
 

 

Информационен бюлетин  

Септември 2020 г.  

“Общество на всички възрасти” 
кампания за Международния ден на възрастните хора  
 
Добрината, вниманието, грижата имат много лица. Едно от тях е да се обърнеш с топлота и внима-
ние към тези, които са се грижили за теб.  
 

За поредна година Фондация Лале започва кампания по повод на Международния ден на възраст-
ните хора. Независимо от наименованието на деня, тази кампания е за всички.  
 

Идеята е да говорим за приноса на възрастните хора към техните семейства, общности и цялото ни 
общество, да ги включим в този разговор и по различни начини да насърчим и подкрепим пълно-
ценното им и ефективно участие в живота на обществото. 
 

Поканата ни е към колеги, партньори и съмишленици – включете се в кампанията, за да покажем 
внимание и отношение към нашите майки и бащи, баби и дядовци, учители и приятели. Организи-
райте своя инициатива за Деня на възрастните хора в зависимост от идеите и възможностите си.  В 
условия на продължаваща пандемия може да помислите за картички, писма, рисунки, обаждане по 
телефон, Skype, Viber или друго, местна кампания в социални мрежи, плакати на (централни) ули-
ци,  малки събирания по възможност на открито с всички необходими предпазни мерки. Всяка ор-
ганизация най-добре ще избере подходящата идея и форма. Не е нужно да работите с възрастни 
хора - важно е и участието на децата и младежите. Същественото е да покажем отношение и зачи-
тане към възрастните хора около нас. 
 

Включете се в кампанията като изпратите попълнен формуляр и няколко снимки от инициативата 
ви до 4 октомври на mgeorgieva@tulipfoundation.net. Споделете информацията с колеги, приятели 
и партньорски организации. Нека заедно бъдем „Общество на всички възрасти”! 

Актуално 
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Защо моята организация е важна за хората? 
 

Тази година един невидим вирус преобърна живота в целия свят и 
ни провокира да осъзнаем колко свързани и уязвими сме ние, хо-
рата. Усетихме колко важни са другите около нас, особено в мо-
менти на несигурност и тревога. Разбрахме колко важен може да 

бъде всеки един от нас за другите. Като огромна лупа пандемията показа стари нерешени и нови 
проблеми. Но в същото време открои хората и организациите, които бяха на мястото си, когато 
това беше нужно и важно. Хората и организациите, на които толкова много от нас разчитахме.  
 

Ние, гражданските организации, работим ден след ден, за различни каузи – културни, социални, 
образователни, здравни. Тази пролет много от нас бяха първите, които се отзоваха на спешните 
нужди на хиляди деца, семейства, възрастни хора. Важно е обществото да ни вярва и да ни подк-
репя, за да можем да правим още повече за повече хора.  
 

Изписали сме мисията и ценностите на сайта си. Публикуваме информация за целите, дейностите и 
проектите, по които работим. Дали това е достатъчно? Има ли значение какво сме научили и в как-
во сме станали по-добри? Важно ли е да разказваме какво е новото в работата ни, какво сме про-
менили? Свързани ли са тези въпроси? Важни ли са?   
 

Фондация Лале и Информационният портал за неправителствените организации в България обявя-
ват за поредна година конкурс за есе на тема „Защо моята организация е важна за хората?“.  
 

Конкурсът е отворен за всички граждански организации. Целта ни е да предизвикаме и насърчим 
колегите да използват човешки език в общуването с хората, с които и за които работят, дарители-
те, доброволците, другите организации, медиите, обществото... 
 

Разкажете ни в рамките на не повече от страница защо вашата организация е важ на за 
хората. Старайте се да избягвате професионален жаргон, термини и чуждици. Изпратете своя 
текст на mgeorgieva@tulipfoundation.net  до 19 октомври 2020. В писмото си посочете името на ав-
тора, организацията и данни за контакт.   
 

Жури от изявени пишещи хора (журналисти, писатели, хора на изкуството) ще определи най-
добрите текстове по три критерия: 

 човешки език на писане; 

 ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората; 

 интересен и вълнуващ разказ.   
 

Най-добрите текстове ще получат парична награда и широко публично представяне. 
 
Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в началото на ноември 2020 година. 
 

 

Текстовете, които бяха отличени в предишното издание на конкурса, можете да видите тук.  
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Фамилна групова конференция 
 

Много специалисти и организации говорят за овластяване на младежи, 
родители, семейства, общности… Какво е овластяване? Как изглежда ов-
ластен човек или семейство? Това е човек или група хора, които знаят 
как и могат сами да се справят с трудностите си, включително като знаят 
и умеят да потърсят и намерят подходяща подкрепа в нужния момент.  
Фамилната групова конференция е модел с описани принципи и стандар-
ти, разпознат като един от най-ефективните подходи за овластяване на 
хора. Моделът от няколко години се прилага успешно в България.   

 

Ето една реална история. Момче на 10 години живее със семейството си в малък град в България. 
През последната учебна година детето е много агресивно в училище, бие се със съучениците си и 
ги обижда. Не спазва правилата. Класният ръководител насочва родителите към ФГК. Семейството  
е притеснено за детето и иска да му помогне, затова след кратък размисъл приема предложението.  
 

Срещата на семейството (ФГК) е организирана от независим координатор. Той е събрал информа-
ция от класната и педагогическия съветник в училището. Участват майката и бащата на момчето, 
брат му, майката и сестрата на бащата, брата на майката със съпругата си. В първата фаза присъс-
тват и класната ръководителка и педагогическият съветник от училището, които разказват за 
проблемите. Отговорят и на въпроси на семейството за възможни последствия от поведението на 
детето. Основният въпрос на фамилната конференция е „Как момчето да преодолее агресивното 
отношение към съучениците си?“.  
 

След това членовете на семейството остават сами, разговарят и правят свой план. Всяка вечер 
момчето и баща му ще разговарят за нещата от училище, докато рисуват. Майката ще проверява 
дали то си е написало домашните и е приготвило чантата си за следващия ден в училище. Момчето 
ще започне да поема домашни отговорности - ще си оправя сам леглото, ще помага на майка си да 
сервират масата за вечеря, ще помага на брат си, като му чете на глас приказки и текстове от чи-
танката. Чичото ще помогне на момчето да направят къщичка за гълъби. А с помощта на баща си 
то ще нарисува своите гълъби и ще се подготви да разкаже за тях в час на класа. В училище мом-
чето ще избягва да общува със съученици, които го дразнят и с които лесно влиза в конфликт. 
Още на следващия ден ще се премести да седи на един чин с момиче, което харесва, тъй като тя е 
много кротка. В случай на конфликт, момчето ще споделя за това със семейството си, с класния си 
ръководител или с педагогическия съветник. 
 

Планът се изпълнява и семейството активно участва. Къщичка за гълъби е направена и момчето е 
нарисувало гълъбите си пред нея. Разказал е на съучениците си за своите птици и грижата за тях, 
показал им е рисунките си. Агресията му постепенно е овладяна и значително намаляла. Момчето 
се вписва добре в класа, където има повече приятели. 

Актуално 

Вярата в семейството променя живота на хората  

Конкурс Доброволческа инициатива 2020 
 
Доброволчеството е личен акт на учене, свързаност с хората и соли-
дарност между поколенията. То съществува от векове във всички 
култури и континенти. Доброволчеството е част от живота на хиляди 
хора в България.  
 

Ние, от Фондация Лале и Националния Алианс за Работа с Доброволци работим за развитие на 
доброволчеството в България от години. Преди 10 години обявихме първия конкурс за награди 
Доброволческа инициатива 2011. Много организации участваха през годините, много инициативи 
бяха отличени, много доброволци се събраха на церемонии в Народния театър и Президентството, 
за да празнуват резултатите от усилията и надеждите си.  
 

За поредна година обявяваме конкурса за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи 
в България. За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, дос-
тавчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, кои-
то през настоящата година са организирали своя доброволческа инициатива, без разлика на цел-
та, 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. Най-добрите инициативи ще бъдат от-
личени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на добро-
волците и организацията. 
 

Организации и лица могат да номинират инициативи, като изпратят попълнен формуляр за предс-
тавяне до 9 ноември 2020 на mgeorgieva@tulipfoundation.net. 
 

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния 
алианс за работа с доброволци и Фондация Лале. Наградите ще бъдат обявени на публична цере-
мония за отбелязване Международния ден на доброволците в началото на декември 2020 година. 
 

Хората с добра воля дават своето време, умения и усилия. Те заслужават подкрепа и признание! 
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