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Дарения за деца и семейства в общините Бяла Слатина и Кнежа 
 

 

В края на юни Коос Схоутен, член на УС на фондация Лале,  
отдели един ден от работата и семейството си и със собст-
вения си автомобил закара до Бяла Слатина десетки кашо-
ни и пликове с дарения от Rotary International Виена, роди-
тели на децата от детска градина Тути и множество индиви-
дуални дарители от София.  
 
Даренията включваха дрехи за деца и възрастни, разнооб-
разна домакинска посуда, обувки, играчки и книги за деца, 
чаршафи, одеяла, постелки и др. Те бяха предоставени на 
местното сдружение „1 юни“, партньор на фондация Лале 
по програма Вяра в децата и семейството. Колегите ще раз-
пределят подкрепата от страна на много хора в София и 
Виена между семейства с деца, които имат трудности. Това 

ще помогне на много деца да останат със семейството си, да имат повече контакти с други деца, да са готови 
за детска градина и училище.  
 
Благодарим на всички дарители, които споделиха „вярата ни в децата и семействата“!   

Какво се случи през юли 

Работно посещение в Унгария по програма „Вяра в децата и семейството” 
 

Фондация Лале организира работно посещение за 

обмяна на опит в Унгария от 5 до 10 юли за предста-

вители на организациите, финансирани по програма 

„Вяра в децата и семейството”. Те се запознаха с 

програма „Сигурен старт” за деца в ранна възраст и 

посетиха на място проекти на местни организации. 

Домакините споделиха своя опит в предоставяне на 

услуги за деца и семейства в общността. Работната 

програма бе организирана с изключителното съдейс-

твие на Мария Херцог и Family Child Youth Associa-

tion. Посетихме и разгледахме детски къщи „Сигурен 

старт” в район на Будапеща, Сечени, Варшани и 

малко село в окръг Ноград. Ерика Ковач разказа за 

развитието, постиженията и предизвикателствата на 

програмата в Унгария, за европейското и национал-

но финансиране и отговори на множество въпроси. Дейвид Кис от Малтийския орден представи проект в ромс-

ка общност близо да Будапеща. Жужа Мартонфи, журналистка и блогърка, самата осиновила две деца, разказа 

за осиновяването на деца в Унгария. 

  

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Списание Осем зарадва хиляди хора чрез организации, подкрепяни от  фонда-

ция Лале  
 

Списание Осем и Фондация Лале Фондация орга-
низираха акция за подкрепа на хора, които нямат 
постоянен достъп до нови книги и списания. Общо 
47 комплекта от всички броеве на списанието за 
последните 6 години бяха предоставени за полз-
ване на фондациите „Светлина за живот”, „Бетел 
– България”, „Глобална инициатива в психиатрия-

та”, „Здраве и социално развитие”, Благотворително дружество „Донка Паприкова”, „Светът на Мария” и сдру-
женията „Деца и юноши”, „И нас ни има”, „Солидарност”, Асоциация на родителите на деца с епилепсия, Кари-
тас България, Българска асоциация „Осиновени и осиновители" и Столична Библиотека. Всички те изразиха 
благодарността и задоволството на хората, с които работят. 
 
Благодарим от сърце на целия екип на списание Осем! 
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