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Награди Проект на Годината 2017
По традиция в първите дни на пролетта обявяваме носителите на наградите Проект на
Годината. Публичната церемония ще се състои на 29 март 2018 от 18.30 часа в
Литературен Клуб Перото в НДК.
Както всяка година най-добрите проекти на неправителствени организации ще бъдат
определени от доказани професионалисти от бизнеса, медиите и дипломати. Членове
на журито са Красимира Чемишанска, Генерален мениджър на Амджен България и
Президент на Американска търговска камара в България; Петя Колчева, Управляващ
съдружник в Новел консулт; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ
2000 Груп; Ираван Хира, Главен изпълнителен директор на Hewlett Packard България и
Председател на Българския Форум на Бизнес Лидерите, Н. Пр. Стефано Балди,
Посланик на Италия в България и Силва Зурлева, Член на Борда на директорите на Нова Броудкастинг груп.
Те ще изберат отличените проекти между всички номинирани по резултатите; устойчивост на дейностите във
времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост
на идеята в други населени места. Вижте кои са номинираните проекти.
Церемонията е организирана в партньорство с Националния Дворец на Културата и с медийното партньорство
на вестник Капитал и Информационния портал на неправителствените организации в България.
Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов.
Заповядайте да поздравим заедно добрите професионалисти в неправителствените организации!

През февруари

Модел за работа на млади доброволци с млади бежанци
„Говори с мен“
Екипът на Фондация Лале заедно с колегите от Gemeinsam leben & lernen in Europa
от Пасау в Германия и Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния, разработи и
пилотира в България модел за работа на млади доброволци като неформални
езикови ментори на млади бежанци. Моделът, който е създаден в Германия, може
лесно да бъде прилаган от различни организации, които работят с доброволци в
сферата на мултикултурно общуване.
На основата на модела, адаптиран в рамките на проект “Говори с мен” и
практическия опит на доброволците и бежанците, разработихме пълен
пакет материали, които включват ръководство, наръчник, куфарче с
инструменти и всичко необходимо за прилагане на модела. Съдържанието
на пакета отразява опита на трите организации в три много различни
Европейски държави. Това ни дава увереност, че моделът ще работи и в
други страни, прилаган и от други организации.
На 28 февруари представихме модела на специално събитие „Говори с Мен“
в A HUB. Участваха над 20 представители на различни организации, които
работят с бежанци и с доброволци като Български червен кръст, CVS
България, Съвет на жените бежанки в България, УНИЦЕФ, Български съвет
за бежанци и мигранти, Група Приятели на бежанците, Център за
изследване на демокрацията и др.
В края на събитието всички участници получиха пълен пакет с
разработените материали за организации, доброволци езикови ментори и
младежи-бежанци. Няколко колеги поздравиха екипа на фондация Лале за
споделената практика на иновативен и ефективен проект. Можете да
разгледате и изтеглите материалите от страницата ни.
Пакетът материали включва наръчници за информационна сесия и междукултурно обучение на младежи бежанци, ръководство „Говори с мен“,
наръчник за обучение на езикови ментори, куфарче с инструменти,
обобщение за бежанската ситуация и наръчник за мултиплициращо
събитие. За допълнителна информация можете да се свържете с нас.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

През февруари

Доброволчески дни на Imaginarium и Duka
През февруари млади доброволци от Imaginarium България и Duka прекараха по
половин работен ден в централна библиотека и филиал Сердика на Столична
библиотека. Те почистваха и подреждаха книги в хранилището, пренесоха голям
масив от книги и помогнаха за подреждането им.
Екипът на Столична библиотека благодари на доброволците за свършената добра
работа и фондация Лале за организацията.

Научено и споделено

Принципи на добро отчитане на въздействието
Преди месец публикувахме Принципи на доброто отчитане на въздействието за неправителствени
организации и социални предприятия. Смисълът на тези широко прилагани принципи е да подпомагат и
ръководят неправителствени организации и социални предприятия да представят добре въздействието,
което са постигнали, при:










годишни отчети, годишни прегледи и отчети за въздействието;
управленска информация, отчети на управителния съвет и организационни прегледи;
отчети за финансиращите организации, поддръжници, инвеститори и поръчители;
вътрешна комуникация с екипа и доброволците;
комуникационни материали, като уебсайт, брошури, листовки;
материали за набиране на средства;
ключови послания за организацията;
комуникация с, обратна връзка и отговори от хората, с които работи организацията.

Ако бъдат прилагат по подходящия начин, принципите ще ви помогнат да:








бъдете отговорни пред заинтересованите страни, като ги въвлечете в открит и честен диалог;
ангажирате и вдъхновите своите настоящи и потенциални поддръжници;
направите преглед на своите дейности и въздействие по отношение на визията и целта на
организацията;
поставите под въпрос вашите предположения и преразгледате планове и стратегии;
мотивирате и въвлечете служители и доброволци;
бъдете сигурни, че помагате на хората, за които работите, по възможно най-добрия начин.

Вярата в семейството променя живота на хората

Фамилна групова конференция
През последните години Фондация Лале е обучила и подкрепила
финансово
редица организации в България за да прилагат метода
фамилна групова конференция като инструмент в практическата си
работа с деца и семейства. Екипът на фондация Лале продължава да
работи с колегите, като ги подкрепя и следи за прилагането на
принципите и стандартите на Европейската мрежа за ФГК.
Моделът ФГК за подкрепа за семейства и информирано вземане на
решение бе предложен на майка, която сама отглежда двете си деца на
4 и 5 години. Те живеят в краен квартал на голям град. Децата отскоро
са върнати да живеят с майка си, след като са прекарали известно време
в Център за настаняване от семеен тип. Майката полага много добри
грижи за децата си, но от известно време не е в състояние да ги води и
взема от детска градина поради заболяване. Лекар е констатирал, че е развила страхова невроза, губи
координация при излизане извън дома и не може да излезе на улицата сама. Може да се грижи за децата си,
но ако те са вкъщи, въпреки, че и там често й прилошава. Майката има брат, който живее със семейството си в
друга част на града, и не поддържат редовно контакти помежду си.
За двете деца е организирана фамилна групова конференция с въпрос „Как децата редовно да посещават
детска градина?“. Участват майката, нейният брат и жена му, децата, съседи, социален работник от Отдела за
закрила на детето /ОЗД/ и двама мобилни работника от местна НПО, която подкрепя семейството и е
подготвена да прави фамилни групови конференции. Социалният работник и мобилните работници представят
информация за наличните в общината възможности за подкрепа на семейството. Членовете на семейството
изготвят план за разрешаване на проблема. Докато здравословното състояние на майката се стабилизира, брат
й се ангажира да осигурява редовно присъствието на децата в детската градина и да ги взема оттам. Снаха й
ще приготвя храна за децата, която брат й ще носи в дома на сестра си, докато тя се възстанови. Съседката ще
наглежда семейството и ще помага на майката в домакинството.
Два месеца след провеждането на фамилната групова конференция, майката се възстановява и отново може да
поеме самостоятелно грижите за децата си. Децата редовно посещават детска градина и предучилищна група.
Отношенията между семейството на майката и семейството на нейния брат са се подобрили. Двете семейства
по-често се търсят и са готови да се подкрепят взаимно.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

