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Остават само няколко дни до крайния срок за номиниране на проекти в 
традиционния конкурс Проект на годината 2020. От опит знаем, че 
колкото по-сериозни са трудностите на хората, толкова по-важна е 
навременната подкрепа. През миналата година за пореден път се 
убедихме в това. За да посрещнат предизвикателствата от пандемията и 
подкрепят деца, семейста и общности, много на брой граждански 
организации в цялата страна  промениха начина си на работа, включиха 
нови дейности и хора в повече населени места, привлякоха 
допълнителни ресурси. Помагаха там, където нямаше друга подкрепа.  

Нека и ние ги подкрепим с благодарност и признание. 
Номинирайте проектите на 2020 година до 25 февруари!  

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Европейска работилница за семейства  
  
Тази година с партньорите от COFACE започнахме поредицата Сутрешен 
Уебинар. Родителството в дигиталната ера е актуална и важна за много 
семейства тема. Фламандската SafeOnline Initiative (съвместна 
инициатива на белгийската организация Gezinsbond и Child Focus) 
организира обучения за родители в пет модула: “Социални медии”, 

“Gaming”, “Интернет и поверителност”, “Кибер тормоз” и “Онлайн връзки и сексуалност”.  
Лични впечатления и позиции на младежи, родители и специалисти са отразени в 
съдържанието. В хода на обучението участниците имат възможност да мислят заедно и 
споделят опит. Съвместен проект, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕК, спомага за 
развитието на подобни програми в няколко Европейски държави, включително България. 
Можете да научите повече в Сутрешния Уебинар на 16 февруари от 10.30 часа, като се 
регистрирате срещу символична такса от 5 евро за този уебинар или 30 евро за цялата 
поредица да края на годината.  

Фамилна групова конференция   
 

Майка на 2 годишно момиченце разказва как с бащата на детето са се 
справили със сериозни проблеми. След поредна бурна сцена детето 
остава при роднини за няколко дни. Отделът за закрила на детето 
има информация за постоянните скандали в дома им. Когато нещата 
излизат извън контрол, социалните работници предлагат на младата 
двойка фамилна групова конференция като възможност сами да 

направят план за детето си. Те, разбира се, не искат момиченцето да бъде настанено за 
отглеждане при други хора. Срещат се с независим координатор. Обяснено им е, че 
планът трябва да гарантира сигурността на детето. По-късно жената разказва: „Ние и 
двамата разбирахме нуждата да обсъдим отношенията си, пререканията ни бяха 
прекалено емоционални и обтегнати. Партньорът ми трябваше да направи нещо за 
пиенето. Разбирахме, че домът трябва да е сигурно място.“ 
По време на разговор с независимия координатор те споменават десетина човека, към 
които биха се обърнали. Координаторът се свързва с тях и други хора от семейството, 
които родителите посочват.  
На фамилната среща се събират 22 човека. Майката си спомня „Моят свекър веднага 
попита за какво всъщност се караме. Партньорът ми блъсна по масата и тогава аз 
започнах да разказвам. Бяхме си говорили предварително, че ще сложим всичко на 
масата, за да могат някак да ни помогнат. Беше толкова трудно! Беше ни срам от 
причините, поради които трябваше да търсим помощ.“  
Членовете на разширеното семейство оценяват усилията на младите родители. „Бяхме 
много впечатлени от откритостта им. Можахме да предложим добри решения, защото те 
бяха честни и споделиха много неща.“ - казва лелята на жената. Семейството прави план, 
който е одобрен от ОЗД и предвижда детето да се върне в дома при родителите си след 
няколко месеца с подкрепата на широкия семеен кръг. „Честно казано, не очаквах това от 
нашите роднини – казва майката – сега разбирам, че мога много да науча от тях!“  

Вярата в семейството променя живота на хората  
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