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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.
До 10 ноември 2019 можете да номинирате добрите инициативи, които познавате, в традиционния
конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи. 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.
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.
Всяка добра инициатива заслужава признание! Най-щедрият жест е да дадеш от времето и уменията си за другите!

Седмица на Бащата, 11-17 ноември 2019
Мъжете не говорят празни приказки! Бащите знаят чудни истории за найразлични и вълнуващи герои - смели и смешни, весели и страшни. Те разказват истински приказки за малки и големи деца, в които героите са деца, а децата стават герои.
Те искат да чуят разказите на децата...
“Седмица на бащата” е инициатива на организациите от национална кампания “Да бъдеш баща” за
насърчаване и подпомагане на мъжете да бъдат грижовни и отговорни партньори и родители. Вижте повече информация на Интернет страницата на кампанията и във Фейсбук.
През септември

Заедно за детство без насилие
През месец септември Фондация „Лале“, член
на обединение „Детство без насилие“, организира поредица от срещи за представяне на
Пакет INSPIRE - систематизиран цялостен подход за предотвратяване на насилието над деца, разработен от Световната Здравна Организация, УНИЦЕФ,
световната банка и партньори на база на доказателства от изследвания и
доказано работещи модели и програми.
В партньорство със Сдружение „Свят без граници“ и Сдружение „Бъдеще за
децата“ бе организирана срещата в Казанлък на 11 септември 2019. Участваха повече от 40 представители на образователни, социални и здравни институции и граждански организации.
Заедно със Сдружение „Свят без граници“ и Сдружение „Самаряни“ организирахме представяне и дискусия в Стара Загора на 12 септември 2019. Представители на образователни, социални и здравни институции и граждански
организации се събраха в началото на учебната година за да говорим заедно
за насилието към деца.
Представянето в Кюстендил на 25 септември бе организирано със съдействието на Община Кюстендил и се проведе в залата на Килийното училище и в
нея участваха специалисти от сфера на образование и социални услуги.
Срещата в Сливен беше на 26 септември 2019 в залата на Народно Читалище
"Христо Ботев". Тя се проведе със съдействието на Регионално управление на
образованието Сливен и Сдружение ЕПОС. Участваха повече от 30 специалисти от образователната система – директори на училища и детски градини,
учители, педагогически съветници, психолози, ученици.
Във всеки град имаше оживени дискусии. Участниците коментираха проблеми, инициативи и програми в общината и региона, както и възможни действия и форми на сътрудничество в сфера на превенция и интервенция в случай на насилие над деца.
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Други актуални новини
Конференция на COFACE
„Здравословна среда за нашите
деца“
В началото на октомври в Хелзинки се проведе годишната конференция на COFACE Families Europe. Знаем, че всички семейства искат
здравословна среда, за да могат техните деца да се развиват пълноценно. Но в реалния живот срещаме трудности поради демографски
процеси, развиващи се родителски модели в среда на забавено икономическо развитие и нарастване на дигитализацията на живота и
бързо променящия се пазар на труда.
COFACE Families Europe и Vaestoliitto, федерация на организации на
семействата във Финландия, поканиха професионалисти от цяла Европа в Хелзинки, за да обсъдят най-важните елементи и политики,
необходими за здравословна среда за децата.
Представители на национални и Европейски организации и мрежи от
25 страни се събраха на форума. В рамките на няколко сесии и множество дискусии, те обсъждаха програми, предложения и възможности. Форумът завърши с общо послание за “решителни действия за
постигане на Европейски съюз, отговарящ на нуждите на децата”.
Вярата в семейството променя живота на хората

Фамилна групова конференция
В поредица броеве ви представяме реални случаи с деца и младежи от България, за които семейството им е направило план през последната година.
Те показват ефективността на метода фамилна групова конференция в различни области - образование, социална подкрепа, домашно насилие и др.
Момче на 12 години има проблеми в училище. Поставена му е диагноза дислексия, което е причина за затрудненията му. Родителите му са разведени.
Майката, която се грижи за момчето, има втори брак. След сбиване в училище, при което момчето
е ритало жестоко свои съученици, класната ръководителка настоява за детето да се осигури професионална помощ и то да бъде преместено в друго училище. Момчето вече два пъти е местено от
едно училище в друго поради същите проблеми - поведение към останалите деца в класа.
Училищният психолог насочва детето и семейството му към фамилна групова конференция. Въпросът е “Как да помогнем на момчето да се чувства добре в училище? “.
Семейството прави план, който предвижда:
 Партньорът на майката ще включи момчето в „мъжки занимания” и ще го води на тренировки;
 Майката ще го води при психолог;
 Семейството ще обясни в подходящ момент на момчето защо биологичният му баща не го взема
на гости;
 Веднъж месечно майката и съпругът й ще се срещат с класната ръководителка и педагогическия съветник в училище, за да говорят за поведението на детето;
 Момчето ще получи възможност само да избере с какъв спорт ще се занимава;
 Бабата и дядото по майчина линия ще се редуват да го придружават на консултации с логопед.
Няколко месеца по-късно:
 Момчето не е преместено в друго училище и вече има приятели в класа, агресията е овладяна;
 Майката е подкрепена в трудни моменти на отхвърляне на детето й от други деца;
 Партньорът на майката е активен в подкрепа на детето и майката и в поставянето граници;
 Бабата и дядото продължават да придружават момчето на консултации с логопед.
Предстоящо

Защо моята организация е важна за хората?
Виктория Блажева, първи вицепрезидент и директор „Връзки с обществеността и комуникации“ на УниКредит Булбанк, Марин Бодаков, поет и
журналист, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и Стефан Командарев, режисьор, са членовете на журито, които тази година ще изберат най-добрите есета в конкурса “Защо моята организация е важна за хората?”.
Отличените текстове ще бъдат представени на публична церемония на 19 ноември 2019. Мястото
ще бъде обявено скоро на портала на НПО в България. Заповядайте, за да чуем заедно найвълнуващите текстове и да поздравим авторите и организациите, които са важни за хората.
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