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Актуално
“Общество на всички възрасти”
Кампания за Международния ден на възрастните хора
Вече 10 години Фондация Лале организира кампания „Общество на всички възрасти” по повод на
1 октомври. Целта е да насочим внимание към възрастните хора около нас, техните възможностите
и приноса им към живота ни. Този ден се отбелязва от 1991 година с решение на Общото събрание
на ООН, поради значението на възрастните за всяко общество.
Обръщаме се към колеги, приятели и съмишленици с покана да се включат в кампанията, за да
покажем заедно признание и внимание към нашите майки и бащи, баби и дядовци, учители и
приятели. Да чуем какво те имат да ни кажат.
Организирайте инициатива за Деня на възрастните хора в зависимост от идеите и възможностите
си! Нека използваме повода и обърнем внимание на възрастните хора около нас; изкажем им
благодарността си с думи, песни и усмивки; да изслушаме какво искат да ни разкажат.
Инициативите могат да бъдат разнообразни – посещения, срещи, разговори, представления,
концерти, изложби, конкурси, екскурзии и др. Всяка организация може да избере найподходящата идея и форма. Не е нужно да работите с възрастни хора, за да се включите. Научете
повече за кампанията и вижте как можете да участвате.
За всички нас е важно да покажем отношение и зачитане към възрастните хора около нас.
Споделете тази информация с колеги, приятели и партньорски организации. Нека заедно бъдем
„Общество на всички възрасти”!

Конкурс Доброволческа инициатива 2017
Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между
поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Доброволци
променят живота във все повече населени места. Те дават своето време и умения, но имат нужда
от подкрепа и насърчение.
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за
най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за седма поредна година.
Поканени са да участват граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на
социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през
настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на
организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на
доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността;
броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на
организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят
попълнен формуляр за представяне до 31 октомври 2017 на office@navabg.com. Най-добрите
инициативи на 2017 година ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата
на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Какво се случи през лятото
Повече от 150 организации и граждани подкрепиха позицията на фондация
Лале, БЦНП и НАРД за закон за доброволчеството
В началото на юли в Народното събрание бе внесен проект на Закон за изменение и допълнение
на Закона за младежта (№ 754-01-36/05.07.2017 г.), който включва регламентиране на
младежкото доброволчество. Фондация Лале, Българският център за нестопанско право и
Националният алианс за работа с доброволци и публикуваха обща позиция и се обърнаха към
граждански и бизнес организации в страната за подкрепа. Позицията обосновава защо ние, като
организации, които от години ежедневно работят с и за доброволци, не приемаме частична уредба
на доброволчеството в секторен закон /като Закон за младежта/ и настояваме за цялостна
регламентация на доброволчеството в отделен нормативен акт. Доброволчеството е личен и
съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между поколенията. То не зависи от
възрастта на доброволците, от конкретната дейност или организацията, която те подкрепят.
Само за две седмици в средата на лятото позицията бе подкрепена от над 150 сдружения,
фондации, читалища, училища, детски градини, библиотеки, бизнес организации и граждани.
Благодарим на всички, които се отзоваха! В първите дни на септември тя беше изпратена до
комисиите, към които е разпределен за разглеждане Законопроектът за изменение и допълнение
на Закона за младежта в Народното събрание заедно с пълния списък на подкрепилите я
организации и лица.
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Други новини от лятото
Млади доброволци помагат на млади бежанци в
разговори на различни теми от ежедневието
През юни и юли Фондация Лале проведе поредица обучения на доброволци
по проект „Говори с мен“. Младите хора, заявили желание да се включат
като езикови ментори, се запознаха с концепцията на проекта, задачите и
очакванията към тях като езикови ментори, разбиране за лични граници и
работа в мулти културна среда.
След проведените обучения за две групи доброволци младите
ментори разработиха десет теми от ежедневния живот в столицата с
много снимки и илюстрации с цел да помогнат на младите бежанци
да разбират и говорят български език и да се ориентират по-лесно в
ежедневието си в България. През юли се състояха първите общи
срещи за запознаване на ментори и бежанци с подкрепата на
Каритас София.
През юли и август се проведоха
значителен брой индивидуални срещи
на млади доброволци и бежанци, които
разговаряха на български език на
различни теми. Срещите ще продължат
и през следващите месеци.
Благодарим
от
сърце
на
Весела
Казанджиева,
Веселина
Андонова,
Дарина Димитрова, Диана Тотинска,
Здравко Григоров, Ирина Велева, Пенка,
Коркова, Рая Раева, Тина Хамзе, Цветелина Денева и кучето Принц!

Навигатор за социално въздействие
Практически наръчник за организации, които се стремят към по-добри
резултати
През лятото фондация Лале подписа договор с Фондация
Бертелсман и Финео, с който получи правата да преведе на
български език и разпространява публикацията Навигатор за
социално въздействие - Практически наръчник за организации,
които се стремят към по-добри резултати. Наръчникът е
изключително
полезен
практически
документ.
Той
бе
разработен и публикуван на немски, а по-късно преведен и
публикуван на английски език с подкрепата на Световната
банка. Наръчникът ще бъде наличен на български език за
свободно ползване от всички организации, които искат да бъдат
по-ефективни в работата си и да постигат по-добри резултати.

Научено и споделено
Говорим на хората и за хората
Започнахме тази инициатива като конкурс за есе на тема “Защо моята
организация е важна за хората” преди две години. В началото на това
лято решихме да я разширим с поредица кратки и практически
насочени предложения и съвети за това как да говорим на и за хората от професионалисти в
писането и публичното говорене. Преди месец публикувахме съветите на Люба Йорданова,
журналист във вестник Капитал със сериозен опит в работа с граждански организации.
Този път поканихме Марин Бодаков, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, поет и
литературен редактор на вестник „Култура“ да сподели своите съвети за писане към гражданските
организации. Той беше член на журито на конкурса “За енджиотата и хората” две поредни години
и добре познава работата и стила на тези организации. Ето какво съветва той:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не съобщавай това, което твоята прабаба не би определила като съобщение.
Избягвай съобщения, съдържащи повече от пет думи.
Избягвай съобщения, съдържащи и думи, които един третокласник не може да произнесе.
Избягвай съобщения, които се преструват на нещо друго.
Пиши съобщения, направени само от думи, които знаете как изглеждат в сурово състояние.
Пишете бавно.
От време на време нарушавайте тези правила - но да не ви стане навик.

Горните правила за писане всъщност са парафрази на прочутите "Правила на храната" на Майкъл
Полан. Вярвам, че здравословното писане за целите на т.нар. връзки с обществеността е сродно
със здравословното хранене - и така никога няма да преядем с глупост, самодоволство или
лъжа.
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