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Дни на добри дела 2019
След броени дни в последната седмица на май започват Дните на добри дела.
Дните за доброволчески инициативи са за всички - доброволци и организации с
опит, клубове, читалища, сдружения и хора, които ще участват за първи път.
Местни организации от общини Кюстендил, Силистра, Рила, Карлово и други
вече получиха грантовете си за предстоящите доброволчески дни.
Всички инициативи, които ангажират местни доброволци в посрещане на нужди
на общността, ще получат мини грантове. Всички заявили участие ще получат
отговор в рамките на 3 дни.
Споделете тази информация с приятели и колеги, които биха се включили като
доброволци в различни дейности или биха ги организирали. Всички те ще
прекарат интересно време и нови приятели. Включете се през месец май и вижте как ние можем
да ви подкрепим!

Какво се случи през април
Заключителна конференция по Програма за Обмяна на практики за Фамилни
групови конференции в Бордо, 11 - 12 април
Конференцията бе организирана от водещия партньор на проекта - Département de la Gironde. Тя
се проведе в голямата зала на департамента с участието на над 250 специалисти предимно от
Франция. Програмата включваше кръгли маси на теми като
основи и практики на ФГК; различни форми, приложения и
нови възможности за развитие на модела; теоретичната
перспектива и академични изследвания в различни страни и
ФГК практиката във Франция и отражението й в социалната
работа.
Цъфтящите лалета бяха обявени за символ на
партньорството за ФГК на Gironde Departmental Council от
Франция, Family Rights Group от Великобритания, NeuKolln
von Berlin от Германия и Фондация Лале.
Предстои разработване и разпространение на наръчник за
практиката
в
четирите
държави
от
партньорството,
финансирано по програма Еразъм+ на ЕК.

Европейски ден на солидарност между поколенията,
29 април 2019
Ако младите знаеха, ако старите можеха!
А ако младите и възрастните се съберат заедно?! Това е Денят на
солидарност между поколенията!
За десета година поканихме партньори и съмишленици да се включат в отбелязването на деня
като организират събитие с участието на хора от всички поколения. Защото знаем, че радостта от
общуването и споделянето е обща.

Корпоративни доброволци в подкрепа
на социални проекти
За поредна година няколко компании организираха
доброволчески дни за служителите си през месец
април. Десетки млади хора се включиха в
инициативи за подкрепа на социални проекти.
AIG
и
Ingram
Micro се ангажираха конкретни дейности
в помощ на Читалище на слепите “Луи
Брайл”,
Благотворително
дружество
“Донка Паприкова”, Съвета на жените
бежанки, Музейко, Фондация „Здраве и
социално
развитие“,
Фондация
„Светлина за живот“, Фондация „Очи на
четири лапи“ и други.
През май и юни други компании вече
поеха щафетата.
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