
 

 

ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН  

 

 

С ПРАЗНИЧНИЯ БЮЛЕТИН В КРАЯ НА ГОДИНАТА БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ,  

С КОИТО РАБОТИХМЕ И КОИТО НИ ПОДКРЕПЯХА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА!   
 

Започваме всяка година с пожелания и надежди и я завърш-

ваме с равносметка и благодарност! 

За Фондация Лале 2013 година беше година на търсене, 

усилена работа, нови партньорства, програми и идеи.  

Получихме награди, с които се гордеем! 

Организирахме церемонии за връчване на награди Проект 

на Годината и Доброволческа инициатива 2013 и се гордеем 

с наградените и десетките номинирани организации от цяла-

та страна! 

Ще продължим да работим в диалог, зачитане и сътрудни-

чество, защото денят е различен за всеки от нас, но всички 

заедно правим този ден по-добър!  

Мария Петкова 

Благодарим на колегите от УниКредит Булбанк и Фондация УниКредит! 
 

И през 2013 година продължи работата ни по проект „Вяра в семейството‖ в партньорство със 

Сдружение „Шанс и закрила‖ Хасково и с финансовата подкрепа на Фондация УниКредит и 

УниКредит Булбанк. По проекта в рамките на 2 години бе адаптиран и въведен съвременен де-

мократичен метод за подкрепа на деца и семейства – фамилна групов конференция.  

В съвместна работа с местни партньори обучихме десетки независими координатори и специалисти. 

Организирани бяха фамилни конференции за деца и младежи в 5 общини. Семействата им бяха с  

различен етнически произход (български, ромски и турски), но лю-

бовта и желанието им техните деца да живеят добре бе еднакво 

силно. Около 30% от участниците бяха мъже от семейния кръг. Три 

училища в Хасково включиха фамилната конференция в правилника 

на училището като първа възможност при проблем преди евентуал-

ни мерки или наказания. Нито едно дете не бе настанено в институ-

ция, изключено от училище или наказано. Скоро ще бъдат публику-

вани принципи и стандарти за практическо прилагане на модела. 

Вече има заявен интерес за обучения и прилагане на модела от 

граждански организации в Добрич, Горна Оряховица, Търговище, 

Бяла Слатина, Кнежа, Казанлък и други.  

През ноември Фондация Лале и Уникредит Булбанк получиха наг-

радата за „Най-сполучливо партньорство‖ на годишните награди 

на Българския дарителски форум. Благодарим на колегите от 

Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк за доверието и подкрепата!   

Сърдечно благодарим на колегите от Сдружение „Шанс и закрила‖ в Хасково за доброто сътрудничество! 

Весели празници! Здрава и успешна 2014 година!  

Благодарим на екипа на Фондация ОУК за партньорството! 
 

През 2013 Фондация Лале и Фондация Оук започнаха нова тригодишна финансираща прог-

рама „Вяра в децата и семейството‖ за подкрепа на деца и семейства в България. Програма-

та има за цел да стимулира изграждането на капацитета на местни организации и общности да защитават де-

цата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции. Получихме 

общо 42 предложения от цялата страна. Представените проекти бяха разгледани от екип от независими кон-

султанти, на които благодарим за задълбочената професионална работа. След сериозна работа първите 7 про-

екта вече са одобрени за финансиране. Те предвиждат дейности, пряко насочени към подкрепа за деца в се-

мействата им с цел превенция на настаняването в институции и ще бъдат реализирани от Сдружение 

„Съучастие‖ Варна; Фондация „Ръка за помощ‖ Добрич, Сдружение „Център Мария‖ Горна Оряховица, Сдруже-

ние „Първи юни‖ Бяла Слатина; Клуб на НСО Търговище; Сдружение „Самаряни― и Сдружение „Бъдеще за де-

цата с увреждания" Казанлък. 

Благодарим на партньорите, на които винаги можем да разчитаме! 
 

В началото на лятото Фондация Oranje Fonds беше домакин на български културен следобед в Утрехт с мно-

го гости и вълнуващо изпълнение на Мариета Петкова, известна пианистка в Нидерландия.  

Колегите от Eigen Kracht Centrale ни вдъхнаха „Вяра в семейството‖, за която работим заедно от години!  

SIAA и Phineo ни подкрепиха в създаването на българска група за оценка на социалното въздействие. 

С Volunteurope и други партньори работим по темата за доброволчеството като път към трудова заетост. 

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.oakfnd.org/
http://www.oranjefonds.nl/
http://www.eigen-kracht.nl/nl
http://www.siaassociation.org/?doing_wp_cron=1387442629.7555379867553710937500
https://www.phineo.org/


 

 

„Борса на проекти и идеи” създаде нови партньорства 

между бизнес и граждански организации през 2013 година 
 

„Борса на проекти и идеи‖ беше организирана за трети път в Плов-

див и за втори в София и Велико Търново през 2013 г. Представи-

тели на местния бизнес и граждански организации се срещнаха на 

борсите и намериха възможности за взаимноизгодно сътрудничест-

во чрез размяна на стоки, услуги, материали, доброволен труд, 

идеи, контакти. В трите града бяха подписани над 115 сделки на 

обща стойност 95 хиляди лева. Представителите на двата сектора 

създадоха много нови контакти, които продължават да се развиват 

и до днес.  

Борсите бяха организирани на доброволни начала и с активното 

участие на много хора и организации от различни сектори – несто-

пански и стопански, местна власт, медии.  

Благодарим на десетките доброволци в тези градове, 

подкрепили борсите с труда си! 

Сърдечно благодарим на всички партньори, с които работихме за организирането на борсите: 

В София — Българска стопанска камара, Бизнес Парк София, Български дарителски форум и СУ „Климент Ох-

ридски‖. 

В Пловдив — Община Пловдив, Областен информационен център Пловдив, Регионална Занаятчийска камара 

Пловдив и Търговско-Промишлена Камара Пловдив. 
Във Велико Търново — Община Велико Търново, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, Музикално 

драматичен театър „Константин Кисимов‖ и „Болярка‖ АД. 

Благодарм на десетките бизнес и граждански организации от София, Пловдив и Велико Търново, 

които се включиха!  

Добрите дела заслужават признанието на обществото 
 

Проект на Годината 2012 
 

Благодарим на всички, които номинираха десетките проекти 

в конкурса. 

Благодарим от сърце на членовете на журито на традицион-

ния конкурс Проект на годината 2012, които оцениха номи-

нираните проекти - Виолина Маринова, Председател на УС и 

главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. Пр. Матиас 

Хьопфнер, Посланик на Германия; Севда Шишманова, Прог-

рамен директор на Българска национална Телевизия; Огнян 

Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и 

Индустриалците в България (КРИБ); Анна Захариева, Из-

пълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола 

Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД. 
 

Доброволческа инициатива 2013  
 

За трета поредна година конкурсът събра значителен брой добри 

и интересни доброволчески инициативи. Благодарим на членове-

те на журито - доброволците, с които ние се гордеем и които пое-

ха трудната задача да определят най-добрите инициативи - Иван 

Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом, 

Люба Йорданова, журналист във вестник Капитал и Бойко Стан-

кушев, член на УС на БНТ.  

Благодарим на всички хора с добра воля, които реализираха и 

които номинираха разнообразните доброволчески инициативи в 

България!  

Поздравяваме доброволческите екипи, осъществили наградените 

инициативи - Фондация „Асоциация Анимус‖; Клуб „Доброволец‖ 

към СОУ „Св. П. Хилендарски” в Хасково; Клуб на нестопанските 

организации в Търговище и Globul заедно с WWF.  

Благодарим на Народен театър „Иван Вазов‖ за домакинството и на талантливите млади музиканти от Квартет 

Agitato, ученици от Национално музикално училище „Любомир Пипков‖.  

Благодарим на медийните партньори - Българска национална телевизия, Българско национално 

радио и вестник Капитал за популяризирането и отразяването на публичните събития, церемонии и кампании, 

които организирахме през годината.  



 

 

Благодарим на всички колеги от страната за сътрудничеството!  
 

И през 2013 година работихме със стотици граждански организации в цялата страна в рамките на различни 

програми, обучения, кампании, събития, конкурси. Благодарим ви за сътрудничеството, колеги!  

От сърце желаем на всички вас здраве и вяра в силата на общите ни усилия да направим живота на хората в 

България по-добър!   

 

 

 

 

New Moment New Ideas Company, която ни помага с лично отношение и креативност. 

KPMG България и ING Банк подкрепят дейността ни дългосрочно и с професионализъм.  

Web Factory безвъзмездно поддържа и обновява интернет страницата на Фондация Лале.  

ФеърПлей Интернешънъл АД подкрепя усилията ни като ни предоставя зали за провеж-

дане на публични събития, обучения и работни срещи.  

Виваком предоставя специални услуги на Фондация Лале като подкрепа за усилията ни.   

Колегите от Ротари Интернешънъл ни помагат периодично с транспорт на дарения в страната.  

TNT Express България осигури безвъзмездно транспорт на художествени фотографии за провеждането на 

културно събитие в Нидерландия.  

Програмите и събитията, които реализирахме през 2013 година бяха осъществени с финансовата подкрепа на 

Фондация УниКредит, Фондация Оук и нарастващ брой индивидуални и корпоративни дарители.  

Благодарим на партньорите от бизнеса, чиято подкрепа е много ценна! 

 

София 1124, ул. ―Река Осъм‖ 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Благодарим на всички дарители, които подкрепиха съхраняването на ръкописи-

те и книгите в библиотеката на Зографската света обител  
 

В навечерието на 24 май Фондация Лале започна дарителска инициатива в подкре-

па на съхраняването и каталогизиране на ръкописите и книгите в библиотеката на 

Зографския манастир. Апелът за помощ бе отправен от Йеродякон Атанасий, библи-

отекар на Зографската света обител. До края на годината откликнаха десетки инди-

видуални дарители, които събраха 17419 лева. Сумата бе преведена на манастира и 

значителна част от работата вече е извършена от екип от специалисти и студенти. 

Библиотеката съхранява уникални ръкописи, книги и произведения на християнс-

кия дух и култура, неоценими по своята стойност и значение за българската и световната цивилизация.  

Контактите водят до резултати 
 

Това е рубрика, в която през годината представяхме инициативи на компании и фирми за под-

крепа с доброволен труд или дарения на дейностите на граждански организации в София и 

страната. Тези инициативи бяха разнообразни в зависимост от възможностите и нуждите на 

двете страни. Резултатите във всички случаи бяха добри и за двете страни. Екипът на Фондация Лале насърчи 

и осъществи контактите.   

Благодарим на всички дарители - деца и родители от английска детска градина Тути в София, които дариха 

през годината значително количество дрехи и играчки за деца от 0 до 6 години. С тях партньорски организа-

ции в страната помогнаха на стотици семейства с деца да се грижат за децата у дома.  

Бизнес парк София, Технологика, Софарма, New Moment New Ideas Company и GB Services зарадваха 

своите партньори, клиенти и приятели с мартенички, изработени от организации, които работят с възрастни и 

деца с увреждания.  

Служителите от AIG България и Quintiles се включиха в доброволчески инициативи и с труда си помогнаха 

на граждански организации, които работят с хора с различни нужди в София.  

Благодарим за съпричастието на всички партньори и приятели! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.kpmg.com/bg/en/pages/default.aspx
http://www.ing.bg/
http://www.fpi.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.tnt.com/express/bg_bg/site/home.html
http://tuti-bg.com/
http://www.businesspark-sofia.com/bg
http://www.technologica.com/
http://www.sopharma.bg/
http://www.newmoment.net/Sofia/Bulgarski/New-Ideas-Company/
http://www.gbservices.biz/favicon.ico
http://www.aig.bg/contact-us_1022_226714.html
http://www.quintiles.com/

