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Нови възможности по програма  

“Силата на семейството и общността” до края на януари 2020 
 

В края на миналата година Фондация Лале обяви нов кръг за набиране на предложения за финансира-
не на проекти по програма „Силата на семейството и общността”. По програмата ще бъдат подкрепени 
граждански организации, които работят за подкрепа на деца и семействата им. 
 

Дебатът за ролята и мястото на децата, родителите, семейството, общността, гражданските организа-
ции и държавата в България е изключително оживен през последните месеци. Много неща бяха изго-
ворени. Много мнения, съмнения, обвинения и откровени манипулации бяха изказани в публичното 
пространство. Малко обмислени решения, документирано работещи практики и диалогични форми на 
разговор бяха предложени. В България и до сега няма много програми и подходи за първична превен-
ция на рискове, за подкрепа и развитие на уменията за добро родителство от най-ранна възраст на 
децата.    
  

Програмата е насочена към реализиране и разширяване на дейности за овластяване на родители, се-
мейства и общности, по различни начини, които помагат на хората те самите да имат достатъчно ин-
формация, знания, умения и капацитет да осигуряват на децата си възможности за пълноценно разви-
тие и шансове за добро бъдеще, да ги предпазват от рискове, насилие и неглижиране. 
 

Целта на този втори кръг на програмата е да стимулира реализацията на различни схеми за подкрепа 
и овластяване на родители, семейства и общности. Ние сме убедени, че най-добрата среда за отглеж-
дането и израстването на всяко дете е неговото семейство. Ние знаем, че всяко семейство понякога 
среща трудности. Важно е да има схеми и практики за подкрепа на деца и семейства, докато труднос-
тите са преодолими и те сами участват в решаването им. С тази програмата искаме да засилим ролята 
на семейството и общността като: 

 стимулираме развитието на модели и практики за овластяване на родители и общности;   

 провокираме промени в практики и политики за грижа за децата чрез демонстриране на доказател-
ства от оценени проекти на подкрепените организации;  

 допринесем за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст и превенция на 
отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването и развити-
ето им,  чрез подкрепа за семейства в общността.   

 

Повече практическа информация за програма „Силата на семейството и общността”.  

Проект на Годината 2019 
 

Фондация Лале организира традиционния конкурс Проект на Годината за 
най-добри проекти в социална сфера от петнадесет години. В края на мина-
лата година обявихме конкурса за 2019 година, за да посрещнем новата 
година с признание за добрата работа на професионалистите. 
 

Всяка година в България се реализират интересни и ефективни проекти. Нe 
дарителските кампании, не финансиращите организации и програми, не 
събраните средства променят живота. Реалната подкрепа и промяна е ре-
зултат от ежедневна, целенасочена и професионална работа на многоброй-
ните мотивирани и отговорни хора и организации. Тази награда е за тях.  
 

В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 
2019 година са изпълнявали проект за участие, подобряване на условията, 
възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено насе-
лено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото 
на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват. 

 

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица чрез попълването на Формуляр за предста-
вяне. Срокът е 20 февруари 2020 година. Вижте повече информация за конкурса.  
 

Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен в интернет страницата на Фондацията. 
Отличените проекти ще бъдат обявени на публична церемония в края на март 2020 година. 
Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов. 
 

Вярвате в кауза?  
Искате да насърчете екипа, колегите и партньорите си?  
Знаете колко е важно да се споделят намерените решения на проблеми и трудности?  
Време е да покажете признание към партньори и дарители!  
Искате да разкажете за трудностите и възможностите на хората, с които работите?  
Важно е да благодарите на тези, които ви подкрепят!   
Номинирайте добрите проекти, които познавате! 

Да започнем новата година с признание за добрата работа  
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