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Март 2019 г.  

Церемония Проект на Годината 2018 
 

Награди Проект на Годината 2018 ще бъдат обявени на публична 
церемония на 27 март от 18.30 часа в Клуб 1 на НДК.  
 

Четиринадесет проекта са номинирани в четиринадесетия конкурс. 
Научете повече за номинираните проекти.  
 

Доказани професионалисти от бизнеса, медиите и дипломати избраха най-
добрите проекти на 2018 година. Тази година членове на журито са Силва 
Зурлева, Член на Борда на директорите на Нова Броудкастинг Груп; Петя 
Колчева, Управляващ съдружник в Новел консулт; 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; Александър Димитров, Председател на Управителния съвет и главен 
изпълнителен директор на А1.  
 

Церемонията е организирана в партньорство с Националния дворец на културата и с 

медийното партньорство на вестник Капитал и Информационния портал на НПО в България.  
 

Заповядайте на церемонията, за да поздравим заедно колегите и партньорите, които ще си 
тръгнат с вечно цъфтящите лалета, специално изработени от Георги Чапкънов! 
 

Клуб 1 се намира непосредствено до Зала 1, в дясно от главния вход на НДК.  

Актуално 

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

Как да пишем добре? 
Видяно в Интернет 
  

1.   Избягвайте алитерация. Винаги. 
2.   Предлогът не е част на речта, с която може да завършите изречение. 
3.   Избягвайте клишета като чума. Те са отчайващо старомодни. 
4.   Сравненията са също толкова зле, колкото и клишетата. 
5.   Бъдете повече или по-малко конкретни. 
6.   Когато пишете за широка аудитория, не правете общения. Никога.     7. Седем: Бъдете ... 
 

Вижте и останалите съвети, видени в Интернет, и всички препоръки на професионалисти в 
писането и публичното говорене. 

Дни на добри дела 2019 
 

Има хора, които са недоволни и се оплакват, не харесват и критикуват 

направеното. Има и други хора, които виждат възможности. Те се събират с 

дейни и мотивирани приятели, колеги или хора от квартала с различни 

професии и умения, за да направят или подобрят нещо. Така те променят 

живота на всички около себе си.  

Дните на добри дела 2019 са за всички. Планирайте своите дейности от сега. 

Фондация Лале ще подкрепи реализирането на първите 100 представени 

инициативи с малки грантове. Подробна информация ще намерите на Интернет страницата 

на Фондацията след 21 март 2019. 

Ръководство и принципи за измерване и               
управление на въздействието    
 

Фондация Лале публикува нов документ от поредицата за 
социално въздействие на български език - Принципи за 
управление на въздействието. Той представя позицията на EVPA и 
SVI за измерване и управление на въздействието. Документът е 

практически насочен и създаден за нуждите на различни по тип организации, които си 
поставят за цел да постигнат определено социално въздействие.  
 

Запознайте се и с Принципи на добро отчитане на въздействието, Кодекс на добрите 
практики за въздействие, Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за 
финансиращи организации и Седемте принципа на социална стойност, които представихме 
за ползване на гражданските организации в България през последните години. 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/PY/PY2018/PY2018_Broshure_nominations.pdf
https://nova.bg/
http://novelconsult.net/
http://www.bblf.bg/
http://www.ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg/
http://www.ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/bg/
https://www.a1.bg/bg
http://ndk.bg/начало
https://www.capital.bg/
https://www.ngobg.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/How_to_write_good_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/govorim-na-horata-i-za-horata-520/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/govorim-na-horata-i-za-horata-520/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Impact_Management_Principles_BG.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Impact_Management_Principles_BG.pdf
https://evpa.eu.com/
https://socialvalueint.org/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Principles_of_Good_Impact_Reporting_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/Coode%20_of_Good_Impact_Practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Funders'%20principles%20and%20drivers%20of%20good%20impact%20practice_BG.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/siaa/The%20Seven%20Principles%20of%20Social%20Value%20BG.pdf

