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Национална кампания  

Европейски ден на солидарност между поколенията 
 

В постоянно променящия се 
свят ние какво свързва хо-

рата. Нуждата от приемственост и устойчивост а има винаги. 
Фондация Лале организира кампания и различни събития за 
отбелязване на Европейския ден на солидарност между поко-
ленията от 2009 година, когато денят 29 април беше опреде-
лен от Европейския парламент.  
 

Наученото в семейството от родители, баби и дядовци, от учи-
тели,  треньори и преподаватели, от приятели, колеги в про-
фесията - е това, което предаваме на другите. В 21 век децата 
и младите хора знаят и умеят неща, с които предните поколе-
ния се справят по-трудно. Солидарността между поколенията 
е да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да раз-
читаме на тях за нещата, които не знаем и не можем.  

  

За поредна година ви каним да се включите в национална 
кампания за Европейския ден на солидарност между поко-
ленията. Целта е да насърчим разнообразни съвместни съ-
бития на хора от всички възрасти и да привлечем внимани-
ето на обществото към приемствеността, разбирането, за-
читането и солидарността между хората. В кампанията ще 
участват десетки организации от малки и големи населени 
места в цялата страна. 
 

Включете се! Нека заедно бъдем част от Европейския 
ден на солидарност между поколенията 2016 година! 
 

Организирайте събитие за хората, с които работите, мест-
ната общност, приятели, колеги, партньори, ученици, учи-
тели. Нужно е само темата за солидарността между поколе-
нията да е засегната по разбираем, достъпен и интересен 
за всички участници начин. 

 

Очакваме да ни пишете каква инициатива организирате, като изпратите попълнена кратка форма 
на адрес info@tulipfoundation.net до 24 април 2016. 

Актуално 

 

Първа международна среща по проект “Говори с мен”,  

Пасау, Германия, 14—17 април 2016 
 

Екипът на Фондация Лале ще бъде на тридневно обучение и среща на партньорите по нов проект, 
финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Идеята на съвместния проект на “Gemeinsam leben & ler-
nen in Europa”, Cluj-Napoca Volunteer Centre и Фондация Лале е да развият иновативна програма за 
млади доброволци и подкрепа на млади бежанци да усвоят лесно езика на страната, в която решат 
да останат. Програмата ще включва обучителни и учебни материали, адаптирани за нуждите и ин-
тересите на младите хора. 

Предстоящо 

Очаквайте през месец май  
 

Това е кампания за всички, които вече стоят зад разнообразни социални, кул-
турни, екологични, образователни инициативи в България - доброволците. Те 
са хората, които правят промяната, носят новото, показват пътя и начините. 
Защото не е нужно да бъдеш богат или известен, за да си  значим за другите. 
Защото има толкова много начини всеки от нас да помогне, да промени живота 
на хората около себе си, да участва заедно с тях в промяната, която иска да 
види.  В последната седмица на месец май предстоят Дните на Добри Дела - 
дни за нови и различни инициативи, за включване на нови доброволци, за 
представяне на най-успешните инициативи в общността, за намиране на нови 
партньори и съмишленици. 
 

Това са дните, в които можем заедно да покажем на дело значението и силата 
за доброволците! 

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  
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 Какво се случи през март 
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Награди Проект на Годината 2015   
 

Награди Проект на Годината 2015 бяха 
обявени от членовете на журито в препъл-
нения  Литературен клуб „Перото” на 29 
март 2016. Три организации се тръгнаха с 
наградите,  направени специално от проф. 
Георги Чапкънов. Всички организации се 
видяха през очите на хората, които ги но-
минираха за Проект на годината. 
По традиция членовете на журито обявиха  
наградите. Виолина Маринова, Председа-
тел на УС и главен изпълнителен директор 

на Банка ДСК – Банка на годината 2015 и и Манол Пейков, изда-
тел, Издателска къща Жанет 45, представиха проект :  „Ракът на 
гърдата се лекува! на Център за защита на правата в здравео-
пазването. “Проектът иска да покаже на жените, че това заболя-
ване се лекува, когато рано се установи. Този проект е насочен 
към живота“ каза Виолина Маринова. “Мисля, че колегите от 
този проект заслужават ръката им да бъде стисната!“ Д-р Каца-
ров благодари от името на целия екип и на нашия Център и на 
хората, които извършват прегледите. 
Наградата на следващия отличен проект „Детска къща” на Фон-
дация „За Нашите Деца” беше връчена от Севда Шишманова, 
програмен директор на БНТ и Мирослав Боршош, Изпълнителен 
директор на Национален дворец на културата. „Проектът, който 
ще ви представим за мен беше изключително емоционално пре-
живяване, защото още докато го четях имах усещането за щаст-
лив детски смях. Сигурни сме, че малката история на всяко едно 
от децата, която започва в този дом, ще бъде щастлива и него-
вият живот както започва със семейство, така ще продължи в 
семейство.“- сподели Севда Шишманова. Мирослав Боршош за-
почна оттам, че „Напоследък има един странен, но явен дебат в 
обществото ни за смисъла на неправителствените организации. 
Колкото по-развити са те, толкова по-развито гражданско об-
щество ще има. Защото те са там, където държавата отсъства, 
където е слаба или където греши. И сред всички тези проекти, 
сред тази пъстрота от наистина великолепни идеи и чудесни 
реализации ние видяхме точно такива неправителствени органи-
зации. Затова поздравявам Фондация Лале, че всяка година ги 
събира и ни ги показва. Аз съм дълбоко убеден, че най-хубавото 
място на света да пораснеш се казва семейство. Този проект 
прави точно това и затова за нас е чест да ги отличим.“ 
Анелия Спасова благодари на журито за оценката от името на 
целия екип на Фондация „За нашите деца“ и разказа как детска-
та къща ще работи в бъдеще. 
„Всяка година за мен е радост за чета проектите. Винаги завър-
швам четеното с голяма усмивка на лицето. Стоплят ми сърцето. 
Гражданските организации за важни за обществото. Те са важни 
и поради това, че поставят дневния ред. Ние знаем, че не вина-
ги е лесно в живота. И тогава е много важно, да не си сам, че 
има хора, които ще ти помогнат. Поздравления за Проект:  „Да 
не отхвърлим за втори път едно дете” на Българска Асоциация 
Осиновени и Осиновители!“ С тези думи Нейно Превъзходителс-
тво Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия, обяви по-
редната награда. Никола Добрев, Председател на съвета на ди-
ректорите на КЦМ 2000 Груп, обявен за мистър Икономика 2015, 
започна развълнувано „Този проект бърка дълбоко в раната, 
защото ние искаме и хората, които работят в този проект искат 
да променят ценностната система на нашето общество към оси-
новяването и осиновителите. Този проект за мен наистина беше 
много, много важен и трябва да ви кажа, че рядко срещам таки-
ва проекти, които започват и правят стъпки в променяне на цен-
ностната система на нашето общество. Поздравления за екипа, 
но мисля, че тук работата ще трябва да продължи, защото си-
гурно са хиляди тези деца, които чакат бащина и майчина ус-
мивка и хиляди са тези, пък които искат някой да им каже мамо 
и татко. Този проект има бъдеще и за това именно аз го оцених 
най-високо. Поздравления за екипа!“  
Приемайки наградата, Гергана Богданова каза: „В България над 
2 милиона души са част от темата осиновяване. 65 години имаме 
тайна на осиновяването. През тези 65 години вие чувате за оси-
новяването, само когато има проблем. Днес заедно тук сме с 
хора, които са осиновили, хора, които са осиновени и те гордо 
заявяват, че да осиновиш дете е щастие, а да си осиновен е дар. 
Благодаря ви сърдечно за това признание!“ 
Церемонията се проведе с медийното партньорство на Българска 
национална телевизия, вестник Капитал, Капитал Дейли и Ин-
формационния портал на неправителствените организации в 
България и с подкрепата на Националния дворец на културата.  
 

Списък с номинираните инициативи и информация за трите отличени проекти ще намерите на нашия сайт.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://bnt.bg/
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/
http://www.capital.bg/kreader/?i=daily
http://www.ngobg.info/
http://www.ngobg.info/
http://www.ngobg.info/
http://www.ndk.bg/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/py-project-of-the-year-2015-470
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Кодекс на добрите практики за въздейст-
вие 
 

Фондация Лале публикува на български език Кодекс 
на добрите практики за въздействие на програма 
Вдъхновяващо въздействие. Принципите са валидни 
за всички организации с идеална цел—фондации, 
сдружения, социални предприятия. Те са съгласува-
ни  са консултирани с широк кръг организации в 
Обединеното Кралство. В следващите броеве на бю-
летина ще представим накратко тези принципи. 
 

Принцип 2 
 

Фокусирайте се върху целта 
 

Вие сте наясно с целта на вашата организация - промяната, заради която съществувате. Можете да 
обясните как изглежда въздействието, което очаквате за постигането на тази цел. Можете да опи-
шете как ще постигнете това въздействие с прости думи и по начин, който всеки може да разбере 
(включително служители, доброволци, бенефициенти, медии, финансиращи организации и лица, 
други заинтересовани страни). 
 
 

Защо? 

 За да може всеки да знае какво иска да постигне организацията и да даде своя принос. 

 За да могат служителите и доброволците да разбират добре приоритетите на организацията 
и причините за тях, така че да могат да взимат по-добри решения върху коя работа да се 
фокусират, за да постигнат най-голямо въздействие. 

 За да е по-лесно да се оцени и прегледа постигнатото въздействие, тъй като имате план, 
съгласно който да направите оценката. 

Идеи за прилагане на принципа  

При планиране: 

 Планирайте въздействието което искате да постигнете, a не само дейностите,  които ще из-
вършвате. Трябва първо да дефинирате към какво въздействие се целите, на основа на зна-
нията и разбирането за настоящите нужди на вашите бенефициенти. След това можете да 
обмислите какви действия трябва да предприемете, за да постигнете дефинираното въздейс-
твие. 

 Намерете ясен начин да обясните как работата, която ще извършвате, ще доведе до желано-
то въздействие, за да може лесно да комуникирате плановете си. 

 Помислете кой има нужда от информация за желаното въздействие, какво е нужно да знае и 
в какъв формат. След това планирайте как да съберете информация, която ще отговори на 
тази нужда.  

 

По време на изпълнение на дейностите: 

 Имайте предвид очакваното въздействие, докато извършвате ежедневната си  работа. 

 Събирайте информация за въздействието, само ако е уместна и необходима, избягвайте да 
събирате информация "за всеки случай".   

 

При оценка: 

 Сравнете установеното въздействие с планираното, за да разберете доколко сте постигнали 
желаната промяна. Добре е да проверите дали сте постигнали също и някакво въздействие, 
което не сте планирали (вж. Принцип 5).  

 

И при преглед на работата: 

 Предприемете действия за подобряване на работата, за да може в бъдеще да сте още по-
близо до постигането на желаното въздействие. 

 Използвайте наученото от всичко установено за постигнатото въздействие, за да прецените 
дали е възможно и необходимо да промените плановете за въздействие в бъдеще.  

 

Запознайте се с всички принципи в Кодекса на добрите практики за въздействие.   

Научено и споделено  

 

Работна среща на групата за оценка на доброволчеството в Европа,  

Амстердам, 17 март 2016   
 

Фондация Лале участва в работна среща на групата за оценка на социалното въздействие на доб-
роволчеството в Европа. Групата е инициатива на Volonteurope и ще продължи работа до средата 
на следващата година, когато ще представи публично резултатите от труда си. На поредната сре-
ща участниците от Нидерландия, Обединено Кралство, Сърбия, Чехия, Германия, Румъния, Швеция 
и България, обсъдиха практиките в различните европейски страни и структурата на общия доку-
мент. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf

