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Включете се в Дните на добри дела! 
 

 

Стотици доброволци в България са в основата на социални, културни, екологич-

ни, образователни и други инициативи. Тези активни граждани правят промяна-

та, носят новото, показват ни начина. Ние всички искаме да живеем добре. Не е 

нужно човек да бъде богат или известен, за да бъде значим за другите. Има 

много и интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на 

хората около себе си, да го промени поне малко, да участва заедно с другите в 

правенето на промяната, която иска да види. С включване в еднократни или 

редовни доброволчески дейности за решаване на местни проблеми или реали-

зиране на интересни идеи, хората създават нови връзки и приятели, научават 

много за хората и живота около тях, изграждат социални и професионални умения, разбират колко 

много неща зависят от самите тях, прекарват интересно и забавно време в правене на добри дела.  
 

С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят живота 

и възможностите за себе си, за децата си, за хората около тях. Затова се обръщаме към партньори, 

колеги, съмишленици и приятели от граждански организации, читалища, клубове, центрове, учи-

лища, библиотеки и други с покана да се включат с нова, доказано ефективна или интересна своя 

инициатива в Дните на добри дела в последната седмица на месец май.  
 

В Дните на добри дела можем заедно да покажем значението на доброволчеството, ролята и сила-

та на доброволците, да насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в разно-

образни инициативи и събития в своя град, село или квартал. Вижте как да се включите и съвети 

как да планирате, ако нямате много опит. Фондация Лале ще подкрепи с мини грантове най-

интересните 100 инициативи.                            

Актуално  

Европейския ден на солидарност между поколенията 

29 април 2015 
 

В национална кампания за отбелязване на 29 април, Европейския 

ден на солидарност между поколенията, се включиха различни организации от 20 населени места. 

В последните дни на април кампанията събра хора от различни възрасти в разнообразни съвмест-

ни инициативи - срещи, концерти, кулинарни работилници, игри, състезания, екскурзии, дискусии, 

музикални и танцови представления, засаждане на дръвчета и цветя, посещение на самотни въз-

растни хора, и др. Във всяко от тези събития присъстваха темите за солидарността между хората, 

в семейството, в професията и обществото, приемствеността и зачитането между поколенията.  

Фондация Лале насърчи кампанията за седма поредна година в партньорство с Национална мрежа 

за децата и Асоциация Родители. Вижте повече информация и снимки от всички събития.  

 

Какво се случи през април 

http://www.tulipfoundation.net/id-1018/Days_of_Good_Deeds.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1018/Days_of_Good_Deeds.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1013/29_April_European_day_of_Solidarity_between_Generations.html


 

 
Какво се случи през април 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Предстоящо 

Международна конференция на Volonteurope в София,  

7- 8 май 2015 
 

Фондация Лале е домакин на международна конференция на Volonteurope под 

патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев в София 

на 7 и 8 май 2015. Работата на участниците в конференцията ще бъде фоку-

сирана върху две актуални за България и Европа теми - изолацията в селските райони и ролята на 

държавата, доброволческите и граждански организации, бизнеса и медиите за изграждане на доб-

ро общо бъдеще. Първият ден е посветен на темата за „Изолация на хората от селските райони на 

Европа ” и ключовите фактори, които могат да повлияят преодоляването на тази негативна тен-

денция - подобренията в пазара на труда, инфраструктурата и образованието, доброволчеството, 

активното участие на хората от гражданското общество. Ще бъдат представени примери на колеги 

от България, Албания и Хърватия. Вижте програмата. 
 

През втория ден темата е „Споделеното добро: ролята на държавата, която осигурява възможнос-

ти”. Заедно с лектори от България, Обединеното Кралство, Нидерландия и Полша ще говорим за 

отношенията между държава, граждански и доброволчески организации, частен сектор, медии, 

общности и граждани в развитието на обществото. Ще бъде представена концепцията за Enabling 

state - държавата, която осигурява възможности. Вижте програмата. 

Регистрация до 6 май на info@tulipfoundation.net - моля изпратете име, организация и контакти. 

Доброволчески дни на AIG България   
 

За поредна година служителите на AIG Бъл-

гария посветиха месец април на добровол-

чески инициативи с подкрепата и съдействи-

ето на Фондация Лале. Екипът на фондацията направи кон-

тактите между граждански организации, работещи с различ-

ни групи от хора в София и екипа на АIG България.  

В рамките на месеца доброволците подкрепиха с труда си  

работата на Столична библиотека, Асоциация „И нас ни има” 

на родители на младежи с увреждания; Фондация „Светлина 

за живот”, която подкрепя хора с увреждания; Благотвори-

телно дружество „Донка 

Паприкова”, което пове-

че от 15 години поддържа хоспис за терминално болни хора в 

последен стадий от живота им и клуб за възрастни хора; На-

родно читалище „Луи Брайл 1928”, което работи за образова-

нието и културата на граждани с увредено зрение и други. 

Служителите на AIG се включиха в различни ремонтни дей-

ности, миене на прозорци, сканиране и подреждане на книги 

пролетно почистване на тревни площи и градинки, засаждане 

на цветя и храсти и други дейности. 

Фондация Лале и Столичната библиотека отбелязаха Европейския ден на соли-

дарността между поколенията  
 

По случай Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април Фондация Лале и Столич-

на библиотека организираха в Литературен клуб "Благодатният четвъртък" към библиотеката дис-

кусия за солидарността между поколенията в съвремен-

ния свят на 30 април.  Участваха проф. Боряна Христо-

ва, директор на Народната библиотека „Св.Св. Кирил и 

Методий”, Михаил Вешим, писател и Христо Кърджилов, 

художник и писател. Те говориха за солидарността в 

семейството, в обществото, в творчеството. Разказаха 

за приемствеността, за своите преподаватели и учите-

ли, за деца и ученици, за различните измерения на со-

лидарността между хората. Поети от различни поколе-

ние четоха свои стихове. 

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.tulipfoundation.net/id-1014/VoluntEurope.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1014/VoluntEurope.html
http://www.aig.bg/home_1022_226691.html
http://www.aig.bg/home_1022_226691.html
http://www.libsofia.bg/page/posts/dobrovolci-ot-aig-v-stolichna-biblioteka-1093.php?searchresult=1&sstring=AIG
http://specialchildren.all.bg/
http://www.svetlinazajivot.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=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.hospice-miloserdie.hit.bg/favicon.ico
http://www.nllb.bg/
http://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
http://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
http://www.nationallibrary.bg/
http://www.nationallibrary.bg/

