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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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Пред вас е отчетът на Фондация Лале за 2018 

година. В следващите страници ви представя-

ме кратка информация за работата си през 

годината. 

Благодарим на дългогодишните си партньори 

от фондация Орание Фондс и фондация Оук 

за доверието и съвместните усилия. Благода-

рим на Ranch Spur Charitable Trust  за подкре-

пата. Благодарим на колегите си от Европейс-

ка мрежа за фамилни групови конференции, 

Social Value International  и Volonteurope за 

дискусиите и наученото. Благодарим на всич-

ки съмишленици от коалиция „Детство 2025“, 

Алианс за Ранно детско развитие,  обедине-

ние „Детство без насилие“,  кампания „Да бъ-

деш Баща“ за споделените цели, трудности и 

успехи. Благодарим на партньорите, с които 

работихме по програма Еразъм+ и за които 

ще научите повече в следващите страници. 

Заявените ценности ни помогнаха да продъл-

жим целенасочено работата си за овластява-

не на деца, родители, семейства, общности. 

Това постигаме с диалог, отговорност и зачи-

тане на всеки човек и организация.  Насърча-

ваме участие в различни форми и на всички 

нива. Работим прозрачно и в сътрудничество 

с образователни, социални, здравни, култур-

ни и други институции и граждански органи-

зации. 

Ще продължим да го правим, защото 

„Личният пример не е основното средство да 

се влияе на другите, то е единственото средс-

тво“ по думите на Алберт Айнщайн. 

 

Мария Петкова 

Директор 
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Програми  
 
Програма „Силата на семейст-
вото и общността“   

  

Работата по програма „Силата на семейст-

вото и общността” навлезе в основния 

етап на подкрепа на граждански органи-

зации за изпълнението на иновативни 

проекти за овластяване на родители, се-

мейства и общности, за да имат те знания, 

умения и капацитет да защитават децата 

си от насилие, неглижиране, недобра гри-

жа и да им осигуряват възможности за 

пълноценно развитие и добри шансове за 

бъдещето. Програмата е продължение и 

развитие на тригодишна съвместна прог-

рама на фондация Лале и фондация Оук 

за изграждане на капацитета на местни 

граждански организации за подкрепа на 

деца и семейства с цел предотвратяване 

на насилие, малтретиране, изоставяне и 

настаняване на деца в социални институ-

ции. Тя има за цел  да: 
 

 Допринесе за информиране, включ-

ване и овластяване на семейства,  

деца и общности, за да се предотвра-

ти и/или намалят насилие, неглижи-

ране, недостатъчна грижа и рискове 

за извеждане на деца от семействата 

им; 

 Повлияе за развитие  на ефективни 

практики и политики за грижи за де-

цата, основани на доказателства от 

оценени и документирани модели на 

работа; 

 Да стимулира програми за ранно дет-

ско развитие на деца от изостанали 

общности чрез адаптиране, реализи-

ране и документиране на пилотни 

проекти по Програма Сигурен старт в 

различни общини от мрежа от местни 

организации, чрез осигуряване на 

разнообразни програми за родители 

и деца от 0 до 5 години за подкрепа 

на уменията на децата за учене, тях-

ното здравно,  социално и емоцио-

нално развитие. 

През годината организирахме няколко ра-

ботни срещи и обучения за представители 

на финансираните организации. 
 

В края на май представители на организа-

циите, подкрепени в рамките на програма 

Сигурен старт се събраха в София. Целта 

на срещата ни бе колегите да споделят 

помежду си работещи практики на органи-

зациите, да започнем заедно да обсъжда-

ме основните елементи и стандарти за 

програма Сигурен старт в България и да 

планираме подготовка за оценка на соци-

алното въздействие на програмата. Коле-

ги от Сдружение „Самаряни“ Стара Заго-

ра, Клуб на НСО в Търговище, Сдружение 

„Съучастие“ Варна и Фондация „Здраве и 

социално развитие“ обсъдиха основните 

елементи от програмата и информация за 

дейностите до момента. Оценката на 

ефекта и индикаторите за нея бяха тема 

на сериозен разговор. Участниците посе-

тиха център МИР на Фондация „Здраве и 

социално развитие“ в квартал Факултета, 

където се развива програма Сигурен старт 

за работа с деца до 5 години и техните 

родители.   Росица Петрова - Богалинска 

представи Европейската рамка за качест-

во на услуги за ранно детско развитие и 

учене, която предизвика оживени комен-

тари. Тя представи и дейностите и въз-

можностите за подкрепа от страна на Фон-

дация за децата риск по света. Минчо Бе-

нов от Хабитат България представи прог-

рамите на организацията и предостави 

различни материали, специално  
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разработени за работа в малки общности. 

Радосвета Стаменкова, директор на Бъл-

гарска асоциация за семейно планиране 

също предостави пакет различни материа-

ли за всяка от къщите Сигурен старт и 

разказа за програмите и обученията на 

асоциацията. 

През юли в Търговище се проведе обуче-

ние за екипите на Сдружение „Съучастие“ 

Варна, които развиват програмата в кв. 

Аспарухово, и Сдружение „Самаряни“, ко-

ито работят в с. Калитиново до Стара За-

гора. Обучението бе на тема прилагане на 

елементите на програма „Библиотека на 

играчките“ при работа с деца до 6 години 

и техните семейства. Обучението бе про-

ведено от екипа на фондация за децата 

по света, която въведе в България програ-

мата. Участниците посетиха заедно семей-

ната къща Сигурен старт в кв. Малчо Мал-

чев в Търговище и читалището в съседно-

то село Давидово, където видяха на прак-

тика работа с децата и семействата им.  
 

През втората половина на годината про-

дължи работата на колегите от всички 

участващи организации по изработване на 

стандарти на програма Сигурен старт в 

България.   

 

 

 

 

 

 Искам да поздравя Фондация Лале за 

това, че всяка година достига до проекти, 

които много пряко рефлектират най-

актуалните теми на обществото.  

 

 Никола Добрев, 

 Главен изпълнителен директор 

 КЦМ 2000 Груп 
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Програма EФЕКТИ - експерти 
намират ефективни концепции 
за обучение и подкрепа за се-
мейства 
  

През 2018 години приключи работата ни 

по програма ЕФЕКТИ, съфинансирана по 

програма Еразъм+ на ЕК. Наши партньори 

в програмата бяха Diakonie Baden, Evan-

gelische Hochschule Freiburg и BAG Fami-

lienbildung und Beratung e.V. от Германия, 

Udruga za rad s mladima Breza от Хърватс-

ка, Everton Nursery School and Family Cen-

tre от Обединеното Кралство и Haro, 

riksorganisationen för valfrihet jämställdhet, 

föräldraskap от Швеция. 

През юни с партньорските организации се 

събрахме в Берлин, за да обсъдим и фор-

мулираме заключения и препоръки на ба-

зата на изключително разнообразните 

практики и задълбочени дискусии през 

последните две години. Основният въпрос 

на целия проект беше „Каква е „добрата“ 

образователна подкрепа  и как може нуж-

дите на семействата да бъдат посрещнати 

най-добре в общността?“. Идеята, която 

ни събра, беше да споделим и обсъдим 

различни практически концепции и добри 

практики на квартална работа в сравните-

лен план в Европа. Програмата включва-

ше запознаване и обмяна на концепции и 

практики в работата с деца и семействата 

им на различни организации и страни в 

Европа. В поредица от работни посещения 

във Фрайбург, Ливърпул, Гьотеборг, Со-

фия, Осиек и Берлин, се запознахме на 

място с доказани  добри практики и об-

съждахме различни концепции за обуче-

ние и неформално образование за подго-

товка на обучители и професионалисти, 

които работят със семейства и млади хо-

ра, за да бъдат те истински компетентни 

да засилват ролята на родителите, които 

да подкрепят и бъдат част от образовани-

ето на своите деца. Споделихме множест-

во впечатления, резултати и препоръки.  

В последния ден на посещението посетих-

ме заедно семеен център в квартал Ной-

кьолн в Берлин с подкрепата на нашите 

колеги от социалните младежки дейности 

в Нойкьолн. Научихме много за концепци-

ята и дейностите за деца и техните се-

мейства. Много интересно беше и посеще-

нието в Центъра за бащи в Берлин. Ръко-

водителят Еберхарт Шкафер ни разказа 

подробно за развитието на ролята на ба-

щите в Германия. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://www.diakonie-baden.de/
https://www.eh-freiburg.de/university-of-applied-sciences
https://www.eh-freiburg.de/university-of-applied-sciences
http://www.familienbildung.de/index.php
http://breza.hr/en/
http://www.evertonnurseryschoolandfamilycentre.org/
http://www.evertonnurseryschoolandfamilycentre.org/
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
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За всяка една от тези работни посещения 

екипът на Фондация Лале канеше колеги 

от други организации, които работят с де-

ца и техните семейства в България. С нас 

пътуваха съмишленици от Център за при-

общаващо образование, Национална мре-

жа за децата, Ноу Хау Център за алтерна-

тивни грижи за деца към НБУ, Сдружение 

Еквилибриум Русе, Сдружение Самаряни 

Стара Загора, Фондация „Здраве и соци-

ално развитие“, Клуб на НСО в Търгови-

ще, Сдружение „Деца и юноши“, Рий-

чаут.БГ, Омбудсмана на Република Бълга-

рия, Държавна агенция за закрила на де-

цата и други.  
 

Заключителната конференция се проведе 

във висшето Училище за Управление в 

Берлин. Тя бе закрита със специален кон-

церт и емоционални речи. Партньорството 

между участниците продължава и ще се 

развива и през следващите години. 

 

 

 

Много благодаря за възможността да 

участвам в това пътуване и да видя опита 

на колегите от Хърватска и другите орга-

низации-партньори. Беше изключително 

полезно, но също и много приятно. Вече 

имах възможност да споделя с част от ко-

легите ми. Оценявам високо усилията на 

Фондация Лале да развива гражданския 

сектор в България и да допринася за ви-

сок професионализъм при предоставянето 

на услуги и грижи за деца. Надявам се, 

че и в бъдеще ще имаме възможност за 

успешни съвместни начинания, 

 Мариана Писарска 

 Сдружение „Деца и юноши“ 

https://www.cie.bg/
https://www.cie.bg/
https://nmd.bg/
https://nmd.bg/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
http://knowhowcentre.nbu.bg/
https://eq-bg.org/bg/
https://eq-bg.org/bg/
https://www.samaritans.bg/
http://www.hesed.bg/
http://www.hesed.bg/
http://www.clubngo.org/
http://www.acybg.org/
http://www.reachout.bg/bg
http://www.reachout.bg/bg
http://www.ombudsman.bg/
http://www.ombudsman.bg/
https://sacp.government.bg/
https://sacp.government.bg/
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Обмяна на практики за Фамил-
ни групови конференции в Ев-
ропа  
Интензивна беше работата ни по програма 

„Европейски обмен на практики за Фамил-

ни групови конференции“ с партньори Gi-

ronde Departmental Council от Франция, 

Family Rights Group от Великобритания и 

NeuKolln von Berlin от Германия. В рамки-

те на годината имахме три работни срещи 

с обучения за специалисти – в Лийдс през 

март, в Берлин през юни и в София през 

септември. 

В началото на март партньорите ни от 

Family Rights Group бяха приготвили ин-

тензивна тридневна програма в Лийдс с 

участието на колеги от различни части и 

градове на Обединеното Кралство. Тя 

включваше представяне на въвеждането и 

развитието на модела ФГК през последни-

те 25 години в Уелс, Шотландия и опита 

на Family Rights Group; стандартите, акре-

дитацията на услугите, обучението и под-

крепата за координаторите, сертификата 

за следдипломна квалификация; новата 

програма „Връзки през целия живот“; 

прилагането на метода по време на бре-

менност за  семейства, за които има дори 

и малка вероятност да имат трудности с 

отглеждането на дете. След това научихме 

за стандартите, акредитацията на услуги-

те, обучението и подкрепата за координа-

торите, сертификата за следдипломна 

квалификация. Джилиън Кристиян от Съ-

вета на Единбург разказа за прилагането 

на метода по време на бременност за  се-

мейства, за които има дори и малка веро-

ятност да имат трудности с отглеждането 

на дете. Том Фишер от лондонския район 

Камден представи работата на екипа си в 

част на града с население от 160 различ-

ни националности. Споделянето и обсъж-

дането на принципите продължи с конк-

ретни въпроси и примери. На 9 март се 

състоя Конференцията на Лийдс за фа-

милни групови конференции, на която ни 

представиха принципите и практиките на 

услугите в Лийдс; оценката на услугите; 

прилагането на модела в случаи на до-

машно насилие и злоупотреба, създаване 

на възстановителна среда и  създаване на 

младежка група от потребители на ФГК. 

През юни се събрахме в Берлин. Предста-

вени бяха модела за съседска конферен-

ция и програма „Планиране на личното 

бъдеще“, която от скоро се прилага в Гер-

мания. Партньорите от Германия, Фран-

ция, Великобритания и България предста-

виха схемите на финансиране на разходи-

те за организирането на ФГК в отделните 

страни и свързаните финансови предизви-

кателства. В рамките на темата за нови 

форми, подобни на Фамилни групови кон-

ференции Фолкер Лангнер представи на-

истина интерактивно модела за съседска 

конференция. Аня Ветцел и Сена Адами 

представиха програмата „Планиране на 

личното бъдеще“, която от скоро се  
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прилага в Германия. Партньорите от Гер-

мания, Франция, Великобритания и Бълга-

рия представиха схемите на финансиране 

на разходите за организирането на ФГК в 

отделните страни и свързаните финансови 

предизвикателства. В сесията за споделя-

не на практики партньорите представиха 

начините за обучение на независими ко-

ординатори. Всички представяния бяха 

следвани от оживени дискусии. Специа-

лен гост на събитието бе проф. д-р Франк 

Фрюхтел от Университета в Потсдам. Не-

говата презентация „ФГК в рамките на ре-

лационната социална работа“ предизвика 

много въпроси и коментари. В последния 

следобед на голямото събиране се прове-

де работна среща на транснационалния 

екип на проекта.  

Последната от поредица работни срещи се 

проведе в София с домакинството на Фон-

дация Лале през септември. Основни теми 

на срещата бяха използване на ФГК в от-

говор на нуждите на възрастни хора и хо-

ра с увреждания; ФГК като иновативен 

инструмент за укрепване на социални 

връзки; затруднения и решения при прак-

тикуването на ФГК; взаимоотношения 

между координатори и социални работни-

ци; комуникиране на ФГК към обществото. 

Много важна бе темата за участието на 

децата и младите хора в процеса на взе-

мане на решения в семейството и в бъде-

щия им живот. Задно с нашите партньори 

и приятели от Бордо, Берлин, Лондон, 

Лийдс,  Единбург и Амстердам в продъл-

жение на четири дни в София споделяхме 

знания и опит в подкрепа на деца и се-

мейства, хора с увреждания, в социална 

изолация и възрастни хора чрез метода 

фамилна групова конференция. Роб ван 

Пахе от холандската партньорска органи-

зация Eigen Kracht Centrale също участва 

в срещата. 

Както обикновено нашият екип включи 

колеги от партньорски организации от 

България, които са обучени и прилагат 

модела да се включат във всички обуче-

ния и работни срещи. Участваха колеги от 

Сдружение „Съучастие“ Варна, Сдружение 

„Бъдеще за децата“ Казанлък, Асоциация 

„Ная“ Търговище, ДАЗД; Сдружение „Шанс 

и закрила“ Хасково, секретари на общи-

ни; представители на Отдел за закрила на 

детето, експерти от Агенция за социално 

подпомагане, Фондация Асоциация Ани-

мус, Ноу Хау център за алтернативни гри-

жи за деца към НБУ, Сдружение Егида от 

Пазарджик, Център Мария от Горна Оря-

ховица, Фондация „Ръка за помощ“ от 

Добрич. Работата по програмата продъл-

жава през 2019  с разработване и предс-

тавяне на наръчник за добри практики. 

Дейностите са съфинансирани по програ-

ма Еразъм+ на Европейската комисия. 

 

 

 

 

http://egidapz.com/страница/1
https://bg-bg.facebook.com/Център-МАРИЯ-171734489585925/
http://hhf.bg/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Проект „Говори с мен: млади 
доброволци – езикови ментори 
за млади бежанци“ 
 

В продължение на две години екипът на 

Фондация Лале работи по адаптиране, въ-

веждане и документиране в България на 

модел  за подкрепа на млади бежанци от 

езикови ментори доброволци. Това бе въз-

можно с изключителната работа на моти-

виране млади доброволци от София, които 

се срещаха с млади бежанци в града в 

продължение на няколко месеца, и в сът-

рудничество с други организации, които 

работят с бежанци. 

Екипът на Фондация Лале реализира дей-

ностите по разработване и пилотиране 

в  България на модел за работа на млади 

доброволци като неформални езикови 

ментори на млади бежанци в партньорство 

с колегите от Gemeinsam leben & lernen in 

Europa от Пасау в Германия и Centrul de 

Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния. Моде-

лът, който е създаден в Германия, може 

лесно да бъде прилаган от различни орга-

низации, които работят с доброволци в 

сферата на мултикултурно общуване. 
 

На основата на модела, адаптиран в рам-

ките на проект “Говори с мен”, финанси-

ран по европейската програма „Еразъм+“, 

и практическия опит на доброволците и 

бежанците, разработихме пълен пакет ма-

териали, които включват ръководство, на-

ръчник, куфарче с инструменти и всичко 

необходимо за прилагане на модела.  

Пакетът отразява опита на трите органи-

зации в три много различни Европейски 

държави. Това ни дава увереност, че мо-

делът ще работи и в други страни, прила-

ган и от други организации. Надяваме се, 

че тази програма ще доведе до дългого-

дишни приятелства между местните мла-

дежи и младите бежанци. Това е ключът 

към интеграцията: да можеш да говориш 

местния език, да има някой, с когото да 

говориш, и да си свързан в местната общ-

ност. Цялата информация и материали на 

английски, немски, български и румънски 

език са налични на https://voluntary-

mentors.eu/  

В края на февруари представихме модела 

на специално събитие „Говори с Мен“ в A 

HUB. Участваха над 20 представители на 

различни организации, които работят с 

бежанци и с доброволци като Български  

https://voluntary-mentors.eu/
https://voluntary-mentors.eu/
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Червен кръст, CVS България, Съвет на же-

ните бежанки в България, УНИЦЕФ, Бъл-

гарски Съвет за бежанци и мигранти, Гру-

па Приятели на бежанците, Център за изс-

ледване на демокрацията и др.  

Мирослава Георгиева представи подробно 

стъпките в разработването и прилагането 

на модела, илюстрирани с истории, при-

мери и снимки. Участниците задаваха раз-

лични въпроси по детайли от практичес-

ката работа като участието на деца, изби-

ране на подходящо сигурно и удобно мяс-

то за срещи на двойките, реакции на ро-

дителите на деца- бежанци, подготовката 

на доброволците и  много други. В края на 

събитието всички участници получиха пъ-

лен пакет с разработените материали за 

организации, доброволци езикови менто-

ри и младежи-бежанци. Няколко колеги 

поздравиха екипа на фондация Лале за 

споделената практика на иновативен и 

ефективен проект.  
 

Пакетът материали включва:  
  Бежанската ситуация - обобщение от 

националните проучвания 

  Ръководство „Говори с мен“  

  Наръчник за обучение на езикови 
ментори 

  Наръчник за информационна сесия 
за младежи - бежанци 

  Наръчник за между-културно обуче-
ние за младежи - бежанци 

  Куфарче с инструменти 

  Наръчник за мултиплициращо съби-
тие 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/01_ErasmusTALK_national_surveys_summary_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/01_ErasmusTALK_national_surveys_summary_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/02_ErasmusTALK_programme_guideline_bg.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/03_ErasmusTALK_Curriculum_training_for_language_mentors_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/03_ErasmusTALK_Curriculum_training_for_language_mentors_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/04_ErasmusTALK_Info_session_refugees_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/04_ErasmusTALK_Info_session_refugees_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/05_ErasmusTALK_Cultural_training_refugees_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/05_ErasmusTALK_Cultural_training_refugees_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/06_ErasmusTALK_Toolbox_bg.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/07_ErasmusTALK_Concept%20of%20Multiplier%20Event_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Talk_With_Me/07_ErasmusTALK_Concept%20of%20Multiplier%20Event_BG.pdf
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Програма „Гранд Експерти“ 
 

В тясно сътрудничество с партньорите по 

програма „Гранд Експерти“ работихме по 

създаване и тестване на възможност на 

възрастни хора самите те да станат автори 

в своята област на компетентност, като 

използват нови технологии при разработ-

ването на иновативни дигитални материа-

ли за свои връстници. Наши партньори са 

Института за иновации в ученето към Frie-

drich-Alexander Universität Erlangen-

Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Senioren-Organisationen e.V. BAGSO от Гер-

мания, Dublin City University от Ирландия, 

Foundation for Women's Issues (FJK) от 

Полша и Art-Age от Нидерландия.  

Съвместната ни работа през годината беше 

изключително интересна и предизвикател-

на. Работната среща през май в Утрехт бе-

ше организирана от нашите холандски ко-

леги от фондация Art Age. Тя се проведе в 

Утрехт в уютно работно пространство до 

Стария канал в града. Екипите на парт-

ньорските организации обсъдиха развити-

ето на проекта, целите, работния план, 

междинните резултати и ролите на парт-

ньорите, както и планове за разпростране-

ние и мултиплициращи събития. Говорих-

ме също за обученията – превод и адапта-

ция, същинското обучение и управлението 

на системата за учене. Разгледахме също 

съдържанието на цифровите модули вклю-

чително методология и график във време-

то. В края на срещата се разходихме с 

лодка по каналите на града, което прави 

всеки посетител на Утрехт в началото на 

лятото. 

Третата работна среща беше организирана 

от полската организация Foundation for 

Women's Issues (FJK) в център на НПО във 

Варшава през октомври. Екипите на шест-

те партньорските организации работихме 

по създаването на онлайн платформа за 

обучение на възрастни експерти. Те ще 

използват  платформата, за да представят 

там свои курсове за други възрастни хора. 

Партньорите обсъдиха също публикация за 

мнението на възрастните хора, която под-

готвят под ръководството на Dublin City 

University. Предстоящите обучения в раз-

личните страни, превода и адаптирането 

на съдържанието и системата за управле-

ние на ученето също бяха обсъдени. Най-

интересната част от изпълнението на про-

екта предстои през следващата година. 

http://www.ili.fau.de/index.php/en/
https://www.fau.de/
https://www.fau.de/
https://www.fau.de/
http://www.bagso.de/
http://www.bagso.de/
http://www.dcu.ie/
http://www.kobieta50plus.pl/
http://www.art-age.nl/site/home
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Анализ на социалното въздейс-
твие в България 
 

Фондация Лале публикува на български 

език нов документ от поредицата за соци-

ално въздействие. Принципите за добро 

отчитане на въздействието помагат на 

неправителствени организации и социал-

ни предприятия да представят пред об-

ществото, дарителите, доброволците про-

мяната, която постигат. Организациите, 

които искат да информират и ангажират 

наистина добре хората, с които и за които 

работят, би следвало да представят ясно 

и разбираемо въздействието от своята 

работа. Всички социални организации - 

от местни групи, движени и ръководени 

от доброволци, до големи организации, 

които работят на национално ниво и имат 

десетки служители, би трябвало да разка-

жат как с работата си постигат своята цел 

и промяната, към която се стремят. 
 

Доброто отчитане на въздействието пома-

га на хората, към които са насочени дей-

ностите, доброволците, дарителите, спон-

сорите и други поддръжници да разбират 

и да се ангажират с работата на дадена 

организация. То помага също на екипа и 

ръководителите да се съсредоточат върху 

резултатите и да работят целенасочено за 

постигане на визията на организацията. 

Организация, която може да определи и 

да представи пред хората своето въздейс-

твие, ще има стабилна основа да предста-

ви дейността си и да я управлява с цел 

постигане на възможно най-голямо въз-

действие. 
 

Смисълът на тези широко прилагани 

принципи е да подпомагат и ръководят 

неправителствени организации и социал-

ни предприятия да представят добре въз-

действието, което са постигнали, при:  

 годишни отчети, годишни прегледи и 

отчети за въздействието; 

 управленска информация, отчети на уп-

равителния съвет и организационни прег-

леди;  

 отчети за финансиращите организации, 

поддръжници, инвеститори и поръчите-

ли;  

 вътрешна комуникация с екипа и добро-

волците;  

 комуникационни материали, като уеб-

сайт, брошури, листовки;  

 материали за набиране на средства;  

 ключови послания за организацията;  

 комуникация с, обратна връзка и отго-

вори от хората, с които работи органи-

зацията.  
 

Смисълът от съществуването на неправи-

телствени организации е в промяната, за 

която те работят. Сдружения, фондации, 

клубове, читалища, социални предприя-

тия са създадени с предварително опре-

делена цел. Социалното въздействие 

включва ефектите за  директни и инди-

ректни ползватели на проекти или дей-

ности на дадена организация, екипа на 

организацията, партньорски и други орга-

низации, политики, практики и закони. 
 

Всеки, който се интересува, може да се 

запознае също с Кодекс на добрите прак-

тики за въздействие, Принципи и двига-

тели на добри практики за въздействие за 

финансиращи организации и Седемте 

принципа на социална стойност. 

 

 

 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
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Награди Проект на Годината 
2017 

 

Публичната церемония за обявяване на 

наградите се състоя в Литературен клуб 

Перото.  

Мария Петкова от Фондация Лале откри 

церемонията и представи членовете на жу-

рито, които всяка година са доказани про-

фесионалисти от бизнеса, медиите и дип-

ломати. Това са Петя Колчева, Управляващ 

съдружник Новел консулт, Ираван Хира, 

Главен изпълнителен директор на Hewlett 

Packard България и Председател на Бъл-

гарския Форум на Бизнес Лидерите, Силва 

Зурлева, Член на Борда на директорите на 

Нова Броудкастинг груп, Емануеле Полио 

от Посолството на Италия в България от 

името на Н. Пр. посланик Стефано Балди, 

Красимира Чемишанска, Генерален мени-

джър на Амджен България и Президент на 

Американска търговска камара в България 

и Никола Добрев, Главен изпълнителен 

директор на КЦМ 2000 Груп. 

В присъствието на представители на  орга-

низации, чиито проекти бяха номинирани, 

партньори, колеги, приятели и гости чле-

новете на журито обявиха наградените 

проекти. Това бяха проект Център за соци-

ална рехабилитация и интеграция на жер-

тви на домашно насилие на Сдружение 

Асоциация НАЯ от Търговище; проект 

Всички сме замесени от едно тесто на 

Хлебна къща София и Сдружение Съвет на 

жените бежанки в България и проект „По-

добре недей” - Кампания за превенция на 

сексуално насилие и експлоатация сред 

тийнейджърите на Фондация „Лърн“. 

Отличените организации получиха стату-

етка, специално изработена от проф. Геор-

ги Чапкънов, сертификат и поощрителен 

грант от Фондация Лале. Церемонията бе 

организирана в партньорство с Национал-

ния дворец на културата и с медийното 

партньорство на вестник Капитал и Ин-

формационния портал на неправителстве-

ните организации в България. 

 

http://www.ndk.bg/Литература/Литературен+клуб+%22Перото%22/За+нас-108BG.html
http://www.ndk.bg/Литература/Литературен+клуб+%22Перото%22/За+нас-108BG.html
http://novelconsult.net/
http://www8.hp.com/bg/bg/home.html
http://www8.hp.com/bg/bg/home.html
http://www.bblf.bg/
http://www.bblf.bg/
https://nova.bg/
http://www.ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg/
http://www.amgen.bg/
https://amcham.bg/
http://kcm2000.bg/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
http://www.bread.bg/category/news/sofia/
http://crw-bg.org/
http://crw-bg.org/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_Awards_PY2017.pdf
https://loveguide.bg/
http://www.ndk.bg/начало
http://www.ndk.bg/начало
https://www.capital.bg/
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
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Членовете на журито подчертаха важност-

та на критериите за оценка, които правят 

избора обективен, но и труден за журито. 

Критериите са резултати; устойчивост на 

дейностите във времето; финансова ефек-

тивност; участие на целевите групи и мес-

тната общност; новаторство и приложи-

мост на идеята в други населени места. 

Тази година в конкурса бяха номинирани 

19 разнообразни проекти от цялата стра-

на. Те са представени от граждански орга-

низации и партньори, членове на екипа, 

доброволци, родители, читалища, и граж-

дани. 

 

 

 

 

 

 

 Нека започна с благодарност към 

Фондация Лале. За мен е огромна чест за 

втора година да бъда поканена в журито. 

За пореден път съм впечатлена от съдър-

жателността на проектите. 

 

 Красимира Чемишанска, 

 Ген. мениджър на Амджен България и 

 Президент на Американска търговска 

 камара в България 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_nominations_PY2017.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/Broshure_nominations_PY2017.pdf
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Награди "За Енджиотата и  
хората" 
 

През ноември бяха обявени победителите 

в конкурса за текст „За енджиотата и хо-

рата", организиран от Фондация „Лале“ и 

Информационният портал за неправителс-

твените организации в България за чет-

върта поредна година. Целта на конкурса 

е да насърчи гражданските организации 

да използват ясен и разбираем език, кога-

то разказват за себе си на хората, с които 

и за които работят, на организации, ме-

дии, дарители, доброволци, общество. 

Участниците представиха кратки текстове 

на тема „Защо моята организация е важна 

за хората", като условието бе да не изпол-

зват професионален жаргон, специфични 

термини и чуждици. Изборът бе направен 

по три критерия: човешки език на писане, 

ясно и разбираемо представяне на органи-

зацията и значението й за хората, интере-

сен и вълнуващ разказ. 

Жури в състав Виктория Блажева, дирек-

тор управление „Връзки с обществеността 

и корпоративни комуникации" на Уникре-

дит Булбанк; Марин Бодаков, поет, препо-

давател в СУ „Св. Климент Охридски“ и 

редактор във вестник „К" и Георги Анге-

лов, журналист, преводач и водещ на пре-

даването „История БГ" в Българска нацио-

нална телевизия, определи най-добрите 

текстове. Награди получиха Българска 

асоциация „Осиновени и осиновители” 

БАОО за есе с автори Тодорка Георгиева и 

Величка Дошева и Фондация „Живот със 

Синдром на Даун", Варна с автор на текста 

Силвена Христова. Отличените получиха 

грамоти и чекове по 500 лв. Наградите бя-

ха връчени на среща разговор между част 

от членовете на журито и граждански ор-

ганизации, участвали в конкурса. 

 

 

  

http://www.tulipfoundation.net/
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://www.unicreditbulbank.bg/
https://www.unicreditbulbank.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://kweekly.bg/
https://www.bnt.bg/bg/a/istoriya-bg
https://www.bnt.bg/bg
https://www.bnt.bg/bg
http://baoo-bg.org/
http://baoo-bg.org/
http://baoo-bg.org/
https://www.ngobg.info/bg/reportage/115726-разказ-на-българска-асоциация-осиновени-и-осиновители-победител-в.html
https://lifewithdownsyndrome.com/
https://lifewithdownsyndrome.com/
https://www.ngobg.info/bg/reportage/115725-разказът-на-фондация-живот-със-синдром-на-даун-варна-победител-в.html
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Награди Доброволческа  
инициатива 2018 
 

На тържествена церемония на междуна-

родния ден на доброволците 5 декември 

в Президентството на Република Бълга-

рия бяха връчени наградите в осмия на-

ционален конкурс „Доброволческа иници-

атива” 2018. Той бе организиран от Фон-

дация Лале и Национален Алианс за Ра-

бота с Доброволци. 

Тази година за наградата бяха номинира-

ни 58 различни инициативи, осъществени 

от неправителствени организации, учили-

ща, детски  градини, библиотеки и чита-

лища, неформални групи от градове и се-

ла в цялата страна. 
 

„Успехът невинаги означава да си напра-

вил нещо за себе си, а по-скоро той се 

измерва с онова, което си сторил за дру-

гите. Във времена на упадък на морални-

те ценности и на разединение,  със своя 

пример доброволците увличат другите 

около обществено значими каузи, именно 

 

затова тази инициатива  е безценна. Най-

голямото постижение е подадената ръка и 

преодоляването с общи усилия на общес-

твените проблеми”, заяви президентът 

Румен Радев в приветствие към добровол-

ците на граждански организации, учили-

ща, детски  градини, библиотеки и чита-

лища и неформални групи, номинирани в 

конкурса и гостите на церемонията. 

Изборът на най-добрите и ефективни 

инициативи беше в ръцете на компетент-

но жури с членове Огнян Златев, ръково-

дител на Представителството на Евро-

пейската комисия в България, Красимира 

Величкова, директор на Български дари-

телски форум и Алексей Лазаров, главен 

редактор на вестник Капитал. Представе-

ните инициативи са оценени по резулта-

тите, значението за хората в общността; 

броя и характеристиките на участниците; 

значението на инициативата за развитие-

то на екипа на организацията и    

https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI2018_nominations.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI2018_nominations.pdf
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доброволците; финансовата ефективност. 

Както всяка година бяха обявени три рав-

ностойни награди. 

Отличени бяха инициативата „Да спасим 

кестените“ на Организацията на българс-

ките скаути, инициативата „Да плетем и 

шием за недоносените бебета“ на фонда-

ция „Нашите недоносени деца“ и работата 

на Сдружение „Планини и хора – асоциа-

ция на планинските водачи в България“ 

за „Обновяване на заслон „Кончето“ в Пи-

рин.  
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Национална кампания  
„Да бъдеш баща” 
 

Денят на розовата фланелка в последната 

сряда на февруари бе добър повод да за-

почнем разговор с децата за насилието в 

училище. Много се говори за насилие - 

насилието в детските градини, насилието 

в училище, домашното насилие, насилие-

то по улиците, в интернет, по телевизията 

… Всяка година милиони ученици в десет-

ки страни се обличат в розово за да ка-

жат „Не на насилието в училище!“. Орга-

низациите от Национална кампания „Да 

бъдеш Баща“ и „Ключ към училище без 

страх“ се обединихме около идеята да 

поканим деца да се обърнат към важните 

за тях мъже – бащи, дядовци, батковци, 

чичовци, вуйчовци и др., за да поговорят 

с тях за насилието, агресията, тормоза. 

Ние знаем, че бащите и значимите мъже 

от семейния кръг имат съществена роля 

за развитието и бъдещето на децата с 

присъствие, думите, отношението, пове-

дението си. Затова и тази година органи-

зирахме с партньори събития и инициати-

ви за отбелязване на Деня на бащата. На 

15 юни пред паметника на Йордан Радич-

ков до  Националната художествена гале-

рия в партньорство със Столична библио-

тека организирахме литературно четене. 

Ученикът Николай прочете разказа „Баща 

ми“ на Радичков. След него проф. Михаил 

Неделчев, Марин Бодаков, Йордан Ефти-

мов, Ангел Игов и Иван Христов прочето-

ха свои стихове и разговаряха със събра-

лите се деца. 

В неделята в партньорство със Столична 

община и с изключителното съдействие 

на Столична дирекция „Пожарна безопас-

ност и защита на населението“, Столична 

дирекция на вътрешните работи и Сто-

лична дирекция „Аварийна помощ и пре-

венция“ по традиция организирахме Ден 

на бащата на площад “Ал. Невски”. Има-

ше демонстрация на пожарни коли, поли-

цейски автомобили, джипове и мотори, 

авариен автомобил. Стекоха се стотици 

деца и техните бащи, майки, дядовци, 

батковци, вуйчовци. Разгледаха пожарна 

и полицейска техника, качиха се на коли-

те и моторите, пробваха каски и клаксо-

ни. Децата и техните бащи и дядовци ви-

дяха полицейско куче и прекараха време 

с конната полиция. Алармите на поли-

цейски мотори и пожарната кола, които 

децата пробваха, дълго огласяха площада 

http://mencare.bg/
http://mencare.bg/
http://bezstrah.org/
http://bezstrah.org/
https://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
https://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
https://www.sofia.bg/
https://www.sofia.bg/
http://sofia-fire.bg/
http://sofia-fire.bg/
https://www.mvr.bg/sdvr
https://www.mvr.bg/sdvr
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/direkcia-avariina-pomosht
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/direkcia-avariina-pomosht
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/direkcia-avariina-pomosht
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и пречеха само на разговорите с пожар-

никари, спасители и полицаи. Те от своя 

страна споделиха, че рядко са виждали 

толкова много свои фенове на едно мяс-

то. 

Домът на киното организира прожекции 

на поредица от избрани филми, свързани 

с бащите, мъжките фигури в семейството, 

духовните учители, които, изгубени или 

намерени, винаги са определящи за пътя 

на всеки един от нас. 

Седмицата на Бащата 2018 през ноември 

премина под мотото „Истински chef“. Иде-

ята бе да насочим вниманието на бащи, 

дядовци, вуйчовци, чичовци и други зна-

чими мъже към ежедневната им роля за 

създаване на навици за здравословно 

хранене и начин на живот.  

 

 

 

Европейски ден на солидарност 
между поколенията, 29 април  

За поредна година насърчихме партньори 

и колеги да организират събитие в общ-

ността си и да съберат хора от различни 

поколения, за да намерят общите теми, да 

говорят и да се забавляват заедно. Това е 

най-добрият начин за отбелязване на Ев-

ропейския ден на солидарност между по-

коленията. Откликнаха организации в Со-

фия, Пловдив, Велико Търново, Пазар-

джик, с. Шейново, Казанлък, Разград, с. 

Дреновец, общ. Ружинци, с. Труд, общ Ма-

рица, и др. 

 

 

http://domnakinoto.com/
http://mencare.bg/wp-content/uploads/2018/10/FW_2018-5_recepta.jpg
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Доброволчество 
 
Корпоративни доброволци по-
магат на благотворителни орга-
низации  
 

Доброволци от бизнес организации перио-

дично се включват  в разнообразни добро-

волчески инициативи за да подкрепят с 

усилията и уменията си работата на граж-

дански организации. 
 

През февруари  млади доброволци от Im-

aginarium България и Duka прекараха по 

половин работен ден в централна библио-

тека и филиал Сердика на Столична биб-

лиотека. Те почистваха и подреждаха кни-

ги в хранилището, пренесоха голям масив 

от книги и помогнаха за подреждането им. 

Екипът на Столична библиотека благодари 

на доброволците за свършената добра ра-

бота и Фондация Лале за организацията.  

През март служителите на Дука и Текстура 

България организирано участваха в рам-

ките на половин ден в работата на Фонда-

ция “Светлина за живот”. В края на деня 

работата беше свършена, а доброволци и 

приемащата организация бяха удовлетво-

рени от свършеното. 

 

 

Дни на добри дела 
 

Хиляди са доброволците в България, кои-

то са в основата на социални, културни, 

екологични, образователни и други ини-

циативи. Те правят промяната, носят но-

вото, показват начините да променим жи-

вота си. Всички искаме да живеем добре. 

И не е нужно човек да бъде богат или из-

вестен, 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 промяната, 

която иска да види. С участие в еднократ-

ни или периодични доброволчески дей-

ности хората създават нови контакти и 

приятели, научават много за хората и жи-

вота около тях, изграждат социални и 

професионални умения, разбират колко 

много неща зависят от тях самите, реша-

ват местни проблеми или реализират нови 

идеи, прекарват интересно и забавно вре-

ме в правене на добри дела.  

За поредна година отправихме покана към 

местни организации да се включат в дните 

със своя инициатива. Подкрепихме някол-

ко интересни доброволчески дейности.  

https://duka.bg/
https://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
https://www.libsofia.bg/page/bg/nachalo.php
https://textura.bg/
https://textura.bg/
http://www.svetlinazajivot.com/
http://www.svetlinazajivot.com/
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Втора глобална конференция 
Ден на добрите дела „Градим 
капацитет – градим партньорст-
ва - градим бъдеще“ 

Втората глобална конференция Ден на 

добрите дела се проведе в Аугсбург, Гер-

мания в средата на октомври с участието 

на доброволчески организации от над 50 

страни. След оживено събитие за посреща-

не на участниците, конференцията започ-

на с  форум „Научено от глобалното дви-

жение” и различни групи споделиха своя 

опит от организиране на събития в своите 

държави. Местни доброволчески организа-

ции от Рим, Сан Диего, Кения, Хонг Конг и 

други разказаха за инициативите си. 
 

Основната част от работата на конферен-

цията бе практически ориентирана и даде 

на участниците възможност да научат по-

вече. Сесията „Изграждане на капацитет“ 

беше за инструментите и ресурсите на 

движението. Сесията за партньорство бе-

ше основно фокусирана върху спонсорство 

и работа с корпоративни партньори, 

включване на местната общност и офици-

ални лица в организирани събития. След 

последния панел „Градим бъдеще“, който 

беше посветен на визията и предизвика-

телствата пред Деня на добри дела, участ-

ниците имаха оживена дискусия. 
 

Фондация Лале беше поканена във връзка 

с ежегодната доброволческа инициатива 

Дни на Добри Дела, която организираме 

всяка година в последната седмица на 

май . 

 

Световна конференция за доб-
роволчество на IAVE, Аугсбург, 
Германия, 17-20 октомври 2018 
 

Годишната конференция на Международ-

ната Асоциация за доброволчески усилия 

IAVE се провежда от 1970, когато органи-

зацията е основана с визия доброволци и 

техните организации от цял свят да се съ-

бират, за да обменят опит, да учат едни от 

други и преодоляват културни, политичес-

ки и езикови бариери. 

Тази година конференцията събра в 

Аугсбург, Германия, представители на 

множество организации от почти 100 стра-

ни. Четирите дни на събитието включваха 

богат избор на работилници и презента-

ции от всички континенти. Разговорите в 

почивките бяха не по-малко интересни. В 

организирането и провеждането на съби-

тието бяха ангажирани 150 местни добро-

волци. Сесиите включваха актуални теми 

като младежко доброволчество като път 

към трудова заетост; доброволчество е за 

всички, доброволчеството като принад-

лежност;  подкрепа за бежанци чрез доб-

роволчество – германския отговор; млади 

граждани в действие; партньорства с го-

ляма стойност за създаване на въздейст-

вие и много други. 
 

Мария Петкова от Фондация Лале предс-

тави опита на организацията в сесията за 

„Измерване на въздействието – концепту-

ални рамки и доказателства от изследва-

не“. 
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Други дейности 
 
Проект „6-те принципа на  
Фондация Оук“ 
 

Представители на неправителствени орга-

низации от България, Етиопия, Кения, Лат-

вия, Молдова, Хърватска, Танзания и Уган-

да, чиято дейност е свързана с подкрепа 

за деца и семейства,  се събраха на пос-

ледна трета работна среща в Лейден през 

март.   

Срещата бе в рамките на програмата за 

развитие на организационен капацитет на 

партньорите на Фондация Оук и целта й 

беше да се обсъди съдържанието на пос-

ледните два от разработваните онлайн мо-

дули - за “Зачитане и надграждане върху 

силните страни” и “Не вреди”.   
 

От Фондация Лале в срещата участва Ми-

рослава Георгиева. В следващите месеци 

колегите от Child to Child UK ще добавят 

обобщените коментари, корекции и пред-

ложения на онлайн платформата. След то-

ва ще поканим колеги и партньори от Бъл-

гария да се включат в пилотно тестване на 

модулите за обучение на специалисти, ко-

ито работят с деца и семейства, да прила-

гат 6-те принципа за правата на детето на 

Фондация Оук. Очаква се всички шест мо-

дула да бъдат достъпни през октомври 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Работна среща на ресурсните 
лица от Мрежата за закрила на 
детето в Югоизточна Европа 
 

В средата на април в Кишинев, Молдова, 

се проведе среща на ресурсните лица от 

Югоизточна Европа във връзка с началото 

на втората фаза на проекта ChildHub – 

Мрежа за закрила на детето в Югоизточна 

Европа. Домакини на срещата бяха коле-

гите от Terre des Hommes. Целта бе обсъж-

дане на предстоящите задачи, дейности, 

логистична рамка, очаквани резултати и 

ефект от реализиране на проекта през 

следващите две години. Работата бе осно-

вана на теория на промяната и насоките 

на д-р Terrence Jantzi, старши специалист 

по оценка и регионален съветник по ка-

чеството и отчетност. Мирослава Георгие-

ва от Фондация Лале участва в срещата по 

покана на колегите от Ноу-Хау Център за 

алтернативни грижи за деца към НБУ, кои-

то координират проекта за България. 

 

https://childhub.org/bg
https://childhub.org/bg
https://childhub.org/bg
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Лектори от България, Словакия 
и Босна и Херцеговина предста-
виха опита си във фамилни гру-
пови конференции  

Фондация Лале сподели опит във фамилни 

групови конференции на национална кон-

ференция “С доверие в семейството – ФГК 

в практиката” в Чехия. Колегите ни от RK 

Centrum в Чехия организираха национална 

конференция, за да представят широко 

модела и споделят опита си във ФГК. Те 

поканиха също и партньори от други стра-

ни в Централна и Източна Европа. Моника 

Миклошова от Úsmev ako dar представи 

“Резултати и предизвикателства в процеса 

на приложение”, основани на тяхната поч-

ти 10 годишна  практика в Словакия. 

Бранка Иванович от IN Foundation предс-

тави “Иновативен  модел за подкрепа на 

мулти проблемни семейства – опита на 

Босна и Херцеговина“. Мария Петкова от 

Фондация Лале говори за “Фамилната гру-

пова конференция - възможност за деца, 

семейства и специалисти”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международна конференция 
„Взимане на решения в рамките 
на фамилната група“ и годишна 
среща на Европейската мрежа 
за ФГК  

Годишната среща на Европейската мрежа 

за ФГК се състоя в Единбург, Шотландия,  

в началото на октомври. Тя бе домакинст-

вана от Градския съвет на Единбург и за-

почна с прием в Градската Камара. По 

време на работните дни имаше множество 

различни презентации и семинари. Д-р 

Мери Мичел от университета в Единбург 

представи специална сесия за изследвани-

ята си върху резултатите от вземането на 

решения във фамилни групи в Шотландия. 

Участниците от Белгия, Швейцария, Герма-

ния, Естония, Холандия, Шотландия, Уелс, 

Англия, Северна Ирландия, Норвегия, 

Швеция, Босна и Херцеговина, Чехия, 

Швеция, Франция, САЩ, Норвегия и Бъл-

гария обсъдиха редица теми от общ инте-

рес. Беше представен и опитът на колеги-

те в Испания. Участниците бяха поканени 

на Ceilidh - вечер на шотландската музика 

на живо и танц. Членовете на мрежата ре-

шиха, че догодина годишната среща ще се 

проведе в Братислава, Словакия. Срещата 

завърши с традиционната песен за сбогом 

"Auld Lang Syne". Фондация Лале е акти-

вен член на мрежата от 2011 година. В 

следващите месеци екипът на фондацията 

ще работи по позиция на мрежата по по-

вод на 30 години от приемането от ООН на 

Конвенцията за правата на детето. 

http://www.rk-centrum.cz/
http://www.rk-centrum.cz/
https://www.usmev.sk/
http://www.infondacija.org/en/
http://www.tulipfoundation.net/bg/index/
http://www.fgcnetwork.eu/
http://www.fgcnetwork.eu/
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Списък финансирани проекти  
 
Програма                                          

„Силата на семейството и общ-

ността” 

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: 9 900 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 качестве-

на педиатрична грижа в общността. 

Целеви групи: Бременни и майки на малки 

деца (0-5) и техните деца.  

Отпусната сума: 19 800 лева 

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 ка-

чеството на живот на семейства с малки 

деца, които по една или друга причина 

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; разработване 

на конкретни програми; популяризиране 

на Къщата в общността; предоставяне на 

комплексна подкрепа за ранното детско 

развитие, позитивното родителство и ов-

ластяване на семейството и общността. 

Целеви групи: Минимум 15 деца от 0 до 3 

години, както и останалите деца от се-

мейството, родителите и разширеното се-

мейство, които живеят в най-висок риск от 

изоставяне и неглижиране, на които липс-

ват жизнено важни условия за здравосло-

вен живот и добро развитие. Като цяло 

предвиждаме да работим с около 45 деца 

и над 50 възрастни.  

Отпусната сума: 9 900 лева 

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: 12 100 лева 

За контакти: Малина Славова 

Сдружение „Шанс и закрила" 

ул. „Алеко Константинов” №11 

Хасково 6300 

Тел. 038/ 662138 

chance@escom.bg  

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: 19 800 лева 

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  
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Други финансирани проекти 
 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова” София  

Проект: Палиативни грижи за терминално 

болни възрастни хора 

Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 15

-20 човека, които са терминално болни, 

неподвижни и се обслужват на легло. 

Дейности: Дейностите в хосписа включват 

лична хигиена, медицински процедури, 

хранене, разговори, следене на физичес-

кото и психическото състояние. Екипът 

включва лекар, медицински сестри и око-

ло 15 доброволци, които готвят, почист-

ват, пазаруват, разнасят храна на обс-

лужваните по домовете, разговарят с тях, 

четат им книги. 

Отпусната сума: 6 000 лева 

За контакти:  

Д-р Доминик Карагьозов 

ул. “Светослав Тертер” 39 

София, 1124 

Тел. 02/ 946 13 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Асоциация НАЯ“, Търго-

вище  

Проект:  „Център за социална рехабили-

тация и интеграция на жертви на домаш-

но насилие в община Търговище” 

Цел: Да се осигури устойчива социална 

услуга за пострадали от домашно насилие 

в община Търговище. Широка система от 

интервенции, която гарантира цялостна 

подкрепа на пострадалите за защита на 

правата им и насърчаване на социалната 

им интеграция. Мултисекторно сътрудни-

чество за предоставяне на качествени и 

достъпни услуги за жертвите на домашно 

насилие, по-високи стандарти и ефектив-

ност на действията по тяхната защита и 

подкрепа. Социално включване и намаля-

ване на бедността на една особено уязви-

ма група от обществото, каквито са жерт-

вите на домашно насилие. Проектът е на-

сочен към деца и младежи, пострадали от 

домашно насилие, пълнолетни лица, пос-

традали от домашно насилие; лица, из-

вършители на домашно насилие. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Светла Сивчева  

Търговище 7700; ул. "Антим I" 37  

телефон: 0601/62889; 0879 606 855 

naia_s@abv.bg  

www.naia.cf  
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Сдружение Международен съвет на 

самодейните средища (МССС) – прог-

рама Мрежа Хлебни къщи (МХК) – 

Хлебна къща София и Сдружение Съ-

вет на жените бежанки в България 

(СЖББ) 

Проект: „Всички сме замесени от едно 

тесто” 

Цел: Създаване на сигурна и уютна среда 

в пространството на Хлебна къща София, 

където деца бежанци и търсещи закрила 

се „смесват“ свободно с български деца 

чрез общностно месене на хляб, участие 

в образователни активности за развиване 

на социални умения и интерес към заоби-

калящия ги свят. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Здрава Воденичарова, 

София, ул. Чумерна 13 

тел. 0898 875 054 

zdrava@bread.bg     

www.bread.bg  

Фондация „Лърн“ 

Проект: „По-добре недей”. Кампания за 

превенция на сексуално насилие и експ-

лоатация сред тийнейджърите“ 

Цел: Да информира – ефективно – бъл-

гарските мейнстрийм тийнеджъри как да 

разпознават безпогрешно рисковите фак-

тори, ситуации, отношения и поведения, 

които биха довели  до сексуално насилие 

и експлоатация и биха ги поставили в по-

зиция на зависимост. Да умеят да реаги-

рат в подобни ситуации, за да се предпа-

зят, защитят и изцяло да ги избегнат и 

тежките им последствия. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Николета Попкостадинова 

София, ул. „Ами Буе“ 35 

Тел. 0899 804980 

nikoleta@loveguide.bg  

https://loveguide.bg/  
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Фондация „Живот със Синдром на  

Даун", Варна  

Есе в конкурс “За енджиотата и хората” 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Силвена Христова 

Тел. 0888 756 676 

jivot.downsyndrome@abv.bg  

https://lifewithdownsyndrome.com/  

 

СНЦ „Младежки и граждански инициа-

тиви в Розовата долина“(СНЦ 

„МГИРД“) 

Проект: „Хиляда добрини с малко печен-

ки!“ 

Цел: Подобряване социалната адаптация 

за децата със СОП и увреждания към соци-

ален център „По-добре заедно“ и насърча-

ване доброволчеството и съпричастността 

сред младежите. Организиране на спортен 

и барбекю празник в двора на центъра за 

децата със СОП и увреждания към Социа-

лен център „По-добре заедно“. Младежи 

доброволци организираха игри и забавле-

ния за децата, подготвиха щафетни игри, 

а после печенки на барбекю, захарен па-

мук на машина и заедно с децата си пеко-

ха маршмелоу. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти: Цветина Захарлиева 

Карлово, 4300 

ул. „Ганьо Маджареца“ 9 

Тел. 0888 054 233 

mgird@abv.bg  

https://www.facebook.com/mgirdrosevalley/ 

 

 

Хлебна къща София – част от програ-

ма Мрежа Хлебни къщи на Сдружение 

Международен съвет на самодейните 

средища 

Проект: „Пъстър и солидарен хляб ” 

Цел: Надграждане на инициативата 

„Солидарен хляб“ с едно по-различно съ-

битие – замесване на 3 вида хляб: с мас-

лини, с коприва и със сушени домати. От 

една страна инициативата ще бъде въз-

можност за доброволците да придобият 

нови знания и умения, а от друга тя ще 

позволи разнообразяване на менюто на 

„Солидарната кухня“ в деня след събитие-

то. 

Отпусната сума: 60 лв. 

За контакти: Сандра Топалска 

София, 1680 

жк. Бели Брези, ул. Нишава 61  

Тел. 0885 039 071 

sofia@bread.bg   

www.bread.bg  
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2018 
 

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

