
 

 

Информационен бюлетин  

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!              Март 2015 г. 

ЧЕСТИТ 3 МАРТ!                                                                      

Тридесет номинации в юбилейния десети конкурс Проект на  

Годината 2014   
 

Тридесет проекта от цяла България бяха номинирани в юбилейния десети конкурс Проект на 

Годината 2014. Дванадесет от тях се изпълняват в малки градове и села, осем са реализира-

ни в големи градове, пет - в столицата. Три проекта се изпълняват в няколко населени мес-

та, два са с национално покритие, а два – с международно участие.  

Проектите са представени от граждански организации и партньори, финансиращи организа-

ции, членове на екипа, доброволци и граждани, участвали в дейностите. 

Представените проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова 

ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други 

населени места. 

Тази година най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Виолина Маринова, Председател на УС и 

главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД; 

Н. Пр. Аник Ван Калстър, Посланик на Белгия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална 

Телевизия, Георги Господинов, писател и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. 

Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в София в последната седмица 

на март 2015 година. Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов. 

Какво се случи през февруари 

Кампанията „Да бъдеш Баща!” в медиите и  

социалните мрежи 
 

Фондация Лале е активен член на обединение от 10 неправителствени 

организации, които заедно работят за национална информационна кампания „Да бъдеш баща”. 

От средата на февруари разпространяваме клиповете и плакатите с посланието на кампанията - има много 

начини да бъдеш добър баща – още преди детето да се роди, във всекидневните грижи за детето и дома, с на-

сърчаване на здравословен и активен начин на живот, в играта с детето, в ученето, с изразяване на чувства и 

емоции, чрез възпитание с любов и търпение, в зачитането на другия родител. 

Целта на кампанията е да покажем колко важно за пълноценното развитие на децата е активното участие на 

мъжете в живота на децата и семействата. Резултати от практиката на учители и психолози и данни от между-

народни изследвания показват, че децата с грижовни и ангажирани бащи имат по-добра самооценка, по-

висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие. 

Нашата цел е да съдействаме за разкриване на разнообразни възможности пред мъжете да се включват пози-

тивно, активно и ангажирано в живота на децата. До момента сме реализирали редица инициативи по темата в 

цялата страна по повод на Деня на бащата през юни 2014 и Седмица на бащата през ноември 2014 г. 

Можете да видите и чуете видео и радио клиповете и плакатите на кампанията. Споделете ги за да достигнат 

посланията до повече семейства, бащи, дядовци, батковци и други значими за живота на децата мъже!  

 

„Да бъдеш Баща” на нашата фейсбук страница 
https://www.facebook.com/tulipfoundationbg 

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://mencare.bg/
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
http://www.tulipfoundation.net/id-1009/National_Campaign_To_Be_A_Father.html
https://www.facebook.com/tulipfoundationbg?ref=bookmarks&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXhCzVD1CtPf8JHLNc0&quickling%5bversion%5d=1608129%3B0%3B&__user=1646663124&__a=1&__dyn=aJioznEyl2qm9adDgDDzbGyai8Amm74qbx2mbAJliGF4KKmt9LFG8xmm5a-FeiWG8ADyFrF6ApuarjqXQummFGDy


 

 Какво се случи през февруари 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

По традиция юбилейната десета церемония за връчване на наградите Проект на годината 2014 

на неправителствена организация в социалната сфера ще бъде в последната седмица на март.  На 

23 март в Камерна зала България членовете на журито ще представят отличените проекти на 2014 

година в присъствието на граждански и бизнес организации, медии, дипломати, хора на изкуство-

то. Специални гости ще бъдат членове на журито от предишните години.   
 

Фондация Лале е подкрепила десетки проекти, основани и насърчаващи участие на доброволци в разнообраз-

ни инициативи и дейности в България. Ние съзнаваме, че доброволчеството е огромен ресурс, затова ефектив-

ното му използване е изключително важно. Екипът на Фондация Лале започва работа по нов проект за оценка 

на социалното въздействие на доброволчеството в сътрудничество с Volonteurope. Целта е с обединени усилия 

да разработим наръчник за доброволчески организации за анализиране на ефекта от дейностите на добровол-

ци в здравна и социална сфери. Въпреки, че основният фокус на работа са тези две сфери, членовете на ра-

ботната група ще разгледат и въздействието на доброволчеството в различни други области на живота.  

Работна среща на организациите, финансирани по програма  

„Вяра в децата и семейството” 
 

На 26 и 27 февруари в София  се проведе първата за този година работна среща на организаци-

ите, финансирани по програма „Вяра в децата и семейството” на Фондация Лале. Програмата на 

срещата включваше обмяна на информация и опит между организаци-

ите, представяне на работещи практики, работа върху подходи и на-

чини за овластяване на семействата, възможности за сътрудничество, 

подготовка за оценка на социалното въздействие на проектите и 

програмата. 

Флорънс Брус, директор на програмата за противодействие на злоу-

потребата с деца на Фондация Оук и Таня Ковачева, координатор на 

програмата за Източна и Централна Европа, участваха в първата част 

на срещата. Фондация Оук е стратегически партньор на Фондация 

Лале в реализиране на програмата. Флорънс Брус сподели изводи и 

впечатления от работата на 

фондацията в различни части 

на света. 

По думите на гуруто на маркетинга Сет Годин „Да споделиш идея, за 

която ти пука, е щедър начин да промениш света около теб към по-

добро”. Затова и колегите прекараха първата сесия в споделяне на 

важни за екипа им изводи и наблюдения от процеса на изпълнение на 

дейностите пред последните месеци.  

Основната тема на срещата 

беше овластяване на децата 

и семействата. В оживена 

дискусия участниците обсъ-

диха защо е важно да работим за повишаване капацитета на децата 

и семействата, кои са основните фактори и как те могат да бъдат 

използвани най-ефективно. Като важни фактори бяха посочени вяра 

в собствените сили, умения за вземане на решения, авторитет на 

възрастните, чувство за значимост, житейски опит, определени цели, 

образованост, мотивация, добри примери, ресурси на разширеното 

семейство и общността, информираност за правата и задълженията, 

навременна и достоверна информация за възможности за справяне в 

трудни ситуации, участие на бащата (мъжа) в семейството, подкре-

пяща семейна и социална среда, връзките в семейството, осъзнати и споделени отговорности, желание за вза-

имопомощ, мотивация за промяна и развитие и много други. 

„По пътя на овластяването? Водене на интервю за изследване на силните страни с ромски родители и деца - 

изводите от изследователска работа” беше темата на интересната пре-

зентация на Галина Маркова от НХЦ към НБУ, Анжела Филипова и Арсо 

Ганев от местния екип на НХЦ в Кюстендил. Представянето предизвика 

въпроси и коментари на колеги от различни градове.  

По традиция в рамките на всяка среща местна организация представя 

работата си. В края на първия работен ден екипът на Сдружение „Деца 

и юноши” София разказа накратко за дейностите на сдружението и 

представи историята му с вълнуващ филм за живота и перспективите на 

децата и младите хора на улицата. Филмът беше и отговор на въпроса 

защо сдружението е ангажирано с работа по превенция.  

Предстоящо през март 

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.volonteurope.eu/
http://www.tulipfoundation.net/id-935/Trusting_in_Children_and_Family_Programme.html
http://www.oakfnd.org/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
http://www.acybg.org/
http://www.acybg.org/

