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Ноември 2015 г. 

Включете се! 

Седмица на Бащата 9 - 15 ноември 2015 
 

Фондация Лале участва активно в „Седмица на Бащата” в рамки-

те на национална кампания „Да бъдеш Баща” заедно с десетки 

организации от цялата страна. Целта на кампанията е да привле-

че общественото внимание към ползите от активното участие на 

бащите (и значимите за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пъл-

ноценно развитие на детето. 
 

Фондация Лале ще реализира поредица от съвместни инициативи с Музейко, Музея по палеонтология и исто-

рична геология към Геолого–Географски факултет на СУ „Св. Кл. Оохридски”, Националния исторически музей, 

Националният политехнически музей, Столичния куклен театър, Столична Библиотека, Национална художест-

вена галерия и Квадрат 500, Фондация EasyArt, Институт Сервантес, Imaginarium България, Асоциация 365 и 

други. Вижте програмата на събитията ни в София и партньорите ни в страната. 
 

Включете се и вие! Независимо дали сте гражданска организация, фирма, клуб или група приятели, може да 

организирате нещо, с което да покажете, колко много различни и интересни начини има Да бъдеш баща за 

пример - в игрите, в училище, във всекидневието и грижите, дори още преди самото раждане. Идеи за събития 

и инициативи можете да намерите и на Интернет страницата на кампанията http://mencare.bg/. 

 

Защо моята организация е важна за хората? 

 

Най-добрите текстове на тема “Защо моята организация е 

важна за хората?” в конкурса “За енджиотата и хората” на 

Фондация Лале и Информационния портал за неправителствените организации в България ще бъдат обявени 

на официална церемония в зала Надежда в Столична библиотека на пл. Славейков в София на 12 ноември 

2015, четвъртък, от 16 ч.  
 

Общо 49 есета на различни граждански организации от цялата страна се състезават за 2 награди. Жури от пи-

шещи хора включително Люба Йорданова, журналист във вестник Капитал, Марин Бодаков, писател и препода-

вател, Еленко Еленков, блогър и други ще определи най-добрите текстове по три критерия: човешки език на 

писане; ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората; интересен и вълнуващ 

разказ. Победителите ще получат парична награда и широко публично представяне. 

 

Заповядайте, за да срещнете разказвачите от гражданските организации - хората, които променят света, и 

които ще разкажат сами за своите организации. 
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Предстоящо 

Номинации в конкурса Доброволческа 

инициатива 2015  

 

На 10 ноември изтича срокът за номиниране на най-

добрите, най-интересните, най-ефективните добровол-

чески инициативи, реализирани от малки и големи, мест-

ни и регионални организации в националния конкурс 

Доброволческа инициатива 2015. Конкурсът беше обявен 

от Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доб-

роволци. 

Най-добрите инициативи ще бъдат определени на основа 

на резултатите, значението за хората в общността; броя 

и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и 

доброволците и финансовата ефективност. Отличените организации ще получат сертификат и материална наг-

рада под формата на инвестиция в развитието на доброволците и екипа на организацията. Тържествената це-

ремония за обявяване и връчване на наградите ще се състои на 2 декември 2015 година.  Очакваме да изпра-

тите Формуляр за представяне на office@navabg.com 

Номинирайте добрите инициативи, които познавате - всяка от тях заслужава признание! 

http://mencare.bg/
http://muzeiko.com/bg
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/drugi_zvena/muzei2/muzej_po_paleontologiya_i_istorichna_geologiya
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/drugi_zvena/muzei2/muzej_po_paleontologiya_i_istorichna_geologiya
http://www.historymuseum.org/
http://www.polytechnicmuseum.org/
http://www.sofiapuppet.com/
http://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
http://www.nationalartgallerybg.org/
http://www.nationalartgallerybg.org/
http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=32
http://www.easyartbg.com/
http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm
http://www.imaginarium.bg/
http://365association.org/index.php
http://www.tulipfoundation.net/news/mc-fathers-week-9-15-november-2015-461
http://mencare.bg/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/List_organisations_%202015.pdf
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
http://navabg.com/bg/
http://navabg.com/bg/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/voluntary-initiative-2015-452
mailto:office@navabg.com
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Годишна конференция на Social Value International 
 

Между 19 и 21 октомври 2015 в Лондон се проведе годишната конфе-

ренция на Social Value International. Присъстваха над 150 участника от 

150 страни. В поредица от пленарни сесии, панелни дискусии и над 15 

работилници, десетки представители на граждански организации, социални предприятия, бизнес организации 

и други обсъждаха различни аспекти на социалното въздействие и социалната стойност, начините, възмож-

ността и значението на измерването им. На тържествена церемония бяха раздадени годишните награди 

NatWest SE100. 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

Срещата за обмяна на практики и идеи в последния ден на събитието събра десетки членове на Social Value 

International. Българската група за оценка на въздействието е член на Social Value International. 

Какво се случи през октомври 

Годишна конференция на Volonteurope   
 
Двадесет  и четвъртата годишна конференция на Volonteurope „Активни граждани за ус-

тойчиво развитие и глобална справедливост“ се проведе в Севиля от 28 до 30 октомври 

2015.  

 

Maria José Sánchez Rubio от управата на Севиля, Miriam Diaz от община Севи-

ля,Rafaela Caballero Andaluz от Севилския Университет,  Oonagh Aitken от Volon-

teurope и Juan Manuel Eguiagaray от Алианс за солидарност говориха на тър-

жественото откриване.  

 

Ana Rosa Alcalde от домакинстващата организация Алианс за солидарност пред-

стави визията за „Къде се намираме? – поставяне на дневния ред на работата 

за развитие след 2015“. Поредица от тематични пленарни сесии и кръгли маси 

събраха участниците за обсъждането на важни текущи теми от Европа и света. 

 

Деветите награди за Активни Граждани на Европа, които отличават личности и 

организации със значителен принос към устойчиво развитие и глобална  справедли-

вост бяха официално обявени по време на конференцията. Тази година наградените 

са Altin Prenga (бизнес категория), Iran Academia (категория гражданско общество) 

и Yvonne Wilson (в категорията за личности). 

   Годишна среща на Европейската мрежа  

   Фамилни групови конференции, Кардиф, 7-9 октомври  

 
 

 

Фондация Лале участва в годишната среща на Европейската мрежа за фамилни групови конференции в Кар-

диф, домакинствана тази година от мрежата за ФГК в Уелс.  
 

Програмата включваше информация от всички представени страни и над 30 организации, споделяне на актуал-

ни новини и опит, дискусии и планиране на възможности за сътрудничество. Участваха колеги от Германия, 

Чехия, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Швеция, Босна, Англия, Шотландия, Уелс и др. В края на срещата 

участниците единодушно приеха позиция за кризата с бежанците в Европа. 

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://socialvalueint.org/
http://socialvalueint.org/
http://socialvalueint.org/
http://www.tulipfoundation.net/news/grupa-za-analiz-na-sotsialnoto-vazdeystvie-v-balgariya-444
http://socialvalueint.org/
http://www.volonteurope.eu/active-citizens-of-europe-ace-awards-2015/
http://www.fgcnetwork.eu/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/FGC/Statement%20Cardiff%20BG.doc

