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Програма Малки грантове 2010  
 

Фондация Лале продължава за шеста поредна 
година програмата за подкрепа на проекти на 
граждански организации в малките населени 
места. Програмата насърчава разнообразни 
инициативи и дейности за решаване на 
конкретни социални проблеми с участието на 
хората от местната общност. Срокът за подаване 
на проекти е текущ. Повече информация и 
формуляр за кандидатстване можете да намерите 
тук: http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-
Grants-Pogramme.html  

Информационен бюлетин 
 
Февруари 2010 г. 
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Предстоящи събития 

Здравейте, 
Това е първият брой на бюлетина на Фондация Лале за 2010 година. Той ще излиза 
всеки месец и ще информира нашите колеги, партньори, приятели и съмишленици за 
събитията и инициативите ни. Тук ще публикуваме материали за набиране на средства, 
кампании, доброволчески инициативи и др. 
Надяваме се, че информацията ще ви бъде интересна и полезна. В скоро време ще 
имате възможност да се абонирате за бюлетина. 

Проект на годината 2009 
За пета поредна година в края на ноември 2009 г. Фондация 
Лале обяви традиционния си конкурс „Проект на годината” за 
най-добър проект на неправителствена организация в 
социалната сфера.  
До края на януари 2010 г. бяха представени 28 проекта на 
граждански организации от цялата страна. Списък на 
номинираните проекти и повече информация за конкурса 
„Проект на годината” можете да видите тук 
http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html  

 На 23 февруари 2010 г. в Плевен ще се проведе обучение на семействата от 
общината, които участват в програма „Предай нататък”. Повече за програмата 
четете тук: http://www.tulipfoundation.net/id-507/Pass_on_the_Gift_Programme.html 

 На 25 и 26 февруари 2010 г. ще се проведе първата среща-обучение за 
представители на организациите, финансирани по „Програма за подкрепа за деца 
и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции”. Повече 
за програмата и подкрепените проекти можете да прочетете тук: 
http://www.tulipfoundation.net/id-632/prevention_of_child_institutionalisation.html  

 За предстоящия празник Баба Марта можете да изпратите на колеги и приятели 
виртуални мартенички, изработени от децата на фондация „И нас ни има”, оттук 
http://www.tulipfoundation.net/cards.php 


