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Дни на добри дела 2018
Познавате ли доброволци? А организации, които имат и работят с доброволци?
Включвали ли сте се в доброволчески инициативи и дейности?
Знаете ли, че доброволци са започнали и все още са водещи в стотици
социални, културни, образователни, екологични, спортни и други инициативи в
България?
Месец май е времето на хората с добра воля. Дните на добри дела 2018 са за
всички – доброволци, организации и хора, които правят промяната и които за
първи път ще се включат в доброволческа дейност, за да помогнат на местното
училище, читалище, клуб за възрастни хора или деца и младежи. Има много различни начини да
започнете промяна в квартала, гради или селото, където живеете, учите или работите.
Доброволчеството е най-интересният от тях. Когато сте доброволец, учите нови неща, намирате
приятели и съмишленици, срещате интересни личности, усвоявате неподозирани умения, докато
помагате на другите.
Организирайте своя инициатива в Дните на Добри дела и ние ще ви подкрепим!
Включете се в Дни на добри дела в последната седмица на месец май и вижте как ние можем да
подкрепим инициативата ви!

През април
Работно посещение в Осиек, Хърватска в рамките
на проект ЕФЕКТИ, 21 - 24 април 2018
Поредната работна среща
за обмяна на опит по
проект Ефекти се проведе през април в Осиек, Хърватска.
Домакини бяха колегите от Младежко сдружение Udruga Breza,
които развиват различни дейности за деца, младежи и
семейства в общността.
Както обикновено, екипът на Фондация Лале покани колеги от
други граждански организации, за да се включат в посещението
за обмяна на опит. Този път с нас бяха Мариана ТотеваПисарска от Сдружение Деца и юноши и Кристина Гологанова от
Рийчаут.БГ.
Работната част включваше работни срещи за обмяна на
практики
и
инициативи
от
Хърватска,
Германия,
Великобритания,
България
и
Швеция
и
национална
конференция EFFECTS за представяне на опита на партньорите
от изброените държави пред граждански организации и
институции от Хърватска.
По време на презентации и посещения на място на програми на
Udruga Breza, DOKKICA – Детска Креативна къща, център за
мобилна работа по приемна грижа Center IZVOR, Център за
предоставяне на услуги в общността “Klasje” Osijek научихме за
различни подходи за интервенция за деца и младежи в
общността в случаите, когато превенцията не работи. Проект
Ефекти се реализира с подкрепата на програма Еразъм+ на
Европейската комисия.

Солидарността между поколенията е свързаност,
зачитане и приемственост
За поредна година Фондация Лале насърчи партньори и колеги
да организират събитие в общността си и да съберат хора от
различни поколения, за да намерят общите неща, да говорят и
да се забавляват заедно. Това е най-добрият начин за отбелязване на Европейския ден на
солидарност между поколенията. Откликнаха организации в София, Пловдив, Велико Търново,
Пазарджик, с. Шейново, Казанлък, Разград, с. Дреновец, общ. Ружинци, с. Труд, общ Марица, и др.
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През април
Работна среща на ресурсните лица от Мрежата за закрила на детето в
Югоизточна Европа, 12 - 13 април 2018, Кишинев
На 12 и 13 април в Кишинев, Молдова, се проведе
среща на ресурсните лица от Югоизточна Европа във
връзка с началото на втората фаза на проекта ChildHub – Мрежа за закрила на детето в Югоизточна
Европа. Домакини на срещата бяха колегите от Terre
des Hommes. Целта бе обсъждане на предстоящите
задачи, дейности, логистична рамка, очаквани
резултати и ефект от реализиране на проекта през
следващите две години. Работата бе основана на
теория на промяната и насоките на д-р Terrence
Jantzi, старши специалист по оценка и регионален
съветник по качеството и отчетност. Мирослава
Георгиева от Фондация Лале участва в срещата по
покана на колегите от Ноу-Хау Център за
алтернативни грижи за деца към НБУ, които
координират проекта за България.

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Жена, която е жертва на домашно насилие, трудно съвместява работа с грижа за 5 годишното си
дете. Жената търпи физическо и психическо насилие от последния си партньор, който е и баща на
детето. От предишни съжителства тя има пълнолетна дъщеря, омъжена в друг град и пълнолетен
син, който живее отделно. Семейството е на квартира в града и изцяло зависи от доходите на
мъжа. След поредния побой жената подава сигнал в полицията и насилникът е изведен от
съвместното жилище, а жертвата е насочена към местна услуга за пострадали от домашно насилие.
Адвокат от услугата води дело по Закона за защита от домашното насилие. Майката и детето
получават мерки за закрила. Насилието върху жената е прекратено, но тя не може да намери
постоянна работа, защото няма кой да й помага с отглеждането на малкото дете. Насочена е към
фамилна групова конференция. Въпросът е "Как да подкрепим жената да започне работа?".
Участват жената, нейните майка и баща, големи дъщеря и син, съседка - пенсионерка и
социален работник от услугата. По скайп правят връзка с брата на жената, който работи в
Англия. Представен е проблемът на майката да се справя сама с издръжката на семейството, без
сигурна работа и доходи. Членовете на семейството правят план. Братът се ангажира да изпраща
пари на сестра си. Майката и бащата, които живеят на село, ще помагат с осигуряването на храна,
а през ваканциите ще вземат детето при себе си. Пълнолетният син ще се пренесе да живее при
майка си и ще помага с отглеждането на по-малката си сестра, като сутрин я води на детска
градина и се грижи за нея, когато майката я няма. Съседката се ангажира да помага с пазаруване,
приготвяне на храна и при нужда детето да бъде оставяно при нея - ако например е болно, а
майката не може да отсъства от работа. Дъщерята кани майка си и детето по време на отпуска и
ваканция да й гостуват. Шест месеца след фамилната групова конференция жената работи на
трудов договор като шивачка на две смени. Има постоянни доходи, а и брат й помага финансово.
Отношенията на жената с родителите и децата й са се подобрили и те взаимно се подкрепят.

Научено и споделено
Пакет материали за работа на млади доброволци и млади
бежанци на четири европейски езика
Фондация Лале работи в партньорство с Gemeinsam leben & lernen in Europa от
Германия и Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния в продължение на две
години по проект „Говори с мен“, финансиран по програма „Еразъм+ на
Европейската Комисия. Идеята бе да се разработи и пилотира в няколко
страни модел за работа на млади доброволци като неформални езикови ментори на млади
бежанци. Моделът, първоначално създаден в Германия, може лесно да бъде прилаган от различни
организации, които работят с доброволци в сферата на мултикултурно общуване. Целта ни беше
да създадем възможности за говорене и споделяне, защото езикът е основа за комуникация,
размисъл, научаване и предаване на знания и информация, а бежанците в Европа често нямат
възможност да практикуват езика на страна, в която се намират.
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. Той отразява
опита на три организации в три много различни европейски държави. Това ни дава увереност, че
моделът ще работи и в други страни, прилаган и от други организации. В края на февруари
представихме модела в София.
Сега можете да намерите всички разработени материали на английски, немски, български и
румънски език на международната Интернет страница на проекта https://voluntary-mentors.eu/.
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