
 

 

Информационен бюлетин  

Октомври 2016 г.                                          

Включете се! 

Номинирайте доброволческите инициативи на 2016! 
 

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с 

доброволци” (НАРД) обявяват традиционния конкурс за най-ефективни 

доброволчески инициативи в България през настоящата година. Поканени 

са всички организации и групи, които през годината са реализирали 

доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, 

цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на 

доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! 
 

Критерии  

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултати, значение за хората в общността; брой и 

характеристиките на участниците; значение за развитието на организацията и доброволците; финансова 

ефективност. 
 

Жури и награди 

Най-добрите инициативи ще бъдат определени от Анета Милкова, член на Управителния съвет на БНТ, Алексей 

Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на 

Европейската комисия в България. Те ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда - инвестиция 

в развитието на доброволците и организацията. 
 

Включете се! 

Изпратете номинация до 31 октомври 2016. Списъкът на номинираните инициативи ще бъде представен на 

страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале. Наградите ще бъдат обявени на тържествена публична 

церемония в присъствието на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев на 1 декември 2016 г. 
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Конкурсът "За енджиотата и хората" ви предизвиква да 

разкажете защо вашата организация е важна за хората 
 

Фондация „Лале" и Информационният портал за неправителствените 

организации в България обявяват конкурс за кратък текст на тема „Защо 

моята организация е важна за хората?“. Конкурсът е отворен за всички граждански организации в страната. 

Насърчаваме колегите да ползват човешки език в общуването с хората, за които работят, дарителите, 

доброволците, другите организации, медиите... 
 

Люба Йорданова, журналист от вестник Капитал, Марин Бодаков, писател и преподавател, и Георги Ангелов, 

журналист и водещ в Българска национална телевизия ще определят най-добрите есета. Наградите включват 

материална подкрепа и публично представяне на отличените текстове. Разкажете “Защо вашата организация е 

важна за хората” и изпратете есето до 20 октомври на info@tulipfoundation.net. 

Национална кампания „Общество на всички възрасти” за 

Международния ден на възрастните хора - 1 октомври 2016 
 

За девета поредна година Фондация Лале 

насърчи организации от цялата страна да се 

включат в кампанията „Общество на всички 

възрасти” за да покажем заедно признанието и 

благодарността си към поколението на хората, 

допринесли много за обществото ни - нашите 

родители, баби и дядовци, учители, съседи, 

колеги. Хората, които са се грижили за нас, от които сме се учили, които ни 

помагат и подкрепят. Най-щедрият жест е споделеното време!   
 

В последните дни на септември и началото на октомври разнообразни събития бяха организирани в различни 

населени места. Вижте повече информация и снимки на сайта на Фондация Лале.  

http://www.tulipfoundation.net/news/v_voluntary_initiative_2016-480/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/Application_VI_2016.doc
http://navabg.com/bg/
http://www.tulipfoundation.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.tulipfoundation.net/news/ngos_people-482
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/1_october_2016-479/


 

 

Актуално 

EngAIGers в подкрепа на местни доброволци 
 

Клубът на мотористите от AIG България и Фондация Лале организираха кампания в 

подкрепа на местни доброволчески инициативи. Целта ни бе да насърчим участие 

на младите хора от малки населени места в теми и дейности за отговорно 

шофиране, сигурност на пътя, зачитане и грижа към другите хора и реализиране 

на доброволческа инициатива за децата и възрастните хора в населеното място. 
 

Кампанията бе насочена към млади хора /15+ години/, които се вълнуват от 

мотори, високи скорости и силни изживявания, но още нямат разбиране за 

сигурност, отговорност към другите на пътя и в живота. Заедно с мотористите ат 

клуба избрахме първите три проекта, които да подкрепим - това са инициативите 

„Наслаждавай се, но остани жив, опазвайки живота и на другите!“ на Сдружение „Младежки и граждански 

инициативи в Розовата долина“, Карлово, „Подпомагане развитието на младите мотористи от с. Шейново и на 

останалите младежи“ на Читалище „Освобождение 1884”, с. Шейново, общ. Казанлък и „Зелена светлина в 

Кюстендил“ на Образователен център за здраве и социално развитие в Кюстендил на Фондация „Здраве и 

социално развитие“. Вижте повече информация. 
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Вярата в семейството променя живота на хората  
 

По случай рождения си нашият колега Венислав Йотов организира тържество за колеги и приятели и реши да 
сподели празника си със семейства с деца, чието ежедневие не е толкова радостно в момента. Той покани 
гостите си вместо подаръци да дарят средства за програма “Вяра в семейството”. За една вечер те събраха 
повече от 8000 лева. Фондация Лале ще удвои тези средства и с тях наши партньорски граждански 
организации ще подкрепят семейства, с които работят в различни общини в страната.    
 

Подкрепете ни и вие! 
 

С 200 лева можеш да помогнеш за кратко, но не и да промениш живота на едно семейство.  
С 200 лева, инвестирани във фамилна конференция, можеш да помогнеш на хората от същото семейство да 
направят сами свой план, мобилизират подкрепа и подобрят трайно живота на децата си за години напред.  
Ние ще удвоим набраните средства и партньорите ни в страната ще помогнат на десетки семейства да 
направят свой план и поемат отговорност за децата си!  
 

Моделът Фамилна групова конференция се основава на Конвенцията на ООН за правата на детето, 
Конвенцията за правата на човека и Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ето как да ни 
подкрепите ... 

Конференция „Какво ни казват малките деца?“, Белград, 20-21 септември  
 

Международна конференция „Какво ни казват малките деца?“ се 

проведе в Белград на 20-21 септември с участието на колеги от 

Сърбия, Албания, Хърватска, Косово, Македония, Черна гора и 

др. 
 

Интересни изследвания и 

презентации в сферата 

на ранно детско развитие 

представиха Friedrich 

Affolter от  UNICEF,  проф. Пол Коноли от Куйнс Университет в Белфаст, 

проф. Драгана Бренеслович от Университета в Белград,  Естер Соломон 

от Европейската Асоциация на родителите и др. Мария Херцог, 

председател на Family, Child, Youth Association, представи развитието на 

програма Сигурен старт в САЩ и Европа през последните 25 години и 

възможностите за адаптиране на програмата в други страни в Европа. 

Участниците повдигнаха много въпроси и споделиха свои коментари. 

Представянето беше в рамките на Програма Сигурен старт в Централна 

и Източна Европа на Фондация Лале, който се реализира в 

сътрудничество с Фондация Оук.  

Национална конференция „Ранно детско развитие—наука и практика“ 
 

Национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“ се проведе на 28 и 29 септември в Нов 
Български Университет. Тя бе организирана от Изследователския център „Когнитивна наука“ към департамент 
„Когнитивна наука и психология“ и Уницеф.  
 

Участваха представители на Министерствата на труда и социалната политика, Образованието и науката, 
Здравеопазването, Медицински университети, детски градини, БАН, Държавна агенция за закрила на детето, 
Know-How Center за алтернативни грижи за деца, Александровска болница, неправителствени организации и 
други.  
 

Идеята на конференцията бе да събере учени и специалисти от различни области, които работят с деца в 
ранна възраст, за да обсъдят заедно научно-изследователски и практически елементи на ранно детско 
развитие в България.   
 

Мария Петкова представи от името на фондация Лале развитието на програма „Сигурен старт“ и превръщането 
и в практическа политика за подкрепа в ранна възраст на децата чрез включвате„не на техните родители в 
редица страни в Европа. Вижте повече за програмата и презентациите. 

http://www.tulipfoundation.net/bg/program/engaigers-in-support-for-local-volunteer-initiative-57/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.tulipfoundation.net/bg/donate/
http://www.tulipfoundation.net/bg/donate/
http://www.tulipfoundation.net/bg/donate/
http://www.csagyi.hu/en/
http://www.tulipfoundation.net/programs/bg/programs/ssr_sure_start_regional-75
http://www.tulipfoundation.net/programs/bg/programs/ssr_sure_start_regional-75
http://oakfnd.org/
http://www.kognitivna-nauka-i-psihologija.nbu.bg/download/departamenti/cognitivna-nauka-i-psihologia/program-early-child-development-conference-nbu-bg-long-19-09-2016-r-final.pdf

