
 

 

Информационен бюлетин  

Януари 2015 г.  

 

Честита, здрава и успешна Нова 2015 Година!  
 

Започваме 2015 година с кратка равносметка на изминалата и планове, надежди и пожелания за новата. Поже-

ланието на нашия екип към всички партньори, колеги и съмишленици е да бъдем добри, за да живеем добре! 

Нека бъдем добри дъщери и синове, добри родители, добри приятели, добри колеги, добри професионалисти!  

 

По Програма „Вяра в децата и семейството”, в партньорство с фондация Оук, подкрепихме 

изпълнението на разнообразни моделни проекти за намаляване случаите на недостатъчна грижа, 

насилие и изоставяне на деца. Общо 14 организации работят в повече от 25 общини за въвеждане 

на нови модели за подкрепа за деца и семействата им, основани на силните страни на децата, се-

мействата и общността и позитивно родителство без насилие. Много от тях организираха инициа-

тиви и събития за включване на бащите и мъжете от семейния кръг в грижите за децата. В рамки-

те на три двудневни интензивни работни срещи в София, Велико Търново и Стара Загора, представители на 

финансираните организации обмениха помежду си опит, запознаха се с работата и методите на специалисти по 

превенцията на изоставянето. В поредица обучения и конкретни задания заедно започнахме подготовката за 

оценка на социалното въздействие на отделните проекти и на програмата като цяло.   

 

Публичната церемония за награди Проект на Годината 2013 събра представители на граждански организа-

ции, бизнес и медии.  „Социално предприятие – форма за подобряване социалния статус на младежи, напуска-

щи институции” на Сдружение „Център Отворена врата” Плевен, „Стратегическа деинституционализация и ре-

форма на грижите за деца от 0 до 3 години в България” на „Надежда и домове за децата” България и „В помощ 

на бежанците” на група доброволци и Български дарителски форум бяха отличените проекти на 2013 година, 

определени от Виолина Маринова, Никола Добрев, Севда Шишманова, Огнян Донев и Н.Пр. Аник Ван Калстър.   

 

В традиционните кампании за Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април и Между-

народния ден на възрастните хора 1 октомври  за поредна година се включиха  десетки граждански орга-

низации, училища, читалища и общини от цялата страна.  Те организираха разнообразни местни събития, на 

които събраха значителен брой хора от всички възрасти.   

 

През изминалата година продължихме да работим целенасочено по темата за анализ на социалното въз-

действие. Като активен член на международната мрежа Social Impact Analysts Association (Social Value Interna-

tional) Фондация Лале се включи в глобеното изследване на практики за оценка на социално въздействие. По-

лучихме правата да преведем и разпространяваме материалите на програма Вдъхновяващо въздействие. Пър-

вите документи и наръчници на български език ще публикуваме в началото на 2015 година. В рамките на прог-

рама „Вяра в децата и семейството” започнахме обучения за финансираните организации по оценка на въз-

действието. В края на годината бяхме домакин на среща на групата за анализ на социалното въздействие в 

България, която бе създадена предната година по наша инициатива като форум за обмяна на информация и 

практики. Участниците са представители на граждански и финансиращи организации, които споделят разбира-

нето, че  оценката на въздействието е важен инструмент за ефективна работа за социално включване, ефек-

тивни услуги, качествено образование, запазена околна среда, добро законодателство.  

 

С партньорите от Германия, Великобритания, Чехия, Словения, Словакия, Румъния и 

Малта по проект „Доброволчеството като път към трудова заетост” завършихме 

и публикувахме Наръчник и Европейски формат „Препоръка за доброволци - как се 

пише, за да повиши признанието на уменията им в света на бизнеса” като основа за 

професионални писма за препоръка на доброволци в граждански организации и 

полезно допълнение към Europass. Форматът е съгласуван с партньори от бизнеса във всички осем страни. До-

кументите са предназначени за граждански организации, които работят с доброволци и им помагат за иденти-

фициране и оценяване на уменията, способностите и експертизата на техните доброволци по разбираем и за-

читан от работодателите на местно, национално и Европейско ниво начин. Форматът е достъпен на български 

език и свободен за ползване. 

 

С разнообразни интересни инициативи отбелязахме Деня на бащата на 15 

юни и Седмицата на бащата през ноември. Заедно с библиотеки, музеи, 

галерии, културни институти, детски градини, училища, институции и Об-

щина София и партньорски граждански организации в страната организи-

рахме различни срещи, игри, забавления, демонстрации, лекции и четения. 

Включиха се многобройни деца с своите бащи, дядовци, батковци, вуйчовци, учители и приятели. Целта ни 

беше да привлечем внимание върху това, колко важно е активното участие на бащите и значимите мъже от 

семейния кръг в живота на децата за създаване среда без насилие и пълноценното им развитие. Всички заедно 

се убедихме колко различно, интересно, разнообразно и полезно може да е общуването между деца и бащи от 

всички поколения.  

http://www.tulipfoundation.net/id-935/Trusting_in_Children_and_Family_Programme.html
http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html
http://www.tulipfoundation.net/id-978/29_April_-_European_day_of_Solidarity_between_Generations.html
http://www.tulipfoundation.net/id-996/Campaign_�Society_of_all_ages�,_International_Day_of_the_Elderly_people,_1_October_2014.html
http://www.tulipfoundation.net/id-996/Campaign_�Society_of_all_ages�,_International_Day_of_the_Elderly_people,_1_October_2014.html
http://www.siaassociation.org/
http://www.tulipfoundation.net/id-995/A_guideline_and_a_European_format_for_reference_letters_for_Volunteers.html
http://www.tulipfoundation.net/id-995/A_guideline_and_a_European_format_for_reference_letters_for_Volunteers.html
http://www.tulipfoundation.net/id-986/Father�s_Day_�_15_June_2014.html
http://www.tulipfoundation.net/id-986/Father�s_Day_�_15_June_2014.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1003/Fathers_week_17_23_November_2014.html


 

 Животът на много хора беше труден през изминалата година по различни причини. Стотици бежанци се спра-

вяха с трудности в установяването и интегрирането си. Хиляди семейства пострадаха при наводнения в раз-

лични части на страната. Много други семейства, самотни родители, възрастни хора, деца и младежи са изпра-

вени пред ежедневни затруднения. С подкрепата на колеги и съмишленици организирахме благотворителни 

акции. През май с доброволци посетихме лагера за бежанци във Военна рампа и зарадвахме децата с повече 

от 500 играчки, събрани от децата от английска детска градина „Тути” и техните родители.  

Организирахме кампания за подкрепа на семействата, засегнати от наводнения в Община Бяла Слатина. С ак-

тивното участие на хора от българската общност в Брюксел и индивидуални дарители от София значително 

количество стоки за всекидневна употреба, завивки, постелки, дрехи и обувки достигнаха до 32 семейства с 68 

деца - включително 2 семейства с деца с увреждания, 2 семейства с по 3 деца, приемно семейство с 2 деца, 

самотна майка с дете, дядо, който сам отглежда трите си внучета, 16 семейства без деца и 17 самотно живее-

щи възрастни хора в Бяла Слатина и селата Търнава, Комарево, Галиче и Нивянин. В местното читалище в се-

лата Търнава, Комарево, Попица и Соколаре бяха инсталирани компютърни системи с достъп до Интернет като 

допълнителна подкрепа за хората в тях.   

Различни дарения бебешки дрехи и пособия, детски играчки и книжки, дрехи за деца и възрастни достигнаха 

до нуждаещи се деца и семейства в риск в Добрич, Пазарджик, Търговище, Казанлък, Горна Оряховица, Кюс-

тендил и др. със съдействието на колегите по програма „Вяра в децата и семейството”.   
 

Делата на хилядите доброволци от всички възрасти в България получиха признание на пуб-

лична церемония Доброволческа инициатива 2014 в Народния театър „Иван Вазов” в при-

съствието на доброволци от цялата страна и Президента на Република България Росен Плев-

нелиев. На международния ден на доброволците 5 декември бяха връчени годишните награди 

Доброволческа инициатива 2014, които тази година бяха избрани измежду 66 номинирани 

инициативи от цялата страна. Всички присъстващи дълго и искрено аплодираха стотиците 

доброволци, които се включиха в десетки акции за подкрепа на хора, засегнати от наводненията през година-

та.    
 

Фондация Лале участва активно в проект „Активни възрастни граждани за Европа” за учас-

тието на възрастните граждани на ЕС в процесите на създаване и обсъждане на политики в отго-

вор на демографските предизвикателства, пред които е изправена Европа. Десетки възрастни 

хора и организации се включиха в семинари и обучения за използване и разпространение на 

ръководство „Активни възрастни граждани за Европа: ръководство към ЕС”. То съдържа подроб-

на информация за това как работи ЕС, как дейностите на различните институции на съюза влия-

ят на живота на възрастните граждани на Европа и как те могат да участват в създаването и 

наблюдението на политики.   

Какво се случи през декември 2014 

Заключителна конференция „Активни възрастни граждани за Европа” 
 

Представители на Фондация Лале участваха в заключителната конференция по проект „Активни възрастни 

граждани за Европа” в Европейския парламент в Брюксел на 8 декември 2014 като партньор в проекта, заедно 

с Екатерина Димова, дългогодишен преподавател в СУ „Климент Охридски”, доброволец на Благотворително 

дружество „Донка Паприкова” и участник в различни програми за възрастни хора в Централна и Източна Евро-

па от началото на 90 години. По повод на конференцията Европейската платформа AGE и партньорите призо-

ваха новоизбраните евродепутати да поемат своите отговорности за посрещане на демографските предизвика-

телства по демократичен начин чрез реален диалог с възрастните граждани и гражданските организации. Те 

приветстваха създаването на Групата за Активен живот в късна възраст и солидарност между поколенията  

като инструмент за сътрудничество между членове на Европейския парламент за намиране на иновативни, ус-

тойчиви и справедливи отговори на демографските промени.  

Среща на групата за анализ на социалното въздействие в България 
 

На 12 декември фондация Лале беше домакин на среща на групата за оценка на социалното въз-

действие в България със специален гост Рут Уайтли, директор Международни мрежи на Social Impact 

Analysts Association / Social Value International. Тя се запозна с колегите от България, разказа за 

опита на други национални групи за оценка на социалното въздействие и представи примери от отделни стра-

ни. Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че оценката и комуникирането на социалното въз-

действие е съществено важно, успоредно с оценяването на отделните проекти и програми. 

Актуално 

Проект на Годината 2014 
 

Фондация Лале обявява конкурс Проект на Годината 2014 за най-добри проекти на граждан-

ски организации в социалната сфера за 2014 година за десета поредна година в отговор на 

многото добри проекти, реализирани в България.  

Очакваме вашите номинации за добрите проекти на граждански организации, реализирани 

през изминалата година. Всички, които през 2014 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 12 февруари 2015!  

Добрите дела заслужават вашето признание! Повече информация за Проект на Годината 2014.  

http://www.tulipfoundation.net/id-954/Volunteer_Initiative_2014.html
http://www.tulipfoundation.net/id-980/Guide_to_the_EU_institutions_in_relation_to_the_senior_citizens_of_Europe,_February_2014.html
http://www.age-platform.eu/ep-daily-activities-en-gb-6/2307-age-starts-its-campaign-to-re-establish-the-ep-intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity
http://www.siaassociation.org/
http://www.siaassociation.org/
http://www.tulipfoundation.net/id-1005/Project_of_the_Year_2014.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1005/Project_of_the_Year_2014.html
http://www.siaassociation.org/


 

 

Какво се случи през декември 2014 

Награди Доброволческа инициатива 2014,  

Народен театър „Иван Вазов”, 5 декември 2014  
 

Наградите Доброволческа инициатива 2014 бяха обявени на пуб-

лична церемония в Народния театър „Иван Вазов” на 5 декември 

2014 - международния ден на доброволците. Мария Петкова от 

Фондация Лале откри церемонията като приветства десетките 

доброволци, представители на различни организации, много гости 

и медии и говори за ролята на хилядите доброволци в България.  

Президентът на Република България Росен Плевнелиев поздрави 

доброволците в България и подчерта значението на работата им 

за всички нас, защото те не само помагат на отделни хора, но 

носят надежда и променят цялото общество. 

Ренета Венева, председател на УС на Национален Aлианс за Pабота с Доброволци, представи членовете на жу-

рито и критериите, по които те избраха отличените инициативи.  

Младите музиканти и възпитаници на НМУ „Л. Пипков” Магдалина Вутова от класа по цигулка на Юлия Ангело-

ва и Йосиф Шукеров, ученик по китара на Столина Добрева, поздравиха участниците и гостите с вълнуващо 

изпълнение на пиеси от Ю. Изаи и М. Дюплеси. 

По традиция членовете на журито обявиха и връчиха наградите на най-добрите и интересни инициативи за 

2014 година. Това бяха Анета Милкова, член на Управителния съвет на Българска Национална телевизия; Ог-

нян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; Алексей Лазаров, гла-

вен редактор на вестник Капитал; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и 

Бойко Станкушев, журналист в БНТ. Тази година наградените инициативи бяха избрани от общо 66 номинации. 
 

Анета Милкова и Алексей Лазаров представиха „Доброволчески 

проект в Интеграционен център към Държавната агенция за бе-

жанци, София” на Каритас София и Си Ви Ес – България. Добро-

волците работят с деца, младежи и възрастни хора, търсещи 

закрила, за да се адаптират по-лесно в българското общество. 

Те помагат на децата, посещаващи български училища, с уроци-

те и домашните, организират арт работилници, уроци по музика, 

спорт и компютърни курсове. Над 200 доброволци с различен 

опит при работа с деца и различна професионална квалифика-

ция (програмисти, педагози, еколози, музиканти и др.) са участ-

вали в дейностите, обединени от желание да работят и всеки да 

допринесе с най-доброто от себе си.  
 

Бойко Станкушев разказа за проект „Да построим Дом, Да да-

рим Надежда!” на Фондация „Подслон за човечеството“. Това е 

инициатива за изграждане на четири жилища за семейства с 

непълнолетни деца и доказани жилищни нужди в Костинброд 

през периода 2013 - 2014 година. Акцентът е върху нуждата от 

ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса 

и неправителствените организации за осигуряване на достойни 

и безопасни жилища за всеки. В резултат на реално партньорс-

тво четири петчленни семейства имат възможност да живеят в 

свой собствен дом и да отглеждат децата си в здравословна и 

защитена среда. 
 

Огнян Златев поздрави най-младите наградени участници и 

връчи сертификата на ученици от Център за работа с добровол-

ци към СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Хасково и техните пре-

подаватели. Със своята инициатива „Да помогнем на децата на 

бежанците” те са подкрепили около 200 деца в бежанския цен-

тър в Харманли с хигиенни и почистващи препарати. Учениците 

са организирали също разяснителна кампания за информиране 

на ученици, родители и учители; събиране и пакетиране на 

дарения; транспортиране на продуктите с помощта на родите-

ли. В дейностите са участвали 20 доброволци и над 650 дарите-

ли ученици и родители. 

В края на церемонията всички присъстващи аплодираха искре-

но и продължително хилядите спонтанни и организирани доброволци в България, които първи се отзоваха на 

нуждите на хората и се включиха в десетки акции за подпомагане на хиляди семейства, пострадали през годи-

ната от наводнения в различни части на страната.  

Вижте повече информация за церемонията на нашия сайт.  

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

http://navabg.com/bg/
http://www.nmu-bg.org/
http://bnt.bg/
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
http://www.capital.bg/
http://karindom.org/
http://caritas.bg/bg
http://cvs-bg.org/
http://habitatbulgaria.org/
http://sou-paisiy.com/
http://www.tulipfoundation.net/id-1002/Nominated_Volunteer_Initiative_2014_competition.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

