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Актуално
„Общество на всички възрасти”
Кампания за Международния ден на възрастните хора
Ценностите на Фондация Лале включват диалог, зачитане, участие и сътрудничество с всички хора
и организации. От години организираме кампания „Общество на всички възрасти” по повод на 1
октомври с цел да насочим внимание към възрастните хора около нас, техните възможностите и
приноса им към обществото и живота ни. Този ден се отбелязва от 1991 година с решение на Общото събрание на ООН, поради значението на възрастните за всяко общество.
Тази година Фондация Лале се включва в кампанията #AgeingEqual за привличане на внимание и
стимулиране на гражданска активност за промяна на начина, по който възрастните хора са приемани в обществото. Тази кампания от 3 септември до 6 октомври продължава в дните около международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Целта е се за провокират стереотипите, които
описват възрастните хора като пасивни и зависими, чрез активно участие на самите възрастни хора. Тя е в синхрон с темата на Обединените нации „Пътуване към равенство на всички възрасти" и
кани възрастните хора сами да бъдат активни в борбата за равенство. Кампанията се организира
от Age Platform Europe and HelpAge International.
Научете повече за кампанията. За всички нас е важно да покажем отношение и зачитане към възрастните хора около нас. Споделете информацията с колеги, приятели и партньорски организации.
Пишете ни за инициативата, която планирате. Изпратете ни няколко снимки от събитието до 8 октомври, за да ги споделим с другите участници.
Нека заедно бъдем „Общество на всички възрасти”!

30 Години Конвенция за правата на децата
Правата на децата започват в семейството
Фондация Лале е активен член на Европейската мрежа за фамилни групови
конференции от 2011 година. Ние вярваме, че реализирането на правата на
децата трябва да започва в семейството и да се гарантира от семейството.
Тази година отбелязваме 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на децата и
30 години от приемането на Закона за децата, младите хора и техните семейства в Нова Зеландия.
Този закон е интересен с фокуса върху изключителното значение на поддържането и укрепването
на отношенията между децата, младите хора и тяхната по-широка мрежа от семейство и приятели.
Фамилната групова конференция (ФГК) е механизмът, който предлага структурирана среда за осигуряване на тази най-важна за децата и младежите подкрепа.
По този двоен повод Европейската мрежа за Фамилни групови конференции изпрати отворено писмо до членовете на Комитета по правата на детето. Ние се обръщаме с послание към държавни и
неправителствени организации с апел да разгледат инициативата за подобряване на прилагането
на правата на децата, която се основава на солиден опит на десетки организации в Европа.
Ние знаем от практиката си, че дори в случаи, когато предстои или вече има намеса на държавата
в живота на едно дете, мрежата на разширеното семейство допринася уникална експертиза по
случая.
Правата на децата трябва да започват и се прилагат в семейството!
Фамилната групова конференция е изключителен инструмент за това.

Да разкажем на хората
Ние от гражданските организации искаме хората да ни вярват и подкрепят. Заявили сме мисията и дейностите на сайта си. Дали това е достатъчно? Дали е интересно или
е по-увлекателно да споделяме наученото и новото в работата ни?
За да ни разбират. Да ни вярват.
Свързани ли са тези въпроси? Важни ли са?
Фондация „Лале“ и Информационният портал за неправителствените организации в България обявиха конкурс на тема „Защо моята организация е важна за хората?“. Вижте повече за конкурса и
сроковете за представяне на есе.
Разкажете за историята и пътя, мечтите и ежедневните трудности на вашата организация!
Най-добрите есета ще получат парична награда и широко публично представяне.
Наградите ще бъдат обявени на публична церемония през ноември 2019 година.
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Други актуални новини
Конкурс Доброволческа инициатива 2019
Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене и свързаност с хората. То е част от живота
на хиляди хора от всички възрасти в България. Доброволци променят живота във все повече населени места. Те дават своето време и умения, а ние им дължим признание и подкрепа.
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за
най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за девета поредна година. Той
е отворен за 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 лица могат да номинират инициативи, които познават, като попълнят онлайн формуляр или изпратят попълнен формуляр за представяне до 31 октомври на office@navabg.com. Най
-добрите инициативи на настоящата 2019 година ще бъдат отличени със сертификат и материална
награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Вярата в семейството променя живота на хората
Фамилна групова конференция
Моделът фамилна групова конференция се прилага в България от години. Той
е ефективен при първична превенция, ранна и кризисна интервенция в различни ситуации.
Разказваме историята на момиче на 8 години, което живее с майка си. Родителите й са разделени от години. Преди време майката заживява с нов партньор. Той няколко пъти упражнява насилие над двете и е издадена заповед за защита от домашно
насилие. Майката е без подкрепа, финансово затруднена и силно тревожна. Детето е объркано,
несигурно и хаотично в поведението си. Търси внимание от всеки около себе си. Бабата по майчино линия е дистанцирана в отношенията с дъщеря си и внучката си. Майката има по-голям брат с
който не поддържа връзка от години.
Случаят е насочен към ФГК от ОЗД. Семейната среща е организирана от независим координатор с
въпрос „Как да подкрепим момичето да преодолее стреса и да не се чувства отхвърлена?”. Семейството решава и записва в плана си:
 Майката да спазва ограничителния контакт с партньора си;
 Майката да води детето при психолог поне 1 месец;
 Бабата да взема момиченцето на гости при себе си и при нужда да я придружава на консултации;
 Майката и бабата да се договорят за определяне на ясни правила и граници по отношение на
детето;
 Бабата да не опитва да „сдобрява” майката със съжителя й;
 Майката да направи контакт на детето с бащата и вуйчо му.
Няколко месеца по-късно планът продължава да се изпълнява. Детето е посещавало психолог около 2 месеца и се е възстановило от преживяното насилие. Майката е по-спокойна, запазила е работата си и разчита повече на своята майка в грижите за дъщеря си. Предстои възстановяване на
отношенията с вуйчото на детето. Майката се е свързала с биологичния баща на момичето и той е
пожелал да поддържа връзка с него. Майката и бабата се подкрепят взаимно в изискванията към
детето и се стараят да полагат граници.

Предстоящо
Заедно за детство без насилие
В края на септември екипът на Фондация Лале ще организира още две
регионални работни срещи за представяне на пакет INSPIRE - Седем
стратегии за прекратяване на насилието над деца.
На 25 септември, със съдействието на община Кюстендил, ще говорим за насилието над деца в
залата на Килийното училище с колегите от Кюстендил.
На следващия ден ще обсъждаме темата с колеги от сферата на образование, социална и превенция в Сливен.
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