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Музей по палеонтология и исторична геология към СУ Квадрат 500 
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Люба Йорданова       Цвета Шопова  
Журналист                   Журналист         
Вестник Капитал         Българско национално радио 
   
      Марин Бодаков         
      Писател 
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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 

  

  



Годишен отчет 2015                                                                       5 

 

Управителен съвет Владимир Кисьов, Председател 

 

Венислав Йотов 

Управител, AIG България и Румъния 

 

Калина Жулева 

Съдружник  

Creative Shower  

 

Левон Хампарцумян 

Председател на Управителния съвет 

и Главен изпълнителен директор,                

УниКредит Булбанк 

 

Владимир Пенков 

Управляващ съдружник,                       

Пенков, Марков и партньори 

 

Коос Схаутен 

Председател                                         

Българско Холандски Бизнес Клуб 

 

Директор  Мария Петкова  
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Пред вас е отчетът на Фондация Лале за 2015 
година. В началото на годината отбелязахме 
десет години от основаването на фондацията 
с напълно обновена Интернет страница и но-
ви възможности за подкрепа на инициативите 
ни. 
 
През годината продължихме работа по всички 
програми и кампании, започнахме нови ини-
циативи. Срещнахме нови приятели и съмиш-
леници, запалихме се по нови идеи, видяхме 
и научихме много от колеги и партньори, спо-
деляхме опита и наученото с тях. Насърча-
вахме множество граждански организации да 
бъдат професионални, отговорни и близо до 
хората, с които и за които работят. 
 
Прилагахме в ежедневната си работа и на-
сърчавахме и другите да прилагат ценности-
те, които сме приели за водещи – диалог, от-
говорност, зачитане, участие, прозрачност и 
сътрудничество. 
 
 

Мария Петкова 
 
Директор 
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Програми  
 
Програма Вяра в децата и семейството  

Развитието на програмата продължи през 
годината с поредица от работни срещи, 
обучения, посещение за обмяна на опит в 
Унгария, споделяне на практически опит и 
идеи между участниците. Отделните про-
екти навлязоха в сериозна фаза на задъл-
бочена работа, осмисляне и документира-
не. Много нови идеи и възможности бяха 
обсъдени от финансираните организации. 
Различни форми на допълнителна подкре-
па бяха използвани максимално за комп-
лексно подпомагане на деца и техните 
семейства.  
 
 
Работна среща по програма Вяра в 
децата и семейството, 26–27 февруа-
ри 2015, София 
 
Флорънс Брус, директор на програмата за 
противодействие на злоупотребата с деца 
на Фондация Оук,  и Таня Ковачева, коор-
динатор на програмата за Източна и Цент-
рална Европа, участваха в първата част 
на срещата. Фондация Оук е стратегичес-
ки партньор на Фондация Лале в реализи-
ране на програмата.   
 
„Да споделиш идея, за която ти пука, е 
щедър начин да промениш света около 
себе си към по-добро”, казва маркетинг 
гуруто Сет Годин. Не случайно участници-
те започнаха работа със споделяне на 
важни за екипа им изводи и наблюдения 
от процеса на изпълнение на дейностите 
пред последните месеци. 
 
Основната тема на срещата беше овластя-
ване на децата и семействата. В оживена 
дискусия участниците обсъдиха защо е 
важно за работим за повишаване на капа-
цитета на децата и семействата, кои са 
основните фактори и как те могат да бъ-
дат използвани най-ефективно. Като важ-
ни фактори бяха посочени вяра в собстве-
ните сили, умения за вземане на реше-
ния, авторитет на възрастните, чувство за 
значимост, житейски опит, определени 
цели, образованост, мотивация, добри 
примери, ресурси на разширеното семейс-
тво и общността, информираност за пра-
вата и задълженията, навременна и дос- 

товерна информация за възможности за 
справяне в трудни ситуации, участие на 
бащата /мъжа/ в семейството, подкрепя-
ща семейна и социална среда, връзките в 
семейството, осъзнати и споделени отго-
ворности, желание за взаимопомощ, мо-
тивация за промяна и развитие и много 
други. 

„По пътя на овластяването? Водене на 
интервю за изследване на силните страни  
с ромски родители и деца - изводите от 
изследователска работа” беше темата на 
интересната презентация на Галина Мар-
кова от НХЦ към НБУ, Анжела Филипова и 
Арсо Ганев от местния екип на НХЦ в 
Кюстендил. Представянето предизвика 
въпроси и коментари на колеги от раз-
лични градове.  
 
По традиция в рамките на всяка среща 
местна организация представя работата 
си. В края на първия работен ден екипът 
на Сдружение „Деца и юноши” София 
разказа накратко за дейностите на сдру-
жението и представи историята му с въл-
нуващ филм за живота и перспективите 
на децата и младите хора на улицата. 
Филмът беше и отговор на въпроса защо 
сдружението е ангажирано с работа по 
превенция.  
 
Партньорите от 14 организации от раз-
лични градове в страната работиха заед-
но през втория ден по конкретните цели 
и резултати на проектите и по формули-
ране на очаквания ефект от  изпълнение-
то им.  
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Дарения за деца и семейства в общи-

ните Бяла Слатина и Кнежа 

 

В края на юни 2015 г. Коос Схоутен, член 

на УС на Фондация Лале, отдели един ден 

от работата и семейството си и със собст-

вения си автомобил закара до Бяла Сла-

тина десетки кашони и пликове с дарения 

от Rotary International Виена, от родители 

на децата от детска градина „Тути“ и мно-

жество индивидуални дарители от София. 

Даренията включваха значителни коли-

чества дрехи за деца и възрастни, разно-

образна домакинска посуда, обувки, иг-

рачки и книги за деца на всякаква въз-

раст, чаршафи, одеяла, постелки и др. 

Даренията бяха предоставени на местното 

сдружение „1 юни“, партньор на Фонда-

ция Лале по програма „Вяра в децата и 

семейството“.  

 

Колегите разпределиха подкрепата от 

страна на много хора в София и Виена 

между семейства с деца, които имат труд-

ности. Това помогна на много деца да ос-

танат със семейството си, да имат повече 

контакти с други деца, да са готови за 

детска градина и училище. Благодарим на 

всички дарители, които споделиха 

„вярата ни в децата и семействата“! 

 

 

 

 

 

 

 

Работно посещение в Унгария по 

програма „Вяра в децата и семейст-

вото”, 5–10 юли 2015 

 

Целта на посещението между 5 и 10 юли 

беше запознаване на място с адаптира-

нето, прилагането и развитието на прог-

рама „Сигурен старт“ за деца от 0 до 5 

години и семействата им в общността.  

Работната програма бе организирана с 

изключителното съдействие на Мария 

Херцог, която през първия ден направи 

преглед на развитието на унгарската 

система за грижи за деца с фокус върху 

деинституционализацията, програмите за 

превенция и ранна интервенция. Участ-

ниците се запознаха с програма „Сигурен 

старт” за деца в ранна възраст, създаде-

на в Обединеното кралство и адаптирана 

и въведена в Унгария с подкрепата на 

ЕС. Всички посетихме и разгледахме дет-

ска къща „Сигурен старт”, създадена по 

програмата в 8 район на Будапеща, кой-

то е известен с висок процент на роми и 

китайски имигранти.  

 

През втория работен ден Ерика Ковач, 

координатор на програма „Сигурен 

старт“ в Унгария, разказа за развитието, 

постиженията и предизвикателствата на 

програмата в Унгария, за европейското и 

национално финансиране и отговори на 

множество въпроси. Дейвид Кис, програ-

мен директор на Унгарската благотвори-

телна служба към Малтийския орден, 
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представи по изключително емоционален 

и въздействащ начин проект на ордена, 

който е част от програма „Сигурен старт” в 

ромска общност близо да Будапеща. На 8 

юли българската група от граждански ор-

ганизации посети още три къщи „Сигурен 

старт” в Сечени, Варшани и малко село в 

окръг Ноград. Наред с детските къщи ви-

дяхме и други услуги и дейности за деца. 

В офиса на Antipoverty Foundation комен-

тирахме видяното с домакините, задавах-

ме въпроси и обсъждахме прилики и раз-

лики с работата ни в България. На връща-

не към Будапеща спряхме в ромска махала 

извън населено място и поговорихме с хо-

рата.  

 

Последният работен ден също беше интен-

зивен и интересен. Започнахме със среща 

и разговор с Жужа Мартонфи, известна 

унгарска журналистка, която поддържа 

блог на тема осиновяване. Тя самата е 

осиновила две деца. Темата на представя-

нето и разговора беше осиновяването на 

деца в Унгария. През втората част от деня 

участниците споделиха своите впечатле-

ния от работното посещение и обсъдиха 

различни идеи и възможности за прилага-

не на видяното и наученото в практиката 

в България.  

 

 

Среща по програма „Вяра в децата и 

семейството“, София, 1-2 октомври 

2015  

  

Програмата включваше споделяне на из-

води и практически опит между организа-

циите, работа по политики и процедури за 

закрила и участие на децата и семейства-

та, подготовка за оценка на ефекта от 

проектите и програмата, планиране на 

следващи стъпни и допълнителни дейнос-

ти.  

 

В края на първия ден към работната сре-

ща се присъединиха колеги от граждански  

организации, които работят с деца и се-

мейства в България, както и Ева Жечева, 

председател на Държавната агенция за 

закрила на детето, Роберт Джераси, съ-

ветник на Министъра на образованието и 

други. Участниците в програмата предс-

тавиха пред тях видяното и наученото за 

програма „Сигурен старт“ в Унгария и 

споделиха изводи и впечатления на гру-

пата от работното посещение по-рано 

през лятото. Последваха въпроси и отго-

вори, множество коментари и оживена 

дискусия за нуждата и приложимостта на 

подобна програма в България.  

Програма „Сигурен старт“ е създадена с 

цел преодоляване на детската бедност и 

социално изключване на деца в нерав-

ностойно положение, с ограничен достъп 

до услуги в Обединеното кралство. Тя се 

осъществява на етапи от 1999 г., като са 

създадени около 500 местни групи, които 

достигат до 4 милиона деца. Програмата 

работи в две основни области - насърча-

ване на социалното и емоционално раз-

витие, опазване здравето на децата и по-

добряване на умения и способности и 

подкрепа на семейството като общност.  

 

Програмата се основава на междусектор-

но сътрудничество и граждански органи-

зации. Целта е осигуряване на равни 

възможности за децата от раждането до 6

-годишна възраст и предотвратяване на 

неблагоприятните ефекти от детската 

бедност за здравето, социалното благо-

получие и когнитивното им развитие и 

осигуряване на справедлива грижа, съот-
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ветна на нуждите на децата на различна 

възраст.  

 

Адаптирането и въвеждането на програма 

„Сигурен старт“ в Унгария започва през 

2003-2004 г. на основа на британския 

опит в 5 пилотни места с различни харак-

теристики - голям град, изолирани места с 

висока безработица, малък град, малко 

село. До момента работят 114 детски къ-

щи с различна форма на управление – об-

щинско, през църква или НПО или коали-

ция от НПО и община. Програмата е част 

от законодателство за закрила на детето, 

което гарантира устойчивост и държавно 

финансиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 Използвам повода да благодаря за 

невероятно полезното ни сътрудничество 

през годините! Надявам се, даже съм си-

гурна, че и в бъдеще ще имаме още много 

съвместни инициативи, защото не само 

вървим по общ път, но и гледаме в една 

посока… 

 

 Невена Маджарова, 

 Клуб На Нестопанските Организации, 

 Търговище  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социално включване и достоен 
живот в късна възраст 
 

Национална кампания за 29 април - 

Европейски ден на солидарност меж-

ду поколенията 

 

За седма поредна година Фондация Лале 

организира национална кампания за отбе-

лязване на 29 април – Европейски ден на 

солидарност между поколенията. Партньо-

ри в осъществяване на кампанията бяха 

Национална мрежа за децата и Асоциация 

„Родители”. 

Целта през годините остава една и съща - 

да насърчим разнообразни съвместни съ-

бития на хора от всички възрасти и да 

привлечем вниманието на обществото към 

приемствеността, разбирането, зачитането 

и солидарността между хората. В дните 

около 29 април в над 20 малки и големи 

населени места в страната се събраха хо-

ра от различни поколения за срещи, кон-

церти, кулинарни работилници, игри, със-

тезания, екскурзии, дискусии, музикални 

представления, засаждане на дръвчета и 

цветя, посещение на самотни възрастни 

хора и др. Много от гражданските органи-

зации, които организират тези инициати-

ви за 29 април, са превърнали отбелязва-

нето на деня в традиция за своето населе-

но място. 
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Фондация Лале и Столична библиоте-

ка отбелязаха Европейския ден на со-

лидарността между поколенията 

 

По случай Европейския ден на солидар-

ност между поколенията 29 април Фонда-

ция Лале и Столична библиотека органи-

зираха в Литературен клуб "Благодатният 

четвъртък" към библиотеката дискусия за 

солидарността между поколенията в съв-

ременния свят на 30 април 2015 г.  

Участваха проф. Боряна Христова, дирек-

торка на Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий”, Михаил Вешим, пи-

сател и Христо Кърджилов, художник и пи-

сател. Те говориха за солидарността в се-

мейството, в обществото, в творчеството. 

Разказаха за приемствеността, за своите 

преподаватели и учители, за деца и уче-

ници, за различните измерения на соли-

дарността между хората. 

 

 

Общество на всички възрасти, 1 ок-

томври 2015 

 

За осма поредна година Фондация Лале 

насърчи организации от цялата страна да 

се включат в кампанията „Общество на 

всички възрасти” за Международния ден 

на възрастните хора. 

 

Отбелязването на 1 октомври и тази годи-

на стана реалност в десетки населени мес-

та с една и съща идея - да се обърнем с 

внимание и грижа към възрастните хора,  

да видим трудностите, но и възможности-

те им, да отбележим техния принос към 

обществото ни и да чуем това, което имат 

да кажат.  

 

През септември поканихме граждански 

организации да отбележат празника със 

своя инициатива и да станат част от кам-

панията „Общество на всички възрасти” в 

България и част от стотиците организа-

ции по света, които всяка година отбе-

лязват деня под това мото. В дните около 

1 октомври тази година 34 организации 

от всички краища на България се включи-

ха с разнообразни инициативи. Хора от 

различни възрасти, граждански организа-

ции, читалища, училища, общини и кмет-

ства отбелязаха деня в своята общност по 

различен начин. Въпреки многообразието 

на събитията – срещи, беседи, концерти, 

изложби, конкурси, празнични трапези и 

др. – те са обединени от идеята да се от-

даде признание за ролята и приноса на 

възрастните хора към обществото ни.  

 Благодаря за възможността и за удо-

волствието, което изпитах от контакта с 

вашата организация. Правите прекрасни 

неща с невероятен аристократизъм – в 

най-хубавия смисъл на тази дума. 

 

 Мира Милева, 

 Координатор, 

 Национална селска мрежа  
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Проект на годината 2014 
 

Десетите юбилейни награди Проект на Го-

дината 2014 бяха обявени на вълнуваща 

публична церемония в Камерна зала 

„България“ на 23 март 2015 г., София. 

Както всяка година номинираните разно-

образни проекти от цялата страна бяха 

оценени по резултатите; 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. 

„В този наш свят, в който всичко се проме-

ня, в който няма устойчиви неща, 10 годи-

ни юбилей е нещо уникално. Затова искам 

първо да ви честитя и да ви пожелая да 

сте живи и здрави и да продължавате неп-

рекъснато да работите, защото имате ми-

сия и най-важното – вие сте хора, които 

имат визия.” С тези думи поздрави участ-

ници и гости Адела Пеева, специален гост 

на церемонията и член на журито Проект 

на годината 2007 и 2008 г. 

 

Саша Безуханова, член на журито на кон-

курса през 2006 и 2007 г. също започна с 

насърчителни думи „Най-напред – честит 

юбилей на Фондация Лале! Това, което 

вие направихте, е много важно за Бълга-

рия, защото сега вече много хора мислят 

за добрите каузи, но вие бяхте първите, 

които направихте пъртина и създадохте 

култура за това в България да се виждат 

онези добри инициативи, които може би не  

пораждат отведнъж голямата промяна, но 

помагат на хората да бъдат щастливи все-

ки ден. Благодаря на Фондация Лале, че 

беше агент на тази промяна!”.  

Тази година най-добрите проекти бяха 

определени от жури в състав Виолина Ма-

ринова, Председател на УС и главен из-

пълнителен директор на Банка ДСК; Ни-

кола Добрев, Главен изпълнителен ди-

ректор на КЦМ 2000 АД; Н. Пр. г-жа Аник 

Ван Калстър, Посланик на Кралство Бел-

гия в България; Севда Шишманова, Прог-

рамен директор на Българска национална 

телевизия, Георги Господинов, писател и 

Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. 

Те обвиха и връчиха трите равностойни 

награди, специално изработени от проф. 

Георги Чапкънов.  

Севда Шишманова и Никола Добрев пред-

ставиха проект „Спиране на процеса на 

маргинализация на ромите в гр. Кюстен-

дил чрез създаване на модел за развитие 

на общността” на Ноу-хау център за ал-



Годишен отчет 2015                                                                       14 

 

тернативни грижи за деца към НБУ. 

„Изключителното достойнство на този 

проект е, че той е направен с много добро 

познаване на хората, които живеят в ром-

ската общност – познаване на техните 

проблеми, техните грижи, на техните сла-

бости и сили и назоваването им по един 

много откровен начин. Този проект освен 

че е изключително мащабен - от образо-

вание до социална интеграция и семейна 

комуникация, той е създал и ядро от ли-

дери – от можещи млади хора, които ин-

тегрират съмненията на едната и другата 

страна и любовта на едната и другата 

страна. Аз лично се покланям пред всички 

вас, които сте свършили тази работа.” С 

тези прочувствени думи Севда Шишмано-

ва обяви наградения проект. Никола Доб-

рев продължи:”Аз искам да говоря за бъ-

дещето и да посоча защо този проект е 

нужен. За да говорим за маргинализация, 

значи имаме проблем с една друга част от 

обществото. Колкото този проект е насо-

чен навътре към ромската общност, толко-

ва той е важен и за другата част на бъл-

гарското общество. Важно е България да 

бъде единно общество, интегрирано об-

щество, без маргинализирани групи и то-

ва е достойнството на проекта. Другото му 

достойнство е, че е разработен в Кюстен-

дил, но е приложим навсякъде в Бълга-

рия. Поздравявам ви и се надявам, че то-

зи проект ще бъде приложен и на други 

места в България!” 

 

Виолина Маринова и Георги Господинов 

обявиха проекта на сдружение 

„Еквилибриум“ Русе „Подобряване на ка-

чеството на социалните услуги чрез ак-

тивна политика за фондонабиране, учас-

тие на общността и изграждане на публи-

чен имидж”. Виолина Маринова поздрави 

Фондация Лале по случай 10-годишния 

юбилей. „Благодаря за възможността за 

поредна година да оценявам толкова важ-

ни проекти в социалната сфера. Проектът, 

който поставих на първо място, ме впе-

чатли с това, че се извършва много работа 

с много малко средства. Сдружение 

„Еквилибриум” организира най-различни 

мероприятия за набиране на средства и 

насочването им обратно към децата, които 

имат нужда. Говорим, че трябва да бъдем 

добри, да бъдем съпричастни и този про-

ект го показва. Това е, което ме впечатли 

и  призовавам хората и в останалите гра-

дове, ако наистина са добри, да го правят 

за децата и техните семейства, които са 

уязвими и се нуждаят от тези грижи.”  

Господин Господинов разказа, че „Тази 

година имаше много проекти и ние като 

жури избрахме три от тях. Но тук сега сме 

двамата с г-жа Маринова, защото нас два-

мата ни е теглило най-много към този 

проект. Защото работи с минимален бю-

джет, около 300 лева. Тези хора закупу-

ват материали, правят някакви неща, про-

дават ги, с тях купуват подемник за деца-

инвалиди, организират лагер за деца от 

улицата и всякакви такива малки и не 

блестящи с нищо стъпки. И това ми се 

струва страшно важно. Защото доброто не 

се нуждае от блясък, от лукс, честно каза-

но може би не се нуждае и от медии. Този 

проект развива нещо друго – той развива 

чувствителност, емпатия. Благодарим ви, 

че го правите!” 

 

Н. Пр. Аник Ван Калстър и Кирил Домус-

чиев говориха за и представиха 

„Национална кампания „Да бъдеш Баща“  
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на асоциация „Родители“ и партньори. Г-

жа Ван Калстър разказа за впечатленията 

си от жените и мъжете през първата годи-

на от престоя си в България до момента. 

„Не бива да забравяме, че понякога човек 

става част от малцинството, а друг път той 

е в групата на мнозинството. Но също та-

ка да си даваме сметка и за стереотипите. 

Проектът, за който говоря, също засяга 

стереотипите. Имало е хора, които са 

стигнали до извода, че мъжете също имат 

нужда от стимулиране и окуражаване и 

така се появява националната кампания 

„Да бъдеш Баща”. Група от 10 НПО, коор-

динирани от асоциация „Родители”, започ-

ват една много широка кампания, за да 

стимулират и подкрепят бащите да започ-

нат да играят важна роля в грижите за 

децата си. Това, което наистина е прек-

расно в този проект, е, че той има много 

широк обхват. Работи се както широкома-

щабно с медии, социални медии, различни 

събития, така и на микро ниво чрез преки 

контакти, създаване на групи, в които хо-

рата могат да разговарят, да обменят мне-

ния и идеи. Това е един мащабен, амбици-

озен проект и аз му пожелавам успех!” 

Кирил Домусчиев сподели „Бях изключи-

телно приятно изненадан от Национална-

та кампания „Да бъдеш Баща!” и с инте-

рес прочетох цялата информация и мате-

риали за нея. Изненадах се от обхвата и 

постигнатото до момента. Аз също съм ба-

ща и през годините съм се замислял до-

колко съм полезен на моите деца и докол-

ко необходимо време и внимание и усилия 

отделям за тяхното възпитание. Говорили 

сме си с мои колеги на тази тема и сме 

стигали общо взето до извода, че ние мо-

же да правим много повече и да им отде-

ляме повече внимание. Защото децата, 

каквито ще възпитаме – това е и нашият 

принос към обществото. На нас ни трябват 

мотивирани млади хора. И нашата роля на 

бащи е да им помогнем да бъдат такива. 

Благодаря за тази кампания и на всички, 

които са работили в нея. Моето послание 

към всички вас е „Не възпитавайте децата 

си, а възпитавайте самите себе си като 

родители!” 

 

Публиката аплодира и поздрави носители-

те на награди Проект на Годината 2014. 

Церемонията се проведе с медийното пар-

тньорство на Българска национална теле-

визия, вестник“ Капитал“ и Информацио-

нен портал на неправителствените орга-

низации в България. Конкурсът Проект на 

Годината 2014 беше обявен в края на ми-

налата година за десета поредна година и 

е провокиран от множеството добри про-

екти, осъществявани всяка година в цяла-

та страна. Всеки един проект е дело на 

мотивирани хора, вложили много от себе 

си за успешното му изпълнение. 

 

До 12 февруари 2015 г. бяха номинирани 

30 разнообразни проекта от цялата стра-

на. Дванадесет от тях се изпълняват в 

малки градове и села, осем са осъществе-

ни в големи градове, пет - в столицата. 

Три проекта се изпълняват в няколко на-

селени места, два са с национално покри-

тие, а два – с международно участие. 

Проектите са представени от граждански 

организации и партньори, финансиращи 

организации, членове на екипа, добро-

волци и граждани, участвали в дейности-

те. 

 

Проект на годината е ежегоден конкурс за 

граждански организации, които през  
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настоящата година са изпълнявали проект 

за подобряване на условията, възможнос-

тите и качеството на живот на хората или 

на общността в дадено населено място, 

без разлика на размера и източника на 

финансирането, мястото на реализация, 

типа на дейностите или хората, които те 

обслужват. Наградата е специално изра-

ботена от проф. Георги Чапкънов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поздравяваме Ви за юбилейното из-

дание на конкурса "Проект на годината". 

Благодарни сме за подкрепата Ви досега и 

искахме да вземем участие в поредната 

Ви блестяща инициатива. С пожелание за 

все повече вдъхновяващи идеи.  

 

 Екип на Народно Читалище "Петър 

Парчевич—1927", с. Асеново, общ. Нико-

пол 

 

 

 

 

Доброволчество 
 

Международна конференция 

„Споделеното добро: Роля на държа-

вата, която осигурява възможности”, 

София, 7-8 май 2015 г. 

 

Фондация Лале беше домакин на между-

народна конференция на Volonteurope в 

София на 7 и 8 май 2015 г. Събитието се 

проведе под патронажа на Президента на 

Република България Росен Плевнелиев. 

Първият ден беше посветен на темата за 

„Изолация на хората от селските райони в 

ЕС” и ключовите фактори за преодолява-

нето на тази тенденция - подобрения в 

пазара на труда, инфраструктурата и об-

разованието, доброволчество, активно 

участие на хората от гражданското общес-

тво. Елица Николова, секретар на Прези-

дента на Република България по 

„Икономика, регионално развитие и инф-

раструктура“, поздрави участниците. Анд-

ре Худепол, вицепрезидент на Vo-

lonteurope и съветник в Humanitas, Нидер-

ландия, представи накратко плановете на  

Volunteurope за работа по темата в бъде-

ще.  

 

Примери от  България, Албания и Хърва-

тия бяха представени от Мира Милева, 

Координатор на Национална селска мрежа 

в България; Велислава Чилингирова от 

Сдружение „Деветашко плато”, Marina 

Koprivnjak, координатор на Хърватската 

селска мрежа и  Ervis Martani от Албанс-

кия институт за публични политики. Пос-
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ледва интересна дискусия. Константин 
Деду, член на УС на Volonteurope и Дирек-
тор на Imago Mundi, Румъния, обобщи ра-
ботата през деня. 
 
Темата през втория ден беше 
„Споделеното добро: Роля на държавата, 
която осигурява възможности”. Мария 
Петкова, директор на Фондация Лале, и 
Ууна Аткин, президент на Volonteurope и 
изпълнителен директор на Volunteering 
Matters, Обединено кралство, откриха 
конференцията. Приветствие към участни-
ците от името на Президента на Републи-
ка България Росен Плевнелиев прочете 
Деяна Костадинова, секретар по социални 
политики, младежта и спорта. Въведение 
в концепцията за държавата, която осигу-
рява възможности, представи проф. 
Сюзън Дийкън от Университета в Един-
бург, Обединено кралство. 
 
Дънкан Трий от Volunteering Matters моде-
рира дискусия, в която Калин Каменов, 
заместник-министър на младежта и спор-
та; Любен Панов, Директор, Български 
център за нестопанско право; Роналд ван 
дер Хисен, Директор  на Фондация Oranje 
Fonds, Нидерландия и Justyna Duriasz-
Bułhak, член на УС на Rural Development 
Foundation от Полша представиха вижда-
нията си за отношенията между държава, 
граждански и доброволчески организа-
ции, частен сектор, медии, общности и 
граждани в развитието на обществото в 
съвременния свят. 
 
Мартин Сайм, главен изпълнителен дирек-
тор на Шотландския съвет на добровол-
чески организации, обобщи изводите от 
последвалата дискусия. В края на работ-
ния  ден Пьотр Садовски, генерален сек-
ретар на Volonteurope и Мария Петкова, 
директор на Фондация Лале, закриха кон-
ференцията и  очертаха следващите стъп-
ки в продължаващия разговор за значи-
мостта на отношенията, участието и сът-
рудничеството.  
 
 
 
Дни на добри дела 
 
През месец май Фондация Лале започна 
нова кампания „Дни на добри дела“ с цел 
да насърчи повече и различни хора да се 
включат като доброволци в разнообразни 
инициативи и събития в своя град, село 
или квартал. 
 

С малко подкрепа и собствени усилия хо-
рата могат да осъществяват идеите си и 
да променят живота и възможностите за 
себе си, за децата си, за хората около се-
бе си. Има много и интересни начини все-
ки от нас да помогне, да бъде част от жи-
вота на хората около себе си, да участва 
заедно с другите в правенето на промяна-
та, която иска да види. В последната сед-
мица на май бяха организирани десетки 
инициативи. Някои граждански организа-
ции и читалища потърсиха подкрепа от 
Фондация Лале, много други сториха доб-
роволческите добри дела със собствени 
ресурси. Както казаха колегите от Долни 
Вадин – „Доброто е заразително!“ 
 
 
Награди Доброволческа инициатива 
2015 
 
Годишните награди „Доброволческа ини-
циатива“ 2015 бяха обявени на тържест-
вена церемония на 2 декември 2015 г. 
Празнично украсеното централно фоайе 
на Народния театър „Иван Вазов” се из-
пълни с десетки доброволци, съмишлени-
ци и гости в празнично настроение. Мария 
Петкова от Фондация Лале говори за иде-
ята за наградите и значимостта на добро-
волчеството като личен избор, удовлетво-
рение, свързаност с другите, възможности 
за развитие. Тя заяви и ангажимента на 
Фондация Лале и НАРД да започнат пуб-
личен разговор за стандарти за организи-
рано доброволчество в България.  
 
По традиция Президентът на Република 
България Росен Плевнелиев поздрави доб-
роволците в България и отправи към тях 
апел за говорят за делата си, да разказват 
за направеното, да увличат и другите. Той 
подчерта, че се гордее с доброволците,  
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които всяка изминала година стават все 

повече и по-ангажирани. 

Изпълненията на младите музиканти от 

Национално музикално училище 

"Любомир Пипков" Ния Лечева, Виктор 

Тренев и  Йосиф Шерцел на творби на Йо-

хан Себастиан Бах и Хоакин Родриго доп-

ринесоха за празничното настроение. 

Огнян Златев, ръководител на Представи-

телството на Европейската комисия в Бъл-

гария, представи една от отличените ини-

циативи -  „Доброволен труд в социална 

кухня към храм „Св. Пророк Илия” в ж. к. 

„Дружба“ 2, занимания на неделното учи-

лище при храма и изграждане на 

„Площадка за забравени игри” в двора на 

храма“ на Клуб за филантропия при 105 

СОУ „Ат. Далчев“ София. Група добровол-

ки със своята ръководителка получиха 

сертификата и разказаха за работата си. 

 

Анета Милкова, член на Управителния съ-

вет на БНТ и  член на журито в конкурса 

Доброволческа инициатива  2015, обяви и 

връчи следващата награда - TELUS Ден на 

Подкрепа в Пловдив на TELUS Internation-

al Europe. Инициативата е номинирана от 

Комплекса за социални услуги за деца и 

семейства в града. 

Алексей Лазаров, главен редактор на вес-

тник „Капитал“, сподели, че все повече 

хора търсят и четат добрите новини в ме-

диите. Той обяви последната от трите рав-

ностойни награди. Тя беше за Сдружение 

туристическо дружество „Приста“ Русе за 

проекта „Заедно за устойчиво развитие на 

Дунавските острови. Доброволка на дру-

жеството прие сертификата от името на 

повече от 120 доброволци, ангажирани с 

инициативата. 

Церемонията за годишните награди Доб-

роволческа инициатива 2015 се проведе 

със съдействието на Народен театър „Иван 

Вазов”, Национално музикално училище 

"Любомир Пипков" и медийното партньор-

ство на Българска национална телевизия  
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и вестник „Капитал“. Тази година бяха но-

минирани 40 разнообразни инициативи от 

цялата страна, осъществени от местни 

доброволци. Дейностите са организирани 

от граждански организации, неформални 

групи, бизнес компании, читалища, учи-

лища и отделни граждани. Те ще бъдат 

оценени по резултатите, значението за 

хората в общността; броя и характеристи-

ките на участниците; значението на ини-

циативата за развитието на екипа на орга-

низацията и доброволците; финансовата 

ефективност. 

 

 

 

 

 

 Още веднъж Ви благодаря за възмож-

ността да участвам в конференцията на 

Фондация  "Лале" на 7 и 8 май, защото 

все още сме длъжници на хората и иници-

ативите, свързани с доброволчеството.  

 

 Емилия Германова, 

 Изпълнителен директор, 

 Сдружение "МИГ Исперих"  

 

 

 

 

 

 

Национална кампания „Да бъ-
деш Баща” 
 

Фондация Лале е активен член на обеди-

нение от 10 неправителствени организа-

ции, които заедно работят за национална 

информационна кампания „Да бъдеш Ба-

ща”. Целта на кампанията „Да бъдеш Ба-

ща” е да покажем колко важно за пълно-

ценното  развитие на децата е активното 

участие на мъжете в живота на децата и 

семействата. Резултати от практиката на 

учители и психолози и данни от междуна-

родни изследвания показват, че децата с 

грижовни и ангажирани бащи имат по-

добра самооценка, по-висока мотивация 

за учене, по-рядко изпитват стрес и по-

рядко проявяват или стават жертви на на-

силие.  

 

 

Изложба в Народното събрание на Ре-

публика България за Деня на бащата, 

17 юни 2015  

 

Фондация Лале организира специално съ-

битие в Народното събрание на Република 

България на 17 юни 2015 г. по повод 

предстоящия световен Ден на бащата. 

 

В сътрудничество с народни представите-

ли беше представена изложба с плакатите 

на националната кампания „Да бъдеш Ба-

ща“, която има за цел да привлече внима-

нието на обществото върху значимостта 

на бащината роля за пълноценното разви-

тие на детето.  
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В присъствието на депутати, журналисти 

и колеги от партньорски организации из-

ложбата беше открита от депутата Гроз-

дан Караджов и Мария Петкова от Фонда-

ция Лале. Последваха изказвания на на-

родни представители от всички парла-

ментарни групи, обединени от посланието 

„Да бъдеш Баща“. 

 

Препоръките на Фондация Лале за промя-

на на политиките за насърчаване на 

включването на бащите и мъжете в отг-

леждането на децата включват: Да се 

разработи и приеме семейна политика, 

която отчита нуждите и възможностите на 

семейството не само като социални услу-

ги; Да се разгледат и регламентират фор-

ми и начини за участие на бащите в отг-

леждането и възпитанието на децата от 

раждането и най-ранна възраст като ин-

тегрална част от живота им, а не само ка-

то допълнителна платена услуга; Да се 

регламентират нови съвременни модели 

на подкрепа за семейства, които се осно-

вават на силните страни на децата и ро-

дителите и на участие на членовете на 

разширеното семейство – като фамилни 

групови конференции, възстановителни 

практики и други; Да се търсят целенасо-

чено възможности за привличане на ра-

бота на повече мъже в детски клиники, 

училища, детски градини, социални служ-

би; Да се ангажират бащите в публична 

дискусия за участието им в живота на де-

цата, ролята и възможностите им в Бълга-

рия в 21 век.  

 

 

Фондация Лале и партньори отбеля-

заха Деня на Бащата 2015 

 

И тази година милиони хора в над 50 

страни по света отбелязаха международ-

ния Ден на бащата. Фондация Лале бла-

годари на всички партньори, заедно с ко-

ито организирахме разнообразни инициа-

тиви в Добрич, Търговище, Варна, София 

Пазарджик, Бяла Слатина  и много други. 

Фондация Лале и Столична библиотека 

организираха вълнуващо откриване на 

Деня на бащата пред паметника на баща 

и син Славейкови на 20 юни. Христо Чеш-

меджиев, актьор от Народния театър 

„Иван Вазов“, изпълни емблематичното 

стихотворение на Пенчо Славейков „Баща 

ми в мен”, посветено на баща му. В праз-

ника са включиха още Георги Чапкънов, 

автор на паметника; поетът и преподава-

тел Марин Бодаков с двете си деца; пое-

тът Атанас Капралов с дъщеря си; компо-

зиторът и поет Боби Мирчев с дъщеря си 

Йоана, поетът Петър Чухов, който проче-

те хайку за бащата; Боби Бориславов, 

общински съветник в СОС, който прочете 

произведения на своя баща поета Иван 

Бориславов. Веднага след събитието на 

площада бащи и деца четоха книжки и 

рисуваха в Столичната библиотека и ней-

ните филиали „Люлин”, „Сердика” и 

„Студентски”. Във филиал „Люлин” бащи 

и деца четоха приказки заедно и интере-

сът бе толкова голям, че ръководството 

на филиала реши от 15 септември колек-

тивното четене на приказки от родители 

и деца да стане традиция.  

 

На тържество пред Институт Сервантес-

София Фондация Лале отбеляза Деня на 

бащата с картички „Благодаря ти“. Мно-

жество деца зарадваха своите бащи и дя-

довци. 



Годишен отчет 2015                                                                       21 

 

Верига магазини за детски играчки 

„Imaginaruim“ разпространиха специална 

„Картичка за татко“ и картичките 

„Благодаря ти“ на събития във Военноис-

торическия музей, пред Народния театър 

„Иван Вазов“ и магазините. Галерия 

„Картички за татко“ е налична в Facebook. 

 

Поройният дъжд на 21 юни не попречи на 

десетки бащи и деца да посетят заедно 

Националния исторически музей, парт-

ньор в кампания „Да бъдеш Баща”, който 

за втори път предоставя символичен вход 

за бащи и безплатно за деца на този ден. 

 

Националният археологически институт с 

музей при БАН, Националната художест-

вена галерия, Националният политехни-

чески музей и Националният природонау-

чен музей също отбелязаха Деня на баща-

та в рамките на Лятното училище в музея, 

организирано от партньорите ни от Фон-

дация Easyart. 

 

Kafene.bg участва в инициативата с при-

зив/покана към блогърите - и мъже, и же-

ни: споделете как се чувствате като баща, 

какъв баща си представяте, че ще бъдете, 

какъв баща искате да бъдете, какво ви е 

дал вашият баща, за какво искате да бла-

годарите на вашия баща - #мисияТатко - 

кажи добра дума за бащата.  

 

 

 

Фондация Лале и партньори органи-

зираха различни събития за Седмица 

на бащата – 9–15 ноември 2015 

 

Независимо от културни, религиозни и со-

циални различия милиони хора в над 50 

страни по света са обединени от желание-

то да отбележат важната роля, която ба-

щата, дядото, вуйчото, чичото, баткото и 

всички значими мъже от семейния кръг на 

децата играят за тяхното израстването и 

развитие.  

Научно е доказано, че бащите 

(биологични, осиновители или с друга 

бащинска роля) помагат на децата си да 

имат по-добри приятелства; по-добри 

резултати в училище; по-висока самоо-

ценка; по-пълноценни взаимоотношения 

с възрастните и другите хора изобщо; по

-малко проблеми с поведението; по-

малък риск да употребяват наркотици и 

най-важното – да имат добро самочувст-

вие. 

 

Фондация Лале като организация, която 

работи за социалното включване, е и ак-

тивен член на обединение от 10 граж-

дански организации, ангажирани с кам-

панията "Да бъдеш Баща". Фондация Ла-

ле организира заедно със свои партньори 

различни събития и инициативи в рамки-

те на Седмицата на бащата между 9 и 15 

ноември 2015 г.  

 

За втора поредна година Асоциация 365 

в партньорство с Фондация Лале включи 

Седмица на бащата във Фрий София Тур 

със специална безплатна обиколка за 

деца и бащи на 15 ноември (неделя) от 

14:00 ч. с начална точка Съдебната па-

лата.  

 

Музейко в партньорство с Фондация Лале 

отбеляза Седмица на бащата с изложба 

на плакатите от кампанията „Да бъдеш 

Баща” и възможност за децата, посетили 

музея, да нарисуват картичка за своя 

татко, дядо, чичо или друг близък до тях 

възрастен. 
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Музеят по палеонтология и исторична гео-

логия към Геолого-географския факултет 

на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” в партньорство с Фондация Ла-

ле отбеляза Седмица на бащата на 14 но-

ември от 13 до 14:30 ч. със специална 

лекция за бащи и деца на гл. ас. д-р Дочо 

Дочев и филм с рисувани кадри за еволю-

цията на земята и животните. 

 

Националният 

исторически му-

зей с организа-

ционната подк-

репа на Фонда-

ция Лале обяви 

безплатен вход 

за деца през 

Седмицата на 

бащата от 9 до 

15 ноември, а 

придружителите 

им - бащи, дя-

довци, батковци 

и други влизаха 

с входна такса 

само от един лев. Макети - точни копия на 

военни машини и техника, самолети, тан-

кове, самолетоносачи и др., бяха изложе-

ни в детския образователен център. През 

цялата седмица посетителите можеха да 

видят изложени и плакатите от кампания-

та "Да бъдеш Баща". На 9 ноември от 18 

ч. беше и официалното откриване на Ла-

бораториите Евровизия със специален 

концерт на Веско Ешкенази. 

 

Националният политехнически музей в 

партньорство с Фондация Лале организира 

по повод на Седмица на бащата извънред-

на Семейна събота на тема „Работилница 

за наука: Как да си направим хвърчило” в 

музея на 14 ноември от 10:30ч. И 11:30 ч. 

Под ръководството на водещия Васил Ма-

каринов и с помощта на татковците 

(предимно) всяко дете си тръгна от музея 

с направено от него хвърчило. През цяла-

та седмица посетителите можеха да видят 

изложени и плакатите от кампанията "Да 

бъдеш Баща".  

Столичният куклен театър в партньорство 

с Фондация Лале се включи за пореден 

път в Седмица на бащата като обяви безп-

латен вход за деца, придружени от своите 

бащи, дядовци, чичовци и др. 

Столична библиотека в партньорство с 

Фондация Лале и Imaginarium България 

организираха празненство по случай Сед-

мица на бащата на 14 ноември, събота от 

11 ч. в Детския отдел на библиотеката на 

пл. „Славейков“ 4а. Ивелин Иванов проче-

те откъс от "Пипи Дългото чорапче", а за 

по-големите деца Марин Бодаков прочете 

част от "Ние, врабчетата". В друга от за-

лите малките посетители можеха да рису-

ват. През цялата седмица бяха изложени и 

плакатите от кампанията "Да бъдеш Ба-

ща".  
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Фондация EasyArt съвместно с Институт 

Сервантес-София, Посолството на Испа-

ния в България, Национална художестве-

на галерия, Квадрат 500 и с подкрепата 

на Imaginarium България и Фондация Лале 

отбелязаха заедно Седмица на бащата на 

14 ноември, събота, в рамките на тематич-

но детско ателие по рисуване, което е 

част от съпътстващата програма за излож-

бата на Пабло Пикасо в София. Децата 

първо разгледаха изложбата, след което 

рисуваха във филиала на Националната 

галерия – „Квадрат 500“. През цялата сед-

мица посетителите можеха да видят изло-

жени и плакатите от кампанията "Да бъ-

деш Баща".  

Нашите партньори от програма "Вяра в 

децата и семейството" също се включиха 

активно в Седмицата на бащата. 

 

 

 

 

 

 

 

 Благодаря за прекрасния бюлетин! 

Фондация Лале доказа, че винаги може да 

осъществява интересни идеи и проекти.   

 

 Никола Колев, 

 с. Паталеница  

 

 

 

 

 

Анализ на социалното въздейс-
твие 
 

Принципи и двигатели на добри прак-

тики за въздействие за финансиращи 

организации  

 

Фондация Лале е ангажирана с темата за 

оценка на социалното въздействие от ня-

колко години. Въздействието включва 

широкообхватни и сравнително дългос-

рочни ефекти от проект или работата на 

дадена организация (промяната, която 

предизвиква). Това може да включва 

ефектите за хората, които са директни 

ползватели на проект или работата на 

организацията, ефектите за хора, които 

не са директни ползватели или ефекти на 

по-широко ниво, като например прави-

телствена политика.  

 

Фондация Лале получи правата да пре-

вежда и разпространява материалите и 

публикациите на програма 

„Вдъхновяващо въздействие“. Това е ре-

зултат от целенасочените усилия на орга-

низацията да постави темата за оценка на 

социалното въздействие на вниманието 

на граждански и финансиращи организа-

ции, социални предприятия, държавни 

институции и органи на местната власт в 

България. 

 

Целта на програма „Вдъхновяващо въз-

действие“ е да промени начина, по който 

доброволческият сектор във Великобри-

тания мисли за въздействието и да напра-

ви висококачественото измерване на въз-

действието норма за благотворителни ор-

ганизации и социални предприятия до 

2022 г. Участниците в програмата работят 

за постигането на пет основни цели в пет 

теми, които отговарят на основни за сек-

тора въпроси:  

 Какво е добра практика за въздейст-

вие? 

 Как знаем какво трябва да измерваме? 



Годишен отчет 2015                                                                       24 

 

 Как го измерваме? 

 Как можем да се сравняваме и как да се 

учим от другите? 

 Каква е ролята на финансиращите орга-

низации? 

 

Тъй като изброените въпроси са от ключо-

во значение и за гражданските организа-

ции и социалните предприятия в България, 

Фондация Лале се ангажира да представи 

на вниманието на колегите в България по-

редица материали, които предлагат отго-

вори на тези въпроси. 

 

Ролята на финансиращите организации в 

голяма степен е определяща за практиките 

за въздействие, затова и първият доку-

мент, които преведохме е "Принципи и 

двигатели на добри практики за въздейст-

вие за финансиращи организации”. Прак-

тика за въздействие са дейностите, които 

една организация извършва, за да се фо-

кусира върху въздействието от работата 

си. Това включва планиране на желаното 

въздействие, планиране на това как то да 

бъде измерено, събиране на информация 

за него, осмисляне на информацията, опо-

вестяването й и учене от нея. 

 

 

 

Група за анализ на социалното въз-

действие в България 

 

Ние вярваме, че анализът на социалното 

въздействие е основен инструмент за пос-

тигане на реална обществена промяна. Той 

трябва да бъде същностна част от проце-

сите на планиране на дейности, вземане 

на решения и инвестиране на ресурси за 

да постигаме социално включване, ефек-

тивни услуги, качествено образование, за-

пазена природна среда. Анализът на соци-

алното въздействие: 

 идентифицира и предвижда бъдещи 

последици от действия, планирани и 

реализирани в настоящето; 

 изследва и отчита планирани и непред-

видени, позитивни и негативни страни 

на постигнатата промяна.  

 

Ние, като група за анализ на социалното 

въздействие, сме отворени за всички, ко-

ито се интересуват от темата и се ангажи-

рат да прилагат този инструмент в рабо-

тата си. Групата: 

 популяризира анализа на социалното 

въздействие и насърчава неговото при-

лагане сред граждански и дарителски 

организации, индивидуални донори, 

социални инвеститори и институциите 

на централната и местната власт; 

 търси възможности за финансиране на 

обучения, събития, изследвания и пуб-

ликации по темата; 

 организира подгрупи или тематични 

срещи в зависимост от интереса на 

участниците към предложена конкретна 

тема. 

 

Ние сме част от мрежата на SVI – между-

народна професионална организация, ко-

ято подкрепя и представлява специалисти 

в сферата на социално въздействие в цял 

свят. 

 

Групата за оценка на социалното въз-

действието в България се събра на 17 

септември 2015 г. В залата на клуб 

„Сребърна есен“ членовете обсъдиха въз-

можности за работа в две основни насоки 

- изграждане на професионален капаци-

тет и широко популяризиране на темата. 

Някои конкретни набелязани идеи са съ-

биране и споделяне на интересни и по-

лезни материали; планиране на събитие 

по темата през 2016 г.; следене на въз-

можности за обучения; организиране на 

следваща среща до края на годината. 

 

Групата е част от Social Value Internation-

al.  

http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
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Седемте принципа на социална стой-
ност 
 
Фондация Лале публикува на български 
език нов документ от поредицата за соци-
ално въздействие - Седем принципа на 
социална стойност на български език. Те 
са разработени от Social Value Internation-
al и са основни принципи за социално от-
читане за всички организации, които ра-
ботят за равенство, благосъстояние и ус-
тойчива околна среда. Те са валидни за 
неправителствени и финансиращи органи-
зации, социални предприятия, агенции, 
местни власти: 
 Включете заинтересованите страни; 

 Разберете как е постигната промяната и 

я оценете чрез доказателства за  поло-
жителни и отрицателни, очаквани и не-
очаквани промени; 

 Оценете резултатите, които имат значе-

ние; 
 Включвайте само същественото - ин-

формация и доказателства, които дават 
вярна и обективна картина; 

 Не преувеличавайте постигнатите ре-

зултати; 
 Бъдете прозрачни; 

 Потвърдете резултата чрез подходяща 

независима проверка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„За енджиотата и хората“ 
 
„За енджиотата и хората“ е ежегоден кон-
курс за кратък текст на тема „Защо моята 
организация е важна за хората?“. Целта е 
да предизвикаме колегите от граждански 
организации да ползват човешки език в 
общуването с хората - тези, с и за които 
работят, дарителите, доброволците, други-
те организации, медиите, обществото… 
 
Конкурсът се организира в партньорство с 
Информационния портал за неправителст-
вените организации в България. Жури от 
активни писатели, журналисти и блогъри 
определя най-добрите текстове по три 
критерия: човешки език на писане; ясно и 
разбираемо представяне на организацията 
и значението й за хората; интересен и 
вълнуващ разказ.  
 
Наградите бяха обявени на специална це-
ремония на 12 ноември 2015 г. в зала 
„Надежда“ на Столична библиотека. Съби-
тието започна с приветствие от Юлия Цин-
зова, директорка на Столична библиотека. 
Тя приветства участници и гости и говори 
за словото, сътрудничеството и възмож-
ностите, които то дава. 
 
Мария Петкова от Фондация Лале и Георги 
Генчев от Информационния портал за неп-
равителствените организации в България 
разказаха за идеята и целта на конкурса 
за кратък текст на тема „Защо моята орга-
низация е важна за хората?“ Целта беше 
да предизвикаме колегите от граждански 
организации да ползват човешки език в 
общуването с хората (особено с тези, с и 
за които работят), дарителите, добровол-
ците, другите организации, медиите, об-
ществото… 
 
Тази година бяха представени 49 текста на 
различни организации. Жури с членове 
Люба Йорданова, журналистка от вестник 
„Капитал“, Марин Бодаков, писател и пре-
подавател и Цвета Шопова, дългогодишна 
журналистка в Българско национално ра-
дио определиха най-добрите текстове по 
три критерия: човешки език на писане; 
ясно и разбираемо представяне на органи-
зацията и значението й за хората; интере-

http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf
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сен и вълнуващ разказ. 

Цвета Шопова прочете развълнувано текс-

та на фондация „Диви животни“ и покани 

представител на организацията да получи 

наградата. Люба Йорданова представи 

другия награден текст – на фондация 

„Стъпка за България“. Двете организации 

получиха сертификат и чек за 500 лева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други дейности 
 

Организационна политика за закрила 

на децата 

 

Ние, във Фондация Лале, сме убедени 

колко е важно да се гарантира сигурност-

та на децата. Въпреки, че нашата органи-

зация не работи пряко с деца и семейст-

ва, екипът ни разработи специална вът-

решно организационна политика и проце-

дури за закрила на децата с цел свежда-

не до минимум на потенциалните рискове 

за безопасността на децата, произтичащи 

пряко или непряко от нашата работа. До-

кументите бяха разгледани и приети от 

нашия Управителен съвет в края на сеп-

тември и влизат в сила от 1 октомври 

2015 г. Насърчаваме своите партньори и 

съмишленици да приемат своя политика и 

така заедно да демонстрираме позиция и 

стандарти за закрила на децата.  

 

 

 

Международна конференция на IIRP 

„От мечта към реалност“, Будапеща, 

10-12 юни 2015 

 

Основна тема на конференцията бяха 

възстановителните практики. Междуна-

родната европейска конференция „От 

мечта към реалност“ на IIRP събра в Бу-

дапеща от 10 до 12 юни над 100 участни-

ци и лектори, ангажирани с възстанови-

телни практики в своите страни. Заклю-

чителната пленарна сесия бе посветена 

на темата „Дългият път до прилагането на 

възстановителни практики в бившите со-

циалистически страни: Къде се намираме 

след 1989 година и какво ни предстои?“. 

Участниците в панела Мария Петкова от 

Фондация Лале, Мария Херцог от Унга-

рия, проф. Йозеф Миклошко от Словакия, 

Желка Бургунд от Сърбия и Иболия Чег-

леди от Унгария заедно с водещия Роб 

ван Пахее от Нидерландия представиха  
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своя опит, наблюдения и изводи за разви-

тието, трудностите и възможностите за 

прилагане на възстановителни практики в 

региона. Участниците поставиха множест-

во въпроси и коментари и работиха по гру-

пи за съставяне на план за по-широко въ-

веждане на различни възстановяващи 

практики. 

 

 

Годишна среща на Европейската мре-

жа за фамилни групови конференции, 

Кардиф, 7-9 октомври 2015  

 

Годишните срещи на Европейската мрежа 

се провеждат от 2002 г. с цел съмишлени-

ци от различни страни да обсъдят заедно 

методически и практически въпроси за 

развитието и приложението на модела Фа-

милна групова конференция и да доприне-

сат за уеднаквяване и стандартизиране на 

прилагането на модела в Европа.  

 

Годишната среща на Европейската мрежа 

за фамилни групови конференции се про-

веде в Кардиф от 7 до 9 октомври с дома-

кинството на мрежата за ФГК в Уелс.  

 

Програмата включваше информация от 

всички представени страни и над 30 орга-

низации, споделяне на актуални новини и 

опит, дискусии и планиране на възможнос-

ти за сътрудничество. Участваха колеги от 

Германия, Чехия, Норвегия, Нидерландия, 

Австрия, Швеция, Босна, Англия, Шотлан-

дия, Уелс и др. 

 

В края на срещана участниците единодуш-

но приеха позиция за кризата с бежанците 

в Европа. 
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Списък финансирани проекти  
 
Програма                                          

„Вяра в децата и семейството” 

Фондация „Карин дом”, Варна 

Проект: „Семейно-ориентираният подход: инст-

румент за превенция на институционализация-

та на деца с увреждания” 

Цел: Превенция на институционализацията на 

деца с увреждания чрез идентифициране и 

подпомагане на семейства, които не получават 

подкрепа за справяне с увреждането на детето; 

повишаване капацитета на родителите чрез 

придобиване на умения за позитивно родителс-

тване, самостоятелна грижа и пълноценно об-

щуване с техните деца 

Дейности: Обучение по коучинг метода за при-

лагане на семейно-ориентиран подход за спе-

циалисти от ЦСРИ Карин Дом; работна група за 

превенция на институционализацията; иденти-

фициране на деца с увреждания във Варна в 

сътрудничество с ОЗД, Окръжна Болница и АГ 

Болница; мотивационни обучения за родители; 

неформални срещи на родители за споделяне 

на родителски опит и взаимна подкрепа; сесии 

специалист-дете-родител; обучения и споделя-

не на практически опит с други НПО в страната 

Целеви групи: Деца с увреждания в риск от 

институционализация и родителите на деца с 

увреждания; специалисти от други НПО, рабо-

тещи с деца с увреждания и техните родители 

Отпусната сума: 14 310 лева 

За контакти: Апостол Апостолов 

Фондация „Карин дом”  

Местност „Свети Никола”, п.к. 104 

Варна 9010 

Тел: 052/ 302 517, 052/ 302 516  
aapostolov@karindom.org     www.karindom.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Самаряни”, Стара Загора  

Проект: „Къде е бащата?” 

Цел: Да се въведе и апробира модел на ов-

ластяване на лица, полагащи грижа за де-

ца, на които единият или и двамата родите-

ли са абдикирали от родителските функции 

или отсъстват, с оглед гарантирането на 

основните права на децата – отглеждане в 

семейна среда, идентичност и възможности 

за развитие. 

Дейности: Повишаване на информираността 

за ролята, правата и отговорностите на ба-

щата при отглеждането и възпитанието на 

децата чрез професионални дискусии, ин-

формационни срещи, консултиране на се-

мейства; работа по конкретни случаи – со-

циално и юридическо консултиране, прид-

ружаване, посредничество; групи за подк-

репа на бащи, отглеждащи децата си в от-

съствието на майката; различни мероприя-

тия „Татко и аз” с цел възстановяване и заз-

дравяване на връзката дете-баща. 

Целеви групи: Деца в риск от изоставяне, 

които се отглеждат в непълни семейства, в 

които майката отсъства или е в тежко фи-

нансово положение; местната общност, от 

която са част представителите на гореопи-

саните целеви групи, живеещи в кв. Лозе-

нец на Ст. Загора и с. Братя Кунчеви и Хри-

щени; социални работници от отделите Со-

циална закрила и Закрила на детето  

Отпусната сума: 8 640 лева 

За контакти: Диана Димова  

Сдружение „Самаряни“ 

ул. „Патриарх Евтимий“ 57,  

Стара Загора 6000 

Тел. 042/ 62108 

dianadimova@samaritans.bg 

www.samaritans.bg 

 

mailto:aapostolov@karindom.org
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Българска асоциация „Осиновени и Осино-

вители” (БАОО), София  

Проект: „Да не отхвърлим за втори път едно 

дете” 

Цел: Превенция на изоставянето на деца от 

осиновителни семейства чрез помощ и взаимо-

помощ на кандидат-осиновители, семейства, 

осиновили деца и осиновени за справяне с въз-

никналите въпроси и проблеми по време на и 

след процеса на осиновяване.  

Дейности: Създаване и поддържане на групи за 

взаимопомощ на кандидат-осиновители, осино-

вители и осиновени в София и Габрово; инди-

видуално консултиране за кандидат-

осиновители и родители-осиновители от специ-

алисти - лекар, юрист и социален работник; 

обновяване и поддържане на интернет страни-

ца като национален форум за споделяне на 

добри практики, свързани с темата осиновява-

не, който ще представлява виртуална група за 

взаимопомощ; обучение на фасилитатори на 

групи за взаимопомощ на осиновени и осинови-

тели; издаване на наръчник за осиновяването, 

с първи стъпки при осиновяване, отглеждане и 

възпитание на детето, които ще бъде разпрост-

ранен чрез Интернет страницата, ОЗД, ЦОП, 

КСУДС и др. доставчици на социални услуги, 

които работят с кандидат-осиновители и осино-

вители. 

Целеви групи: Кандидат осиновители, родители

–осиновители, осиновени деца и младежи.  

Отпусната сума: 29 700 лева  

За контакти: Гергана Богданова 

Българска Асоциация  

Осиновени и Осиновители 

ж.к. „Суха река”, бл.103, вх. А, ет. 6, ап. 22  

София 1517 

Тел. 0899 144 148 

baoo@abv.bg           www.baoo-bg.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково  

Проект: „Социално настойничество" 

Цел: Да се ограничи риска от изоставяне на 

деца и се стимулира ролята на семейството 

за развитие на детето. 

Дейности: Създаване на мрежа от специалис-

ти с контакт с целевите групи; обучения на 

членовете на мрежата, регулярни работни 

срещи, интервенции за предотвратяване на 

изоставянето – социално консултиране, фа-

милни групови конференции; групова работа 

с деца от общности с традиции в сключване 

на ранни бракове, за превенция на ранни 

бракове; групова работа с родители за при-

добиване на умения за позитивно родителст-

во; увеличаване участието на момчетата в 

дейностите на проекта и активизиране роля-

та на мъжа чрез: училища за родители, фа-

милни групови конференции, сесии с деца за 

толерантно, равнопоставено и позитивно 

взаимодействие между половете. 

Целеви групи: Семейства, които не полагат 

достатъчно грижи за развитието на детето с 

ограничен достъп до социални услуги; деца 

на възраст 12-15 г. от ромски и турски про-

изход в риск от въвличане в принудителни 

бракове, които учат в Хасково и 1 селско 

средищно училище за деца от 3 села с пре-

димно ромско население – Узунджово, Нова 

Надежда и Александрово; членове на се-

мействата, от които най-малко 35% мъже – 

бащи или други близки на детето. 

Отпусната сума: 27 410 лева 

За контакти: Малина Славова  

Сдружение „Шанс и закрила"  

ул. „Алеко Константинов” №11 

Хасково 6300 

Тел. 038/ 662138 
     chance@escom.bg        www.chancebg.org  
 

mailto:baoo@abv.bg
http://www.baoo-bg.org/
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Сдружение „Бъдеще за децата с уврежда-

ния”, Казанлък 

Проект: „Прегръдка за всяко дете”  

Цел: Да се намали броят на децата настанени 

в институции чрез изграждане на система от 

подкрепящи услуги за родители, базирани на 

комплексен подход и междуинституционално 

сътрудничество.  

Дейности: Създаване и апробиране на местен 

координационен механизъм за превенция на 

изоставянето на всички етапи – бременност, 

непосредствено след раждането и след завръ-

щането в общността; създаване на екип от 

социални работници, медицински специалис-

ти, психолози и родители за подкрепа по пре-

венция; подкрепа за родители чрез психоло-

гична и социална помощ, мобилна работа в 

общността, материална подкрепа, фамилни 

групови конференции, курсове за млади роди-

тели; привличане на местната общност в дей-

ности по превенция на изоставянето чрез бла-

готворителни кампании, базари и др.  

Целеви групи: Семейства с риск от изоставяне 

на детето: самотни жени; бременни и много-

детни семейства в социална изолация; се-

мейства с деца, настанени в институция или 

деца завърнали се от институция; проституи-

ращи жени; семейства с родители, работещи в 

чужбина; малолетни и непълнолетни родите-

ли; млади хора с рисково сексуално поведе-

ние, хора с асоциално поведение и семейства-

та на деца с увреждания. 

Отпусната сума: 28 140 лева 

За контакти: Мария Гинева 

Сдружение „Бъдеще за децата” 

ул. „Войнишка” 25, Казанлък 6100  

Тел. 0878 379 261  

special_child@abv.bg      www.speckids.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Деца и юноши”, София 

Проект: „Деца и родители заедно”  

Цел: Превенция на настаняването на деца в 

институции, чрез навременна професионал-

на подкрепа в общността на семействата на 

децата в риск в районите Люлин, Сердика и 

Връбница – град София. 

Дейности: Професионална подкрепа в общ-

ността за деца и семейства в риск, чрез мо-

билна работа на терен - оценка на потреб-

ностите и планиране на мерки за справяне с 

рискови за децата и семействата фактори, 

консултации на терен, информиране и на-

сочване към съществуващи услуги; органи-

зиране на образователни и информационни 

кампании на терен с рискови социални гру-

пи и общности, с активно участие на мъжете 

и представители на общността. 

Целеви групи: Деца в риск от уязвими гру-

пи: деца претърпели насилие, неглижирани 

деца, отпаднали от училище или в риск да 

отпаднат, с рисково поведение, деца на ули-

цата; семейства в уязвимо положение от 

трите района на София: живеещи в лоши 

битови условия, трайно безработни и без 

постоянни доходи, ниска степен на образо-

вание и ниски социални умения, млади се-

мейства, многодетни; членове на разшире-

ното семейство, които имат водеща и значи-

ма роля в него, с фокус върху включване на 

мъжете, бабите и дядовците от общността в 

дейностите на проекта. 

Отпусната сума: 24 140 лева 

За контакти:  

Мариана Тотева-Писарска  

Сдружение  „Деца и юноши”  

ж.к. „Свободна" 30, София 1220  

Тел. 02/ 946 11 56; 02/ 936 05 35  

children.youth@gmail.com       www.acybg.org 

mailto:special_child@abv.bg
http://www.speckids.org/
mailto:children.youth@gmail.com
http://www.acybg.org/
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Сдружение „Център Мария”, Горна Оряхо-

вица 

Проект: „Деца и семейства в риск - да решим 

проблема ЗАЕДНО”  

Цел: Ограничаване на риска от пренебрегване, 

малтретиране и изоставяне на деца чрез ин-

формиране, ранна диагностика на случаите, 

ефективна и навременна подкрепа в партньор-

ство с институциите, работещи с деца. 

Дейности: Консултиране и подкрепа на деца и 

семейства в риск; мобилна работа; фамилни 

групови конференции; обучения на деца и мла-

дежи; семинари за мултидисциплинарни екипи 

в 10-те общини на област Велико Търново - 

Елена, Златарица, Свищов, Полски Тръмбеш, 

Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Сухин-

дол, Велико Търново и Стражица. 

Целеви групи: Деца и младежи: жертви или в 

риск от насилие, в риск от отпадане от учили-

ще, деца с проблемно поведение и от проблем-

ни семейства, в риск от настаняване в специа-

лизирана институция, осиновени деца; жени 

жертви на домашно насилие, самотни майки; 

семейства с нисък социален или образователен 

статус, нисък родителски капацитет, упражня-

ващи насилие над децата си, в процес на раз-

дяла или проблеми с упражняването на роди-

телските права, осиновители и кандидат–

осиновители, приемни родители; мъже самотни 

родители, мъже, упражняващи насилие в се-

мейството. 

Отпусната сума: 28 170 лева  

За контакти: Людмила Цветанова 

Сдружение „Център Мария”  

ул. „Цар Освободител” № 11, ет. 3 

Горна Оряховица 5100  

Тел. 0618/ 2 21 81 

center_maria@abv.bg       www.centermaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сдружение „Клуб на нестопанските ор-

ганизации”, Търговище 

Проект: „Комплексна подкрепа за отглежда-

не на децата в семейна среда” 

Цел: Да се „затвори” входа към институциите 

за деца, като се намалят до минимум броят 

на децата, изоставяни от биологичното си 

семейство, и се подкрепят тези, за които не 

се полагат достатъчно грижи, поради което 

са в риск да бъдат изведени от семействата. 

Дейности: Ранно идентифициране на семейс-

тва в риск; индивидуална работа на терен за 

повишаване на родителския капацитет вклю-

чително на бащите; взаимодействие с други-

те институции и организации; предоставяне 

на комплексна подкрепа на семействата в 

риск при интегриран подход по отделните 

случаи; проучване и приложение на устойчи-

ви и успешни модели за подкрепа на семейс-

тва в риск, включително и за преодоляване 

на стереотипите по отношение участието на 

бащите и мъжете в грижата за деца; надг-

раждане капацитета на Клуба на НСО и на 

местните общности за работа в полза на деца 

и семейства в риск; работа с институции, 

работа на терен, медиаторство, фамилни гру-

пови конференции, обучения на представи-

тели на общността, дискусии, популяризира-

не на позитивното родителство. 

Целеви групи: Семейства от ромска общност 

на територията на Търговище и с. Голямо 

Ново и Вардун, с население над 6 000 души. 

Отпусната сума: 29 700 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  
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Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина 

Проект: „Приятели на детето”  

Цел: Създаване на условия в общността за на-

маляване на случаите на недостатъчна грижа и 

занемаряване на деца от 1 до 7 години в общи-

ните Бяла Слатина и Кнежа; подкрепа на деца в 

риск и въвличане на бащи и мъже в грижите за 

децата; подкрепа за деца с увреждания и тех-

ните семейства чрез ранна интервенция и при-

лагане на семейно-ориентирания подход. 

Дейности: Създаване и функциониране на Клуб 

„Приятели на детето” и дейности на клуба по 

населени места; мобилна социална работа; 

практика за участие на бащи и мъже в грижите 

за децата - „Заедно с татко”; практически услу-

ги по ранна интервенция за деца с увреждания; 

създаване на мрежа между родители на деца с 

увреждания; популяризиране на проекта и опи-

та от него. 

Целеви групи: Деца от 1 до 7 години в общини-

те Бяла Слатина и Кнежа, които не посещават 

или посещават нередовно детска градина и деца 

с увреждания и техните семейства в община 

Бяла Слатина; родители и семейства на децата. 

Отпусната сума: 26 800 лева  

За контакти: Наталия Костадинова  

Сдружение „Първи юни”  

ул. „Марица"  14  

Бяла Слатина 3200  

Тел. 0915/ 99002   
sdjuf@abv.bg  

http://1june.dveri.bg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация „Ръка за помощ”, Добрич 

Проект: „Обединени за децата и семейство-

то”  

Цел: Намаляване на случаите на неглижира-

не и изоставяне на деца чрез създаване на 

комплекс от услуги, с цел овластяване на 

етническите малцинства и създаване  на 

предпоставки за демаргинализация. 

Дейности: Ранно идентифициране, оценка и 

план за работа на конкретните случаи; кон-

султиране и индивидуална подкрепа на терен 

от мобилен екип; работилница за родители, 

бременни жени и млади семейства, които ще 

получават знания и подкрепа от психолог, 

социален работник и здравен медиатор; ча-

сове по здравно и сексуално образование в 2 

училища ученици от етническите малцинст-

ва; менторска програма, в която ще се разис-

кват теми за личностното и социално разви-

тието на детето и усвояване на материала в 

училище; фамилни групови конференции.  

Целеви групи: Деца и семейства в риск или в 

опасност от развитие на риск, с акцент върху 

бащите и разширените семейства; новороде-

ни и малки деца в риск от изоставяне и нег-

лижиране, техните семейства; деца на мало-

летни и непълнолетни родители; бременни 

жени, бъдещи родители от рискови общнос-

ти; подрастващи и младежи от уязвими общ-

ности. 

Отпусната сума: 14 560 лева   
За контакти: Албена Бонева 

Фондация „Ръка за помощ” 

ул. „Добротица”, бл. 9, ет. 3, ап.6 

Добрич 9300, Тел. 0897 003 755  

office@hhf.bg                 www.hhf.bg  

mailto:sdjuf@abv.bg
http://1june.dveri.bg/
mailto:office@hhf.bg
http://www.hhf.bg/
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Сдружение „Съучастие”, Варна  

Проект: „Подкрепа на родителството” 

Цел: Да се намалят случаите на изоставяне на 

деца, насилие и недостатъчна грижа в семейст-

ва в неравностойно социално положение в 

квартали и махали, населявани предимно с 

ромски общности във Варна и близките села  

Дейности: Работни срещи с представители 

(лидери) на местните общности и привличането 

им като партньори; работа „от врата на врата” - 

контакти и консултации за информиране на 

семействата за негативните последици от не-

достатъчна грижа за децата, насилие и изоста-

вянето им в институции; срещи с малки групи  

хора; идентифициране на семейства, които не 

полагат достатъчно грижи за децата си, упраж-

няват насилие и има риск от изоставяне; рабо-

та на терен за подкрепа на семейства за подоб-

ряване на грижите за децата; системно наблю-

дение; предотвратяване на кризи; работа по 

случаи, фамилни групови конференции, обуче-

ние на родители, допълнителни здравни и со-

циални услуги; популяризиране на дейностите 

и резултатите чрез медии, местна власт, предс-

тавители на професионалната общност. 

Целеви групи: Семейства в неравностойно со-

циално положение, при които съществува риск 

от недостатъчна грижа за децата, насилие над 

тях и изоставянето им в институции  

Отпусната сума: 36 000 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Егида”, Пазарджик 

Проект: „Семейството – гарант за щастливо 

детство” 

Цел: Да се намали броя на изоставени деца 

на територията на община Пазарджик, чрез  

превенция в семейства с  идентифициран 

риск; да се повиши качеството на грижата 

към децата в семействата чрез намаляване 

на насилието над деца; да се развият роди-

телски умения за разпознаване на потреб-

ностите на децата, социално включване на 

семействата, умения за търсене на работа и 

осигуряване на постоянни доходи. 

Дейности: Разпространение на информацион-

ни материали; обучение на мобилен екип и 

работа на терен – индивидуални разговори 

със семейства; работа по групи; разработва-

не и провеждане на обучителна програма за 

развитие на родителски капацитет, с различ-

ни модули за различни целеви групи.  Прог-

рамата е основана на прилагане на интерак-

тивни методи, които насърчават активното 

участие на родителите, включване на пози-

тивни модели за родителстване, поставяне 

на мъжката фигура като фактор за възпита-

ние и отглеждане на децата. 

Целеви групи: Семейства, необезпечени с 

постоянно жилище, с непостоянни доходи и 

трудова ангажираност, живеещи в изолирани 

райони; родители с нисък родителски капа-

цитет и непълнолетни родители; родители на 

деца с увреждания. 

Отпусната сума: 18 040 лева 

За контакти: Златка Грудева 

Сдружение „Егида”  

бул. „Мария Луиза” 63, Пазарджик 4400  

Тел. 0896 744 772  

egida_pz@abv.bg         ksu_pazardjik@abv.bg  

mailto:ilriz@yahoo.com
http://www.sauchastie.org/
mailto:egida_pz@abv.bg
mailto:ksu_pazardjik@abv.bg


Годишен отчет 2015                                                                       34 

 

Фондация „Национален Алианс за работа с 

доброволци” (НАРД) 

Проект: „Уверени чрез модела SAFE” 

Цел: Предотвратяване на изоставянето на деца 

в Пловдив и Хасково чрез модел за превенция 

на ранно майчинство и родителство и подкрепа 

за позитивно родителство. 

Дейности: Подкрепа на непълнолетни майки и 

родители чрез групи за позитивно родителство 

и развитие на родителски умения; домашни 

посещения от обучени роми доброволци; пови-

шаване информираността на младите хора за 

рискове от ранна бременност и ранно родител-

стване; еднодневни семинари за младежи по 

темата. Изграждане на устойчиви доброволчес-

ки групи в ромските общности; подготовка на 

социални работници от ЦОП и координатори на 

Центровете за доброволци към тях за прилага-

не на модела в общините Пловдив, Хасково, 

Хисар, Съединение, Кричим, Раковски.  

Целеви групи: Непълнолетни бременни момиче-

та от ромска общност; самотни майки, много 

бедни или със заболяване от Пловдив; млади 

хора от Хасково в установен риск от ранно ро-

дителство; тийнейджъри от кв. Столипиново, 

Аджисан махала, район Централен и Шекер ма-

хала, район Север в Пловдив; доброволци-

роми; социални работници от ЦОП в Пловдив, 

Хасково, Хисар, Раковски, Кричим, Съедине-

ние; семейни лекари и акушер-гинеколози.  

Отпусната сума: 9 300 лева  

Фондация „Национален Алианс за работа с доб-

роволци” (НАРД)  

За контакти: Ренета Венева-Паунчева 

ул. „Петко Каравелов” 28А, Пловдив 4000  

Тел. 032/ 625 197  

nava.plovdiv@gmail.com      www.navabg.com  

Фондация ЕКИП, клон Бургас  

Проект: „Доброволчество в подкрепа на де-

институционализацията на деца” 

Цел: Реинтеграция и превенция на последва-

ща институционализация на деца без роди-

телска грижа в това число и деца с уврежда-

ния, настанени в Центрове за настаняване от 

семеен тип в Бургас.  

 Дейности: Работа с екипите на ЦНСТ за 

идентифициране на семейства на децата; 

директна работа на доброволците с децата; 

работа с родители и разширени семейства по 

индивидуални програми; работа в общността 

и дейности за повишаване на обществената 

информираност по проблемите на изоставя-

нето и институционализацията на деца с цел 

мобилизиране на ресурсите в подкрепа на 

децата и семействата в риск; сформиране на 

доброволчески екип, обучения, супервизия, 

изготвяне и реализиране на личен работен 

план за работа на всеки доброволец с деца-

та, семействата и общността. 

Целеви групи: 96 деца, настанени в Центро-

ве за настаняване от семеен тип в Бургас и 

техните семейства, доброволци на възраст от 

18 до 58 години. 

Отпусната сума: 7 600 лева  

За контакти: Биляна Житарова  

Фондация ЕКИП  

ул. Сливница 20  

Бургас 8000  

Тел. 02/943 00 31  

zhitarova@abv.bg  

www.ecip-bg.org  

mailto:nava.plovdiv@gmail.com
http://www.navabg.com/
mailto:zhitarova@abv.bg
http://www.ecip-bg.org/
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Други финансирани проекти 
 
 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова” София  

Проект: Грижи за терминално болни възрастни 

хора 

Цел: Да се осигури постоянна грижа за 25—30 

терминално болни, възрастни човека. 

Дейности: Дейностите в хосписа включват 

лична хигиена, медицински процедури, хране-

не, разговори, следене на физическото и пси-

хическото състояние. Екипът се състои от ле-

кар, медицински сестри и около 15добровол-

ци, които готвят, почистват, пазаруват, доста-

вят храна на обслужваните по домовете, раз-

говарят 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 

 

 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за 

деца към НБУ   

Проект: „Спиране на процеса на маргинализа-

ция на ромите в гр. Кюстендил чрез създаване 

на модел за развитие на общността” 

Цел: Да се изгради модел за успешно справя-

не с нарастващите социални проблеми в ромс-

ката общност: неглижиране и насилие над де-

ца, липса на достъп до образование, медицин-

ски услуги, отпадане от училище, ранни бра-

кове, бедност. Цел на проекта е изграждане 

на лидерство, което развива общността, на 

базата на научни доказателства. 

Дейности: Изграждане на Образователен цен-

тър за интегрирани услуги. В центъра се пред-

лагат 4 вида услуги: Предучилищна програма 

за деца на 4-5 години; Подкрепа на родителс-

ките умения на бременни жени, както и на 

майки на деца до 3 години; Развитие на соци-

ални и комуникативни умения за младежи на 

възраст 12-18г. от общността; Ранна превен-

ция на изоставянето на деца. Проектът осигу-

рява и продължаващо обучение за професио-

налисти, предлагащи социални услуги. Обуче-

ни са и работят активно 16 младежки лидери 

от общността, които използват научни методи 

за изследване на силните страни и проблем-

ните области в ромската общност. Работи се с 

деца от 7-ми и 8-ми клас за тяхно мотивиране 

да запишат средно образование. Подготвят се 

училища да работят с тях. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: 

Галина Маркова 

София, ул.”Хан Крум” 38А 

Тел.: 02 924 032 030 

galina.a.markova@gmail.com 

http://knowhowcentre.nbu.bg  

 

 

Сдружение „Еквилибриум“ 

Проект: „Подобряване на качеството на соци-

алните услуги чрез активна политика за фон-

донабиране, участие на общността и изграж-

дане на публичен имидж” 

Цел: Подобряване на въздействието върху жи-

вота на децата и техните семейства, живеещи 

в уязвима или кризисна ситуация, чрез пови-

шаване качеството на социалните услуги, кои-

то получават. 

Приобщаване на широката общественост към 

целите и мисията на доставчиците на социал-

ни услуги. Проектът е насочен към деца в уяз-

вимо положение от 0 до 18 години, потребите-

ли на услуги в Комплекса за социални услуги 

и техните семейства. 
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Дейности: „Еквилибриум“ работи целенасоче-

но върху генериране на допълнителни ресур-

си, извън държавно делегирания бюджет, за 

да подобрява непрекъснато качеството на 

дейностите, услугите и подкрепата, които пре-

доставя на уязвимите деца и семейства, с кои-

то работи. Основни дейности: Изграждане на 

детска площадка в двора на Комплекса за со-

циални услуги за деца и семейства с уреди 

подходящи и за деца с увреждания. Поредица 

от благотворителни инициативи. 

"Работилничка за щастие" - празник за деня 

на детето 1 юни 2014г. – благотворителен 

щанд и арт ателие в Парка на младежта в гра-

да; празнично приключение „Гората на въл-

шебствата“. Коледен Благотворителен Базар 

Без Аналог. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти:  

Галина Бисет 

Русе, бул. Липник 14 

Тел.: 0884 511 385 

g.bisset@eq-bg.com  

www.eq-bg.org  

 

 

Асоциация Родители в партньорство с 10 

НПО  

Проект: Национална кампания „Да бъдеш Ба-

ща” 

Цел: Кампанията има за цел да фокусира вни-

манието на обществото върху значимостта на 

бащината роля за пълноценното развитие на 

детето, разкривайки повече възможности пред 

мъжете да участват активно в живота на деца-

та по позитивен и ненасилствен начин.  

Дейности: Информационна кампания – реали-

зиране на целогодишна медийна кампания и 

публични събития, насърчаващи активното 

бащинство и позитивното родителство; Дирек-

тна работа със социални работници и препо-

даватели от детски градини и училища за мо-

тивиране и въвличане на бащите в грижата за 

деца; Създаване на мрежа от съмишленици – 

обединяване на организации от всички бъл-

гарски региони, които работят в подкрепа на 

активното бащинство и реализиране на общи 

инициативи и дейности, разпространяващи 

посланията на кампания „Да бъдеш Баща“. 

Отпусната сума: 500 лева 

За контакти: 

Давид Кюранов  

ж.к. Пейо Яворов 73, ет. 2, София 

тел.: 0879 509 548 

office@roditeli.org   

www.mencare.bg  

 

 

Фондация „Стъпка за България“ 

Есе: „За стъпките, младежите в неравностойно 

положение и пътеводителите” в конкурс “За 

енджиотата и хората”.  

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти:  

Гергана Кичева 

Тел. 0878 577 135  

stepbulgaria@gmail.com  

 

 

Народно читалище „Просвета 1914”,  

Малко Търново  

Проект: „Обичам природата и ще я пазя” 

Цел: Приобщаване на децата към опазване и 

почистване на природата и града.  

Дейности: Почистване на алея от парка; пос-

тавяне на табела за това, че за тази алея ще 

се грижат децата от ОДЗ „Юрий и Гагарин”. 

Разходка на децата в парка с каруца и кон, 

пес ни танци и игри на открито. Включване на 

деца чрез игри и състезания. 

Отпусната сума: 91 лева 
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За контакти: 

Милена Дренчева  

ул. “България” 18 

Малко Търново, 8162 

тел.: 05952 / 31 05  

chitalishte.mt@abv.bg   

http://mtarnovoprosveta.dir.bg 

 
 

Сдружение "Възход за Варна"  

Проект: „Почистване на „Римски терми” във 

Варна” 

Цел: Организиране почистване на археологи-

ческия обект „Римски терми” – 7000 кв.м.  

Дейности: Разгласяване на инициативата. 

Подготовка и закупуване на материали. 

Почистване на „Римски терми”.  

Отпусната сума: 95 лева 

За контакти: 

Чавдар Трифонов  

бул. Приморски 57, ет.1, офис 1 

Варна, 9000 

тел.: 0878 749 435  

vazhodzavarna@gmail.com 

www.vazhodzavarna.com   

 

 

Фондация „П.У.Л.С.”   

Проект: „Малки стъпки към голямата промяна“  

Цел: Да „съживи” междублоково пространство 

– градинка в кв. Изток, която да бъде ползва-

на, както от жителите на квартала, така и от 

младежките клубове и сдружения, работещи 

на територията на гр. Перник.  

Дейности: Почистване, ремонтиране и боядис-

ване на пейките в градинката, засаждане на 

дългогодишни цветя, поставяне на информа-

ционно табло за събития и обяви. 

Отпусната сума: 100 лева 

За контакти: 

Мадлен Зашева   

ул. Средец 2 

Перник, 2300 

тел.: 076/ 60 10 10  

pulse.women@gmail.com    

http://pulsfoundation.org/   

 

 

Народно читалище „Св. Св. Дамаскин и 

Онуфрий Габровски-2011“, Габрово   

Проект: „Облагородяване на изоставена спор-

тна площадка в двора на затворилия Тексти-

лен техникум” 

Цел: Да облагороди изоставена спортна пло-

щадка в двора на затворилия вече Текстилен 

техникум и да я превърне в привлекателна  

„Младежка крайбрежна спортна зона“. Насър-

чаване на хората от квартала да спортуват по-

активно на открито.  
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Дейности: Уведомяване на съответните инсти-

туции; Търсене на съдействие от отдел Озеле-

няване при Община Габрово; Създаване на 

фейсбук събитие; Разпространяване на инфо в 

медиите Същинско почистване и боядисване 

на част от съоръженията. 

Отпусната сума: 100 лева 

За контакти: 

Силвия Неделчева   

ул. Сан Стефано 26  

Габрово, 5300 

тел.: 0883 328 206   

do.gabrovski2011@gmail.com 

 

 

 

Благотворително Дружество „Донка Пап-

рикова“  

Проект: „Приятелска подкрепа” 

Цел: Да се почистят и направят приветливи 

дворовете на хосписа и клуб Сребърна есен и 

да се привлекат нови доброволци към органи-

зацията.  

Дейности: Организиране на доброволци; по-

чистване и подреждане на двора; боядисване 

на вратата на оградата; оправяне на паракли-

са в двора на хосписа; събиране на 1 юни по 

случай Свети Дух с гости, хората от клуба, 

доброволци и хора от квартала.  

Отпусната сума: 100 лева 

За контакти: 

Зоя Крутилин  

ул. Светослав Тертер 39, София, 1124 

тел.: 02 / 946 13 96 
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Фондация Лале  

Годишен отчет 2015 
 

Снимки: Архив на Фондация Лале  
 
 
 
 

Банка ING София 
BIC: INGBBGSF 

 

IBAN в лева : BG92 INGB 9145 1001 7292 15  
IBAN в евро: BG15 INGB 9145 1401 7292 10  

IBAN в долари: BG28 INGB 9145 1101 7292 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 1124 
Ур. Река Осъм 1, ап. 2 

Тел: ++ 359 2 944 27 55 
www.tulipfoundation.net 
info@tulipfoundation.net  


