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Какво се случи през юни и началото на юли
Ден на Бащата - 18 юни 2017
Фондация
Лале
организира
разнообразни
инициативи за Деня на бащата в третата неделя на
месец юни. В партньорство със Столична община и
със съдействието на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, СДВР и Столична дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в
неделята на Бащата на площад “ Ал. Невски” десетки деца и родители
разгледаха и се качиха на пожарна кола, полицейски автомобил, джип и
мотори, авариен автомобил с термо-камера; разговаряха с пожарникарите,
полицаите и спасителите; снимаха се. Когато пораснат децата следват
примера, а не съветите на бащите си. Мнението, грижата, участието на бащите
и мъжете в ежедневието на децата има огромно значение за бъдещето им.

Работно посещение в Гьотенбург за запознаване с
практиката на семейните центрове
Партньорите от Швеция, Германия,
Хърватска, Обединеното Кралство и България в реализирането на проект
ЕФЕКТИ за обмяна на практики за работа със семейства в Европа, се срещнаха
в Гьотенбург, Швеция в средата на юни.
Основните теми за обсъждане и споделяне на срещата бяха превенция и
здравно образование в ранни години. Карин Алсен от общината н Гьотенбург
разказа за политиките на града и проекта „Равен Гьотенбург”. Вибеке Бинг
говори подробно за развитието на семейните центрове в Швеция, които се
разбират като места за социално включване. Концепцията е проста – всичко е
на едно място и е достъпно за всяко дете от общността. Научете повече за
семейните центровете за родители и деца.

Млади доброволци участваха в обучение за езикови ментори
Фондация Лале започна поредица обучения на
доброволци, които ще се включат в работа като ментори
на бежанци по проект „Говори с мен“. Две групи от
млади доброволци вече преминаха през първия модул
на 29 юни и 9 юли в офиса на фондацията.
Младите хора, заявили желания да участват като
езикови ментори, се запознаха с концепцията на проекта, задачата и
очакванията към тях като езикови ментори, разбиране за лични граници и
работа в мултикултурна среда. Те ще продължат подготовката си в средата на
юли, след което ще започнат срещи с млади бежанци.

Volonteurope семинар за социално включване
Европейската мрежа за доброволчество Volonteurope заедно с членовете си от Румъния
Chance for Life and Imago Mundi организира
семинар за социално включване, насочен към
млади доброволци. Той се проведе на 4 юли в
представителството на ЕС в Букурещ. Обсъдени
бяха теми за участието на различни групи от хора и организации, млади
доброволци и тяхното отношение към променящия се свят.
Мария Петкова от Фондация Лале в съседна България представи
заключения от работата през деня заедно с Ивон Уилсон от Equi-Vision Services в Англия и Кодру Врабе,
активист срещу корупцията в Румъния.

Работна среща за принципите за не-дискриминация и за детско участие
Представители на неправителствени организации от
България, Етиопия, Латвия, Молдова, Сърбия, Танзания
и Уганда се събраха на втора работна среща в Лейден от
3 до 7 юли 2017. Срещата бе в рамките на програмата за
развитие на организационен капацитет и целта бе да се
обсъди на живо съдържанието на два от бъдещите
онлайн модули - за не-дискриминация и за детско
участие. От Фондация Лале в срещата участва
Мирослава Георгиева. Предстои колегите от Child to Child
UK да добавят направените коментари, корекции и
предложения, след което ще поканим колеги и
партньори от България да се включат в пилотно тестване
на модулите за обучение на специалисти, работещи с деца и семейства да прилагат 6-те принципа за правата
на детето на Фондация Оук.
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Предстоящо
Програма Силата на семейството и общността
В последната седмица на юни 26 организации от страната представиха своите проектни предложения по
партньорската програма на Фондация Лале и Фондация Оук „Силата на семейството и общността“. Програмата
има амбициозната цел да насърчи и подпомогне граждански организации да работят за подкрепа и
овластяване на родители, семейства и общности, които да знаят, разбират и могат сами да предпазват в
ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недостатъчна грижа и да им осигуряват възможности за
пълноценно развитие още от раждането.
Екип от независими консултанти ще оцени всички подадени проекти по предварително заявените критерии и
описания практически опит на организациите в работа с деца и семейства в общността. Резултатите ще бъдат
оповестени на 1 септември в следващия бюлетин на Фондация Лале.

Научено и споделено
Кодекс на добрите практики за въздействие
Образът и обществената подкрепа за една гражданска организация зависят пряко от начина, по който тя
представа целите, дейностите и най-вече промяната, която постига. В този бюлетин ще намерите описан
последния принцип от Кодекса на добрите практики за въздействие, разработен в рамките на програма
Вдъхновяващо въздействие и преведен и публикуван от Фондация Лале. Надяваме се, че той ще бъде полезен
за представянето и споделянето на въздействието, което постигат гражданските организации. Представените
принципи от Кодекса са директно приложими в работата на фондации, сдружения, социални предприятия.
Нашият екип ще се радва на обратна връзка от колеги и организации, които са се запознали с принципите.
Пишете ни дали ги разбирате и прилагате, дали са ви полезни.
Принцип 8

Споделяйте активно своите планове, методи, заключения и наученото от
оценката на въздействието
Вие споделяте своите планове за постигане и оценка на въздействието, методите, заключенията и наученото,
за да знаят другите какво се стремите да постигнете и за да допринесете за по-широко разбиране за това кое
работи и кое не. Споделяте подходяща информация вътре в организацията (със служители, членове на
управителния съвет, доброволци, бенефициенти) и извън нея (с финансиращи организации и други
организации, които работят в подобна сфера, когато е възможно и подходящо).
Вие признавате и описвате ограниченията в заключенията си, като например влияние на хора, място и време
за това доколко наученото може да бъде приложено и повторено другаде.
Защо?

За да създадете среда на споделяне на това, което се стремите да постигнете, и своите успехи и
неуспехи, която среда може да помогне на организации с подобни интереси да учат една от друга и да
допринасят по-ефективно за споделеното въздействие.

За да подобрите профила на организацията и да популяризирате каузата си, да достигнете до повече
хора. По този начин ще допринесете за по-широко знание за това какво работи и какво не и за
укрепването на "гласа" на неправителствения сектор.

За да предложите на финансиращите организации реална добавена стойност. Те могат да постигнат
повече чрез инвестициите си, ако получателите на грантове споделят заключенията си за постигнато
въздействие, за да помогнат на други, които са активни в близка сфера, да подобрят работата си.
Идеи за прилагане на принципа:
При планиране:

Разпространете своите планове за въздействието, което искате да постигнете, сред подобни
организации, за да им помогнете да разберат къде тяхната работа е близка до вашата. Някои
организации може да подходят към разработване на споделени подходи за оценка на въздействието.
По време на изпълнение на дейностите:

Споделяйте с другите информация за това, какво правите, за да се фокусирате върху постигане на
планираното въздействие. .
При оценка:

Представете методите, които ползвате за събиране и оценка на информация за въздействието, техните
силни и слаби страни. Възможно е наличие на поверителна информация или лиценз, които да
ограничават това споделяне, но не е необходимо да правите автоматично предположение за това.
И при преглед на работата:

Споделяйте установеното за постигнатото въздействие, включително всяко научено нещо, успехи и
области на възможно и необходимо подобрение. Това може да стане във форма на доклад, брошура,
видео, Интернет страница, събитие, разговор или друг формат. Мрежа, коалиция или подкрепяща
организация са отличен форум за споделяне на наученото.
Запознайте се с всички принципи в Кодекса на добрите практики за въздействие.
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