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Мисия 
Насърчава социалната отговорност в българс-

кото общество. 

 

 

Стратегия 
Стимулира сътрудничеството между гражданс-

кото общество, бизнеса, националните и мест-

ни власти с цел подобряване качеството на 

живот и възможностите за развитие на хората 

в България. 

 

 

Цели 
 Генерира социални инвестиции от частни 

лица, бизнес сектора и различни публични и 
частни източници на финансиране; 

 Предоставя финансова и техническа под-

крепа на граждански организации, които ра-
ботят за удовлетворяване на социални нуж-
ди на обществото на национално ниво; 

 Допринася за ефективността, устойчи-

востта и многообразието на социални прог-
рами в България чрез отпускане на целево 
безвъзмездно финансиране; 

 Посредничи чрез предоставяне на профе-

сионални съвети, консултации, оценка, наб-
людение и проследяване изпълнението на 
проекти и програми; 

 Насърчава прозрачност, отговорност и 

професионализъм чрез придържане към ви-
соки етични стандарти; 

 Работи в сътрудничество с други граж-

дански организации на национално и местно 
ниво за развитие на социалната отговорност 
и устойчивост на гражданския сектор в Бъл-
гария. 

 
 
 

Ценности 
 Диалог 

 Отговорност 

 Зачитане 

 Участие 

 Прозрачност 

 Сътрудничество 
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Управителен съвет Владимир Кисьов, Председател 

 

Венислав Йотов 

Управител 

Colonnade България и Румъния 

 

Анна Захариева 

Изпълнителен директор 

FairPlay International   

 

Левон Хампарцумян 

Председател на Управителния съвет 

Български форум на бизнес лидерите  

 

Владимир Пенков 

Управляващ съдружник 

Пенков, Марков и партньори 

 

 

Директор  Мария Петкова  
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2020 беше много различна година. Пандемията КОВИД-19 

рязко промени живота ни. Мина като огромна лупа, през 

която ясно видяхме стари нерешени и нови неочаквани 

проблеми. Изправихме се пред непознати пре-

дизвикателства. В тази постоянно променяща се среда бе-

ше важно да реорганизираме работата си, за да можем да 

подкрепяме навременно и адекватно организациите, с кои-

то работим по места. Прехвърлихме част от дейностите си 

онлайн. Разработихме, преведохме, адаптирахме и разп-

ространихме наръчници за виртуална социална работа, 

актуална информация и материали за специалисти, се-

мейства и общности. Набрахме и раздадохме допълнителни 

средства за подкрепа на семейства с деца в най-тежките 

месеци на кризата. В различни формати реализирахме 

планираните дейности по всички програми на фондацията.  

Усилията ни бяха съсредоточени в насърчаване и под-

помагане дейността на граждански организации в Бъл-

гария в нова и несигурна обстановка. Социалната подк-

репа има за цел да осигури достъп до здравеопазване, об-

разование, социално включване, финансови и адми-

нистративни услуги, пазар на труда и др. В трудните месе-

ци със затворени училища и детски градини, препълнени 

болници, работа и учебни занятия от вкъщи, тя се оказа 

критично важна.  

Награди „Проект на годината 2019“ бяха обявени от члено-

вете на журито на публична церемония в начало-то на 

юли. В партньорство с Информационния портал на НПО в 

България на онлайн събитие представихме отличените есе-

та в конкурса „За енджиотата и хората“ през ноември. В 

първите дни на декември с Националния алианс за работа 

с доброволци обявихме награда „Доброволческа инициати-

ва 2020“ за всички доброволци, които по време на панде-

мията са участвали в дейности за подкрепа на болници, 

семейства и общности в страната.  

Работихме с колегите от Алианс за ранно детско развитие, 

Коалиция Детство 2025, Обединение „Детство без наси-

лие“, кампания „Да бъдеш Баща“ и др. Продължихме рабо-

та с партньорите от Европейска мрежа за Фамилни групови 

конференции, COFACE Families Europe, AGE Европейска 

платформа на възрастните хора, Social Value International, 

Volonteurope, BAGSO, и много други.  

 Мария Петкова  

 Директор  
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Програми  
 
Програма „Силата на  
семейството и общността“ 
 
Силата на семейството и общността е най-

вече в умението им да осигурят на децата 

си грижи и условия за пълноценно разви-

тие. Това предполага информация, знания, 

споделяне, модели на поведение и подкре-

па за деца, млади хора, родители, семейс-

тва и общност. В това се състои същността 

на програма „Сигурен старт“ - универсал-

ната услуга за добро родителство.   

 

Годината беше различна. В продължение 

на месеци правихме обичайните неща по 

нов начин. Учихме в движение и правихме 

и много нови неща. Работата по програма-

та беше прекъсвана, адаптирана и органи-

зирана по различен начин поради панде-

мията КОВИД-19. Карантина и ограничи-

телни мерки променяха правилата. Пред-

пазливостта на хората и отговорното пове-

дение на местните граждански организа-

ции също се отразиха на ежедневната ра-

бота с деца и техните родители.  

 

През януари получихме 51 концепции за 

проект по програмата от граждански орга-

низации от различни населени места. Те 

бяха внимателно оценени през призмата 

на заявената цел на програмата - възмож-

ности за подкрепа и овластяване на роди-

тели, семейства и общности, за да знаят, 

разбират и могат те самите да предпазват 

в ежедневието децата си от насилие, нег-

лижиране, недобра грижа и да им осигуря-

ват възможности за пълноценно развитие 

от раждането. Двадесет и пет организации 

бяха поканени да представят пълен проект 

по програмата. 

 

В средата на февруари организирахме ин-

формационна среща за организациите, ко-

ито бяха одобрени да представят разрабо-

тен пълен проект по програмата в София.  

Срещата се проведе в зала Ретро Кафене с 

изключителната подкрепа на Регионалния 

исторически музей София. Екипът на Фон-

дация Лале представи формуляра за кан-

дидатстване и подробна техническа ин-

формация и отговори подробно на послед-

валите множество въпроси за собствения 

принос, начина на отчитане, допълнител-

ната подкрепа и др. Втората част на сре-

щата бе за организации, които бяха заяви-

ли интерес към програма Сигурен старт. 

Екипът на Фондацията представи програ-

мата като история, развитие в различни 

страни, принципи и основни положения, 

развитие в България. Срещата продължи с 

разговор за важността на работа по пре-

венцията и участието на родителите в жи-

вота на децата. 

 

Работна среща на представители на мест-

ните граждански организации, участници в 

пилотната фаза на програма „Сигурен 

старт“ в България с колегите от Варна, Со-

фия, Търговище, Стара Загора и Казанлък 

проведохме в средата на февруари в Со-

фия. Колегите споделиха свои постиже-

ния, успешни елементи и практики в рабо-

та с родители. Говорихме за трудностите в 

реализиране на програмата и възможнос-

тите за интегрирано предлагане на услуги. 

Важна  част  от срещата беше посветена 

на подробно  обсъждане  на  основни  по-

ложения  на  Програма  „Сигурен  старт“  в  

http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
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България. Заедно разработихме общ доку-

мент за принципите и стандартите на 

програмата в България. Дълго говорихме 

и за различните теми и материали, които 

се ползват за пряка работа с родители и 

деца в къщите Сигурен старт. Заедно про-

дължихме работа по общи индикатори за 

оценка на пилотната фаза на програмата. 

През март завършихме работа по докумен-

ти като практически теми за работа с деца 

и родители, индикатори за оценка и дру-

ги. 

 

В това време започна КОВИД-19 кризата, 

която за няколко седмици прерасна в ху-

манитарна. Допълнително финансиране от 

Колонад Иншурънс Ес Ей осигури спешна 

помощ за десетки семейства с малки деца 

в много критичен момент. С повечето от 

подкрепените по програмата местни орга-

низации актуализирахме бюджетите, тъй 

като планираните дейности се промениха 

сериозно. В следващите месеци преведох-

ме и разпространихме широко различни 

актуални материали за онлайн работа, 

принципи за закрила на деца по време на 

пандемия и др.  

 

Няколко месеца по–късно организирахме 

предварителна работна среща за предста-

вители на наколно граждански организа-

ции, които се включиха в програмата. 

Предстои Сдружение „Бъдеще за Крепост“ 

от село Крепост, СНЦ „Младежки и граж-

дански инициативи в Розовата долина“ от 

Карлово, Фондация „Здраве и социално 

развитие“ в Кюстендил и Център „Мария“ 

в Горна Оряховица да получат финанси-

ране, да разработят и развият универсал-

ната услуга Детска къща „Сигурен старт“. 

Те се запознаха подробно с принципите, 

стандартите и начина на работа на прог-

рама Сигурен старт. 

 

Срещата се проведе през юли с любезното 

домакинство на Сдружение „Бъдеще за 

децата“ в Комплекса за социални услуги 

за деца и семейства в Казанлък. Домаки-

ните запознаха гостите с екипа на Детска 

къща „Сигурен старт“ в с. Горно Черкови-

ще. Имаше среща с майките и децата от 

селото, които я посещават. Участниците 

разгледаха къщата и в неформален разго-

вор научиха от майките и няколко бащи 

за нуждите и очакванията им. Кметът на 

селото Антон Антонов посрещна работната 

група и сподели вижданията си за програ-

ма за родителство в населеното място. 

Срещата продължи с представяне на 

Програма Сигурен старт – стандарти, 

принципи, цели, контекст, дейности и 

очаквани резултати. Колегите работиха по 

групи върху дефиниране на цели и резул-

тати; ефект, въздействие и определяне на 

въздействието; определяне на индикатори 

и източници на информация. Работата бе 

съпътствана от дискусии и споделяне на 

мнения и предложения по обсъжданите 

теми.  

https://www.colonnade.bg/about-us/colonnade-insurance-sa/
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-837734686269068/
http://mgird.youthbg.net/
http://mgird.youthbg.net/
https://hesed.bg/kakvo-pravim/centrove/kustendil-kvartal-iztok/
https://hesed.bg/kakvo-pravim/centrove/kustendil-kvartal-iztok/
https://centermaria.org/index.php
https://speckids.org/
https://speckids.org/
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Проект TRACEUS  

В края на годината започнахме работа по 

нов проект с известно забавяне във вре-

мето поради пандемията КОВИД-19. Про-

ект TRACEUS е жива лаборатория за соци-

ални и технологични дейности. Заглавие-

то е съкращение от „Европейски тради-

ции, рецепти и кухня с помощта на 

смартфони“. Идеята, която ни събра, е да 

работим за повишени знания и нови тех-

нологични умения през споделяне на ку-

линарни традиции. Партньорството обеди-

нява Dublin City University (DCU) от Ир-

ландия,  E-Seniors: initiation des seniors 

aux ntic association от Фран-

ция, Universidad de Castilla - la Mancha от 

Испания, Centre for advancement of re-

search and development in educational 

technology (CARDET) от Кипър, MEDITER - 

Reseau Euro-Mediterranean pour la cooper-

ation a.i.s.b.i. от Белгия и Фондация Ла-

ле от България. Основната цел е  повиша-

ване на социалната интеграция на възрас-

тни хора (над 55 години) от различен про-

изход, които споделяйки кулинарни тра-

диции ще подобрят уменията си за полз-

ване на цифрови технологии. 

 

В съвременния свят на високи технологии 

запазването на културното наследство и 

насърчаването на културното многообра-

зие е важно и необходимо. Кухнята на ед-

на страна отразява нейните уникални ис-

тория, начин на живот, ценности и вярва-

ния. Националната кухня е резултат на 

междукултурен обмен в продължение на 

векове, тя свързва поколения и общности. 

Храната е мост, който помага на имигран-

ти да намерят своето място в новото об-

щество и обединява хора от различни 

култури. Изследването и доразвиването 

на културното значение на храната и хра-

ненето ще се фокусира върху социалните 

ценности, значения, вярвания и споделя-

не, а не върху диетични изисквания и 

хранителни стойности. 

 

Ще разработим иновативна обучителна 

програма и онлайн платформа, които ще 

дадат възможност на възрастни хора да 

станат автори и създатели на кратки фил-

ми. С използване на нови технологии и 

менторска подкрепа, те ще разработят 

иновативни дигитални кулинарни матери-

али под формата на малки онлайн видеок-

липове чрез своите смартфони. Материа-

лите ще бъдат със свободен достъп. Ще 

бъдат представени на национално събитие 

заедно със специално разработени насоки 

за повишаване на компетенциите и разп-

ространение и мултиплициране на резул-

татите от проекта за представители на 

НПО, които работят с възрастни хора. 

 

Целта на първата работна среща в нача-

лото на декември бе да обсъдим и плани-

раме предстоящи дейности, очаквани ре-

зултати, разпределение на роли и задачи 

за следващите 24 месеца. Преди да се  

разделим всички партньори споделихме, 

макар и виртуално, интересни кулинарни 

Коледни традиции от своите страни. Кол-

кото различни като култура и далечни в 

пространството да са изброените страни, 

имаше подобни традиции – например мо-

нета в печен хляб или сладкиш. 

 

Проектът е финансиран в рамките 

на програма Еразъм+ на Европейската ко-

мисия. Дейностите ще се провеждат пара-

лелно в изброените шест държави от 2020 

до 2022 година. 

https://www.tulipfoundation.net/bg/programs/bg/programs/traceus-85/
https://www.tulipfoundation.net/bg/programs/bg/programs/traceus-85/
https://www.dcu.ie/
http://www.e-seniors.asso.fr/
http://www.e-seniors.asso.fr/
https://www.uclm.es/
https://cardet.org/
https://cardet.org/
https://cardet.org/
https://euromediter.eu/
https://euromediter.eu/
https://euromediter.eu/
https://www.tulipfoundation.net/bg/index/
https://www.tulipfoundation.net/bg/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Проект SenGuide   

Фондация Лале започна работа по още 

един нов проект през декември - проект 

SenGuide. Той се реализира в партньорст-

во с колегите от ILI at Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürberg и  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen e.V. (BAGSO) от Герма-

ния, Jaume I University от Испания и Silver 

Thread от Ирландия. Проектът е финанси-

ран по програма Еразъм+ на Европейска-

та комисия. 

 

Ние знаем, че възрастните хора имат ог-

ромен житейски и професионален опит и 

знания и често са готови да споделят, 

участват и учат, да дават съвети и помощ 

на други хора. Затова с този проект си 

поставихме за цел да дадем възможност 

на възрастни хора да споделят своя опит 

онлайн. В продължение на 30 месеца ще 

полагаме усилия за разработването на 

иновативна програма, която да предоста-

ви възможност на хора над 55-годишна 

възраст да научат да разработват инте-

рактивно съдържание. То ще бъде във 

формата на онлайн обучителни модули, 

които да бъдат споделяни с други възрас-

тни хора. 

 

Вместо в университета Фридрих-

Александър във Фюрт, Германия, партньо-

рите се събраха за първа работна среща в 

Zoom в средата на декември. В три после-

дователни дни представихме накратко 

своите организации и досегашен опит в 

работа с възрастни хора в онлайн среда. 

Основна част бе отделено за обсъждане 

на предстоящите дейности, очакваните 

резултати, план-график и разпределение 

на задачите. Коментирахме координация-

та на работа в дигитална среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Изпълвате ни с надежда и оптими-

зъм, че светът е по-добър, отколкото го 

представят медиите. Беше изключително 

интересно, приятно и истинска привиле-

гия да общувам с всички съмишленици на 

Фондация Лале. С нетърпение очаквам 

следващата Ви инициатива.“ 

 

 Петя Колчева,  

 Управляващ съдружник 

 Новел консулт  

  

 

https://www.tulipfoundation.net/bg/programs/bg/programs/senguide-86/
https://www.tulipfoundation.net/bg/programs/bg/programs/senguide-86/
https://www.fau.de/
https://www.fau.de/
https://www.bagso.de/
https://www.bagso.de/
https://www.uji.es/
https://www.silverthread.ie/
https://www.silverthread.ie/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Проект „Овластяване на ромски 
жени за подкрепа на  
образованието на децата“ 
 

В продължение на две години с партньори-

те по проекта бяхме ангажирани с дейнос-

ти за пълноценно включване на ромски 

деца в образователния процес чрез подк-

репа за техните майки и семейства. Подхо-

дите на практическа работа включваха ор-

ганизиране на Фамилни групови конфе-

ренции (ФГК) и „Училище за родители”. 

Представяне на двата модела за семейна 

подкрепа и поредица обучения за местни 

специалисти бяха проведени в Хасково, 

Варна и Кюстендил. Идеята на дейностите 

беше ромски жени да бъдат въвлечени в 

процеса на решаване на проблеми с обра-

зованието на техните деца и подобряване 

на комуникацията им с училището и обра-

зователната система. В рамките на срока 

на изпълнение бяха организирани общо 30 

„Училища за родители” за позитивно роди-

телство и усвояване на умения за подкре-

па на образованието на децата и 30 фа-

милни конференции в различните населе-

ни места. Колегите по места работиха със 

значителен брой семейства от ромска общ-

ност във формата на консултиране, срещи, 

дискусии. 

На 29 юни 2020 в Хасково се проведе на-

ционална конференция по проект 

„Овластяване на ромски жени за подкрепа 

на образованието на децата”. Малина Сла-

вова от Сдружение „Шанс и закрила“ пред-

стави целите и дейностите по проекта. 

Илиана Тотева, насочващ към ФГК, разка-

за за развитието и ефекта от прилагането 

на модела. Гергана Енчева от сдружение 

„Гаврош” говори за прилагането на 

„Училище за родители“ във Варна. За ра-

ботата си в общността в Кюстендил споде-

ли Арсо Ганев от НХЦ. Мария Петкова от 

Фондация Лале представи „Значението и 

ефекта от приложението на модел Фамил-

на групова конференция в сфера на обра-

зованието“. Оценката на въздействието на 

проекта представи Антоанета Матеева от 

НБУ. Мария Гинева от сдружение „Бъдеще 

за децата” представи опита на организаци-

ята в работа с родители за ранно детско 

развитие на децата им в универсална ус-

луга в къща „Сигурен старт“.  

 

Заключителната конференция се проведе 

онлайн в края на ноември. От Брюксел се 

включиха Ливия Ярока, вице-президент на 

Европейския парламент и Лавиния Бану, 

програмен мениджър в Бюрото за интегра-

ция на ромите в Дирекция Правосъдие на 

Европейската комисия. Събитието завърши 

с интересна дискусия за включването на 

хората в решаването на техните проблеми; 

прилагането на съвременни подходи и 

оценяването на социалното въздействие. 

  

Наши партньори в този проект бяха Infor-

mation Office (ERIO), Брюксел; Ноу-Хау 

център за алтернативни грижи за деца към 

НБУ, Сдружение "Гаврош", Варна 

и Фондация Лале. Водещ партньор 

бе Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково. 

Проектът бе финансиран по програма 

“Права, равенство и гражданство (2014-

2020)“ на Европейския съюз с общ бюджет 

в размер на 182 109 евро. 

https://erw-project.eu/bg/
https://erw-project.eu/bg/
https://erw-project.eu/bg/
http://www.erionet.eu/
http://www.erionet.eu/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
http://www.gavroche-bg.org/
https://www.tulipfoundation.net/bg/index/
http://chancebg.org/?page_id=2
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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Награди 
 

Награди  
Проект на годината 2019 

Традиционните награди Проект на Година-

та 2019 бяха връчени за петнадесета по-

редна година. По изключение церемонията 

се проведе в началото на юли, но цветни и 

вечно цъфтящите лалета, специално изра-

ботени от проф. Георги Чапкънов, изпъл-

ваха сцената на Литературен Клуб 

„Перото“. Мария Петкова от Фондация Ла-

ле откри събитието с думи на Георги Чап-

кънов „Разбира се, че наградата е лале - 

цветето е живот, красота, порив. Но по-

важна е човешката ръка, която помага, 

променя, дава надежда!“. Това е послани-

ето на наградите.  

Светлозар Желев, директор 

на Националния център за книгата, при-

ветства участниците и гостите. Ираван Хи-

ра, генерален директор на Хюлиет Пакард 

Ентърпрайз и заместник председател 

на БФБЛ, благодари на участниците в кон-

курса за разнообразните и интересни но-

минирани проекти: „Вие осмисляте нашата 

задача. Когато получих покана и разбрах, 

че Фондация Лале работи с неправителст-

вени организации, с хора, които ежеднев-

но са на първа линия, се включих веднага. 

Вашите усилия са насочени към хората, 

които имат нужда от най-голяма помощ. 

Вие дарявате усмивки, надежда. Но обик-

новено оставате зад кадър, зад сцената. 

Мисията на Фондация Лале е прекрасна, 

защото показва уважението и признател-

ността ни. Високо ценим работата ви. Про-

ектите, за които говорим тази вечер, са 

може би най-смисленото нещо, случило се 

през годината. Продължавайте – ние сме с 

вас!“ 

 

Членовете на журито обявиха наградите. 

Петя Колчева, единствената българка, по-

корила най-високите върхове на всички 

континенти и Управляващ съдружник 

в Новел консулт, сподели: „Впечатлени 

сме от разнообразните проекти, творчест-

вото в тях, но най-вече от безкрайното 

усърдие, ежедневния напън и работоспо-

собност. Този проект интегрира и дава 

възможност за нормален и достоен живот 

на хора, които иначе вероятно ще вижда-

ме да спят под моста. Хора изоставени, 

изостанали. Това е „Чудната градина“, в 

която работят хора с умствена изостана-

лост. Благодарим ви!“. 

http://ndk.bg/%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%22/%D0%97%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81-108BG.html
http://ndk.bg/%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%22/%D0%97%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81-108BG.html
http://ndk.bg/%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-72BG.html
https://www.hpe.com/us/en/home.html
https://www.hpe.com/us/en/home.html
http://www.bblf.bg/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_nominations.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_nominations.pdf
https://novelaw.eu/#home
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Ивайло Славов, Главен изпълнителен ди-

ректор на Булпрос, продължи „Аз съм мно-

го благодарен, че ме поканихте в журито, 

защото тези инициативи променят све-

та.  Независимо какъв е човек и с какво се 

занимава, ако прави нещо смислено - 

крайният резултат е добър. „Чудната гра-

дина“ е изключително практичен. Дава 

възможност на хора да започнат нормална 

работа, да имат доходи. Нещо, което всеки 

един от нас в тази зала прави ежедневно." 

 

Симона Методиева прие наградата от име-

то на Фондация „Св. Николай Чудотво-

рец“ Добрич с думите  „За нас това е изк-

лючителна награда и признание! Чудната 

градина не е просто проект, а сбъдната 

мечта на много хора. Благодарни сме, че 

се случи и продължаваме в същия дух.“ 

 

Атанас Добрев, Главен изпълнителен ди-

ректор на Виваком, започна с благодар-

ност към участници и гости, събрали се „да 

почетем тези, които през цялата година 

полагат усилия и помагат. Във Виваком 

насочваме социалните си дейности към 

образование. Бъдещето изисква образова-

ни хора. Неправителственият сектор и 

Фондация Лале, помагат на хора в нерав-

ностойно положение, дават им шанс. В 

проект „Център по модел за интегрирано 

развитие (МИР)“ ми хареса превантивната 

работа - преди проблеми в училище, в ра-

бота. Ако дете не ходи на училище, не 

знае как да се държи там, то всички наши 

усилия да направим образованието диги-

тализирано с повече таблети и онлайн за-

нимания, са безсмислени. Друго важно не-

що е ангажирането на самите участници, 

родители, община, граждани на населено-

то място, за да постигнат действително ин-

тегриран модел.“ 

Снежина Петрова, театрална и филмова 

актриса, ръководител на Департамент 

„Театър“ в НБУ и двигател на интердис-

циплинарния проект „Медея“, продължи: 

„Благодаря на Фондация Лале за поканата, 

и че организирахте церемонията на живо. 

Много е важно да се състои церемонията, 

празникът! Аз съм тук в качеството си на 

актриса, която от няколко години се раз-

хожда из ромските махали в Пловдив и Со-

фия. Така успях да реализирам проекта 

Медея с деца от ромска общност. В Театър 

Азарян и в Античния театър в Пловдив ця-

ла година децата играха заедно с мен и 

моите колеги. Много е важна превенцията. 

Много е важно да има къща, едно постоян-

но място, убежище, където децата могат 

да отидат и намерят отговор на въпроси, 

да бъдат там с родителите си. Тази награ-

да е за МИР – модел за интегрирано разви-

тие. Поздравления!“ 

 

Елена Кабакчиева от Фондация „Здраве и 

https://bulpros.com/
https://stnikolayfoundation.wordpress.com/
https://stnikolayfoundation.wordpress.com/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_awards.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_awards.pdf
https://www.vivacom.bg/bg
https://theatredepartment.nbu.bg/
https://theatredepartment.nbu.bg/
https://plovdiv2019.eu/bg/platform/fuse/121-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0/482-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_awards.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2019_Broshure_awards.pdf
https://hesed.bg/
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социално развитие“ каза „Много се вълну-

ваме. За нас това е изключително призна-

ние за многогодишна, интензивна и сери-

озна работа на голям екип от специалисти 

и сътрудници, консултанти. И донори, за-

щото подобни модели се случват с големи 

донори. Използвам възможността да благо-

даря на Фондация Лале, защото те бяха 

първите, които провидяха потенциала на 

такъв подход. В далечната 2000 година 

подкрепиха създаването на първия цен-

тър, който работи успешно и досега, а пос-

ле и инициативите ни за ранно детско раз-

витие. Развълнувани сме от журито - вие 

поставяте на дневен ред рационалността 

на мерки и иновации. Защото, ако полови-

ната от децата – идващите човешки ресур-

си, са в риск да не се включат успешно в 

образователната система и съответно в 

икономическия и в социалния живот на 

страната, то за какво бъдеще мислим?“ 

В края на събитието поздравления към 

наградените отправи Н.Пр. Андрея Ви-

ке, Посланик на Австрия: „Радвам се мно-

го, че съм част от церемонията за награди 

Проект на Годината. Приех с голямо удо-

волствие да съм член на журито, което 

оцени проектите. Като човек, който позна-

ва България отпреди доста години, за мен 

беше изключително важно да видя разви-

тието на гражданското общество, положи-

телните промени в нагласите към хора в 

неравностойно положение или с уврежда-

ния и усилията за тяхното интегриране. 

Поздравявам всички участници и им бла-

годаря за положените усилия. Благодаря 

на Фондация Лале за ангажимента към ед-

но по-справедливо общество с равни въз-

можности за всички!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „За мен беше привилегия да участвам 

в журито и събитието. Надявам се да пома-

гам и за в бъдеще с каквото мога. Адмира-

ции и симпатии за всичко което правите“ 

 

 Ивайло Славов,  

 Главен изпълнителен директор 

 Булпрос  

 

https://hesed.bg/
https://www.bmeia.gv.at/bg/avstriisko-posolstvo-sofija/
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Награди „За Енджиотата и  
хората"  
 
Граждански организации работят от годи-

ни в България за много и различни каузи - 

културни, социални, образователни, 

здравни. И през тази различна КОВИД го-

дина те успешно доказваха думите си с 

действия. Конкурсът за есе на тема „Защо 

моята организация е важна за хората?“ бе 

предизвикателство и насърчение да разка-

жат за работата си на хората, с които и за 

които работят, дарителите, доброволците, 

другите организации, медиите, общество-

то.... 

 

Организирахме конкурса в партньорство 

с Информационния портал за неправителс-

твени организации в България. Получих-

ме 21 есета от различни краища на Бълга-

рия с разкази за защита на животни, подк-

репа за деца и семейства, младежки дей-

ности, образование, местно развитие, ра-

бота с деца, читалища. Изборът направиха 

Виктория Блажева, първи вицепрезидент и 

директор „Комуникации“ в УниКредит Бул-

банк, и Марин Бодаков, поет и преподава-

тел в СУ „Св. Климент Охридски“. Те оце-

ниха есетата по предварително заявените 

критерии -  човешки език на писане, ясно 

и разбираемо представяне на организаци-

ята и значението й за хората, интересен и 

вълнуващ разказ. Две есета получиха гра-

моти и парична награда в размер на 500 

лв. 

 

Виктория Блажева сподели „Тази година 

четохме много вълнуващи разкази, 

но „Надежда в черупка“ е едно по-

специално есе, което аз класирах на висо-

ко място. Благодаря ви за светлината! Не 

само неправителствения сектор, а и об-

ществото ни се нуждаят от нея повече от 

всякога. Бъдете здрави!“ 

 

Марин Бодаков разказа, че „Заедно е чу-

десно“: „Защото последните месеци са 

много особени. Живеем в Teams, Skype, 

Google и смятаме, че това е даденост. Но 

има хора, които живеят без дигиталния 

свят. Хора живеят в отдалечени села, до 

които няма градски транспорт. И тези хора 

също се нуждаят от внимание, от солидар-

ност, от справедливост. Хората от горноо-

ряховския Център Мария са готови да пре-

доставят помощ, срещат се с многодетни 

семейства, събират хора и свързват остро-

вите в архипелаг. Поздравявам Център Ма-

рия за чудесния разказ, с който предста-

вят дейността си и от сърце изпращам поз-

драви на Зайо!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 „Привет на всички вас, които превър-

нахте събитието на Фондация "Лале" в 

празник, в истинска среща на хора с каузи 

и позиции! Благодаря за преживяването и 

до нови срещи!“ 

 

 Доц. Снежина Петрова 

 Ръководил Департамент „Театър“ 

 Нов български университет  

 

https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/list_esseys_2020.pdf
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/za-unicredit/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/za-unicredit/
https://www.uni-sofia.bg/
https://youtu.be/0AKXlV-U6DE
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2020_GeaChelonia.pdf
https://youtu.be/dEb7aJIxtRc
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2020_Centre_Maria.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2020_Centre_Maria.pdf
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Награди Доброволческа  
инициатива 2020  
 
През есента в партньорство с Националния 

Алианс за Работа с Доброволци обявихме 

за десети пореден път традиционния кон-

курс за най-ефективни и интересни добро-

волчески инициативи през годината в Бъл-

гария. А през годината рязко се промени 

начинът ни на живот - ежедневието в къ-

щи, в училище, в офиса, срещите, работа-

та… Различни бяха емоциите и нуждите. В 

условия на карантина, ограничени контак-

ти, затворени магазини, училища и детски 

градини, имаше сериозни затруднения, а в 

някои случаи и невъзможност за задоволя-

ване на основни нужди на деца, семейст-

ва, самотно живеещи и възрастни хора. В 

продължение на дни чувахме в новините 

за предизвикателства във функциониране-

то на здравната система, за недостиг на 

персонал и предпазни средства. 

 

След няколко месеца започнаха да се про-

мъкват и други новини. Новините за сту-

денти медици и други доброволци в мест-

ната болница; за група младежи, които 

разнасят лекарства и пакети с храна на 

самотни възрастни хора; за съседи, които 

пазаруват и помагат с каквото е нужно на 

живеещи сами хора в карантина; за групи 

за онлайн подкрепа… Много от тези иници-

ативи продължават и до сега. Защото не се 

промени нуждата на хората да бъдат свър-

зани с други хора. Това е същността на 

доброволчеството - връзката с другите, 

която променя живота. 

 

Фондация Лале и Националният Алианс за 

Работа с Доброволци единодушно решиха, 

че за 2020 година ще има само една голя-

ма награда Доброволческа инициатива и 

тя е за всички доброволци от всички въз-

расти във всички населени места, които по 

време на пандемията показаха с действия-

та си значението и силата на хората с доб-

ра воля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Обичам го този конкурс, защото той 

показва, че има неща, които можеш да 

направиш без да са необходими пари. Дос-

та хора гледат с пренебрежение на нашата 

професия и на местата, в които работим. А 

работата ни е толкова важна за хората!“ 

 

 Светла Божилова, 

 Библиотекар 

 Читалище "Светлина-1929г.", с. Труд  

 

 

https://navabg.com/
https://navabg.com/
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Кампании 
 

 
Кампания Да бъдеш Баща  
 
 

Ден на Бащата 2020 

 

Тази година за Деня на бащата на 21 юни 

с партньорите от кампанията Да бъдеш ба-

ща избрахме онлайн предизвикателство. 

Събиранията на живо носеха рискове, а и 

хората се притесняваха да се събират в 

големи групи поради пандемията. Играта 

за деца и бащи беше „Връзката е важна” - 

да вържат заедно три основни скаутски 

възела - Спасителен възел, Водачески въ-

зел и Възел на приятелството. 

 

Денят на бащата винаги е добър повод за 

различни инициативи и събития за насър-

чаване на здравата връзка между бащите 

и децата. Възелът на приятелството, Вода-

ческият възел и Спасителният възел са не 

само игра и предизвикателство, а посла-

ния за ролята на бащата в живота на деца-

та. 

 

 

 

 

 

 

Седмица на Бащата 2020 

Нуждите, интересите и заниманията на хо-

рата се променят в зависимост от възраст-

та и сезона, а тази година значение имаше 

и пандемичната ситуация.  

 

Има неща и хора, които винаги са важни. 

В Седмицата на Бащата говорим за ролята 

на бащите и мъжете от семейния кръг за 

развитието на децата.  

 

Тази година ежедневието ни е различно, 

без социални събирания. Затова предло-

жихме идеи и дейности за забавления и 

общуване у дома и онлайн. Пак може да е 

шумно, с музика, песни и танци. Звуците, 

ритъмът, музиката са универсален език. 

Всички хора го владеят. Насърчихме роди-

тели, специалисти, колеги и приятели да 

организират в рамките на мерките за огра-

ничаване на КОВИД-19 инициатива и най-

вече да насърчат бащи / родители и деца 

да играят заедно.  

 

За целта популяризирахме няколко пре-

дизвикателства - "В ритъм с татко", 

"Липсинг с татко“ и "Знае ли татко люби-

мата ми песен?". 

 

Специално за седмицата в партньорство с 

район „Слатина” на Столична община ор-

ганизирахме изложба, посветена на ролята 

на бащата в живота на децата. Плакатите 

на кампанията бяха изложени до лабирин-

та в парк Гео Милев в продължение на ме-

сец. 

 

“Седмица на бащата” е част 

от националната кампания “Да бъдеш ба-

ща”. Целта на кампанията на Фондация 

Лале и седем партньорски организации е 

да стимулира мъжете да бъдат грижовни и 

отговорни родители без насилие в името 

на по-добрите семейни отношения и ус-

пешното развитие на техните деца. 

 

 

http://mencare.bg/
http://mencare.bg/
http://mencare.bg/
http://mencare.bg/
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Кампания „Общество на всички 
възрасти“ 

 

Десетки организации в страната се вклю-

чиха в кампанията „Общество на всички 

възрасти” за  Международния ден на въз-

растните хора за поредна година. Фонда-

ция Лале стимулира местни организации 

да отбелязват ролята и приноса на възрас-

тните хора към обществото ни повече от 

12 години. За пореден път местни органи-

зации показаха внимание към възрастните 

хора в тяхното населено място с разнооб-

разни инициативи на деца, младежи и хо-

ра от разни възрасти.  

 

Вижте информация за някои събития по 

места, които ни правят общество на всич-

ки възрасти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/Old/1_10_2020_campaign_list.pdf
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Други дейности 
 
Международна конференция  
на Социална Европа за  
Европейския стълб на  
социалните права, Щутгарт, 
Германия 
 
През ноември 2017 „Европейският стълб 

на социалните права“ бе приет от евро-

пейските парламент, съвет и комисия. До-

кументът изразява основните принципи и 

права за справедлив, добре функциони-

ращ пазар на труда и системи за благосъс-

тояние в Европа в 21 век. Европейските 

институции и държавите членки се анга-

жират: “Изпълнението на Европейския 

стълб на социалните права е общ полити-

чески ангажимент и отговорност. Евро-

пейският стълб на социалните права след-

ва да се прилага както на равнището на 

Съюза, така и на равнището на държавите 

членки, в рамките на съответните им ком-

петенции, като се отчитат надлежно соци-

ално-икономическите различия и многооб-

разието на националните системи, вклю-

чително ролята на социалните партньори, 

и в съответствие с принципите на субсиди-

арност и пропорционалност.” 

 

През март 2020 представители на граж-

данското общество, профсъюзи и свързани 

с църквата организации в Европа се съб-

раха в Щутгарт и обсъдиха социалното по-

ложение и актуалните нужди в различните 

страни-членки и региони на Европа и при-

еха отворено писмо, като принос към де-

бата за бъдещия процес в приложението 

на Европейския стълб на социалните пра-

ва. 

 

В края на втория работен ден се проведе 

работна среща с представители на всички 

политически групи в Регионалния парла-

мент на Баден – Вюртенберг. Участниците 

представиха своите наблюдения и очаква-

ния пред всички политически партии и 

размениха мнения за позициите си. Фонда-

ция Лале е активен член на Социална Ев-

ропа.  

 

 

 

Ключови дейности за  
подпомагане на семействата и 
възстановяване на икономиката 
 

През годината Фондация Лале стана пъл-

ноправен член на Европейската мрежа на 

семействата COFACE Families Europe. В са-

мото начало на пролетта страните в Евро-

па и света влязоха в режим на ограничи-

телни мерки, социално и физическо дис-

танциране, училищата бяха затворени, 

много хора минаха на дистанционна рабо-

та. Тази нова реалност рязко смени начина 

ни на живот в семейна, работна и социал-

на сфера. Последствията бяха  осезаеми и 

разнообразни – върху баланса между ра-

бота и личен живот, ученето, доходите, 

менталното здраве и т.н. 

 

В резултат на общи усилия в края на ап-

рил COFACE прие позиция „8 Ключови дей-

ности за подпомагане на семействата и 

възстановяването на икономиката“, която 

Фондация Лале преведе и представи на 

български език пред всички заинтересова-

ни страни. 

 

 

 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/EU_social_pillar/EU_social_pillar_bg.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/EU_social_pillar/EU_social_pillar_bg.pdf
https://www.landtag-bw.de/home.html
https://www.landtag-bw.de/home.html
http://www.coface-eu.org/
http://www.coface-eu.org/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/COFACE/COFACECOVIDposition_FINAL_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/COFACE/COFACECOVIDposition_FINAL_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/COFACE/COFACECOVIDposition_FINAL_BG.pdf
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Десет основни принципи за  
закрила на уязвими деца  
и семейства по време на  
глобална пандемия 

 

Пандемията КОВИД-19 беше нещо съвсем 

ново за всички нас. В първите месеци ни-

кой не знаеше какво и как се прави в та-

кава ситуация. Много хора в България за-

губиха изцяло или значителна част от до-

ходите си. Промени се работното място на 

много други, които останаха да работят и 

учат вкъщи. Затворени бяха детски гради-

ни и училища. След кратко колебание 

множество граждански и бизнес организа-

ции започнаха различни целенасочени 

дейности за подкрепа на деца, семейства, 

хора с увреждания, жени и момичета, хора 

без доходи, цели общности, болници. 

 

Ограничителните мерки промениха рязко и 

драстично ежедневието на всеки от нас, 

но особено много засегнаха децата. Пан-

демията застраши права на децата в целия 

свят с рискове за тяхното здраве, образо-

вание, достъп до основни нужди и услуги 

като храна, закрила и социално взаимо-

действие с членовете на семействата им, 

учители, връстници и общност. 

 

В този момент екипът на Фондация Лале 

преведе и разпространи кратък документ 

Основни принципи за закрила на уязвими 

деца и семейства по време на глобална 

пандемия. Всяка организация със сигур-

ност има свои принципи и ценности. Пред-

ставените в този наръчник не са нови или 

в противоречие с вече приетите. Те са 

подредени така, че да бъдат полезни в съ-

вършено нова непривична кризисна ситуа-

ция. Те припомнят основни моменти - фо-

кус върху децата, семействата и общност-

та, и техните нужди и възможности. Работа 

заедно с членове на семейството и трети-

рането им като активни участници в про-

цеса на подкрепа, а не като към пасивни 

получатели. 

Годишна среща на COFACE  
 

 

В последните дни на септември в Берлин 

се проведе годишна среща и общо събра-

ние на Европейската мрежа на семейства-

та COFACE. Форматът на събитието за пър-

ви път бе смесен - част от членовете при-

състваха на живо в залата, други се вклю-

чиха онлайн. Въпреки непривичната фор-

ма, работата на членовете беше много 

оживена и интересна в условия на глобал-

на пандемия. Всъщност част от обсъждани-

ята и представянията бяха пряко свързани 

с работата на организациите, ангажирани 

с благоденствие на деца и семейства, в 

новите условия и нужди на семействата 

поради КОВИД-19. Избрани бяха нов адми-

нистративен съвет и изпълнително бюро 

на организацията.  

 

Последният работен ден бе отделен за 

представяне и обсъждане на инициативата 

на Европейската комисия Детска Гаран-

ция. Участваха представители на Комисия-

та, европейски мрежи, авторите на докла-

дите и др. Предложенията на мрежата бя-

ха формално представени пред Комисията. 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Delia_Pop_10_princples_bg.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Delia_Pop_10_princples_bg.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Delia_Pop_10_princples_bg.pdf
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Призив за действие за  
промяна в грижите за децата -  
Международна виртуална  
конференция на център КЕМРЕ  
 

Международна виртуална конференция 

„Призив за действие за промяна в грижите 

за децата“, организирана от Центъра КЕМ-

РЕ, събра широка международна общност 

от практици от 5 континента. Идеята бе 

във виртуален разговор заедно да преос-

мислят системите за грижи за деца през 

мисленето за мобилизиране на деца, се-

мейства и общностни партньорства. Съби-

тието са проведе от 5 до 8 октомври 2020. 

Работата на участниците от десетки орга-

низации и страни бе структурирана по те-

ми в продължение на 70 часа в рамките на 

четири дни, за да могат професионалисти 

от всички континенти (часови зони) да 

участват. Програмата включваше множест-

во панелни дискусии и паралелни предста-

вяния, уъркшопи, дискусионни групи и 

свободни обсъждания. Общото настроение 

на представителите на университети, об-

щини, научни институти, граждански орга-

низации, агенции, съдилища бе да се 

свържем, да слушаме и разбираме, да бъ-

дем в диалог, да подходим с грижа, да 

посрещнем предизвикателствата и да доп-

ринесем с професионален и житейски 

опит, дори с радикални идеи. 

 

 

 

Годишна среща на  
Европейската мрежа за  
фамилни групови конференции 
 

През тази различна година всички правих-

ме нови неща, а много от обичайните неща 

се случваха по различен начин. Членовете 

на Европейската мрежа за фамилни групо-

ви конференции се събират ежегодно в 

различни градове и страни от 18 години. 

Тази есен се видяхме в ZOOM. Бяхме коле-

ги с различен професионален опит от 20 

различни страни с общото вярване, че се-

мейството е най-доброто място за намира-

не на решения за неговите членове неза-

висимо от възрастта или затрудненията 

им. Защото знаем, че всяко семейство е 

различно. 

В сутрешните часове на седмицата от 9 до 

13 ноември 2020 споделяхме новини и 

разговаряхме за креативни начини за ра-

бота в условията на пандемия и ограничи-

телни мерки, за възможността и начините 

да се организира хибридна среща на се-

мейство, за участието на децата при взе-

мането на решения в семейството. В 17 

паралелни сесии в продължение на 2 дни 

проследихме интересни представяния на 

програма за „Връзки през целия живот“, 

фамилната конференция като право, прак-

тически опит в работа със семейства на 

бежанци, практики в прилагане на подхо-

да за подкрепа на възрастни хора в раз-

лични страни. Оживени дискусии предиз-

викаха темите за срама като фактор при 

работа със семейства и развитие на подхо-

да ФГК в Европа. „Европейската петъчна 

история“ е идеята, която мотивира всички 

участници да се включат през следващите 

месеци. 

https://www.fgcnetwork.eu/en/home/
https://www.fgcnetwork.eu/en/home/
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Инвестицията в децата  
е най-добрата инвестиция  
 

По повод Световния ден на детето, заедно 

с над 150 граждански организации и като 

част от Алианс за ранно детско развитие и 

Коалиция „Детство 2025“ заявихме в отво-

рено писмо обща позиция и очаквания 

българските политици да изпълнят анга-

жиментите си, съгласно Закона за закрила 

на детето, като подготвят и приемат Наци-

онална стратегия за детето. 

 

 

 

Детски Компас 2030 
 

Вярваме, че правата на детето са важни за 

всички хора - родители, очакващите дете, 

баби и дядовци, деца и млади хора.  

 

С партньорите от Европейската мрежа на 

семействата COFACE Families Europe през 

октомври 2019 започнахме широка диску-

сия за различните обществени фактори, 

които влияят върху здравето и благосъсто-

янието на децата. В обсъжданията се 

включиха повече от 100 ключови заинте-

ресовани страни от цяла Европа. На осно-

ва на събраните данни и международни 

документи като Конвенцията на ООН за 

правата на детето, Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания, Евро-

пейският стълб на социалните права и Це-

лите за устойчиво развитие до 2030 годи-

на, бе създаден настоящия Детски компас 

2030. Целта на документа е да ръководи 

разработването на политики и развитието 

на услуги в социалната и други основни 

области, които пряко засягат децата и тех-

ните семейства. 

 

Компасът води към Европа, която инвести-

ра в здраво общество, среда и икономика, 

подходящи за децата. 

 

 

 

http://www.coface-eu.org/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/COFACE/Child_Compass_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/COFACE/Child_Compass_BG.pdf
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Списък финансирани  
проекти  
 
 
Програма „Силата на               

семейството и общността” 

Сдружение „Съучастие”, Варна 

Проект: „Сигурен старт“ - Детска къща в 

квартала - Овластяване на семейства и 

общност в грижата за ранно детско раз-

витие” 

Цел: Чрез нарастващо овластяване на се-

мействата и общността да се намалят слу-

чаите на насилие над деца, неглижиране, 

изоставяне (или извеждане) от семейст-

вата им и да се подобрят родителските 

грижи за осигуряване на пълноценно раз-

витие на децата.  

Дейности: Индивидуални и групови сре-

щи за информиране на общността. Фор-

миране на местна група от родители - 

доброволци и младежка доброволна гру-

па за подкрепа на семейства в неравнос-

тойно социално положение и за иденти-

фициране на случаи, при които съществу-

ва насилие над деца, недобра грижа и 

риск от изоставяне. Оказване на интегри-

рана подкрепа на семейства. Подкрепа на 

социално-емоционалното, познавателно и 

физическо развитие на децата 

(включително, компенсиране на изоста-

ването им) и за подкрепа на взаимодейст-

вието между деца и родители (общуване, 

игри, грижи) в Детската къща, която ще 

се посещава едновременно от деца и ро-

дители.  

Целеви групи: Общности и семейства в 

неравностойно социално положение, в 

които не се полагат достатъчно добри 

грижи за децата, подложени са на наси-

лие или съществува риск за това, както и 

за тяхното изоставяне или извеждане от 

семействата. 

Отпусната сума: 19 800 лева 

За контакти: Илиян Ризов 

Сдружение „Съучастие” 

ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91 

Варна 9020 

Тел. 0897 900 950 

ilriz@yahoo.com   

www.sauchastie.org    

 

 

 

mailto:ilriz@yahoo.com
http://www.sauchastie.org
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Фондация „Здраве и социално разви-

тие”, София 

Проект: „Сигурен старт“ в подкрепа на 

ранното детско развитие в кв. Факултета, 

София. 

Цел: Да подкрепи ранното детско развитие 

в ромска общност като надгради с практи-

чески елементи, адаптирани от програмата 

„Сигурен старт“, вече функционираща 

програма за обучение в родителски уме-

ния на бременни и майки на малки деца. 

Да овласти родителите и семействата на 

деца 0-5 г. да формират умения за пози-

тивно възпитание на децата и за стимули-

ране на тяхното физическо, когнитивно и 

емоционално развитие в домашни условия.  

Дейности: Овластяване на родителите да 

стимулират когнитивното и емоционално 

развитие на децата (0-5) чрез стимулира-

не на символни и развитийни игри. Форми-

ране на знания за правилно и здравослов-

но хранене, съответстващо на нуждите на 

детето  във всяка възраст (0-1) и практи-

чески умения за приготвяне на храната. 

Осигуряване на възможност за качествена 

педиатрична грижа в общността. 

Целеви групи: Бременни и майки на малки 

деца (0-5) и техните деца.  

Отпусната сума: 20 096 лв. + 2800 лв. за 

справяне с Ковид-19 кризата  

За контакти: Силвия Василева  

Фондация „Здраве и социално развитие“ 

ул. „Царибродска 70“, офис 5 

София, 1309 

Тел. 02 / 851 81 08 

s.vassileva@hesed.bg; www.hesed.bg  

Сдружение „Клуб на нестопанските 

организации”, Търговище 

Проект: „Сигурен старт за децата на Тър-

говище” 

Цел: Да променим в дългосрочен план 

качеството на живот на семейства с мал-

ки деца, които по една или друга причи-

на живеят в крайна бедност и децата им 

не получават необходимите грижи, за да 

се развиват и израстват нормално.  

Дейности: Ремонт и оборудване на къща-

та; обучение на персонала; разработва-

не на конкретни програми; популяризи-

ране на Къщата в общността; предоста-

вяне на комплексна подкрепа за ранното 

детско развитие, позитивното родителст-

во и овластяване на семейството и общ-

ността. 

Целеви групи: Минимум 15 деца от 0 до 

3 години, както и останалите деца от се-

мейството, родителите и разширеното 

семейство, които живеят в най-висок 

риск от изоставяне и неглижиране, на 

които липсват жизнено важни условия за 

здравословен живот и добро развитие. 

Като цяло предвиждаме да работим с 

около 45 деца и над 50 възрастни.  

Отпусната сума: 19 800 лв. + 2300 лв. за 

справяне с Ковид-19 кризата  

За контакти: Диана Якимова 

Клуб на НСО – Търговище 

ул. „30 януари” № 1, ет.3 

Търговище, 7700 

Тел. 0601/ 6 34 25 

clubngo@abv.bg  

www.clubngo.org  

mailto:s.vassileva@hesed.bg
http://www.hesed.bg
mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org
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Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково 

Проект: „Модел за овластяване на уязви-

ми деца и семейства насочен към подоб-

ряване на жизнените перспективи на де-

тето" 

Цел: Да се информират и овластят  деца и 

родители от уязвими общности, за да се 

предотврати насилието над деца, да се 

подобри грижата за тях и да се създадат 

предпоставки за по-доброто им бъдеще 

като се развиват и упражняват емоцио-

налните и социалните компетенции на де-

ца от уязвими групи и се развият умения 

на членове на техните семейства да раз-

бират и подкрепят развитието на детето.  

Дейности: Разработване на Програма за 

развиване на социални и емоционални 

компетенции на деца и групова работа с 

тях. Обучение на специалисти да разбират 

ролята на емоционалните и социални ком-

петенции за развитието на децата и да 

насърчават тяхното създаване и практику-

ване. Организиране на фамилни групови 

конференции. Училище за родители. Со-

циално консултиране – подкрепа на се-

мейства. 

Целеви групи: Деца на възраст 7 -11 годи-

ни, с които се провеждат занимания за 

придобиване на социални и емоционални  

компетенции; Родители и близки на тези 

деца участват в училища за родители, со-

циално консултиране и ФГК, за да подоб-

рят уменията да разпознават и удовлетво-

ряват по подходящ начин потребностите 

на децата си; Учители и други специалис-

ти, които работят с тези деца - за да се 

създаде подкрепяща среда на процеса. 

Отпусната сума: 11 000 лева 

За контакти: Малина Славова 

Сдружение „Шанс и закрила" 

ул. „Алеко Константинов” №11 

Хасково 6300 

Тел. 038/ 662138 

chance@escom.bg  

www.chancebg.org 

 

 

mailto:chance@escom.bg
http://www.chancebg.org
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Сдружение „Самаряни”, Стара Загора  

Проект: „Сигурен старт“ - КЪЩАТА на се-

мейството и общността” 

Цел: Да се приложи цялостен подход за 

адаптивно социално поведение, чрез кой-

то да се стимулира развитието на деца от 

0 до 5 години в общността в село Калити-

ново и да се насърчи обмяната на знания 

и опит при развиването на житейски уме-

ния и позитивно родителство, в процеса 

на овластяване на семействата до степен 

да предпазват децата си от насилие и не-

добра грижа, и да им осигуряват възмож-

ности за пълноценно развитие още от 

раждането.  

Дейности: Оборудване на Къщата за про-

веждането на съвместни дейности между 

децата, техните родители и семейства. 

Клубове и ателиета по интереси и раз-

лични творчески дейности с участието на 

децата и родителите им. Игри със занима-

телен и образователен характер в раз-

лични формати с участието на децата и 

родителите им. Игрови сесии и практи-

чески занимания относно грижата за бе-

бета и деца. Подкрепа при организиране 

и отбелязване на празници,  значими за 

децата и техните семейства. Срещи и 

консултации с различни специалисти и 

обществени фигури (педиатър, общоп-

рактикуващ лекар, акушерка, логопед, 

психолог, полицай, кмет, пастор и др.). 

Практически занимания за родителите за 

повишаване на житейските и родителски-

те им умения, свързани с бита (чистене, 

готвене, шиене, пране, гладене и др.), 

както и за развиване и подобряване на 

личните хигиенни навици (миене на зъби, 

лице, ръце, крака; къпане; смяна на об-

леклото и др.). Групови дейности за взаи-

мопомощ на майки относно различни по-

зитивни родителски практики и подходи 

(грижите за новороденото, дневен режим 

на хранене на децата, възпитателни под-

ходи при малките деца, и др.). Групови 

дейности с бащи относно позитивното ба-

щинство и важността на ролята им в жи-

вота на децата. Информационна кампа-

ния, дарителска инициатива. 

Целеви групи: Деца от 0 до 5-годишна 

възраст, живеещи на територията на с. 

Калитиново, техните семейства - родители 

или настойници, както и цялата местна 

общност. 

Отпусната сума: 9 900 лв. + 1 900 лв. за 

справяне с Ковид-19 кризата  

За контакти: Иванка Иванова-Попова  

Сдружение „Самаряни“ 

ул. “Евлоги Георгиев” №67, ет. 4, ап. 8 

Стара Загора, 6000 

Тел. 042 / 621 083 

iri-popova@samaritans.bg 

www.samaritans.bg  

mailto:iri-popova@samaritans.bg
http://www.samaritans.bg
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Сдружение „Бъдеще за децата”,  

Казанлък  

Проект: „Шанс за всяко дете – адаптира-

не и прилагане на програмата „Сигурен 

старт“ в България”. 

Цел: Да се пилотира  модел за подкрепа 

и овластяване на родители, семейства и 

общности за намаляване на случаите на 

неглижиране, недобра грижа и осигуря-

ване на възможност за пълноценно ранно 

детско развитие на деца от различни об-

щности.  

Дейности: Изграждане на интегрирана 

услуга за семейства, която обединява со-

циални грижи, здравеопазване, образова-

ние за възрастни, общностно развитие. 

Предоставяне на равни възможности за 

децата от 0 до 7 години чрез насърчаване 

на тяхното физическо, емоционално, поз-

навателно и образователно развитие, 

както и повишаване на родителските уме-

ния и капацитета на семействата им чрез 

разнообразни дейности и подкрепа в къ-

щата "Сигурен старт" в с. Горно Черкови-

ще. Привличане на деца и семейства в 

къщата чрез неформални срещи и разго-

вори. Популяризиране на Къщата и пре-

доставяне на универсална услуга – дос-

тъпна за всички семейства с деца до 6 

години, които могат да посещават къщата 

всеки избран от тях ден. Групите в пла-

нираните дейности ще са отворени, така 

че по всяко време може да се включи ро-

дител или семейство с дете/деца. Няма да 

има ограничения с колко деца, в кое за-

нимание ще се включи, или колко време 

ще остане. 

Целеви групи: Деца от 0 до 7-годишна 

възраст, живеещи на територията на 

с. Горно Черковище, техните семейства - 

родители или настойници, както и цялата 

местна общност. 

Отпусната сума: 9 900 лв. + 1 900 лв. за 

справяне с Ковид-19 кризата  

За контакти: Мария Гинева   

Сдружение „Бъдеще за децата“  

ул. „Войнишка“ 25 

Казанлък, 6100  

Тел. 0431 6 28 66  

special_child@abv.bg   

www.speckids.org  
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Сдружение „Център Мария”,  

Горна Оряховица  

 

Проект: „Да подкрепим  семейството”. 

Цел: Да намалим риска от насилие, нег-

лижиране, изолация и изоставяне на деца 

в общините Полски Тръмбеш и Горна 

Оряховица, чрез овластяване и подкрепа 

на семействата и общността, в партньорс-

тво с институции, лични лекари и здрав-

ни медиатори.  

 

Дейности: Мобилна работа за подкрепа 

на семейства в риск; творчески рабо-

тилници за деца и родители; родителски 

групи за подкрепа и развитие на умения 

за добро родителстване, без насилие; Фа-

милни групови конференции; отбелязва-

не на: Ден на майката, Ден на бащата и 

Деня на Християнското семейство, като 

инструмент за приобщаване в общността 

и формиране на ценности; Социално - 

здравна медиация; Информационни сре-

щи; Работни срещи; Срещи за учене и 

опит. 

 

Целеви групи: Деца в риск от насилие, 

изолация, недобра грижа, неглижиране 

на потребностите им, изоставяне; Се-

мейства, които поради бедност, изолация, 

насилие се затрудняват или не могат да 

полагат добра грижа за децата си, се-

мейства с повече деца или с деца от 0-3г. 

в риск да ги изоставят; семейства, в кои-

то има изведено в социална услуга дете, 

семейства с традиции и обичаи за ранни 

бракове, съжителства и раждания в мало-

летна и непълнолетна възраст на децата. 

Мъже - бащи или възрастни от значимия 

за детето кръг; мъже, упражняващи наси-

лие в семейството; Родители: бъдещи ро-

дители, желаещи да развият умения за 

грижа за децата си; кандидат-

осиновители, самотни родители с пробле-

ми в полагането на грижа, непълнолетни 

родители. 

 

Отпусната сума: 10 000 лева. 

За контакти: Людмила Цветанова    

Сдружение „Център Мария” 

ул. „Цар Освободител” 11 

Горна Оряховица, 5100 

Тел. 0618 / 2 21 81 

center_maria@abv.bg  

www.centermaria.org  

 

 

mailto:center_maria@abv.bg
http://www.centermaria.org
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Други финансирани проекти 
 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова”, София  

Проект: Социално включване на възраст-

ни хора в Клуб „Сребърна есен“  

Цел: Целта на този проект е да осигурим 

разнообразна програма и възможности за 

социално включване на възрастни хора в 

София. 

Дейности: Групи по интереси – литерату-

рен клуб, група за пътувания, планинари, 

музикална група с организирани гледа-

ния, представяния и обсъждания, група 

за технологии – членовете се учат да 

ползват съвременни технологии и обме-

нят знания, комуникират с внуците си, 

библиотека, група по психология и други. 

Организират се също групови посещения 

на концерти, театрални постановки и бе-

седи. Лекторите се избират и канят в за-

висимост от актуалните нужди, желания и 

възможности на посетителите. Много от 

дейностите се организират и  подпомагат 

от доброволците на дружеството, които 

самите са възрастни хора. 

Отпусната сума: 6 000 лева 

За контакти: Зоя Крутилин 

ул. “Светослав Тертер” 39 

София, 1124 

Тел. 02/ 946 13 96, 0888 269 717 

 

 

Фондация „Св. Николай Чудотворец“, 

Добрич   

Проект: Чудната градина 

Цел: Да се създаде социално предприя-

тие, в което да работят младежи с инте-

лектуални затруднения. Липсва държавна 

политика за създаване на подкрепена 

трудова заетост и хората с интелектуални 

затруднения не работят, защото никой не 

ги наема. Смятани са за нетрудоспособни, 

а те са здрави физически и с малко подк-

репа могат да работят не по-зле от пове-

чето хора. „Чудната градина“ е социално 

предприятие, което дава възможност за 

целогодишна работа. Има 4дка обработ-

ваема земя, от които 880 кв.м. оранже-

рии. Отглеждат се зеленчуци и цветя, ко-

ито се продават на място, тъй като гради-

ната е в централната част на града. В нея 

работят 22 души с увреждания, 16 от кои-

то с интелектуални затруднения. Те са на 

възраст от 21 до 55 години, като за пове-

чето от тях това е първа работа. Три от 

момичетата са със свалени запрещения. 

Подобри се материалния статус на всич-

ки. Чувстват се подкрепени, овластени, 

повиши се тяхното лично самочувствие. 

Градината е разпознаваема от местната 

общност. Хората предпочитат техните 

екологично чисти зеленчуци. Идват по-

ръчки за цветя от цялата страна. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: Мария Методиева 

Добрич, ул. „Суха река“, зад Лидъл 

stnicolay@yahoo.com   

http://chudotvorets.bg.cm/index.html  

mailto:stnicolay@yahoo.com
http://chudotvorets.bg.cm/index.html
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Фондация: „Здраве и социално  

развитие“   

Проект: Център по модел за интегрирано 

развитие (МИР)  

Цел: Да да демонстрира  модел за успеш-

но развитие на човешките ресурси 

(образование, социални умения, здраве, 

ценности) и преодоляване на нараства-

щите социални проблеми в изолираните 

ромски общности. Моделът за интегрира-

но развитие (МИР) е комплексен подход, 

насочен едновременно към развитието на 

личността и общността. МИР предлага: 1. 

подкрепа за ранно детско развитие (0-3 

г.) – ключов фактор за по-късното спра-

вяне на образователната система.  Обуче-

ние на бременни жени и родители на де-

ца от 0 до 3 години за повишаване на ро-

дителския капацитет със знания и прак-

тическите умения по отношение на здра-

вето, стимулиране на развитието и пози-

тивно възпитание; 2. Образователна под-

крепа: (1) алтернативно предучилищно 

образование на децата, които не ходят на 

детски градини; (2) повишаване на уме-

нията на техните родители за подпомага-

не на развитието и образованието на де-

цата. (3) образователна подкрепа на деца 

застрашени от отпадане от училище; (4) 

организиране на летни академии. 3.  Со-

циални умения:  Обучение на деца и мла-

дежи от 6 до 18 години за развитие на 

техните жизнени и социални умения; 

здравно образование; професионално 

ориентиране; подготовка за пазара на 

труда; избягване на рискови поведения и 

промяна на нормите в общността чрез 

обучение на „лидери на равни“, т.е. лиде-

ри сред майките, бащите, младежите. 4. 

Опазване на здравето по време на бре-

менността и ранното детство чрез достъп-

ни здравни консултации. Около 1000 де-

ца и родители годишно участват в раз-

лични програми. 

 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: д-р Елена Кабакчиева  

София, ул. Царибродска 70, офис 5 

e.kabakchieva@hesed.bg   

https://hesed.bg    

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Център Мария“   

 

Есе в конкурс „За Енджиотата и хората“  

 

Отпусната сума: 500 лева 

 

За контакти: Людмила Цветанова    

Сдружение „Център Мария” 

ул. „Цар Освободител” 11 

Горна Оряховица, 5100 

Тел. 0618 / 2 21 81 

center_maria@abv.bg  

www.centermaria.org  

 

 

 

mailto:e.kabakchieva@hesed.bg
https://hesed.bg
mailto:center_maria@abv.bg
http://www.centermaria.org
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Финансов отчет и Доклад на независим одитор 
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2020 
 

Снимки: Архив на Фондация Лале  
 
 
 
 

УниКредит Булбанк 
BIC: UNCRBGSF 

 

IBAN в лева : BG23 UNCR 7000 1519 3166 70 
IBAN в евро: BG92 UNCR 7000 1523 4978 74 

IBAN в долари: BG65 UNCR 7000 1523 4978 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 1124 
Ур. Река Осъм 1, ап. 2 
Тел: +359 2 944 27 55 

www.tulipfoundation.net 
info@tulipfoundation.net  

http://www.tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net

