
 

 

Информационен бюлетин  

Септември 2014 г.                                            

Обучение за независими координатори на фамилни групови конференции в   

Бяла Слатина, Варна и Казанлък  
 

Фондация Лале организира и проведе в сътрудничество с местни партньорски организации три 

тридневни обучения за прилагане на метода Фамилни групови конференции през месец юли. 

Обученията бяха за екипите на граждански организации, финансирани по програмата „Вяра в 

децата и семейството”, които планират прилагането 

на метода в работата си с общността и независими 

координатори.  
 

Участие в практическите обучения взеха колеги от Бяла Слатина, 

Горна Оряховица, Добрич, Търговище, Варна, Стара Загора, Казан-

лък и Пазарджик. Те се запознаха с историята, характеристиките и 

принципите на метода фамилната групова конференция - съвреме-

нен ефективен и демократичен метод за мобилизиране на ресурсите 

на семейството. Участваха в практически упражнение и ролеви иг-

ри. Колегите получиха наръчници, информационни брошури, мате-

риали и необходими документи. 

Актуално 

Конкурс Доброволческа инициатива 2014 
 

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявяват 

традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в Бълга-

рия през 2014 година. В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, 

които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значе-

ние на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финанси-

ране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! 
 

Критерии за оценка 

Представените инициативи ще бъдат оценени по постигнатите резултати, значението за хората в общността; 

броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организация-

та и доброволците; финансовата ефективност. 
 

Награди 

Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда - 

инвестиция в развитието на доброволците и организацията. 
 

Включете се! 

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

бъде изтеглен от интернет страниците на Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с добро-

волци” (НАРД) или получен по електронна поща след заявка. Очакваме номинации до 31 октомври 2014 на 

office@navabg.com или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124. 

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в началото на ноември 2014 на интернет 

страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале. 

Какво се случи през юли и август 

Imaginarium България подкрепя Програмата „Вяра в децата и семейството” на 

Фондация Лале 
 

След съвместна кампания на Фондация Лале и верига за образователни 

играчки Imaginarium за Деня на бащата 15 юни 2014, сътрудничеството 

между двете организации продължава с благотворителна кампания в 

подкрепа на програма „Вяра в децата и семейст-

вото”. Кико Нико не е съвършен, но е прекрасен приятел и е щастлив с децата. От него 

се учим да ценим това, което е невидимо за очите. Червеният Кико Нико ни напомня, 

че всеки човек е уникален, че различията могат да ни направят по-силни пред труднос-

тите, че е нужно да бъдем солидарни.  

Всички клиенти на Imaginarium могат да подкрепят деца в риск и техните семейства 

като закупят червен Кико Нико.  

Набраните от средства ще бъдат насочени към конкретни дейности в рамките на прог-

рамата за подкрепа на деца и семейства в риск с цел превенция на настаняването на 

деца в социални институции в България.  

http://www.tulipfoundation.net/id-977/Voluntary_Initiative_2014
mailto:office@navabg.com
http://navabg.com/bg/
http://www.tulipfoundation.net/id-6/Home.html
http://www.imaginarium.bg/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477566152345799.1073741839.225202164248867&type=1&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiGAL4-iYh_bBR_&quickling%5bversion%5d=1366099%3B0%3B&__user=296243683737688&__a=1&__dyn=aJswFeyj2qm9a5k9VUgGhaiV925xSq78hACl5DlqUSS-CEy5pok


 

 

Предстоящо  

В СУ „Свети Климент Охридски” бе открита Зографска електронна научно-

изследователска библиотека с подкрепата на Фондация Лале  

 

Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев и 

игуменът на Зографската света обител архимандрит Амвро-

сий подписаха договор за предоставяне на правата за изпол-

зване на цифровизирания архив на Зографския манастир и 

създаване на Зографска електронна научно-изследователска 

библиотека към Софийския университет на специална цере-

мония на 30 юни 2014. Така най-старото висше училище в 

България става единствената институция, на която Зографс-

кият манастир предоставя достъп до безценния си архив. 
 

С дарена от Фондация Лале компютъра техника в Универси-

тетската библиотека е изградена вътрешна мрежа, чрез коя-

то студенти, преподаватели и изследователи имат достъп до 

архивите на Светата Зографска обител. На събитието в биб-

лиотека „Филологии" на Университетската библиотека при-

състваха Ловчанският митрополит Гавриил, Браницкият епископ Григорий, отец Ангел Ангелов, протосингел на 

Софийската митрополия, представители на академичната общност. 
 

Цифровизирането на архива на Зографския манастир се реализира от преподаватели в катедра 

„Кирилометодиевистика" на Факултета по славянски филологии на Софийския университет. От 2009 година 

екипът, към който наскоро се присъединиха и преподаватели от Богословския факултет на Софийския универ-

ситет, работи по описването и цифровизирането на ръкописния и архивен фонд на българския манастир на 

Атон „Свети Великомъченик Георги Победоносец”. Въз основа на старите налични каталози се прави ново пъл-

но описание на славянските ръкописи. В момента Зографската електронна научно-изследователска библиотека 

съдържа 286 архивни единици, копия на ръкописи от духовното и културно наследство на Светата обител. Ба-

зата данни е динамична и ще бъде непрекъснато развивана и обогатявана. Повече информация ще намерите 

на нашата интернет страница.  
 

Дарителската кампания за съхраняване на библиотеката на Зографската света обител продължава 
 

В рамките на кампанията се събират средства за съхраняване и каталогизиране на ръкописите и книгите в биб-

лиотеката на Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец”. До края на миналата година 

корпоративни и частни дарители събраха сумата от 17 419 лева. Тя бе преведена на манастира и част от рабо-

тата е вече осъществена от екип от специалисти и студенти. Необходими са още 15 000 лева за завършване на 

дейностите по почистване и съхранение на ръкописите и книгите. Библиотеката на Зографската света обител 

съхранява уникални ръкописи, книги и множество произведения на християнския дух и култура, неоценими по 

своята стойност и значение за българската и световната история. 

Призоваваме приятели, колеги и съмишленици да допринесат за съхранението на уникална част от българска-

та духовност и култура. Препратете информация за кампанията на близки и приятели! 

Очакваме Вашето дарение в банка ING:  

BIC: INGBBGSF  IBAN:  BG92INGB91451001729215 (лева)  

Основание за плащане: „Дарение за Зографския манастир" 

Национална кампания „Общество на всички възрасти” за Международния ден 

на възрастните хора - 1 октомври 2014 
 

След месец ще отбележим заедно Международния ден на възрастните хора 1 октомври за седма поредна годи-

на. Обръщаме се към всички вас с покана да се включите в ежегодната кампания „Общество на всички възрас-

ти” за да засвидетелстваме заедно признанието си към нашите майки и бащи, баби и дядовци. 

Насърчаваме ви да организирате местна инициатива за Международния ден на възрастните хора в зависимост 

от идеите и възможностите на организацията. Денят е добър повод да обърнем внимание на възрастните хора 

около нас; да им изкажем благодарността си с думи, песни и усмивки; да чуем какво имат да ни разкажат, как-

во ги вълнува. 
 

Предните години в кампанията участваха различни организации от десетки населени места, които организира-

ха много и разнообразни инициативите с участието на стотици хора - посещения, срещи, разговори, състеза-

ния, представления, концерти, изложби, конкурси, екскурзии и др. Вие сами можете да изберете най-

подходящата идея и форма. Не е необходимо да работите с възрастни хора, за да имате отношение и да се 

включите. Не е най-важно колко човека са присъствали; дали са били деца, младежи или възрастни; дали съ-

битието се е състояло в училище, читалище, дом за възрастни хора, клуб на пенсионера или на площада. Важ-

но е отношението и зачитането на възрастните хора около нас. 
 

Очакваме да ни изпратите попълнена кратка информационна форма за инициативата, с която ще се включите  

на info@tulipfoundation.net до 26 септември 2014.  

Очакваме и да ни изпратите няколко снимки от вашата инициатива до 3 октомври 2014 .  

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

http://www.tulipfoundation.net/id-990/Zograf_electronic-scientific_library_was_officially_launched_at_Sofia_University_St._Clement_Ohridski_with_the_support_of_Tulip_Foundation,_30_June_2014%20.html
http://www.tulipfoundation.net/id-939/Gratitute_to_Zografs_Donors.html
http://www.tulipfoundation.net/id-583/Social_Inclusion_and_Dignity_in_Old_Age.html
mailto:mailto::info@tulipfoundation.net
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

