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Организации от 22 населени места се включиха в кампанията за отбелязване на 

29 април — Европейския ден на солидарност между поколенията  
 

В шестата национална кампания за отбелязване на 29 април - Европейски ден на солидарността между поколе-

нията се включиха различни организации от 22 населени места. В последните дни на април кампанията събра 

хора от различни възрасти в съвместни инициативи - концерти, кулинарни състезания, спортни състезания, 

дискусии, музикални и танцови представления, изложби и др. Във всяко от събитията присъстваха темите за  

солидарността между хората, нуждата от зачитане и внимание към другия, за приемствеността и уважението.  

Инициатори на шестата кампания бяха Фондация Лале, Национална мрежа за децата и Асоциация „Родители”. 

Повече информация и снимки от разнообразните събития можете да намерите на интернет страницата ни. 

Актуално 

Работна среща по програма „Вяра в децата и семействата”, Велико Търново,  

10 април 2014„ 
 

Сдружение „Център Мария” Горна Оряховица организира работна среща на тема „Модели на работа в между-

институционално сътрудничество за подкрепа на деца и семейства в риск” във Велико Търново на 10 април. 

Срещата се проведе в рамките на програма „Вяра в децата и семейст-

вото” с домакинството на Областна администрация Велико Търново. 

Стефан Стефанов, зам. областен управител, откри срещата и привет-

ства участниците – представители на ДСП и ОЗД в 10 общини на те-

риторията на областта и екипа на Сдружение „Център Мария” Горна 

Оряховица. Екипът на сдружението представи проект „Деца и семейс-

тва в риск – да решим проблема заедно”, по който работи от няколко 

месеца. Мария Петкова, директор на Фондация Лале, говори за целта 

и контекста на програма „Вяра в децата и семействата”. Тя представи 

и философията и приложението на метода Фамилна групова конфе-

ренция. Срещата завърши с интересна дискусия.  

Какво се случи през април 

Конкурсът Доброволческа инициатива 2014 е отворен за номинации 
 

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни 

доброволчески инициативи в България през 2014 година. В конкурса са поканени да участват всички органи-

зации и неформални групи, които през настоящата 2014 година реализират доброволческа инициатива, без 

значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и 

възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! 
 

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и харак-

теристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и добро-

волците; финансовата ефективност. 

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Формулярът за представяне може да 

бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след заяв-

ка. Очакваме номинации до 31 октомври 2014 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: 

Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124. Повече информация е налична на нашата интернет стра-

ница. 

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен на Интернет страниците на Фондация Лале и 

Националния алианс за работа с доброволци в началото на ноември 2014. Наградите ще бъдат обявени на пуб-

лична церемония през декември 2014 година. 

http://www.tulipfoundation.net/id-978/29_April_-_European_day_of_Solidarity_between_Generations.html
http://www.centermaria.org/maria.php
http://www.tulipfoundation.net/id-977/Voluntary_Initiative_2014
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-977/Voluntary_Initiative_2014
http://www.tulipfoundation.net/id-977/Voluntary_Initiative_2014


 

 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Доброволчески дни в AIG България   
 

За поредна година служителите на AIG България 

посветиха една седмица през април на доброволчес-

ки инициативи. Между 7 и 11 април те подкрепиха с 

труда си граждански организации от София - Асоциация „И нас ни има” 

на родители на младежи с увреждания; Фондация „Светлина за живот”, 

която подпомага хора с увреждания; Благотворително дружество 

„Донка Паприкова”, което повече от 15 години поддържа хоспис за тер-

минално болни хора в последен стадий от живота им и клуб за възраст-

ни хора; Народно читалище „Луи Брайл 1928”, което допринася за об-

разованието и културата на слепите хора и Animal Rescue София, създа-

дена от доброволци с цел да помогне за решаването на проблема с без-

домните кучета и котки.  

Служителите на AIG помогнаха за различни ремонтни дейности, пролетно почистване на тревни площи и гра-

динки, засаждане на цветя и храсти, миене на прозорци, сканиране на книги, изработка на великденски суве-

нири с цел набиране на средства, почистване на домове на хора с увреждания. Фондация Лале осъществи кон-

тактите между гражданските организации и екипа на АIG България.  

Още през април 

Международен семинар „Роля на професионалистите и доброволците за пре-

венция на дългове и финансови проблеми в късна възраст чрез информация, 

съвети и практическа подкрепа”, София 25 април 2014 
 

Фондация Лале в сътрудничество с Благотворително дружество „Донка Паприкова” организираха междунаро-

ден семинар на тема „Роля на професионалистите и доброволците за превенция на дългове и финансови проб-

леми в късна възраст чрез информация, съвети и практическа подкрепа” в София на 25 април 2014. Семинарът 

се проведе с любезното домакинство на представителството на ЕС в България. Аглика Цветанова, съветник по 

икономически въпроси към Представителството, поздрави участниците от партньорски организации от Вели-

кобритания, Германия, Полша, Чехия, Белгия. Представени бяха практики на различни организации в Бълга-

рия за информиране, обучение и подкрепа на възрастни хора по финансови теми. С представяне се включиха 

Бистра Василева, национален консултант по референтни бюджети; Росица Вартоник от фондация „Инициатива 

за финансова грамотност”; Весела Николаева, журналист в Капитал и Дневник; Минчо Бенов от Хабитат Бълга-

рия; Валентина Караджова от Регионалната библиотека в Русе; Доминик Карагьозов и Екатерина Димова от  

Благотворително дружество „Донка Паприкова”. В средата на юни в Брюксел предстои Европейска кръгла маса 

по темата за финансовата грамотност и социалното включване на възрастни хора в Европа.  

Финансова грамотност на възрастните хора 
 

С експертната помощ на Фондация „Инициатива за финансова грамотност” Фондация Лале 

създаде малка информационна брошура „7 съвета за финансово здраве във възрастта 

55+”. Тя е предназначена за възрастни хора и съдържа информация по ежедневни финан-

сови теми - управление на семейния бюджет, кредити, спестявания, договори с финансови 

институции и др. Въпреки заглавието и първоначалната си цел, материалът е подходящо 

четиво за хора от различни възрасти като представя основна информация с цел избягване 

на рискови ситуации и по-добър контрол върху личните доходи и разходи.   

Брошурата беше разпространена заедно с още три материала, разработени от професиона-

листи, до граждански организации в цялата страна с цел те да ги разпространят между 

възрастните хора, с които работят в клубове, центрове и общността.   

Всеки, който иска може да изтегли материалите от интернет страницата на Фондация Лале 

и да ги разпространи между хора от различни възрасти и семейства, с които работи: 

7 съвета за финансово здраве във възраст 55+ 

Наръчник на оптимиста 

Задлъжнявай само в краен случай 

Моите финанси: Бързи кредити и правата на потребителите 

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://specialchildren.all.bg/
http://www.svetlinazajivot.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=bg
http://www.hospice-miloserdie.hit.bg/favicon.ico
http://www.hospice-miloserdie.hit.bg/favicon.ico
http://www.nllb.bg/
http://arsofia.com/bg/
http://financialiteracy.eu/
http://www.tulipfoundation.net/id-583/Social_Inclusion_and_Dignity_in_Old_Age.html

