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Награди Доброволческа инициатива 2019 
 

Обявяването на наградите Доброволческа инициатива 2019 ще бъде непосредствено след между-
народния ден на доброволците 5 декември. Церемонията ще се проведе на 6 декември с участието 
на Президента на Република България г-н Румен Радев. 
  

Тази година бяха номинирани 49 изключително разнообразни инициативи, насочени към образова-
ние, култура, екология, спорт, градска среда, социално включване и др. на граждански и бизнес 
организации, читалища, училища, университети, туристически дружества и доброволчески групи.  
 

Жури с членове Диана Ковачева, Омбудсман на Република България; Алексей Лазаров, главен ре-
дактор на вестник Капитал и Манол Пейков, издател, Издателска къща Жанет 45, ще изберат най-
добрите инициативи на годината. Както всяка година, представените дейности ще бъдат оценени 
по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; зна-
чението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата 
ефективност.  
   

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене и свързаност с хората. То е  основна форма 
на демокрация. За хиляди хора от всички възрасти в България то е част от живота. Благодарим им! 

Актуално 
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„Общество на всички възрасти” 
 

Партньори и колеги в страната организираха събития за деня 
на възрастните хора 1 октомври. Денят е посветен и на музика-
та и фондациите. Връзката беше видна в ангажимента на граж-
дански организации към правата и социалното включване на 
възрастните хора, и в музикалните събития по повода.  
 

Тази година темата на световния ден на възрастните хора бе 
„Пътуване към равенство на всички възрасти".  

Годишна среща на Европейската мрежа  
за фамилни групови конференции 
 

Годишната среща на Европейската мрежа за фамилни групови конференции се проведе в Братис-
лава  от 9 до 11 октомври 2019. Тя започна с традиционния неформален кръг за представяне и 
тържество в двореца Primates в Стария град на Братислава на 9 октомври.   
 

През следващите два дни 
участниците споделиха ин-
формация за последни и 
интересни развития във 
своите страни, имаха ожи-
вени дискусии в сесиите 
„Отворено пространство“ и 
говориха за общи теми и 
възможности в Европа.  
Целта на срещата всяка го-
дина е да събере практици 
от различни страни и орга-
низации за да споделят ин-
формация, идеи и възмож-
ности за идващата година.  

През октомври   

Седмица на Бащата 2019 
 

Казват, че мъжете не обичат да говорят 
празни приказки. Затова през седмицата 
на бащата орга-

низирахме различни дейности за бащи и 
деца. С Дома на киното и Международ-
ния София Филм Фест предложихме по-
редица от филмови истории за деца и 
бащи. Партньорите ни от страната също 
се включиха с различни събития за че-
тене и разказване на истории. 

https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI2019_list_nominations.pdf
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
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/old_1_october_2019_after-567/
https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage/2019unidop.html
http://www.fgcnetwork.eu/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/fgc_annual_meeting-570/
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Защо моята организация е важна за хората?  
 

Тази година 21 есета за смисъла и дейността на организациите зад тях 
се състезаваха в конкурса “За енджиотата и хората”.  Наградите бяха 
обявени на среща-разговор с членовете на журито на 19 ноември в 

Кафе Ретро в Регионален исторически музей София.  
 

Най-добрите есета бяха избрани от Виктория Блажева, първи вицепрезидент и директор управле-
ние „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации" на 
УниКредит Булбанк; Марин Бодаков, поет, преподавател в СУ 
„Св. Климент Охридски“ и редактор във вестник „К" и Стефан 
Командарев, режисьор. Те разказаха за впечатленията си от тек-
стовете, важността на комуникацията, смисъла но човечното го-
ворене. “Да умееш в един текст и да разсмееш, и да натъжиш 
читателя е висш пилотаж...“ сподели Ст. Командарев.  
 

Награди получиха текста за „Смешната лечебница на д-р Куку и 
д-р Пипи“ на Янита Кирова от Сдружение „Метаморфози“ и есето 
„Това добре ли е?“ на Надя Здравкова от Loveguide - Фондация 
Лърн. Благодарим на колегите  от Информационния портал за 
неправителствените организации в България за партньорството.  

Други актуални новини  

„Гранд експерти“ от България представиха свои      
авторски онлайн модули за иновации 
 

Заключителното събитие по проект Гранд експерти се състоя на 19 но-
ември в Софийска лаборатория за иновации с любезното домакинство на Асоциация за развитие 
на София. Участваха възрастни експерти от с. Долни и Горни Вадин, от София и от с. Труд, община 
Марица, специалисти в сфера на образованието и гости.  
Мирослава Георгиева, координатор и обучител по про-
екта, представи целите и дейностите. Разказа за парт-
ньорските организации от Германия, Нидерландия, Ир-
ландия, Полша и работните срещи в тези страни.  Тя 
представи също някои от експертите от другите страни с 
кратка информация за техните теми.  
 

Най-интересната част от срещата бе представянето на 
възрастните експерти от България и техните теми. Всеки 
от тях получи сертификат за успешно завършен авторс-
ки обучителен модул, представен на онлайн платформа-
та.   
Мария Петкова, директор на Фондация Лале връчи сер-
тификати на представителите на Народно читалище 
"Съзнание-1927" от с. Долни Вадин и Народно читалище 
"Светлина 
1929" от с. 
Труд – две ор-
ганизации, ко-
ито активно 
участваха в 
провеждането 
на обученията 
и подкрепа на 
експертите.  
 

Проектът бе 
реализиран с 
подкрепата 
на програма 
Еразъм+ на 
ЕС.  

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
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/List_esseyes_2019.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2019_Metamorfozi.pdf
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2019_Metamorfozi.pdf
https://www.facebook.com/smeshnatalechebnica/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/2019_Loveguide.pdf
https://loveguide.bg/
https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
https://www.tulipfoundation.net/programs/bg/programs/grand_experts-82/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/ge_2019_11_sofia_multiplier_event-569/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/ge_2019_11_sofia_multiplier_event-569/
https://grandexperts.odl.org/goto_grandexperts_cat_746.html
https://grandexperts.odl.org/goto_grandexperts_cat_746.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg

