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Проект на Годината 2019
Остават броени дни до крайния срок за номиниране на проекти в
конкурс Проект на Годината 2019, който се провежда за петнадесета
поредна година.
По традиция най-добрите проекти на неправителствени организации
ще бъдат определени от доказани професионалисти от средите на
бизнеса, изкуството, медиите и дипломати.
Тази година членове на журито са Петя Колчева, Управляващ съдружник в Новел консулт и единствената българка, изкачила найвисоките върхове на седемте континента; Ираван Хира, Главен изпълнителен директор на Hewlett Packard България и Председател на
Българския Форум на Бизнес Лидерите и др. За първи път в журито
се включва Снежина Петрова - театрална и филмова актриса, ръководител на Департамент „Театър“ на Нов български университет. Тя
е носител на наградите „Икар“ и „Аскеер“, наградата на София за
ярки постижения в областта на културата и двигател на интердисциплинарния проект „Медея“, който се разгръща едновременно в социална и художествена посока,
като разработва нови възможности за включване на различни социални групи в един мащабен театрален продукт.
Всяка година са различни проектите и членовете на журито. Непроменими са, обаче, критериите
за оценка на номинираните проекти - резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост
на идеята в други населени места.
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 населено място, без разлика на размера и източника на финансирането,
мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.
Очакваме номинации на mgeorgieva@tulipfoundation.net до 20 февруари 2020.
Проекти могат да бъдат номинират от организации и лица чрез попълнен кратък формуляр.
Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен на интернет страницата на Фондация Лале. Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в края на
март 2020 година.
Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов. Конкурсът се провежда с медийното партньорство на вестник Капитал и Информационния портал на неправителствените организации в България и с подкрепата на Националния дворец на културата.
Защо правим този конкурс всяка година? Защото в България ежегодно се реализират интересни и
ефективни проекти, които променят живота и възможностите на деца, родители, специалисти, цели квартали и общности. Защото не дарителските кампании, не финансиращите организации и
програми, не събраните средства помагат на хората. Реалната подкрепа и промяна са резултат от
ежедневна, целенасочена и професионална работа на многобройните мотивирани и отговорни хора и организации. Тази награда е за тях.
Познавате ли интересни проекти, замислени и изпълнявани с грижа за хората?
Чували ли сте за хора и организации, които работят за по-добри възможности за деца, семейства и
общности?
Вие самите участвате ли в такива дейности?
Или подкрепяте местна организация?
Вярвате в кауза?
Искате да насърчете екипа и колегите си?
Знаете колко е важно да се споделят намерени решения на проблемите?
Време е да покажете признание към партньори и дарители?
Нужно е да говорите за трудностите и възможностите на хората, с които работите?
Важно е да благодарите на тези, които са ви подкрепили?
Ако отговорът ви дори на един от тези въпроси е ДА Номинирайте добрите проекти, които познавате!
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Актуално
Програма “Силата на семейството и общността”
В края на миналата година Фондация Лале обяви нов кръг за набиране на предложения за финансиране на проекти по програма „Силата на семейството и общността”. До края на януари получихме общо
51 концепции за проект по програма „Силата на семейството и общността“. Всички те бяха внимателно
разгледани и оценени по отношение на заявените цели на програмата - възможности за подкрепа и
овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности
за пълноценно развитие от раждането чрез:

развитие на модели и практики за овластяване на родители, семейства и общности;

работа с деца и семейства за пълноценно участие и подкрепа извън социални услуги;

демонстриране на работещи практики, които да бъдат приложени на други места в страната;

провокиране на промени в практиките и политиките за грижа за децата чрез доказателства от
оценени резултати на проекти на месни организации;

насърчаване и подкрепа за местни граждански организации в пряката им работа с деца и семейства, да разбират и включат в ежедневните си дейности принципите за планиране и работа
„Основани на правата на детето“, „Участие на децата“, „Недопускане на дискриминация“,
„Висшият интерес на детето“, „Зачитане и надграждане върху силните страни“, „Не вреди!“;

допринасяне за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст за превенция на отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването
и развитието им, чрез подкрепа за семейства в общността.
Двадесет и пет организации са писмено поканени да представят разработен пълен проект по програма
„Силата на семейството и общността“. Срокът за подаване на предложенията за проект е 20 март 2020.
Проектите ще бъдат разгледани от екип от независими консултанти. Одобрените предложения ще бъдат обявени през април 2020.

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Фондация Лале участва активно в професионалния дебат за ролята
и мястото на децата, родителите, семейството, общността, гражданските организации и държавата в грижата за децата. Публичният
дебат е оживен и също толкова важен. Ние нееднократно и публично сме заявили позицията си. По важното за нас е, че от години
развиваме програми, пряко насочени към подкрепа на деца и семействата им. Не са много програмите и практиките за овластяване
на родители и семейства в България. Сравнително малко подходи се
предлагат за първична превенция на рискове, за подкрепа и развитие на уменията за добро водителство. Един такъв достъпен и
ефективен метод е фамилната групова конференция.
Продължаваме представянето на реални случаи деца и младежи от България, чиито семейства са се
събрали и направили план заедно със свои близки и приятели през последната година. Тези човешки
истории илюстрират възможностите, които методът предлага в различни области - образование, социална подкрепа, болест, домашно насилие, социално включване и др.
Момиче на 10 години е свидетел на домашно насилие над майка й от нейния баща. Родителите са разделени. Бащата има ограничителна заповед по Закона за домашно насилие. Майката и дъщерята се
местят да живеят в друг град. Момичето постъпва в ново училище, където трудно се адаптира. Изолирано е и няма приятели.
На семейството е предложена фамилна групова конференция. Независим координатор от подготвена
местна организация с опит в прилагането на модела, организира фамилна среща с основен въпрос
„Как да помогнем на момичето да се чувства добре в училище?“.
Участват членове на разширеното семейство, приятели, учител от новото училище и др. Те заедно правят план, които изпълняват вече няколко месеца. Бабата придружава детето на рожден ден на дете от
нейния клас, на който момичето е поканено, но майката не може да го заведе, защото е на работа този
ден и час. Братовчедките й я запознаят с децата, с които играят пред блока, и я вземат със себе си на
игра и други събирания с приятелки. Учителят по изобразително изкуство включва картина на момичето в ученическа изложба, като участниците ще бъдат наградени на специално тържество. Дядото на
момичето му купува книга с приказки, която тя да занесе в училище за оформянето на библиотека на
класа. Човек от семейството води детето и присъства на откритите уроци на кръжока по приложно изкуство, който то посещава. Когато майката няма възможност, ходи бабата. Майката ще заведе момичето да наблюдава урок по Батик и ако й хареса ще я запише в школата.
По този начин момичето намира своя среда и приятели, така необходими за социализирането й в ново
училище и нов град в труден период на промяна в живота й.
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