – Пазарджик. Проектът показва атрактивен метод за повишаване 
на познавателната стойност в обучението по български език и литература и за формиране 
на висок патриотичен заряд у младото поколение. Той е предназначен и за всички, които се 
интересуват от проблемите на младите хора.

Сдружение „Помощ за деца в риск”
За контакти: Никола Георгиев Колев
Пазарджик 4400, ул.”Ивайло” 2
0887 / 74 30 26, nikolev_bg@abv.bg 
Номинирал: Никола Колев,  
Сдружение „Помощ за деца в риск”
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	23 „Утре започва от днес”
Целта на проекта е обединяване на усилията на различни организации от държавния и непра-
вителствения сектор, учители, възпитатели, социални работници, представители на бизне-
са и граждани от общността за решаване на общественозначимите проблеми, свързани със 
социализацията и интеграцията на институционализираните деца и младежи с увреждания 
в гражданското общество и повишаване на екосъзнанието, екообразованието и екокултура-
та на участващите в проекта.

Фондация „Приятелска подкрепа”
За контакти: Маргарита Георгиева Събева
Русе 7004, ул. ”Яребична” 4
082 / 84 22 83, margarita.sabeva@abv.bg 
Номинирал: ДОВДЛРГ „Св. Д. Басарбовски”,  Русе
Ива и Иван Степанови, м. ”Лъгът” Ловно стопанство „Росица” 

	24 “Здрави корени – жив дух”
Целта на проекта е запазване, съхраняване и обогатяване на живото и нематериално на-
следство на торлака от селото. Проектът включва проучвания как и кога са се провеждали 
пролетните празници, представяне пред местната общност и запознаване на младото по-
коление с традициите на своето населено място, за да бъде съпричастно с проблемите на 
общността и да пази и цени българския дух и традиции.

Читалище “Нов живот”
За контакти: Йорданка Иванова Здравковска
с. Горни Лом 3960, ул.”Първа” 62, общ. Чупрене, обл. Видин
09362 / 385, kniga_gornilom@abv.bg 
Номинирал: Людмила Борисова, с. Горни Лом

	25 “Социо-културен център за жени”
Целта на проекта е да се създаде социо-културен център за обучение на жени, чрез който 
да се подобри качеството на живот на жените в малки населени места. Проектът е насочен 
към млади и безработни жени за преодоляване на социалната изолация в малки населени мес-
та чрез подобряване на информираността на жените за ролята им в обществото, развиване 
на творчески заложби, здравно и компютърно ограмотяване.

СНЦ “ Сдружение на жените”
За контакти: Моазес Джевдет Мехмед
с. Искра, обл. Силистра, ул. ”Пламък” 16, 
0886 / 31 85 46, факс 08563 / 712, moazes@abv.bg 
Номинирал: Община Ситово

	26 “Социална интеграция и рехабилитация  
на жени с онкологични заболявания”
Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на новозаболели и онкоболни в 
ремисия. Проектът включва преодоляване на негативните последици след поставяне на диа-
гнозата “рак” като липсата на адекватна и своевременна емоционална подкрепа, отказ от 
контакти и социална среда, липсата на информация за социална и психологическа подкрепа, 
недостатъчното внимание от страна на обществеността и на отговорните институции, 
липсата на мотивация за справяне с болестта и др.

Сдружение на жените с онкологични заболявания  
и техните сподвижници - СЖОЗТС
За контакти: Яна Георгиева
Варна, п.к. 9002,  бул. “Чаталджа” 111,  Дом на онкоболните
052 / 616 937, факс 052 / 617 953, sjozts_varna@abv.bg;  
www.varna.bgcancer.org 
Номинирал: Българска Асоциация на Онкоболните, Варна
СЖОЗТС, Варна и екип от доброволци, работещ в Дом на онкоболните
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	27 Дом за временно настаняване  
на жени и деца, жертва на насилие
Целта на проекта е оказване на подкрепа и осигуряване на подслон за жени и деца, жертва 
на насилие и преодоляване на последиците от преживяно насилие. Проектът предвижда под-
помагане на развитието на гражданските и социални права на жените и правото на профе-
сионална кариера, превенция на насилието чрез организиране на работни срещи, кръгли маси, 
обучителни семинари с широк кръг специалисти.

Женско сдружение “Екатерина Каравелова”
За контакти: Христина Георгиева
Силистра 7500, п.к. 283, ул. “Одеса” 1, ап. 19
086 / 821 495, 820 487, , ceta@mail.bg, www.ekaravelova.net1.cc 
Номинирал: Юлия Георгиева, Сдружение „Диабет”, Силистра

	28 “Защитено жилище – шанс за нов живот”
Целта на проекта е да постави ново начало на предлаганите алтернативни социални услуги 
за лица с умствени затруднения от социалните домове - разкриване на услугата “Защитено 
жилище” и деинституциализацията на потребителите на услугите на социални домове. Ос-
новен акцент е гарантиране на равноправното положение на лица с ментални увреждания, 
настанени в специализирани институции, чрез интегриране в среда, близка до домашната 
и в обществото.

СНЦ “Център за социални инициативи  
и образователни програми”
За контакти: Бюлент Мехмед
с. Самуил, ул. “Хаджи Димитър” 4,
08377 / 21 21, byulent_seit@abv.bg
Номинирал: Бюлент Мехмед

	29 Салон за гимнастика
Целта на проекта е оборудване на Салон за гимнастика в Дневния център за деца и младежи 
с физически и интелектуални затруднения. В него децата и младежите получават необхо-
димата им помощ, адекватна на техните заболявания с цел подобряване на общото им фи-
зическо и психическо състояние, което ще спомогне за тяхното пълноценно и равностойно 
участие в социалния живот.

Българска асоциация на лица  
с интелектуални затруднения – БАЛИЗ
За контакти: Йорданка Валакова
Плевен 5800, ул. „Белмекен” 11
064  / 801 303, 064 / 807 920, dc_pleven@abv.bg
Номинирал: Лидия Николова, Българска строителна камара, Плевен

	30 Евроинтелект
Целта на проекта е укрепване на взаимодействието между представителите на инсти-
туциите, бизнеса, неправителствения сектор, хората от общността, медиите и младото 
поколение (включително от малцинствени етнически групи и в неравностойно социално и 
здравословно състояние) и мобилизиране на усилията им за решаване на проблемите по опаз-
ване и защита на природата за устойчиво развитие на селските райони. 

Фондация „Приятелска подкрепа”
За контакти: Маргарита Събева
Русе 7004, ул. ”Яребична” 4
082 / 84 22 83, margarita.sabeva@abv.bg
Номинирал: Станка Ганчева, ОУ”Христо Ботев”, с. Топчии
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	31 „От хващане към схващане”
Целта на проекта е преодоляване на социалната изолация на деца и младежи с увреждания, 
необхванати в образователната система, чрез включването им в процеса на създаване на 
културни ценности посредством ерготерапия. Основният проблем е придобиване на трудови 
умения у децата и младежите, които надграждат личността им и подпомагат интегрира-
нето им в обществото, като се разшири обхвата на социалните им контакти с общест-
веността.

Сдружение с нестопанска цел “Довери ми се”
За контакти: Димитрина Миленкова
Самоков 2000, ул. „Тодор Пеев” 13,  0878 / 44 95 89
doverimise@mail.bg , www.ivanrilski.org/samokov_doverimise
Номинирал: Мартин Мартинов, Сдружение с нестопанска цел “О рома на 
англе”, Самоков, Райна Гаврикова, мениджър “Финасирания и обучение”

	32 Ремонт на къщата за създаване на Национален център „Гаврошовци” за 
отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск
Целта на проекта е ремонт на къщата в Дебели рът за създаване на Национален център 
„Гаврошовци” за отдих и социална реинтеграция на деца и младежи в риск. Проблемите, 
които проектът решава, са липса на база за отдих на деца и младежи в риск и липса на 
регулярни финансови приходи за подпомагането им. Целева група са децата и младежите в 
риск от цялата страна.

Сдружение „Гаврош”
За контакти: Мария Прохаска
Варна 9002, ул. “Войнишка” 3А
052 / 300 229, факс 052 / 302 341, gavroche@vega.bg, www.gavroche-bg.org
Номинирал: Стоян Николов, Клуб „Отворено общество”, Варна

	33 Дневен център “Горски Сеновец”
Целта на проекта е изграждане на Дневен център за деца с умствени и физически уврежда-
ния на територията на ДДМУИ “Слънчице” с цел да подсигури професионални грижи за деца 
със специални нужди (детска церебрална парализа, ментални увреждания, бронхиална астма, 
гръбначни изкривявания) в община, отдалечена от големи градове. Проектът предвижда пе-
дагогическа рехабилитация, медицинска рехабилитация, изобразителни и приложни дейности, 
музикална терапия, трудотерапия и др.

Фондация Тавита България
За контакти: Албена Матова
София 1504, ул. “В. Априлов” 24, ап. 1 
 02 / 944 16 04, tabitha@mbox.contact.bg
Номинирал: Фондация Тавита България
ДДУИ „Слънчице”, с. Горски Сеновец, общ. Стражица

	34 Създаване на сайт за литературно общуване на хора с увреждания –  
http://www.alteraforum.net
Целта на проекта е създаване на сайт за литературно общуване на хора с увреждания, в 
който те ще могат да публикуват свои творби, да обменят мнения и информация и ще на-
мират спасение от самотата. Основната целева група на проекта са инвалидите, които 
пишат стихотворения, разкази, есета или правят опити в други литературни жанрове, за 
които сайтът е единствена възможност да публикуват творбите си и те да бъдат проче-
тени от други хора, а също и да дават оценки, да изказват мнения и да влизат в контакт 
с други участници.

Фондация „Делфин”
За контакти: Мартин Димитров
София 1606, бул. “Скобелев” 71
02 / 952 45 64, факс 02 / 952 14 85, mrtndimitrov@abv.bg
Номинирал: проф. д-р Иван Младенов, Литературен институт при БАН
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	35 “Хайде на седянка със стари и млади в Гарван”
Целта на проекта е подобряване на социалната ангажираност на младите хора в селото. 
Проблемите, които решава проектът, са съхраняване на бита и традициите на местното 
население. Хората, към които е насочен, са в тесен смисъл жени с интерес към добруджан-
ските традиции. В по-широк мащаб проектът е насочен към населението на селото, към 
читалища и самодейни състави от населените места на територията на региона и гости-
те на селото.

СНЦ “Народно читалище “Димитър Полянов”
За контакти: Славка Ганева
с. Гарван 7500, общ. Ситово, обл. Силистра
08561 / 215, inahg@abv.bg
Номинирал: НЧ “Димитър Полянов”, с. Гарван

	36 “Еднакви в различието”
Целта на проекта е повишаване информираността на гражданите относно формиране на 
толерантно отношение към хората с увреждания чрез възпитаване от най-ранна възраст на 
адекватно отношение към тази група хора, преодоляване на социалната изолация на хората 
с увреждания чрез информираност на обществото и повишаване на чувствителността на 
обществеността към проблемите на различните и социално изолираните хора. 

СНЦ “България Вита” – за лица с увреждания
За контакти: Антоанета Малева
Добрич, ул. “Опълченец Петър Алексиев” 12, вх. Б, ап. 5
058 / 83 99 87, bgvita@abv.bg, bgvita@mail.bg 
Номинирал: Антоанета Малева,  
Сдружение за лица с увреждания “България Вита”

	37 “Младежта – вчера, днес, утре!”
Целта на проекта е да се изгради младежки клуб “Знание” с четири секции: “Ръкоделие”, 
“Млад археолог”, “Автентичен фолклор” и “Приятели на здравето” като така се запълва 
свободното от учебни занятия време на учениците и младежите и те придобиват нови зна-
ния по нетрадиционен начин в интересуващи ги области. Приобщаването към миналото на 
селото премахва възрастовото разделение на възрастни и младежи.

Читалище “Фар”
За контакти: Мария Божковска
С. Паволче, общ. Враца, ул. “Христо Ботев” 32
09189 / 215, bojkovska@abv.bg 
Номинирал: Читалище “Фар”, с. Паволче 
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Сътрудничество

Фондация Лале е основана през 2004 година с мисия насърчава социалната отговорност 
в Българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, 
бизнеса и държавата за подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на 
хората в България. Фондацията работи в обществена полза. 

В изпълнение на мисията си Фондация Лале:

• Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и част-
ни източници на финансиране; 

• Подкрепя граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди 
на обществото; 

• Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в 
България чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране; 

• Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение 
и проследяване изпълнението на проекти и програми; 

• Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи 
етични стандарти.

Фондация Лале е наследник на Програмата на Обединени Холандски Фондации и подкрепя 
социални проекти и инициативи на общността, реализирани от местни неправителствени ор-
ганизации в България. За последните години са финансирани повече от 270 проекта на местни 
граждански организации в цялата страна на обща стойност над  3,5 милиона евро.

Фондацията развива и Програма Научено и Споделено за обмяна на опит и съвременни соци-
ални практики. От 2005 година до сега представители на над 130 НПО, министерства, аген-
ции, общини и други са споделили своите успехи и предизвикателства по време на проведените 
6 тематични работни срещи. През 2005 година Фондация Лале учреди годишна награда Проект 
на Годината за най-добър проект на  неправителствена организация в социалната сфера.

Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.

София 1000,  ул. “П. Парчевич” 15, ап.2

тел/факс: 952 09 55

info@tulipfoundation.net, mpetkova@tulipfoundation.net

www.tulipfoundation.net

С подкрепата на Посолство на Кралство Холандия


