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Актуално
Ден на Бащата - 17 юни
Ние знаем това от живота си като деца, родители и специалисти - когато
пораснат децата не следват съветите на родителите си. Те следват модела
на поведение на значимите за тях хора. Мъжете от семейния кръг са важен
ресурс за развитието и бъдещето на момичетата и момчетата. Моделът на
живот и поведение на мъжете от семейството е определящ за техните деца.
Денят на Бащата в третата неделя на юни е обичаен повод за Фондация Лале да организира разнообразни
инициативи за да насърчи общуването и споделянето на интересни преживявания на деца и важните за тях
мъже от семейството. Обръщаме се с покана към колеги и партньори да организират и други събития.
В партньорство със Столична община по традиция организираме Ден на бащата с демонстрация на пожарни
коли, полицейски автомобили, джипове и мотори, авариен автомобил и свободни разговори с пожарникари,
спасители и полицаи. Деца от всички възрасти и техните бащи, батковци и дядовци ще могат да разгледат
пожарна и полицейска техника благодарение на съдействието на Столична дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, Столична дирекция на вътрешните работи и Столична дирекция „Аварийна помощ и
превенция“. Всичко тава ще се случи на 17 юни от 11 до 13 часа на пл. “Ал. Невски”.
В Деня на бащата 17 юни Домът на киното предлага поредица от избрани филми, свързани с бащите, мъжките
фигури в семейството, духовните учители, които, изгубени или намерени, винаги са определящи за пътя на
всеки един от нас. Мнението, отношението и участието на бащите и мъжете в ежедневието на децата има
определящо значение за бъдещето им.
На Интернет страницата на Фондация Лале ще намерите допълнителна актуална информация за събития и
инициативи за Деня на Бащата. Ние сме част от обединение на осем организации, които работят за кампания
Да бъдеш Баща.
За да бъдете наистина важни за децата, прекарвайте с тях качествено време, бъдете модел за подражание,
научете ги да бъдат благодарни, покажете им света!

През май

Работна среща по програма Гранд Експерти,
Утрехт, 16-17 май 2018
В средата на май в Утрехт, стар град с интересна история в
Нидерландия, се събрахме с колегите от други шест организации
от пет Европейски страни, за да обсъдим напредъка в
изпълнението и следващите стъпки в съвместната ни работа по програма Гранд Експерти. Наши домакини бяха
партньорите от фондация Art Age.
Заедно с екипите на партньорските организации обсъдихме развитието на проекта, определените цели,
работния план, междинните резултати и ролите на партньорите. Говорихме за планове за разпространение и
мултиплициращи събития. Обстойно обсъдихме предстоящите обучения – превод и адаптация на материалите,
същинското обучение и управлението на системата за учене. Разгледахме също съдържанието на цифровите
модули включително методология и график във времето. В късната есен ни предстои следваща работна среща.

Конференция “С доверие в семейството - фамилна групова
конференция в практиката”, Пардубице, Чехия
Фондация Лале сподели опит от България в прилагането на модела фамилни групови
конференции на национална конференция “С доверие в семейството – ФГК в
практиката” в Пардубице в Чехия.
Колегите ни от RK Centrum в Чехия организираха национална конференция,
за да представят широко модела ФГК и да споделят своя опит в прилагането
му. Те поканиха също и партньори от други страни в Централна и Източна
Европа.
Моника Миклошова от Úsmev ako dar представи “Резултати и
предизвикателства в процеса на приложение”, основани на тяхната почти
10 годишна
практика в Словакия. Бранка Иванович от IN Foundation
представи “Иновативен модел за подкрепа на мулти-проблемни семейства –
опита на Босна и Херцеговина”.
Мария Петкова от Фондация Лале говори за “Фамилната
конференция като възможност за деца, семейства и специалисти”.

групова
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През май
Дни на добри дела 2018
И тази година призовахме граждански организации, училища, читалища, клубове да
организират своя доброволческа инициатива в Дните на добри дела в края на май.
Подкрепихме организациите, които се включиха в различни социални, културни,
образователни, екологични и други инициативи. Дните на добри дела са за всички –
доброволци, организации и хора, които правят промяната.
Когато си доброволец, учиш нови неща, намираш приятели и съмишленици, срещаш интересни
личности, усвояваш неподозирани умения, докато помагаш на другите.

Работна среща на организациите,
подкрепени в рамките на програма Сигурен старт
В края на май представители на организации,
подкрепени в рамките на инициатива за програма
Сигурен старт се събраха в София. Целта на срещата ни
бе колегите да споделят помежду си практики на
организациите, да започнем заедно да обсъждаме
основни елементи и стандарти за програма Сигурен
старт в България и да планираме подготовка за оценка
на социалното въздействие на програмата.
Колеги от Сдружение „Самаряни“ Стара Загора, Клуб на
НСО в Търговище, Сдружение „Съучастие“ Варна и
Фондация „Здраве и социално развитие“ обсъдиха основните елементи от програмата и информация за
дейностите до момента. Оценката на ефекта и индикаторите за нея бяха тема на сериозен разговор.
Участниците посетиха център МИР на Фондация „Здраве и социално развитие“ в квартал Факултета, където се
развива програма Сигурен старт за работа с деца до 5 години и техните родители.
Росица Петрова - Богалинска представи Европейската рамка за качество на услуги за ранно детско развитие и
учене, която предизвика оживени коментари. Тя представи и дейностите и възможностите за подкрепа от
страна на Фондация за децата риск по света. Минчо Бенов от Хабитат България представи програмите на
организацията и предостави различни материали, специално разработени за работа в малки общности. Рада
Стаменкова, директор на Българска асоциация за семейно планиране също предостави пакет различни
материали за всяка от къщите Сигурен старт и разказа за програмите и обученията на асоциацията.

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Моделът фамилна групова конференция се прилага успешно за
първична превенция, ранна интервенция и в кризисни ситуации. Той е
ефективен в сфера на ранно детско развитие, образование, социално
включване, осигуряване на добри грижи за децата в в семейството,
затруднения и увреждания на деца и възрастни хора, достъп до услуги
и други.
Този месец ви разказваме историята на едно момиче и неговото
семейство, които получиха подкрепа за информирано вземане на
решение за образование на детето.
Момичето е на 15 години и е от ромски произход. То живее в малко село недалеч от града, но не може да
продължи образованието си след 8 клас. Родителите й не искат да я пуснат в градско училище, защото се
притесняват, че няма да могат да я контролират. Семейството има и друго момиче - на 17 години, което учи в
града, но според тях тя е по-сериозна и на нея може да се разчита. Вярват, че по-малката ще създава само
проблеми. През последната година тя е понижила успеха си по всички предмети и не показва никакъв интерес
към ученето. Апатична е в клас, става все по-затворена, често отсъства без причина. Класната ръководителка
е притеснена, защото ако отсъствията и лошите оценки продължат, има риск ученичката да не завърши
основно образование. В началото на втория срок учителката говори с момичето и разбира, че семейството е
решило то да приключи с обучението си и да си остане в къщи. След този разговор класната информира за
случая социалния медиатор на неправителствена организация в селото.
Семейството е насочено към фамилна групова конференция. Въпросът на семейната среща е "Как детето да
продължи образованието си в града?". Участват майката, бащата, двете деца, лелята и чичото, приятелка на
момичето заедно със своите родители, класната ръководителка, социалният медиатор, учител от градското
училище, където учи голямата сестра. Представен е проблемът с отсъствията и ниските оценки на момичето и
рискът то да не завърши осми клас. Учителят от градското училище дава информация за възможностите детето
да бъде записано в професионална гимназия и разказва за организацията на учебния процес, специалностите,
наличието на общежитие, програмата за стипендии и др. Членовете на семейството правят свой план. До края
на учебната година социалният медиатор се ангажира да работи с детето след училище за подготовката на
уроците и домашните, за да повиши успеха си. Майката и бащата дават съгласие момичето да продължи
образованието си в града, като бъде записано в същото училище при сестра си. Учителят от професионалната
гимназия ще съдейства двете деца да бъдат настанени заедно в общежитие. Приятелката ще учи в същото
училище. Нейният баща работи в града и се ангажира да ги кара до училище в понеделник и да ги прибира в
петък. Лелята на момичето, която живее в града, ще помага на семейството, като след часовете се занимава с
племенницата си.
Шест месеца по-късно, семейството е изпълнило своя план, момичето е завършило основното си образование с
успех много добър 4,75 и е записано в 9 клас в професионална гимназия в града.
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