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ДНИ НА ДОБРИ ДЕЛА
С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да
променят живота и възможностите за себе си, за децата си, за хората около тях.
Фондация Лале ще подкрепи 100 интересни инициативи с мини грантове до 100 лева за
да даде възможност на местни организации да организират свои събития, включат
доброволци в работата си и покажат на дело ролята и силата за доброволците, насърчат
повече и различни хора да се включат в полезни, интересни и забавни доброволчески
дейности в своя град, село или квартал.
Очаква се инициативите:
 да включват разнообразни дейности на местни организации и групи, пряко
насочени към хората, техните нужди и възможности;
 да са замислени от организации и хора, които реализират своя идея в отговор на
местна нужда или начин да започнат или променят нещо от значение за местната
общност;
 са планирани от местни организации, като хората сами решават какво е важно за
тях, от какво имат нужда, какво и как ще организират, сами намират най-доброто
решение, избират деня и начина за изпълнение и сами участват в него;
 могат да включват дейности, насочени към деца, младежи, възрастни хора в
различни сфери - социално включване, образование, култура, спорт и др.;
 основават се на участие на доброволци с различна възраст, пол и занятие;
 да се реализират в последната седмица на месец май - между 25 и 31 май 2018.
Кандидатстване
 Попълнете формуляр за кандидатстване. Максималното финансиране от
Фондация Лале е 100 лева за инициатива. Не се подкрепят хуманитарни
дейности. Очакваме всяка организация да съ-финансира планираните дейности с
най-малко 30% от общия бюджет, като отрази това в таблицата;
 Изпратете формуляра по имейл на info@tulipfoundation.net. В рамките на 7 дни
от изпращане на формуляра ще получите отговор. Веднага можете да започнете
планирането на инициативата. Формуляри се приемат до 20 май 2018;
 Ако имате въпроси, свържете се с нас на info@tulipfoundation.net или 02 / 944 27
55.

