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През юни
Ден на Бащата
В София отбелязахме Деня на бащата в партньорство със Столична община на
площад “Ал. Невски”. С изключителното съдействието на Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“, СДВР и Столична дирекция
„Аварийна помощ и превенция“ организирахме демонстрация на пожарни коли, полицейски автомобили,
джипове и мотори, авариен автомобил, конна полиция и приятелски разговори с пожарникари, спасители и
полицаи. Стотици деца от всички възрасти и техните бащи, батковци, дядовци и вуйчовци разгледаха и се
снимаха с пожарна и полицейска техника на 16 юни. Със Столична
библиотека организирахме публично четене на площада на паметника
на баща и син Славейкови, където се събраха много деца, бащи и
читатели на Библиотеката. Димитър Велков прочете „Пенчо бре, чети“
от Петко Славейков и „Баща ми в мен“ от Пенчо Славейков, посветено
на баща му.
Наши партньори от страната се включиха с интересни събития.
Колегите от Сдружение Самаряни организираха в парка на с.
Калитиново състезателна надпревара със самолети, изработени от
децата и техните татковци, дядовци, вуйчовци, чичовци. Клубът на
НСО в Търговище отбеляза деня под надслов "Да бъдеш баща" сред
природата с много игри и забавления, приятели и съмишленици. Трите
центъра на Фондация „Здраве и социално развитие“ в София
отпразнуваха деня, като децата в кварталите Факултета и Филиповци
правиха картички за бащите
си с лично послание. Имаше
и информационна кампания
сред общността за важната
роля на бащите, дядовците,
чичовците
и
братята.
Сдружение
"Бъдеще
за
децата"
събра
деца
и
ентусиазирани татковци и
дядовци в заниманията за
ловкост, сила, бързина и
сръчност.
Те
правиха
дървени сандъчета за цветя
и
боядисваха
новата
ограда.

Национална конференция
“География на възстановителното правосъдие в България“
Конференцията „География на възстановителното правосъдие“ се проведе в началото на
юни с участието на специалисти от различни организации като съдии, адвокати,
представители на академични институции и граждански организации.
Със специално представяне се включи Матю Хартман от Just Outcomes от САЩ. Интересни представяния
направиха Калин Калпакчиев, Председател на ССБ; проф. Добринка Чанкова; д-р Румен Петров; Галя
Вълкова, съдия в СРС; д-р Румен Рашков; Даниела Коларова от фондация Партньори България; Петя
Димитрова от ИСДП; Красимир Манов и други. Мария Петкова от Фондация Лале представи “Практиката на
Фамилната групова в България” като един от основните модели на възстановителна практика. Моделът се
прилага успешно в България от няколко години, включително и в случай на конфликти в училище или в
семейството. Елена
Евстатиева, организатор
на конференцията,
фасилитира работата
на групата в кръг за
обсъждане на опита и
практиките в страната,
както и възможностите
за развитие и прилагане
на възстановителни
практики и
възстановително
правосъдие в България.

Корпоративни доброволци подкрепят граждански организации
Фондация Лале с насърчава корпоративно доброволчество, като стимулира връзката
между бизнес и граждански организации. Тази година няколко фирми избраха да се
включат в дейности за подкрепа за жени и деца, жертви на насилие. През май и юни
доброволци от DUKA, Textura и Body Shop в България помогнаха с труда си в Комплекса
за социални услуги за деца и семейства на Фондация „Асоциация Анимус” с почистване на
двора, миене на прозорци, подреждане на склад и работа в зеленчуковата градина. „Благодаря за
възможността да помогна и да видя един свят, съвсем различен от моя. С удоволствие ще се включа отново в
подобни инициативи“ сподели в края на деня една от доброволките.
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През юли

Обучение по ранно детско развитие за екипите на
семейни къщи Сигурен старт
Обучението за колегите, които пряко работят с деца и семейства в къщите
по програма Сигурен старт се проведе на 22 и 23 юли в залата на
фондация Карин дом във Варна. Темите включваха ранно детско развитие,
някои маркери за патология, начини и подходи за ефективно общуване с
родителите. Водещи бяха специалисти с доказан опит по темите Звезделина Атанасова, Николета Йончева и Андреас Андреу от фондация
Карин дом. Основа на двудневните занимания бе разбирането за
изключително важната роля на семейството за развитието на детето.
Важна тема бе „Ние и семействата“.

Публично събитие и работна среща по проект
GrandExpertS в Дъблин
Проектът
беше
официално
представен на публично събитие в Dublin City University на 11
юли. Той е замислен като възможност за възрастни хора със
знания и опит да разработят самостоятелно дигитално учебно
съдържание и да го споделят с връстници. Лорд кметът на
Дъблин Paul McAuliffe официално откри събитието и говори за
важността да ценим опита на възрастните хора. Четирима от
ирландските
експерти
представиха
своите
модули. Партньорските организации от Германия, Холандия,
Полша и България също представиха експертите от своите
страни и темите на разработваните модули. Основният екип на
проекта проведе работна среща, на която обсъди предстоящите
дейности по проект GrandExpertS, финансиран в рамките на
европейската програма Еразъм+. Екипът на Фондация Лале
планира публично събитие в София през октомври 2019.

Заедно за детство без насилие
Фондация „Лале“, член на обединение „Детство без насилие“; Сдружение
„Съучастие“; Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ и
Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“ организираха
регионална работна среща за представяне на пакет INSPIRE Седем стратегии за
прекратяване на насилието над деца във Варна на 23 юли. Участваха над 50
представители на регионални, общински и местни институции от общините
Варна, Суворово, Вълчидол и Девня, ангажирани със закрилата на деца –
РДСП, ДСП, ОЗД, ОДМВР, РУО, РЗИ, МКБППМН, медицински факултет МБАЛ,
ДПС, училища, детски градини, граждански организации, академични
общности, родители и младежи.
Илиян Ризов от Сдружение „Съучастие“ откри събитието. То започна с
поздравителен адрес от Д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД,
представяне на целите на срещата и на участниците. Мария Петкова от
фондация Лале представи
пакета INSPIRE като цялостен подход за
предотвратяване на насилието над деца. В паралелни дискусии по групи
участниците обсъдиха възможни препоръки, действия и възможности за
сътрудничество за превенция на насилието над деца; реакция и
интервенции и партньорство и застъпничество.

Вярата в семейството променя живота на хората

Фамилна групова конференция
Моделът фамилна групова конференция работи в България от години. Ефективен е при
първична превенция, ранна интервенция и в кризисни ситуации. Ето историята на едно
момче на 12 години, което е невъздържано и непрекъснато търси конфликт със
съучениците си, предизвиква ги да мерят сили и се боксират. То живее с баба си и дядо
си, родителите са разделели, а майката работи в чужбина. Случаят е насочен към ФГК
от класния ръководител.
Семейството се събира, майката се връща за срещата. Участват брата, бабата, дядото и двама съученици с
майките си. В началото класната ръководителка и педагогическият съветник обясняват проблема и
евентуалните последствия. Въпросът на срещата е „Как момчето да преодолее агресивното отношение към
съучениците си?“. Момчето и семейството и приятелите му правят план, според който:

Ако има конфликт в училище момчето ще търси съдействие за разрешаването му от класната
ръководителка или педагогическия съветник, без да се бие;

Поне два пъти седмично майката ще разговаря с него за нещата в училище по телефон или скайп;





При лошо поведение в училище бабата и дядото ще го наказват с лишаване от джобни пари за седмица;
Всяка събота Ахмед ще ходи на разходка с по-големия си брат;
Всяка сряда майката или бабата ще получават информация по телефона /или лично/ от класния
ръководител за поведението на момчето в училище.

От срещата на семейството са минали 10 месеца. Семейството изпълнява плана. Момчето се старае да не
използва насилие към съучениците си и е доста променено. Връзката с класната е редовна. При конфликт
между други деца в училище, момчето е чуто да казва „Уф, този план… заради него не мога да се бия, когато
ме ядосват!“
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