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Награди Доброволческа инициатива 2015  
 

Годишните награди Доброволческа инициатива 2015 бяха обяве-
ни на тържествена церемония в празнично украсеното централно 
фоайе на Народния театър „Иван Вазов”на 2 декември. По тради-
ция Президентът на Република България Росен Плевнелиев позд-

рави доброволците в България и отправи към тях апел да гово-
рят за делата си, да разказват за направеното, да увличат и дру-

гите. Той подчерта, че се гордее с доброволците, които всяка 
изминала година стават все повече и по-ангажирани. 
Членовете на журито обявиха и връчиха наградите. Инициативи-
те на 2015 година са на Клуба за филантропия при 105 СОУ „Ат. 
Далчев“ в София, Туристическо дружество Приста Русе и TELUS 

Ден на Подкрепа в Пловдив. Вижте повече за наградите и номинираните инициативи в конкурса. 
Присъстващите аплодираха продължително всички доброволци в България за техните усилия и 
мотивация да променят света и помагат на другите. Церемонията за годишните награди Добровол-
ческа инициатива 2015 се проведе със съдействието на Народен театър „Иван Вазов”, Национално 
Музикално училище „Любомир Пипков" и медийното партньорство на Българска Национална Теле-
визия и вестник Капитал.  

Защо моята организация е важна за хората? 
 

Наградите За енджиотата и 
хората бяха обявени на це-
ремония, организирана от 

Фондация Лале и Информационния портал за неправителствени-
те организации в България в зала „Надежда“ на Столична библи-

отека на 12 ноември 2015 г. с партньорството на библиотеката.  
 

Два текста бяха определени 

от членовете на журито Люба 
Йорданова, журналист от вес-
тник Капитал, Марин Бода-
ков, писател и преподавател 

и Цвета Шопова, дългогодишен журналист в Българско Нацио-
нално Радио. Критериите бяха човешки език на писане; ясно и 

разбираемо представяне на организацията и значението й за 
хората; интересен и вълнуващ разказ.  
 

Отличените текстове представят дейността на Фондация Диви 
животни и Фондация Стъпка за България. Двете организации 

получиха сертификат и чек за 500 лева. Вижте повече инфор-
мация за наградите и всички представени текстове.  
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Седмица на бащата 9—16 ноември 2015 

 

Фондация Лале работи за социалното включване на хората в 

България повече от 10 години. Ние знаем, че участието на всич-

ки хора е важно за самите тях и за обществото като цяло. Затова 

непрекъснато търсим разнообразни начини и форми за привли-

чане, мотивиране и включване на различни групи от хора и осо-

бено тези, които са от значе-

ние за пълноценното развитие 

на децата. Фондация Лале е 

активен член на обединение от 10 граждански организации, ан-

гажирани с кампанията „Да бъдеш баща".  
 

В Седмицата на Бащата между 9 и 15 ноември Фондация Лале 

организира разнообразни събития и инициативи. Прочетете по-

вече за кампанията и събитията, организирани от фондация Лале 

в София и от нашите партньори и съмишленици в други градове.  

http://www.tulipfoundation.net/news/v-voluntary-initiative-2015-452
http://new.nationaltheatre.bg/bg/
http://www.nmu-bg.org
http://www.nmu-bg.org
http://bnt.bg/
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/
http://www.tulipfoundation.net/news/ngos-and-people-awards-459
http://www.tulipfoundation.net/news/ngos-and-people-awards-459
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/news/mc-fathers-week-9-15-november-2015-461
http://www.tulipfoundation.net/news/mc-fathers-week-9-15-november-2015-461
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Какво още се случи през ноември 

Годишна конференция на Европейска платформа на възрастните хора AGE 

 

Между 18 и 20 ноември 2015 г. в Брюксел се проведоха няколко събития, организирани от Евро-

пейската платформа на възрастните хора AGE съвместно с партньори и членове: среща в Евро-

пейския парламент, демонстрация на нови технологични възможни за мобилност на възрастни хо-

ра, годишна среща и годишна конференция. Участваха Сала Саастамойнен, Директор Равноправие 

в Дирекция Правосъдие на ЕК, проф. Дийкстра от университета Еразмус в Ротердам, Фриц Нилсен 

от модернизация на социалните системи за защита в Дирекция Трудова заетост, социално дело и 

включване, Гулиам Праше от Европейска федерация на инвеститорите и ползватели на финансови 

услуги, проф. Жак Алегро, координатор на 23 “градски села” около Амстердам и други. 

Фамилни групови конференции в Чехия 

Фондация Лале сподели своя опит за въвеждане и разпространение на мо-

дела Фамилна групова конференция в България и практиката на гражданс-

ки организации в прилагането му на заключителна конференция, организи-

рана от Министерство на труда и социалната работа на Чехия. Конференци-

ята се състоя на 4 и 5 ноември 2015 г. в Бероун, близо до Прага в рамките 

на национална програма за въвеждане на модела.   
 

За да разкажат за историята и практиката на прилагане 

на фамилни конференции в техните страни бяха пока-

нени колеги от България, Германия и Босна. Мария Пет-

кова от Фондация Лале, Софи Рихтер от социалните 

служби в Берлин и Александър Божич от Фондация IN 

представиха развитието на модела в своите страни и отговориха на множест-

во въпроси. Специално внимание беше отделено на елементи като правото 

на детето да живее със семейството си и поддържа контакти с общността си, 

участие на децата в срещата на семейството, ролята на разширеното семейс-

тво, прилагане на модела при конфликти и насилие в семейството. 

Фамилни групови конференции - възможност за помирително правосъдие 
 

Мария Петкова представи опита на фондация Лале в адаптирането и развитието на модела Фа-

милни групови конференции като инструмент и възможност за прилагане на възстановително  

правосъдие в България на конференция “Помирително правосъдие в България—ролята на общ-

ността във възстановяване на всички засегнати от престъпления и лишаване от свобода”. Кон-

ференцията се проведе на 11 ноември 2015 г. в София и беше организирана от ДРОПЛС - дру-

жество за помирително правосъдие, по повод 20 години от създаването му.  
 

Интересна и пълна презентация направи Даниел ван Нес, директор на Център “Правосъдие и по-

мирение” на Prison Fellowship International, който работи по темата вече 30 години. Говориха още 

Прот. Николай Георгиев, председател на УС на ДРОПЛС и програмен директор PFI за Европа и 

Централна Азия; Румен Петров, преподавател в НБУ и член на съвета по ВП към Министерство но 

правосъдието; Милена Гунчева от Център за спогодби и медиация.  
 

Мария Петкова говори за възможностите, които моделът фамилна групова конференция дава в 

сферата на помирително правосъдие и как тези възможности могат да се ползват в България. По 

рано тази година Мария Петкова говори за възможностите и бариерите за развитие на възстано-

вително правосъдие в Централна и Източна Европа на регионална конференция на International 

Institute for Restorative Practices в Будапеща. 

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

