
 

 

Информационен бюлетин  

Януари 2014 г.  

Честита, здрава и успешна 2014 година!  
 

Изпратихме една динамична и успешна година. Започваме новата с равносметка за предната, но и нови прог-

рами, дейности и идеи.    
 

В края на 2013 година приключихме успешно проект „Вяра в семейството”, който реализирах-

ме с подкрепата на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк. В рамките на 2 години адапти-

рахме модела Фамилни групови конференции, пилотирахме прилагането му в 5 общини, обучих-

ме независими координатори, социални работници, учители, полицейски инспектори, служители 

на АСП, ДАЗД, МТСП и граждански организации. Публикувахме наръчник за независими коорди-

натори, информационни брошури за семейства и приятели и за деца и тийнейджъри. Оценка на 

социалното въздействие на модела, представена от Галина Маркова на заключителна конференция по проекта, 

показва промени в нагласите на семействата, социалните служби и училището, защото е възстановено довери-

ето между тях. В създадената система, семейството показва капацитета си да решава проблеми, членовете му 

да се сплотяват около детето, за да покажат, че са отговорни, да създадат сигурност за детето. В края на годи-

ната получихме заедно с УниКредит Булбанк наградата на Български дарителски Форум за най-добро парт-

ньорство между бизнес и фондация.  
 

През годината организирахме заедно с местни партньори Борси на проекти и идеи 

в Пловдив, Велико Търново и София. През последните 3 години организирахме Бор-

си в 11 града в България - Бургас, Велико Търново, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, 

Плевен, Русе, Търговище, Варна, Стара Загора и София. Стотици представители на местния бизнес и гражданс-

ки организации се срещнаха и намериха възможности за взаимноизгодно сътрудничество чрез размяна на сто-

ки, услуги, материали, доброволен труд, идеи, контакти. Подписани бяха над 770 сделки на обща стойност над 

700,000 лева. Значителен брой допълнителни сделки бяха уговорени в дните след борсите. Представителите 

на двата сектора създадоха нови контакти, които се развиват и до днес. Борсите бяха организирани на добро-

волен принцип с активното участие на много хора и организации от граждански сектор, бизнес, местна власт, 

медии.  
 

Започнахме нова Програма „Вяра в децата и семейството” в партньорство с фондация Оук 

като пример за обединяване на ресурси и усилия за постигане на по-голяма ефективност и ус-

тойчивост. Целта на програмата е да допринесе: за намаляване случаите на недостатъчна гри-

жа, насилие и изоставяне на деца; да стимулира въвеждане на съвременни модели за подкрепа 

за деца и семействата им, основани на силните страни на децата, семействата и общността и 

позитивно родителство без насилие; да стимулира активно включване на бащите и мъже от се-

мейния кръг в грижите за децата и участие на местната общност в инициативи и дейности за добруването на 

децата и отглеждането им в семейна среда. В продължение на 3 години ще работим в сътрудничество с граж-

дански организации от страната и ги подкрепим с финансиране, обучения, обмяна на опит. 
 

Тържествената церемония за наградите Проект на годината 2012 за осма поредна година събра представите-

ли на граждански организации, бизнес и медии. Най-добрите проекти на годината бяха определени от жури с 

членове Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. ПР. Матиас 

Хьопфнер, Посланик на Германия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; 

Огнян Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ); Анна 

Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен 

директор на КЦМ 2000 АД.  
 

Годишните награди Доброволческа инициатива 2013, бяха връчени в присъствието на 

Президента на Република България Ресен Плевнелиев и множество доброволци от цялата 

страна на вълнуваща церемония в Народния театър „Иван Вазов” на международния ден на 

доброволците. Доброволци бяха и членовете на журито, които определиха най-добрите из-

между 55 разнообразни инициативи, изпълнени от местни доброволци в 32 населени места в 

страната - Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Бойко 

Станкушев, член на УС на БНТ и Люба Йорданова, журналист във вестник Капитал.   
 

Започнахме целенасочена дискусия за оценка на социалното въздействие в България като процес 

на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които извършваме или 

планираме в настоящето. Оценката е важен инструмент и част от ефективна работа за социално 

включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена околна среда, добро законода-

телство. През юни организирахме първа работна среща в партньорство с SIAA и Phineo. С участни-

ците се обединихме около идеята за създаване на група за Оценката на социалното въздействие в България 

като форум за обмяна на информация и практики. Първата среща на групата беше през октомври 2013.  

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.siaassociation.org/


 

 

Какво се случи през декември 2013 

Награди за Доброволческа инициатива 2013, 5 декември, Народен театър  

„Иван Вазов” 
 

Годишните награди Доброволческа инициатива 2013 бяха обявени и 

връчени на публична церемония в Народния театър „Иван Вазов” на 

5 декември 2013, международния ден на доброволците. Мария Пет-

кова, директор на Фондация Лале и Ренета Венева, председател на 

УС на НАРД приветстваха десетките доброволци, представители на 

различни организации, медии и гости. 

Президентът на Република България Росен Плевнелиев бе официален 

гост на церемонията. Той поздрави доброволците в България и гово-

ри за доброволчеството като сила и възможност за солидарност в 

обществото ни.  

Членовете на журито - доброволците, които определиха най-добрите 

инициативи на 2013 година, обявиха наградите. Иван Станчов, осно-

вател и председател на УС на Фондация „Карин дом”, представи ини-

циативата, отличена в категория национални инициативи - „Гореща телефонна линия за пострадали от наси-

лие”, реализирана от доброволците на Фондация „Асоциация Анимус” от 1997 година до сега без прекъсване. 

Рая Венциславова, доброволец и ръководител на групата, прие сертификата и наградата заедно с група добро-

волци на телефонната линия. 

В категория местни инициативи имаше две равностойни награди. Лю-

ба Йорданова, журналист от вестник „Капитал”.разказа за инициати-

вата на 500 ученици от Клуб „Доброволец” при СОУ „Св. П. Хилендар-

ски” в Хасково, наречена „С вкус на Коледа”. Учениците с подкрепата 

на своите родители са събрали необходимите средства за карти за 

транспорт за свои съученици от семейства със затруднено материално 

състояние за да могат да посещават училище.  

В същата категория бе наградена инициативата „Подарък от сърце” на 

Клуба на нестопанските организации в Търговище, представена от 

Бойко Станкушев, член на УС на БНТ. Целта е да се подкрепят соци-

ално слаби семейства с деца с пакети хранителни продукти за праз-

ниците (Коледа и Нова година) и да се стимулира обществената соли-

дарност към съдбата на 

хора със затруднения. Сервет Мустафова получи наградата от името 

на доброволците на Клуба в Търговище. 

Ренета Венева обяви наградата в категория инициативи на бизнес 

организации – „Национален ден на природните паркове”, реализи-

ран от GLOBUL съвместно с WWF. Ива Караиванова, специалист Кор-

поративна Отговорност в GLOBUL, прие наградата и разказа за ини-

циативата за опазване и почистване на 11 уникални природни парка 

на България - най-голямата защитена територия в страната.  

Церемонията бе реализирана с подкрепата на Народен театър „Иван 

Вазов” и медийното партньорство на Българска Национална Телеви-

зия, Българско Национално Радио и вестник „Капитал”. 

Номинирайте добрите проекти, които познавате за Проект на Годината 2013 
 

Фондация Лале обявява традиционния конкурс Проект на Годината 2013 за девета поредна 

година. Целта е заедно да покажем на обществото добрите проекти, които се реализират вся-

ка година в България и променят живота на хората. Очакваме вашите номинации за най-

добрите проекти на граждански организация в социалната сфера за 2013 година. Всички, 

който през 2013 година са работили за подобряване на условията и възможностите на хората 

са поканени да се включат. 

Номинирайте добрите проекти, които познавате, като изпратите попълнен формуляр на 

info@tulipfoundation.net до 7 февруари 2014! Те заслужават вашето признание!  

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в края на март 2014 година.  

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Годишна конференция на SIAA „Отвъд измерването”,  

Серги, Франция, 9-10 декември 2013 
 

Годишната конференция на SIAA (Асоциация за анализ на социалното въз-

действие) „Отвъд измерването” се състоя в ESSEC Бизнес училище в Серги, 

Франция на 9 и 10 декември 2013. Мария Петкова от Фондация Лале участ-

ва активно в конференцията. Фондация Лале е ангажирана с прилагането 

на въвеждането на оценка на социалното въздействие в България.  

Прочетете повече за събитието и програмата на нашия сайт.  

http://www.tulipfoundation.net/id-952/Volunteer_Initiative_2013_Public_Ceremony.html
http://www.tulipfoundation.net/id-952/Volunteer_Initiative_2013_Public_Ceremony.html
http://www.tulipfoundation.net/id-956/Project_of_the_Year_2013.html
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.siaassociation.org/
http://www.tulipfoundation.net/id-953/SIAA_Annual_Conference_beyond_Measurement_Cergy_France_9_Dec.html

