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Признание
Награди „За енджиотата и хората"
За втора поредна година Фондация „Лале" и
Информационният портал за неправителствените
организации в България организираха конкурса за кратък текст на тема „Защо
моята организация е важна за хората?“. Целта е да насърчим колегите от
гражданските организации да ползват човешки език в общуването с хората със и
за които работят, дарителите, доброволците, другите организации, медиите,
обществото...
В конкурса се състезаваха 46 есета на граждански
организации от цялата страна. Люба Йорданова, журналист
от вестник Капитал, Марин Бодаков, писател и преподавател, и Георги Ангелов,
журналист и водещ в Българска национална телевизия определиха най-добрите есета по
предварително обявени критерии - човешки език на писане, ясно и разбираемо
представяне на организацията и значението й за хората, интересен и вълнуващ разказ.
Награди получиха текстовете „Защо Карин дом?“ на Цветалина Йосифова от Фондация
„Карин дом" във Варна и „Главочите, главочите – те да са живи!“ на Иван Радев, старши
експерт Връзки с обществеността във WWF България. Награди „За енджиотата и хората"
включват грамота и грант от 500 лв.
Благодарим за любезното домакинство на Vivacom Art Hall. Вижте повече информация и
снимки от церемонията.

Награди „Доброволческа инициатива 2016”
Годишните наградите Доброволческа инициатива
2016 бяха връчени на тържествена церемония в
Централния военен клуб в София. Конкурсът се
организира за шеста поредна година от Фондация
Лале и Фондация Национален алианс за работа с
доброволци (НАРД).
Президентът Росен Плевнелиев поздрави доброволците в България. „Кое
друго, ако не доброто има смисъл? Особено когато е трудно и тежко.
Тогава е времето на смелите, времето на доброволците, които знаят, че от
тях зависи, които са убедени, че България я чака светло бъдеще, че
българският народ може сам да изкове тези светли бъднини.“- сподели
той. „Вие сте за пример, идвате от цялата България, с добрината, която
излъчвате, с ръката която подавате, със смисъла, който търсите и с
активната позиция!“.
Членовете на журито Анета Милкова, член на Управителния съвет на
Българска Национална Телевизия, Алексей Лазаров, главен редактор на
вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на
Европейската комисия в България обявиха наградите. Тази година
отличените инициативи са Гласът на децата на Сдружение „Бъдеще за
децата” Казанлък, Ментори – приятели на Каритас Соф ия и Когато
станем 100 000 ще посадим гора на Ф ондация „77“.
Най-добрите инициативи бяха определени на базата на предварително
обявени критерии - постигнати резултати, значение за хората в
общността; брой и характеристики на участниците; значение за развитието на организацията и доброволците;
финансова ефективност измежду 51 инициативи на доброволци, реализирани в различни градове и села в
България.
Научете повече за конкурса, наградените инициативи и доброволчеството в България.
Доброволчеството е основна форма на демокрация.
С доброволния си труд хората ежедневно гласуват за общество, в което искат да живеят.
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Какво се случи през ноември
Програма EФЕКТИ - експерти
намират ефективни концепции за обучение
и подкрепа за семейства
Фондация Лале започна работа по нова програма за обмяна на опит и практики за подкрепа и включване на
родители с цел най-добра грижа за децата с партньорски организации в Европа. Наричаме тази програма
ЕФЕКТИ - защото целим намиране на ефективни концепции с участие на семейства и експерти. Водещата тема
на програмата е свързана с въпроса “Какво е добра образователна подкрепа и как нуждите на семействата
могат да бъдат посрещнати по най-подходящия и ефективен начин в общността?”. Програмата включва
запознаване и обмяна на концепции и практики в работата на различни
организации и страни в Европа.
Наши партньори в програмата, съфинансирана по програма Еразъм+ на
Европейската комисия, са Diakonie Baden, Evangelische Hochschule Freiburg и
BAG Familienbildung und Beratung e.V., Германия, Udruga za rad s mladima
Breza, Хърватска, Everton Nursery School and Family Centre, Обединено
Кралство и Haro, riksorganisationen för valfrihet jämställdhet, föräldraskap от
Швеция.
Изпълнението на програмата започна в края на ноември с работно
посещение в Германия. В следващите месеци ще представим подробна
информация за програмата.

Възможност за “Сигурен старт” за децата в Молдова
Колегите от CCF / HHС Молдова домакинстваха работна среща за представяне на програма Сигурен старт в
Молдова на 15 ноември. Срещата в Кишинев беше част от проект на фондация Лале за запознаване на
специалисти от граждански организации и държавни институции в Централна и Източна Европа с концепцията
и практиката на програмата, насочена съм деца от 0 до 5 години и техните семейства. Дейностите са
съфинансирани от Фондация Оук. В срещата участваха и представиха своята позиция колеги от министерства,
граждански организации, местни власти, детски градини и училища. Срещата започна с представяне на
политиките и практиките в образование и закрила на детето в Молдова.
Мария Петкова от фондация Лале говори за идеята на форума с участието на
различни заинтересовани страни и опита на фондацията в България. Мария
Херцог от Сдружение „Семейство, дете, младеж“ представи концепцията на
програма Сигурен старт и практиката на прилагането й в Унгария в
последните 12 години.
Презентацията провокира множество въпроси и коментари, които прераснаха
в дискусия за възможностите за интегриране на програмата в
съществуващата рамка от политики в Молдова. Участниците посочиха много
положителни характеристики на програмата и различни форми за
въвеждането й.

Работно посещение в Румъния, 14-17 ноември 2016
По покана на Know-How центъра за алтернативни грижи да деца към НБУ
Мирослава Георгиева от Фондация Лале и колеги от Албания, Босна и
Херцеговина, България, Молдова и Сърбия участваха в работно посещение в
Яш, Румъния в рамките на проект „Мрежа за закрила на детето в Югоизточна
Европа“.
Домакини на обмяната на опит бяха Terre des Hommes Румъния и
Федерацията на неправителствените организации за социални услуги.
Работното посещение включваше запознаване с работата и практиките на
седем румънски организации в Яш - най-слабо развития регион в северната
ни съседка. Румънските колеги представиха редица новаторски инициативи в
социалната сфера, своя опит и успехи в работата си с местната и държавна
власт за гарантиране на устойчивост на инициативите.
Научете повече за работата с деца и семейства на колегите в Яш, Румъния.

Правата на възрастните хора в Европа - годишна среща и
конференция на AGE Европейска платформа на възрастните хора
Десетки
организации
от
Европа,
членовете
на
Европейската платформа на възрастните хора AGE и
гости се събраха в Брюксел за годишна среща и конференция. Една от
важните обсъждани теми беше необходимостта от създаване и приемане на
конвенция за правата на възрастните хора от ООН.
Трите дни бяха наситени с презентации на представители на Европейската
комисия, научни и изследователски екипи и университети, граждански
организации и мрежи. Колеги от различни страни и организации споделиха
практики и подходи, които прилагат в работата си.
Мария Петкова от Фондация Лале модерира тематична сесия „Защо правата
на човека имат значение: споделен опит на експертите“ и изграждане
капацитета на участващите организации „Как да използваме правата на човека в работата си?“
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Какво се случи през ноември
Фондация Лале и партньори организираха разнообразни
събития в Седмица на Бащата от 7 до 13 ноември 2016
По традиция през втората седмица на месец ноември
в България отбелязахме „Седмицата на бащата“ с разнообразни инициативи и
събития. Целта ни бе да насърчим бащи и други значими за децата мъже да намерят
повече и интересни възможности за
споделени часове с децата и
семействата си, с други бащи,
вуйчовци и дядовци, с приятелите на
децата си.
Тази година избрахме мотото „Баща
на място“. Много бащи и мъже бяха
на точното място през Седмица на
бащата. Радваме се, че много колеги и партньори се включиха
в кампанията. Вижте повече информация и снимки от
различните инициативи.

„Да играем заедно за по-добро бъдеще“
За поредна година Imaginarium България организира
благотворителна кампания “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!” в подкрепа
на програмата за деца и семейства и превенция на настаняването на деца в социални
институции на Фондация Лале.
До последния ден на тази година всеки може да закупи специална гривна за деца или
възрастни на минимална цена от 2 лева във всички магазини на веригата за
образователни играчки в България.
Фондация Лале ще удвои сумата, събрана от Imaginarium и ще инвестира средствата в
продължението на програмата “Силата на семейството и общността”.

Предстоящо
Силата на семейството и общността
Фондация Лале и Фондация Оук за пореден път обединяват усилия в реализирането на нова програма за
„Силата на семейството и общността“ за развитието на децата. Целта на съвместната програма в следващите 5
години е да допринесе за овластяване на родители, семейства и общности за да създават те условия за
пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето на техните деца, като ги защитават от насилие,
занемаряване и недостатъчна грижа.
Планираме да постигнем това чрез изграждане и развитие на практики за овластяване на хора и общности;
разпространение и демонстриране на такива практики с участието на граждански организации и местни
общности; застъпничество за промяна в практики и политики основани на доказателства; насърчение и
подкрепа за организации, които работят с деца и семейства да разбират и включат в ежедневната си работа
принципите за правата на детето като основата на работата, участие на децата, без дискриминация, найдобрият интерес на детето, зачитане и надграждане на силните страни и не причиняване на вреда; принос към
равни възможности за децата от рождение до започване на училище и превенция на негативните ефекти от
бедност и недостатъчни родителски умения върху развитието и образованието на децата чрез подкрепа за
семейства.
В началото на 2017 година ще публикуваме подробна информация за етапите на програмата, възможностите и
очакванията към граждански организации, процедури за кандидатстване. Програмата ще има два етапа на
подкрепа за граждански организации, които работят с деца и семейства в общността - за изграждане и
развитие на практики и за застъпничество на база на наученото и доказателства от практиката.

Вярата в семейството променя живота на хората
С изключителната подкрепа на наш колега и съмишленик, до края на декември Фондация Лале ще започне
програма за допълнително финансиране на организации, които са обучени и подготвени за организиране на
фамилни групови конференции като активна форма на подкрепа за семейства, с които те работят в различни
общини в страната. Информация за грантовете и организациите, които ще получат писма за финансиране,
ще намерите на Интернет страницата ни до 24 декември тази године.
Имаме нужда и от вашата подкрепа! С 200 лева м ож еш да пом огнеш за кратко, но не и да пром ениш
живота на едно семейство. С 200 лева, инвестирани във фамилна конференция, помагаш на хората да
направят сами план, мобилизират подкрепа и подобрят трайно живота на децата си за години напред.
Ние ще удвоим набраните средства и партньорите ни в страната ще продължат да помогнат на десетки
семейства да осигурят добра грижа 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. Вижте как да ни
подкрепите ...
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