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Награди Проект на Годината 2018 
 
 

Публичната церемония за 
награди Проект на 
Годината 2018 се състоя в 
КЛУБ 1 на ДНК на 27 март 
2019.   
По традиция най-добрите 
проекти на граждански  
организации бяха обявени 
от членовете на журито - 

доказани професионалисти от бизнеса, 

медиите и дипломати. Тази година това бяха 
Петя Колчева, Управляващ съдружник в Новел 
консулт; Ираван Хира, Главен изпълнителен 
директор на Hewlett Packard Enterprise 
България и Председател на Българския Форум 
на Бизнес Лидерите, Н. Пр. Стефано Балди, 
Посланик на Италия в България, Силва Зурлева, Член на Борда на директорите на Нова 
Броудкастинг Груп и Александър Димитров, Председател на Управителния съвет и главен 
изпълнителен директор на А1.   
 

Екипите, работили по следните проекти си тръгнаха с вечно цъфтящите лалета, специално 
направени от Георги Чапкънов - „Грижа в ранната възраст” на Фондация „За Нашите Деца“; проект 
„Център за превенция и спорт” на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ в село Балван и  
„Подкрепа на родителството” на Сдружение „Съучастие” Варна.  
 

Научете повече за наградените проекти. Вижте какво казаха членовете на журито за най-добрите 
проекти на 2018 година. Разгледайте номинираните проекти, всеки от които е отличен с 
признанието на хората, които са го представили в конкурса.  

Церемонията бе организирана в партньорство с Националния дворец на културата и с медийното 
партньорство на вестник Капитал и Информационния портал на неправителствените организации в 
България.  

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

Европейски ден на солидарност между поколенията, 
29 април 2019 
  

Бащина поука - синова сполука.  
Човек се учи докато е жив.  

 

За десета година призоваваме колеги, партньори и съмишленици да се включат в Европейския ден 
на солидарност между поколенията 29 април. Организирайте събитие с участие на деца, младежи 
и възрастни хора. Радостта от общуването и споделянето е обща.   
 

Ние опознаваме и разбираме света през наученото от нашите родители, баби и дядовци, учители, 
треньори и преподаватели, приятели, колеги. Наученото, важното и вълнуващото споделяме с 
деца, внуци, ученици. Солидарността между поколенията може да има много и различни форми, но 
смисълът е един - да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и можем, и 
да разчитаме на тях за нещата, които те могат и знаят. Вижте повече информация за кампанията и 
възможностите. 
 

Включете се и вие! Споделеното време е най-щедрият жест! 

Дни на добри дела 2019 
 

Били ли сте доброволци? Познавате ли хора, които участват като доброволци в 

различни дейности? Знаете ли какво даваме и какво получаваме когато работим 

доброволно? Доброволци и организациите зад тях са водещи в многобройни  

социални, културни, образователни, екологични, спортни и други инициативи в 

България.  Месец май е чудесно време за хората с добра воля.  
 

Дните на добри дела 2019 са за всички - доброволци с опит, организации и 

хора, които ще участват за първи път. Всички те ще прекарат весели часове, 

намерят удовлетворение, нови познанства и приятели.  
 

Включете се през месец май и вижте как ние можем да ви подкрепим! 
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