
                                                         Годишен отчет 2021                                                          

 

 
 

          ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018       

             

 
 
 
 

 
 

 
            ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021 



                                                         Годишен отчет 2021                                                        2 

 

Фондация Лале благодари за подкрепата и сътрудничеството на 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2020: 

Проф. Георги Чапкънов   МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:  
КАПИТАЛ  
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

Снежина Петрова       Петя Колчева      
Актриса        Управляващ съдружник 
Ръководил         Новел консулт 
Департамент „Театър“ в НБУ      
 
            
Светлозар Желев      Ивайло Славов  
Директор          Главен  изпълнителен дирекHewlett 
Национален център за книгата     Булпрос  
        
 

 

Индивидуални и корпоративни дарители,  
които подкрепиха дейностите на фондацията и нашите партньори по места 

 

 
Колеги и партньори в страната,  

с които учихме и споделяхме идеи и възможности    
 

 
Партньори от Европейски и международни мрежи,  

с които сътрудничим ефективно и обменяме опит и практики  

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО „ЗА ЕНДЖИОТАТА И ХОРАТА“: 

Райна Гаврилова      Найо Тицин 
Преподавател, история и теория на културата, Журналист, режисьор, артистичен 
Факултет по философия,     директор Филм фестивал „Master of Art“,  
СУ „Св. Климент Охридски“     лектор Публична реч, НБУ  
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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   

 

Владимир Пенков 

Управляващ съдружник                         

Пенков, Марков и партньори 

 

Левон Хампарцумян 

Председател на Управителния съвет 

Български форум на бизнес лидерите       

Директор  Мария Петкова  
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Мина още една година с различно ежедневие. Важно бе 
да продължим работата си, като я адаптираме в най-
удобния и ефективен формат за хората и организации-
те, с които работим.  Много от планираните дейности, 
срещи и обучения реализирахме в онлайн или хибриден 
формат.  
 

През 2021 година продължахме целенасочена работа за 
стимулиране и подкрепа за дейностите на граждански 
организации в България. Основна част от работата ни е 
насочена към пълноценно развитие на деца и млади хо-
ра в техните семейства; интегрирана подкрепа за соци-
ално развитие; свързаност между хората от всички въз-
расти като основа за добруването им.  
 

Раздадохме традиционните награди „Проект на година-
та 2020“ на публична церемония в Литературен клуб 
Перото. По традиция членове на журито бяха доказани 
професионалисти от средите на бизнеса и изкуството. 
Отличихме най-добрите есета в конкурс „За енджиотата 
и хората“ в партньорство с Информационния портал на 
НПО в България. За единадесети пореден път обявихме 
носителите на награди „Доброволческа инициатива 
2021“ в сътрудничество с Националния алианс за рабо-
та с доброволци.  
  
Екипът на фондацията продължи да учи и споделя с ко-
леги в страната - Алианс за ранно детско развитие, Ко-
алиция Детство 2025, Обединение „Детство без наси-
лие“, кампания „Да бъдеш Баща“ и партньорите ни от 
Европейска мрежа за Фамилни групови конференции, 
COFACE Families Europe, AGE Европейска платформа на 
възрастните хора, Social Value International, 
Volonteurope, BAGSO, SAGE, FRG и много други. 
 
 

  Мария Петкова 
  Директор 
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Програми  
 
Програма „Силата на  
семейството и общността“ 
 
Годината бе белязана от пандемията КО-
ВИД-19 и динамични промени в ежедневи-
ето на хората, в работата на местните ор-
ганизации, финансирани по програмата, и 
в провеждането на срещи и обучения. Ос-
новната част от предоставените грантове 
са в рамките на обща инициатива за прог-
рама „Сигурен старт“. Това е програма за  
подкрепа на родители и семейства за пъл-
ноценна грижа в ранното детство на деца-
та им. През годината започнаха работа три 
нови семейни центъра, в които местни 
екипи ежедневно работят с майки и се-
мейства с малки деца. 
 

Сдружение „Бъдеще за крепост“ работи по 
проект „Крепост на знания и умения “в ед-
ноименното село в община Димитровград, 
където майки от няколко общности нами-
рат интересни и полезни за децата им за-
нимания. Целта на екипа е да създаде ус-
ловия и осигури равни възможности за 
пълноценно ранно развитие на децата от 0 
до 6 години в селото, чрез подпомагане на 
родителите (и всички лица, които полагат 
грижи за деца) да придобият знания и 
умения за пълноценна грижа за децата в 
първите най-важни години. 
 

Екипът на Фондация „Здраве и социално 
развитие“ разширява дейността си в квар-
тал Филиповци на София и квартал Изгрев 
в Кюстендил чрез проект “Сигурен старт в 
Кюстендил“. Групата за майки / родители с 
деца от 0 до 6 години е отворена всеки 
делничен ден от 9 до 13 часа в Център 
МИР. Опитният екип е подготвил различни 
регулярни допълнителни дейности, които 
съпътстват основната програма и стимули-
рат позитивно родителство с грижа за де-
цата от преди да се родят. 

Дейностите в Семеен център "По-добре 
заедно" в Карлово, създаден от Сдружение 
„Младежки и граждански инициативи в Ро-
зовата долина“ по проект "Силата е в НАС 
(новите активни семейства)“, имат за цел 
развиване на капацитет у родителите и 
разширеното семейство на деца от 0 до 6 
години в община Карлово. Центърът е от-
ворен за всички родители с малки деца 
всеки делничен ден. Планирани са поре-
дица срещи-беседи с гост-лектори и спе-
циалисти ранно детско развитие, логопе-
ди, психолози, стоматолози, акушер-
гинеколози и други специалисти. Изнесени 
срещи-беседи с родители във всички насе-
лени места на Община Карлово с приори-
тет обхващане на родители и деца от уяз-
вими групи. 
Значителна част от продължаващата под-
готовка и обучение на колегите от местни-
те организации се осъществи онлайн. Ос-
новните теми на обучения бяха родителст-
во без насилие и възможността правата на 
децата от принципи да се превърнат в 
практика. 

Подготовката за разговор с родители и се-
мейства за насилието над деца, последи-
ците от него и превенцията му започна 
през април и продължи до края на май. С 
Фондация “П.У.Л.С.” организираме пореди-
ца от шест обучения за позитивно роди-
телство. Екипите на местни организации, 
които работят по програма Сигурен старт в 
Търговище, Варна, София, Кюстендил, 
Горно Черковище, Карлово, Филиповци, 
Горна Оряховица и други, се запознаха с 
видовете насилие над деца, последиците 
от него и възможностите за превенцията в 
работа с деца и родители. Опитни лектори 
от Фондация “П.У.Л.С.” говориха за прили-
ките и разликите между телесното наказа-
ние и насилието, травматичните преживя-
вания и последствията, които телесното 
наказание оказва върху децата и младе-
жите. Имаше оживена  дискусия  по темата  

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/
https://hesed.bg/
https://hesed.bg/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022740964540
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022740964540
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/100009917642365/
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/100009917642365/
https://www.facebook.com/groups/100813547006638
https://www.facebook.com/groups/100813547006638
https://www.facebook.com/groups/100813547006638
https://pulsfoundation.org/
https://www.pulsfoundation.org/


                                                         Годишен отчет 2021                                                        9 

 

за телесно наказание над деца и възмож-
ностите за промяна на нагласите в общест-
вото. Целта  бе да се подкрепят колегите 
да имат разбиране и умения в пряката си 
работа с деца и семейства да водят този 
понякога труден разговор за насилието 
над деца, сексуалното насилие и експлоа-
тация, тормоза и ролята на родителите. 
Защото именно родителите са хората, кои-
то имат най-съществена роля за предпаз-
ването на децата. Представени бяха под-
ходи и материали за работа с родители и 
деца за промяна на стереотипите. Всички 
колеги получиха комплект наръчници за 
екипа и книжки за работа с деца и родите-
ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правата на децата - от принципи към 
практика бе темата на поредица обучения 
за практици в работа с деца и семейства. 
Мирослава Георгиева от Фондация Лале 
участваше активно в експертна група от 
професионалисти, която в продължение на 
три години разработи комплексна онлайн 
програма за обучение по правата на дете-
то. Работата на групата бе подкрепена 
от Фондация Оук и ръководена от Child to 
Child, UK. Тя включваше колеги от Литва, 
Латвия, Полша, Молдова, Сърбия, Хърват-
ска, България, Етиопия, Танзания, Кения, 

Уганда и др. Програмата е замислена като 
практическа подкрепа за специалисти, за 
да могат да прилагат в ежедневната си ра-
бота основните принципи:  Подход, осно-
ван на правата на детето, Участие на де-
цата, Недопускане на дискриминация, Най
-добрият интерес на детето, Зачитане и 
надграждане на силните страни, Не вреди 
и Правото на оцеляване и развитие. 
 
 

През годината Мирослава Георгиева пре-
веде и адаптира програмата на български 
език. През февруари започнахме поредица 
онлайн обучения за колегите от семейните 
центрове Сигурен старт. Целта е участни-
ците от София, Търговище, Кюстендил, 
Филиповци, Варна, Горна Оряховица, Ка-
занлък, Крепост и Карлово  да имат необ-
ходимите  знания, умения и общност от 
обучени практици, за да прилагат в ежед-
невната си работа с деца и семейства под-
ходите и принципите, основани на правата 
на детето. Всяка обучителна сесия включ-
ва запознаване с конкретен принцип, об-
съждане по групи и обща дискусия. В рам-
ките на няколко дни колегите от всеки 
център имаха задачата да представят ана-
лиз на случай от практиката си с деца и 
семейства, който илюстрира принципа и 
тяхната реакция и възможности за прила-
гане. Екипът на Фондация Лале организи-
ра онлайн обсъждане на всеки отделен 
случай като в разговора бяха очертаваха 
предизвикателства и конкретни възмож-
ности за прилагане на правата на детето. 
 
Силата на семейството и общността е най-
вече в знанията и уменията им да осигурят 
на децата си грижи и условия за пълно-
ценно развитие.  

https://oakfnd.org/
http://www.childtochild.org.uk/
http://www.childtochild.org.uk/
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Проект TRACEUS  
 

 

 

 
Идеята ни е да насърчим възрастни хора и 
чужденци, живеещи в България, да опи-
шат и споделят свои кулинарни и културни 
традиции с видеоклипове, чрез лесно дос-
тъпна смартфон технология. Ние ще по-
могнем за създаването на видеоклипове с 
рецепти, които ще бъдат събрани и дос-
тъпни на онлайн платформа в шест евро-
пейски страни. 
 
Традиционната кухня отразява историята, 
начина на живот, ценности и вярвания на 
хората от една страна. Проект 
„Европейски традиции, рецепти и кухня с 
помощта на смартфони“ ще свърже соци-
ално възрастни хора (над 55 години) с 
различен произход, език и култура чрез 
споделяне на кулинарни рецепти и тради-
ции под формата на кратки онлайн виде-
оклипове. Това ще им помогне да подобрят 
уменията си за ползване на цифрови тех-
нологии и смартфони.  
 
Партньорските организации проведоха ня-
колко виртуални работни срещи. Обмениха 
информация за създаването на обучителни 
модули и привличането на доброволни 
участници от всяка страна. Започнахме и 
месечен бюлетин, в който редовно публи-
куваме информация за проекта, партньо-
рите и традиционни рецепти от различни 
страни.  
 
В България проведохме подготвителните 
онлайн срещи с нашите участници от Со-
фия, Варна, Сливен, Гоце Делчев и др.  
 

 

 

 

 

Проект TRACEUS събира партньорски ор-

ганизации от Ирландия, Белгия, Кипър, 

Франция, Испания и България. Той е фи-

нансиран в рамките на програма Еразъм+ 

на Европейската комисия. Дейностите се 

провеждат паралелно в изброените шест 

държави от 2020 до 2022 година. 

https://www.tulipfoundation.net/programs/bg/programs/traceus-85/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Проект SenGuide   

 
           С партньорите от ILI at Friedrich-
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO) от Герма-
ния, Jaume I University от Испания и Silver 
Thread от Ирландия продължихме активно 
съвместната работа по проекта, макар и 
повечето дейности да бяха реализирани 
онлайн. 
Втората работна среща се проведе в ZOOM 
през юли, въпреки че всички участници 
споделиха, че са вече напълно ваксинира-
ни. С партньорите обсъдихме развитието 
на планираните дейности и възможни по-
добрения в съвместната работа и платфор-
мата за учене. С цел тези подобрения да 
бъдат максимално съобразени с тава какво 
самите възрастни хора намират за нужно и 
полезно, имахме специална сесия за спо-
деляне на актуална информация от фокус 
групите с авторите на учебни материали в 
рамките на проект GrandExpertS. Предста-
вянията на партньорите включваха също 
кратки коментари за състоянието и разви-
тието на дигиталните умения на възраст-
ните хора по време на пандемията. Реших-
ме, че ще разработим допълнителен модел 
на тема как се пише за електронно учене.  
 

Екип от Университет Фридрих Александър 
Нюрнберг-Ерланген беше подготвил полез-
но и интересно обучение за партньорите 
по проекта. То се проведе в продължение 
на две сутрини в последните дни на ав-
густ. И този път работихме онлайн в ZOOM 
и всички напълно ваксинирани участници 
изразиха надежда, че скоро ще можем да 
се съберем за работна среща на живо. Ка-
то екип на проект за обучение в дигитална 
среда без затруднения обсъдихме изпъл-
нението на дейностите и възможностите за 
включване на нови и интересни елементи 
в платформата за учене. С партньорите 

набелязахме следващи стъпки в разработ-
ване на обучителните модули. 
 

На 16 ноември екипът на Фондация Лале 
организира виртуална среща с организа-
ции и лица, предварително поканени и 
изявили интерес към дейности за дигитал-
но и социално включване на възрастни хо-
ра. Мирослава Георгиева представи целите 
и дейностите по проекта, насочен към хо-
ра над 55 години. Идеята е да подкрепим 
възрастни хора с добри познания 
(професионални или любителски) в дадена 
сфера, да споделят своите опит и знания с 
други хора. За целта те ще разработят 
свои кратки онлайн модули по тема, която 
ги вълнува и владеят.  

Заедно с нашите партньори от Германия, 
Испания и Ирландия ние разработихме 
специализиран онлайн курс, който ще им 
позволи да създадат свои онлайн модули. 
В срещата се включиха 11 участника – 
представители на граждански организа-
ции, които работят с възрасни хора, и хо-
ра, които имат интерес да се включат в 
дейностите. Някои от тях коментираха 
идеята, други задаваха въпроси. Така 
представянето премина в свободен разго-
вор. 
 

Проект SenGuide се реализира с подкрепа-
та на програма Еразъм+ на Европейската 
комисия. 
 

 

 

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://www.tulipfoundation.net/bg/programs/grand_experts-82/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Награди 
 

Награди  
Проект на годината 2020 
 
Церемонията за награди Проект на Годи-
ната се проведе за шестнадесети пореден 
път на 30 юни 2021 в Литературен Клуб 
„Перото“ на НДК. 

По традиция гостите, участниците, члено-
вете на журито бяха посрещнати в Литера-
турен клуб „Перото“ с музиката на Петко 
Стайнов. „Ръченицата“ е писана няколко 
години след като младият музикант се 
дипломира в Дрезденската консервация в 
специалности пиано и композиция и се 
връща в България. Въпреки че е напълно 
сляп от 11 годишната си възраст, освен 
музикант и композитор, Петко Стайнов е 
изключително активен като председател 
на Съюза на народните хорове в България, 
на Дружеството на българските композито-
ри „Съвременна музика“ и читалище на 
слепите „Луй Брайл“, директор на Народ-
ната опера, редовен член на БАН, основа-
тел и ръководител на Института за музика 
с музей към БАН и др. 
 
 

Мария Петкова от Фондация Лале откри 
събитието с думи за силата и значението 
на професионализма и компетентността 
във всяка област на живота. Тя изброи 
критериите, по които членовете на журито 
определят наградите - резултати; устойчи-
вост на дейностите във времето; финансо-
ва ефективност; участие на целевите гру-
пи и местната общност; новаторство и 
приложимост на идеята в други населени 
места. 
 

Наградите за 2020 година бяха обявени и 
връчени от членовете на журито. 
 

Проект „Вълшебните приказки“, реализи-
ран от Сдружение „Асоциация НАЯ” в пар-
тньорство с Международна организация за 
защита на децата, Генуа, Италия и Женс-
кия център, Кардица, Гърция, 
бе представен от Светлозар Желев, дирек-
тор на Национален център за книга-
та. Впечатления сподели и Анна Захарие-
ва, член на УС на Фондация Лале. Награ-
дата приеха Нина Николова от Асоциация 
Ная и Даниела Димитрова, директор 
на детска градина „Приказка”, която е 
партньор по проекта. 

 
Снежина Петрова, театрална и филмова 
актриса, ръководител на Департамент 
„Театър“ на Нов български универси-
тет и Ивайло Славов, Главен изпълните-
лен директор на Булпрос  представиха 
проект „Устойчиво бъдеще – програма за 
екологична култура и „зелени“ предприе-
мачески умения за млади хора с интелек-
туални затруднения“ на Сдружение за под-
крепа на лица с умствени затруднения, 
Варна. От името на сдружението Станка 
Момчева разказа за живота на младите хо-
ра с интелектуални затруднения, дейнос-
тите им за опазване на природата в усло-
вия на пандемия. 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_broshure_awards.pdf
http://www.naia-tg.com/
https://youtu.be/MWjMNepWtKw
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
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://youtu.be/Ej_clpdh_mU
https://youtu.be/Ej_clpdh_mU
https://youtu.be/c4oOjh-gvGE
https://youtu.be/bnx5k-5JxI8
https://dg-prikazka.com/
https://youtu.be/G4C78nPpfFY
https://theatredepartment.nbu.bg/
https://theatredepartment.nbu.bg/
https://theatredepartment.nbu.bg/
https://youtu.be/bn1yfF-dFXs
https://bulpros.com/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_broshure_awards.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_broshure_awards.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_broshure_awards.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_broshure_awards.pdf
http://www.sdrujenie.eu/
http://www.sdrujenie.eu/
http://www.sdrujenie.eu/
https://youtu.be/tacPKOX2Rdg
https://youtu.be/tacPKOX2Rdg
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Фондация „Карин дом“ получи специална 
награда Проект на Годината за многото 
проекти за деца с увреждания и семейст-
вата им, реализирани през последните 25 
години. Жечка Иванова, участник в дей-
ността на организацията от първата годи-
на, разказа за разностранната и упорита 
работа на екипа. 

 
През тази много различна година в кон-
курса бяха номинирани 15 много различни 
и актуални проекти от цялата страна. В 
края на вечерта Мария Петкова благодари 
на всички участници в конкурса и гости на 
събитието, като подчерта, че всеки проект 
има свое място и значение, а всеки номи-
ниран проект е вече награден с доверието 
на хората, които са го представили. 
 

Наградите са специално изработени от Ге-
орги Чапкънов. 
 
 
 
 
 

Церемонията бе организирана с медийното 
партньорство на Информационния портал 
на неправителствените организации в Бъл-
гария и с подкрепата на Националния дво-
рец на културата. 
 
 
 

https://karindom.org/
https://youtu.be/cmGar_qAMKQ
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_Broshure_nominations.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2020_Broshure_nominations.pdf
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
http://ndk.bg/
http://ndk.bg/
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Награди „За Енджиотата и  
хората"  
 

 
Граждански организации работят за раз-
лични каузи - културни, социални, образо-
вателни, здравни. Когато хората ги позна-
ват, вярват им и ги подкрепят, техните 
усилия са несравнимо по-успешни. За по-
редна година в партньорство 
с Информационният портал на неправи-
телствените организации обявихме кон-
курса за есе на тема “Защо моята органи-
зация е важна за хората?“ с идеята да 
предизвикаме колегите да ползват човеш-
ки език в общуването с хората, за които 
работят, дарителите, доброволците, парт-
ньорите, медиите, обществото… 
 
Поради продължаваща пандемия вместо 
церемония на живо през есента организи-
рахме разговор с членовете на журито. Та-
зи година те бяха  Райна Гаврилова, пре-
подавател по история и теория на култура-
та във Факултет по философия в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, ав-
тор на книги, статии и учебници по исто-
рия, антропология и културология, и Найо 
Тицин, журналист, режисьор, продуцент, 
фотограф, създател и артистичен директор 
на Филмовия фестивал „Master of Art“, лек-
тор Публична реч „Ораторът в мен“ в НБУ.  

В разговора ще чуете мнения за конкурса, 
впечатления от представените текстове, 
съвети и размисли защо е важно да раз-
казваме. „Човекът е единственото разказ-
ващо същество на този свят“ каза Найо 
Тицин. Райна Гаврилова сподели, че граж-

данските организации не бива да забра-
вят, че историите за човека трябва са в 
центъра на комуникацията.  

 

 
Награди получиха есетата „Защо моята ор-
ганизация е важна за хората“ на д-р Пав-
лина Михайлова от Сдружение „Лечение 
на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма", 
София, и „Искам да те чуя!“ на Пламена 
Койчева от Сдружение за подкрепа на ли-
ца с умствени затруднения, Варна. Те са 
равностойни и включват грамота и малък 
грант в размер на 500 лева. 
 
В конкурса участваха 20 есета от органи-
зации, ангажирани с разнообразни каузи. 
Най-добрите текстове бяха избрани по 
предварително обявените критерии - чо-
вешки език на писане; ясно и разбираемо 
представяне на организацията и значение-
то й за хората; интересен и вълнуващ раз-
каз. 
 
Споделеният опит и съвети могат да бъдат 
много полезни. В поредицата кратки прак-
тически съвети от професионалисти предс-
тавихме съвети от известни писатели - Ан-
тон Чехов, Кърт Вонегът, Хенри Милър и 
Дейвид Огилви, един от създателите на 
модерната реклама. 

 

 

https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://youtu.be/IFm0J0ZEpig
https://youtu.be/IFm0J0ZEpig
https://youtu.be/IFm0J0ZEpig
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/Lechenie_Covid.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/Lechenie_Covid.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/Chaika_Varna.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/list_esseys_2021.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/list_esseys_2021.pdf
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/govorim-na-horata-i-za-horata-520/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/govorim-na-horata-i-za-horata-520/
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Награди Доброволческа  
инициатива 2021  
 
 
За единадесета година награди Добровол-
ческа инициатива бяха обявени на цере-
мония в Президентството на Република 
България на 20 декември. Вицепрезиден-
тът Илияна Йотова поздрави участниците и 
отбеляза, че идващата година ще е добра, 
щом доброволци са първите посетители на 
Игнажден. Венета Венева от НАРД разказа 
за историята на конкурса и номинациите 
през настоящата година. Мария Петкова 
от Фондация Лале говори за доброволчест-
вото като личен избор на хората с воля за 
добро, свързаност с хората и намиране на 
нови решения в трудни периоди. 

 
 

Членовете на журито представиха и връ-

чиха наградите. Манол Пейков 

от Издателска къща Жанет 45 започна с 

мисълта на Стоян Михайловски, че 

„лошото става бързо защото върви надолу, 

а доброто е по-бавно, защото върви наго-

ре“.  

Той разказа за ремонта и връщането към 

живот на 115 годишната сграда 

на Образцово народно читалище „Св. Св. 

Кирил и Методий-1905“ Велинград. С уси-

лието на много хора с различни умения 

занемарената сграда посреща гости за 

концерти и събития. 
 
 
 

 
 
Диана Ковачева, Омбудсман на Република 
България, развълнувано представи дей-
ностите на „Доброволци за реакция при 
бедствия, аварии и катастрофи“ 
на Сдружение "Аварийно Спасяване Плов-
див“. Те са ангажирани с почистване на 
боклук над село Бойково и Данов хълм в 
Пловдив, гасене на пожара над Югово, 
доброволни дежурства в болници, благот-
ворителни акции за разнасяне на храна до 
самотни възрастни хора в малки населени 
места, безплатни обучения по долекарска 
помощ за ученици и учители, обучение по 
първа помощ за хора с увреден слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/a0j4jdzZtC/
https://fb.watch/a0j4jdzZtC/
https://fb.watch/a0j4jdzZtC/
http://navabg.com/
https://www.tulipfoundation.net/
https://janet45.com/
http://chitalishte.eu/onchkim1905/?page_id=36
http://chitalishte.eu/onchkim1905/?page_id=36
https://www.ombudsman.bg/
https://www.ombudsman.bg/
https://www.facebook.com/erplovdiv/
https://www.facebook.com/erplovdiv/
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Алексей Лазаров, главен редактор 
на вестник Капитал, говори за 
„Средногорски добротворец“ – инициатива 
на група ученици от СУ „Св. Паисий Хи-
лендарски” в гр. Златица. Той покани два-
мата младежи, започнали инициативата да 
разкажат за дейностите. В началото на го-
дината двете момчета от с. Църквище ре-
шават да почистят близка местност. Съби-
рат много чували с отпадъци. Отправят 
призив към хората от общността да изх-
върлят отпадъци само на определените 
места. Тогава се включват множество доб-
роволци - ученици, младежи, граждани. 
Ежеседмично почистват различни места в 
планината над Община Златица. Събират 
десетки чували с отпадъци. Поставят табе-
ли, засаждат над 40 дръвчета. Търсят оси-
новители за бездомни кучета и котки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Тази година бяха номинирани 33 изключи-
телно разнообразни инициативи за обра-
зование, култура, екология, спорт, градска 
среда, социално включване на граждански 
и бизнес организации, читалища, учили-
ща, университети, туристически дружества 
и доброволчески групи. Най-добрите ини-
циативи бяха определени по резултатите, 
значението за хората в общността; броя и 
характеристиките на участниците; значе-
нието на инициативата за екипа на орга-
низацията и доброволците; финансовата 
ефективност. 

 

 

 

 

 

  

https://www.capital.bg/
https://sou-zlatitsa.bg/bg/
https://sou-zlatitsa.bg/bg/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI_2021/2021_VI_nominations_list.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI_2021/2021_VI_nominations_list.pdf
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Кампании 
 

Кампания Да бъдеш Баща  
 

Ден на Бащата 2021 
 
В началото на лятото отбелязваме Деня на 
бащата. На този ден показваме признание 
за подкрепата, закрилата, времето, игрите 
и сериозните разговори. В този ден си 
спомняме, че когато пораснат, децата не 
следват съветите на родителите си, а ро-
левите модели, които са видели в семейст-
вото. Милиони хора отбелязват деня в де-
сетки страни в третата неделя на юни.  

Фондация Лале организира за поредна го-
дина традиционно публично събитие в 
партньорство със Столична община на 
площад “Александър Невски”. В неделята 
на Бащата на 20 юни в продължение на 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
часа стотици деца, техните бащи, дядовци, 
вуйчовци, батковци, майки и други близки 
разглеждаха отблизо специални полицейс-
ки кучета, автомобили, джипове, мотори, 
аварийна и пожарна кола. Децата се кач-
ваха и снимаха на мотори, полицейски и 
пожарна коли. Научиха за живота и рабо-
тата на полицейските кучета. Пръскаха с 
маркуча на пожарната и разбраха как ра-
боти тази голяма и сложна кола. Пробваха 
сирените и светлините на полицейската 
техника, полицейски каски и щитове. 

Събитието бе организирано с изключител-
ното съдействието на Столична дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието“, Столична Дирекция на вътрешните 
работи и Дирекция „Сигурност“. 

https://www.sofia.bg/
https://sofia-fire.bg/
https://sofia-fire.bg/
https://sofia-fire.bg/
https://www.mvr.bg/sdvr
https://www.mvr.bg/sdvr
https://www.sofia.bg/en/web/mayor-of-sofia/direkcia-sigurnost
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Европейски ден на солидарност 
между поколенията,                 
29 април 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истинската солидарност се проявява във 
времена на големи предизвикателства! 
В края на април събиранията на хора бяха 
силно ограничени. Всички спазвахме  фи-
зическа дистанция, за да предпазим близ-
ките си хора. Повече от всякога вярвахме, 
че денят 29 април е добър повод да си ка-
жем колко важни са солидарността и отго-
ворността между поколенията. Дори когато 
ежедневието ни е различно. Когато  не се 
срещаме с много хора и прекарваме дълго 
време пред екраните.  
Ние откриваме и научаваме света през на-
шите родители, баби и дядовци, учители, 
треньори и преподаватели, приятели и ко-
леги в професията. Наученото предаваме 
на своите деца, внуци, ученици и прияте-
ли. Солидарността между поколенията има 
много различни форми, но смисълът е 
един - да живеем добре заедно, като спо-
деляме с другите, това което знаем и мо-
жем, и да разчитаме на тях за нещата, ко-
ито още не знаем и не можем. 
И тази пролет обявихме традиционната 
пролетна кампания за отбелязване на Ев-
ропейския ден на солидарност между по-
коленията. Целта бе да насърчим свърза-
ност на хора от всички възрасти и привле-
чем вниманието на обществото към прием-
ствеността, разбирането, зачитането и со-
лидарността. Насърчихме хората да се 
включат. Защото не винаги е нужно хората 
да се събират на едно място. Добър призив 
за обаждане, поздрав, картичка, пролетни 
боядисани яйца или песен може да подсе-
ти много хора от 3 до 103 години да се 
свържат с хора от семейството, приятели, 
колеги, партньори, ученици, учители. 
Организираме тази инициатива от 2009 
година, когато денят 29 април беше посве-
тен на връзката между хора от различни 
поколения. 
 

Дни на добри дела 2021 
 

 
И тази пролет местни организации от гра-
дове и села – от Търговище до Видин, и от 
Долни Вадин до Върбица, се включиха в 
Дните на добри дела. В последната седми-
ца на май те организираха различни свои 
доброволчески инициативи за да отговорят 
на нужди и мечти на деца, родители и въз-
растни хора в техните населени места. 
Фондация Лале подкрепи някои от тези 
доброволчески дейности, други бяха реа-
лизирани изцяло с местни ресурси. 
Колкото и различни да бяха, едно нещо ги 
обединяваше – мотивацията и доброволна-
та работа на хората да подобрят средата 
на живот, да бъдат част от промяната коя-
то искат да видят. 
Тази година Дните на добри дела се случ-
ват с подкрепата на STREAMER.BG, които 
вече 12 години помагат на събития от вся-
какъв тип да добият широка публичност 
чрез излъчване на живо. 

Кампания „Общество на всички 
възрасти“ 
 
 

За поредна година насърчихме хора и ор-
ганизации да се включат в кампанията по 
повод на 1 октомври - Международния ден 
на възрастните хора. Денят е посветен от 
ООН на възрастните хора, но кампанията е 
за всички. А пандемията ни напомни колко 
сме уязвими и свързани. Обичта, грижата, 
връзката между хората имат много лица. 
Едно от тях е да се обърнеш, дори без по-
вод, с усмивка и внимание към тези, които 
са ти близки. Целта е да говорим за при-
носа на възрастните към техните семейст-
ва, общности и цялото общество, да ги 
включим в този разговор и да насърчим и 
подкрепим пълноценното им участие в жи-
вота на обществото.   
Важното е да покажем отношение и зачи-
тане към възрастните хора около нас. За 
да бъдем „Общество на всички възрасти”! 

https://streamer.bg/
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Други дейности 
 

Европейска работилница за се-
мейства 

Фондация Лале участва активно в разра-
ботването на инициативата Европейска 
работилница за семейства. Тя събира се-
риозната експертиза на членове на CO-
FACE в пряка работа за подкрепа за се-
мейства в поредица уебинари. Идеята бе 
да свържем професионалисти от Европа, 
работещи със семейства, за да могат заед-
но да адресират ефективно сходни предиз-
викателства. Подкрепата за семейства е 
основна част от реалното осигуряване на 
социални права. В продължение на десе-
тилетия гражданското общество е създало 
разнообразни схеми за подкрепа на се-
мейства и деца, за да осигури тяхното 
здраве и благополучие. Повече от всякога 
бе важно да свържем професионалисти от 
различни страни в реално време, за да се 
справят успешно със социалните последи-
ци от КОВИД-19 върху семейства и деца. 
В рамките на ежемесечни тематични уеби-
нари споделяхме знания. Представяхме 
работата на членове, които предлагат ши-
рок спектър подкрепа, семейства. Разши-
рихме общността от практици в работа със 
семейства. Основна публика бяха специа-
листи, работещи със семейства и деца, но 
и изследователи, управленци, учители, 
здравни работници, семейства и др. Поре-
дицата се фокусира върху разнообразни 
видове подкрепа за семейства, като подк-
репа от връстници, семейна медиация, жи-
лищна подкрепа, превенция на тормоз, 
родители тийнейджъри, фамилна групова 
конференция, баланс между работа и ли-
чен живот, работа от разстояние, дигитал-
но родителство. Целта бе да помогнем на 
професионалистите да се срещнат и свър-
жат в транснационален обмен на инова-
тивни решения и ефективни отговори за 
всички семейства без дискриминация. 

Подкрепа, Човешки права, Не-
зависим живот, Семейство и об-
щество и Промяна 
 
В навечерието на Международния ден на 
семействата с колегите от COFACE Families 
Europe започнахме Европейска обществена 
консултация за събиране на добри практи-
ки в пълноценно включване на хората с 
увреждания и техните семейства. Идеята 
бе избрани практики, споделени от орга-
низации от цяла Европа, да бъдат основа 
на Атлас на добри практики. 
 
Промяната към общество, приобщаващо 
хората с увреждания, техните семейства и 
тези, които им представят услуги, не е 
мечта. То съществува в различни страни и 
общности в Европа. С наша подкрепа кон-
султацията се проведе и на 15 езика - 
включително български. Насърчихме коле-
ги да споделят свои практики - услуга, 
град, НПО, училище, дневен център, за-
кон, работодател, подкаст, сайт – които 
вече показват как включването става. Съз-
даването на Атлас с избрани добри прак-
тики бе особено ценно в светлината на 
скорошното приемане от ЕС на 2021-2030 
European Disability Rights Strategy, в която 
ЕС се ангажира с приложението на Кон-
венцията на ООН за Правата на хората с 
увреждания. 

Форумът на COFACE за правата на хората с 
увреждания и техните семейства разрабо-
ти наръчника S.H.I.F.T., който бе публику-
ван в края на годината. Той включва 5 це-
ли, 15 инструмента и 45 дейности в сфери-
те на Подкрепа, Човешки права, Незави-
сим живот, Семейство и общество и Промя-
на към пълноценно включване на хората с 
увреждания и техните семейства. 
 

http://www.coface-eu.org/european-family-lab-2/
http://www.coface-eu.org/european-family-lab-2/
http://www.coface-eu.org/
http://www.coface-eu.org/
https://coface-eu.us5.list-manage.com/track/click?u=c705118bcee1950935668e454&id=e6cc7d99da&e=9d3035cc52
https://coface-eu.us5.list-manage.com/track/click?u=c705118bcee1950935668e454&id=e6cc7d99da&e=9d3035cc52
https://www.tulipfoundation.net/uploads/COFACE/SHIFT_EN_Guide.pdf
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Лятна среща на Европейската 
мрежа за фамилни групови  
конференции 
 
През юни Фондация Лале бе домакин на 
лятната онлайн среща на Европейската 
мрежа за фамилни групови конференции. 
Участници от Белгия, Франция, Чехия, Ни-
дерландия, Литва, Германия, Англия, Ис-
пания, Швейцария, Израел и др. обсъдиха 
интересни за тях теми  - срамът и значени-
ето / ефекта му в процеса на ФГК, опит с 
основната фигура и евентуални промени в 
рабата по време на пандемия, ФГК в слу-
чай на идентифициран риск и страхът от 
промяна. 
По време на срещата бе приета обща пози-
ция за ФГК по време на пандемия: 
„Пандемията Covid-19 за пореден път по-
каза, че в криза хората се обръщат към 
близките си хора за подкрепа. В цяла Ев-
ропа видяхме изумителни примери на 
свързаност и практическа помощ не само 
между членове на семейства, но и между 
приятели, съседи, колеги. Ние, членовете 
на Европейската мрежа за фамилни групо-
ви конференции от над 20 страни, знаем 
че хората искат и са способни да се събе-
рат по структуриран начин и да намерят 
решения на проблемите. В нашата ежед-
невна работа с хиляди ФГК многократно 
сме виждали на живо силата, опита, жела-
нието и възможността на семейства и общ-
ности да правят свой план, да решават 
различни проблеми. Независими изследва-
ния показват устойчиви резултати и ефек-
тивност в случаи на социална интеграция, 
бедност, здравни проблеми, грижи за де-
цата, образование, трудова заетост, ув-
реждания, социално включване на възрас-
тни хора, ментално здраве, (домашно) на-
силие, правосъдие, пристрастеност към 
алкохол или наркотици. Методът ФГК ра-
боти независимо от култура, език, образо-
вателно ниво. Той е както стар, така и 
иновативен инструмент, който може да 
допринесе значително към справедлива и 
устойчива Европа, основана на солидар-
ност и практическа отговорност на гражда-
ните. На основата на широка практика в 
Европа и данни от научни изследвания, 
ние членовете на мрежата очакваме взе-
мащите решения в Европа да припознаят 
този модел за социално включване и прео-
доляване на бедност в настоящата панде-
мична криза и след това.“  

 

 
 

Годишна среща на Европейска 
мрежа за фамилни групови  
конференции 
 
Традиционната годишна среща на органи-
зациите от Европейската мрежа за фамил-
ни групови конференции се проведе он-
лайн в предобедните часове на дните от 8 
до 12 ноември. Екипът на Фондация Лале 
бе организатор и домакин на поредица от 
разговори, представяния, работни групи и 
виртуално вечерно увеселение. 

Колегите от Германия, Англия, Шотландия, 
Австрия, Испания, Швейцария, Франция, 
Чехия, Норвегия, Швеция, Нидерландия, 
Латвия, Израел и други представиха крат-
ка информация за приложението на подхо-
да в своите страни. В поредица от общи 
разговори и отворени сесии говорихме за 
обучението на професионалисти, за въз-
можностите на подхода в сферата на обра-
зование и работа в училища, приложение-
то му при изслушване на деца в съда, в 
случаи на развод и др. Споделихме инфор-
мация за нови проекти, филми, материали, 
предстоящи събития и форуми. И разбира 
се, направихме план за срещата на мрежа-
та през следващата година. 

https://www.fgcnetwork.eu/
https://www.fgcnetwork.eu/
https://fgcnetwork.eu/
https://fgcnetwork.eu/
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Призив за промяна в грижите за 
децата -  
Международна виртуална  
конференция на център КЕМРЕ 
2021  
 

И тази година екипът на фондацията учас-
тва в Международна виртуална конферен-
ция „Призив за действие за промяна в гри-
жите за децата“, организирана от Центъра 
КЕМРЕ. Събитието е инициатива на Kempe 
Centre for the Prevention & Treatment of Child 
Abuse & Neglect . В рамките на няколко после-
дователни дни то събра широк кръг изследо-
ватели, практици и специалисти от раз-
лични сфери от 5 континента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярата в семейството променя 
живота на хората 
 

Европейска петъчна история  

Европейската петъчна история е инициатива, 
която се роди на една от срещите с колегите от 
Европейската мрежа за фамилни групови кон-
ференции.  
През годината публикувахме множество живи 
истории на семейства, деца, млади и възрастни  
хора от различни страни в Европа. Те имаха 
една обща нишка - близки хора се събират за да 
направят план и подкрепят навреме човек от 
семейството или приятел или съсед.  
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Списък финансирани  
проекти  
 
 
Програма „Силата на               

семейството и общността” 

 

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: 19 800 лева  

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  

 

 

 

mailto:special_child@abv.bg
http://www.speckids.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 (0-5) 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: 17 400 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 

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: 17 400 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 „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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Фондация „Здраве и социално разви-

тие”, София 

Проект: Сигурен старт за децата от кв. 

„Филиповци“, гр. София. 

Цел: Добри родителски умения на родите-

ли и семейства в общността на кв. Фили-

повци за отглеждане на децата / пълно-

ценна грижа в четирите области на ранно 

детско развитие, дефинирани от УНИЦЕФ.  

Дейности: Поредица от занимания с роди-

телите и разширените семейства по раз-

лични теми. Играй с мен, Готви с мен, 

Връзка с други институции, Подкрепа за 

добро хранене и добра хигиена, Обучение 

на бременни, майки и баби. 

Целеви групи: Бременни, майки на малки 

деца (0-5) и техните деца и семейства.  

Отпусната сума: 10 800 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация „Здраве и социално разви-

тие”, Кюстендил  

Проект: Сигурен старт в Кюстендил. 

Цел: Родителите в кв. Изток, Кюстендил да 

полагат достатъчно добра грижа за децата 

в ранна възраст, така че да стимулират 

оптимално физическото, емоционално, со-

циално, когнитивно и речево развитие на 

децата си.  

Дейности: Поредица от занимания с роди-

телите и разширените семейства по раз-

лични теми. Играй с мен. Готвене и при-

казки около масата. Подкрепа за кърмене. 

Целеви групи: Децата от кв. „Изток“ на 

възраст 0-7г.; Родителите на деца 0-7 от 

квартала; По-възрастни членове на се-

мейството – баби, дядовци.  

Отпусната сума: 9 900 лева  

За контакти: Деница Атова 

Фондация „Здраве и социално развитие“ -  

Център МИР, Кюстендил  

кв. Изток 

ул. „София“ 6А 

Кюстендил, 2500  

Тел. 078 / 939 608  

center.kn@hesed.bg  

www.hesed.bg  

mailto:s.vassileva@hesed.bg
http://www.hesed.bg
mailto:center.kn@hesed.bg
http://www.hesed.bg
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Сдружение "Бъдеще за Крепост",       

с. Крепост 

Проект: Крепост на знания и умения 

Цел: Да създаде условия и да осигури рав-

ни възможности за пълноценно ранно раз-

витие на децата от 0 до 6 години от село 

Крепост, община Димитровград чрез под-

помагане на родителите (и всички лица, 

полагащи грижи за децата) да придобият 

знания и умения за пълноценна грижа за 

децата. 

Дейности: Подготовка на помещенията от 

„Къщата“, обучение на специалистите, ко-

ито ще работят в нея и запознаване на 

местната общност с програма „Сигурен 

старт“. Занятия за деца от 0 до 6 години и 

техните родители. Консултации за бремен-

ни жени. Консултации за подкрепа при на-

миране на работа. Консултации за управ-

ление на семейния бюджет и подкрепа за 

жилищно-ремонтни дейности. Информаци-

онни срещи и консултации с различни спе-

циалисти. 

Целеви групи: Деца от 0 до 6 години, тех-

ните родители (хората, които полагат гри-

жи за тях) и бременните жени в селото.  

Отпусната сума: 9 400 лева  

За контакти: д-р Донка Велчева   

Сдружение „Бъдеще за Крепост“ 

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 

с. Крепост, 6410 

общ. Димитровград, обл. Хасково 

Тел. 0888 505 320  

badesthe_za_krepost@abv.bg  

 

Сдружение „Младежки и граждански 

инициативи в Розовата долина”,     

Карлово 

Проект: Силата е в НАС (новите активни 

семейства) и общността. 

Цел: Развиване на родителски капацитет у 

семействата в местната общност, за да мо-

же децата в най-ранна детска възраст да 

имат добро социално, емоционално, когни-

тивно и физическо развитие.  

Дейности: Въвеждане на програма 

„Сигурен старт“ - с предоставяне възмож-

ност на семейства с деца 0-6 години от 

местната общност да общуват и обменят 

информация и опит в отглеждането и въз-

питанието на децата, да се занимават, тво-

рят и забавляват заедно с децата си в Се-

мейния център „По-добре заедно". Подоб-

ряване развитието и социализацията на 

деца със специални образователни пот-

ребности (СОП). 

Целеви групи: Всички деца 0-6 години от 

местната общност; Родителите и разшире-

ното семейство на деца 0-6 години; Деца 

със СОП и техните родители; Бъдещи ро-

дители.  

Отпусната сума: 9 645 лева  

За контакти: Цветина Захарлиева  

Сдружение „МГИРД”   

ул. Ганьо Маджареца 9 

Карлово, 4300 

Тел. 0888 054 233   

mgird@abv.bg 

http://demo5.youthbg.net/  

mailto:badesthe_za_krepost@abv.bg
mailto:mgird@abv.bg
http://demo5.youthbg.net/
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Други финансирани проекти 
 

 

 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова” София  

Проект: Палиативни грижи за терминално бол-

ни възрастни хора 

Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 15-20 

човека, които са терминално болни, непод-

вижни и се обслужват на легло. 

Дейности: Дейностите в хосписа включват 

лична хигиена, медицински процедури, хране-

не, разговори, следене на физическото и пси-

хическото състояние. Екипът включва лекар, 

медицински сестри и около 15 доброволци, 

които готвят, почистват, пазаруват, разнасят 

храна на обслужваните по домовете, разгова-

рят с тях, четат им книги. 

Отпусната сума: 6 000 лева 

За контакти: Зоя Крутилин 

ул. “Светослав Тертер” 39 

София, 1124 

Тел. 02/ 946 13 96, 0888 269 717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение за подкрепа на лица с  

умствени затруднения, Варна 

Проект: Устойчиво бъдеще – програма за 

екологична култура и „зелени“ предприе-

мачески умения за млади хора с интелек-

туални затруднения  

Цел: Развиване на екологично отговорно 

поведение и критично мислене у млади 

хора с интелектуални затруднения за пос-

тигане на самостоятелност и формиране 

на важни жизнени и социални умения; 

Развиване „зелени” предприемачески 

умения у млади хора с интелектуални 

затруднения; Промяна на обществените 

нагласи спрямо лицата с интелектуални 

затруднения. 

Дейности: Еко тур за почистване на пла-

жове по Северното Черноморие; Пътуващ 

семинар за повишаване на екологичната 

култура и „зелени” предприемачески уме-

ния на 20 младежи с интелектуални зат-

руднения на възраст между 20 и 36 годи-

ни; Траш-арт обучение и изложба-търг на 

произведения, създадени от намерени 

при почистването на плажовете отпадъ-

ци; Дейности за публичност. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: Станка  Момчева 

кв. Чайка, бл. 67, вх. Б 

гр. Варна 

Тел. 052/783165 

dc.riviera.vn@gmail.com   

www.sdrujenie.eu   

 

  

mailto:dc.riviera.vn@gmail.com
http://www.sdrujenie.eu
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Сдружение „Клуб на нестопанските 

организации”,  

Търговище 

 

Проект: Обновяване двора на Къщата на 

семейството и общността 

Цел: Подобряване на външната среда в 

„Къща на семейството и общността“ – гр. 

Търговище.  

Дейности: Сформиране на доброволчески 

екип и разпределяне на задачите; Заку-

пуване на необходимите материали; Боя-

дисване, рисуване, поставяне на детски-

те съоръжения; Популяризиране. 

Целеви групи: Децата и родителите, по-

сещаващи Къща на семейството и общ-

ността.  

Отпусната сума: 100 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  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народно читалище  

„Градина-Върбица 1894”,  

с. Върбица 

 

Проект: Да оцветим Върбица 

Цел: Да се облагородят изоставени пло-

щи в централната част на селото. Да се 

боядиса парковата мебел, трайно да се 

зацветят лехите.  

Дейности: Облагородяване на запустяло 

място в централната част на селото; Боя-

дисване на парковата мебел и други пей-

ки в селото; Трайно зацветяване на ле-

хите в центъра на селото. 

Целеви групи: Жители и гости на с. Вър-

бица.  

Отпусната сума: 100 лева  

За контакти: Анелия Димитрова  

НЧ „Градина-Върбица 1894“ 

ул. „Божур“ 9 

с. Върбица, 5128  

общ. Горна Оряховица 

обл. Велико Търново  

nchgradinavarbica@abv.bg  

mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org
mailto:nchgradinavarbica@abv.bg


                                                         Годишен отчет 2021                                                        29 

 

Сдружение „Асоциация НАЯ”,  

Търговище 

Проект: Вълшебните приказки  

Цел: Ранна превенция на насилието и 

равнопоставеност на жените и мъжете, 

чрез възпитание на децата от малки в дух 

на взаимно уважение и зачитане. 

Дейности: Участват 250 деца на възраст 5

-7 години и техните родители от Бълга-

рия, Италия и Гърция. Разработени 12 мо-

дули на базата на девет най-популярни 

класически приказки. Тези модули се из-

пълняват със 100 деца от България в пре-

дучилищни групи в детската градина. 

Чрез игри и състезания, на децата се 

представят темите за избор на професии 

от момичетата и момчетата, участието им 

при вземането на решения, преодолява-

нето на опасности, заплащането, разпре-

делението на ролите в семейството, пра-

вата на децата. 180 учители от трите дър-

жави се обучават, как да използват обра-

зите и сюжетите от класическите детски 

приказки за да въвеждат темата за равно-

поставеността между жените и мъжете 

(социални роли, стереотипни нагласи, 

насилие във всичките му форми, човешки 

права), за да развиват способностите на 

момичетата и момчетата, да ги насърча-

ват да са заедно и да се уважават. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: Светла Сивчева 

ул. „Антим I” №37 

Търговище, 7700 

Телефон: 0601/62889 

naia_s@abv.bg  

http://www.naia-tg.com/ 

Сдружение за подкрепа на лица с  

умствени затруднения, Варна 

 

Награда в годишен конкурс  

„За Енджиотата и хората“  

Есе „Искам да те чуя! 

  

Отпусната сума: 500 лева 

 

За контакти: Мария Чанкова  

кв. Чайка, бл. 67, вх. Б 

гр. Варна 

Тел. 052/783165 

dc.riviera.vn@gmail.com   

www.sdrujenie.eu   

 

 

 

mailto:naia_s@abv.bg
http://www.naia-tg.com/
mailto:dc.riviera.vn@gmail.com
http://www.sdrujenie.eu
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2021 
 

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

