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Награди Доброволческа инициатива 2017
Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с
хората и солидарност между поколенията. Доброволчеството е основна
форма на демокрация - със своя доброволен труд хората ежедневно
показват в какво общество искат да живеят.
Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България, които
ден след ден променят живота във все повече населени места.
Доброволците дават своето време и умения, но имат нужда от подкрепа и
насърчение.
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци ви канят на
церемонията за връчване на годишните награди Доброволческа инициатива 2017, която ще се
проведе на 7 декември от 14.30 ч. в залата на Сити Марк Арт Център, бул. "Янко Сакъзов" 30,
София.
Тази година бяха номинирани 45 инициативи на местни доброволци, реализирани в градове и села
в България. Конкурсът Доброволческа инициатива 2017 бе организиран от Фондация Лале и
Националния алианс за работа с доброволци НАРД за седма поредна година и беше отворен за
граждански и бизнес организации, училища, читалища, 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.
Стефан Китанов, директор на Международния София Филм Фест и член на Европейската филмова
академия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на
Представителство на Европейската комисия в България определиха най-добрите и ефективни
инициативи по предварително обявените критерии - резултати, значение за хората в общността;
брой и характеристики на участниците; значение на инициативата за развитието на екипа на
организацията и доброволците; финансова ефективност.
Заповядайте на церемонията за наградите на 7 декември, за да поздравим заедно хората зад
отличените доброволчески инициативи и отбележим Международния ден на доброволците!

Какво се случи през ноември
Работна среща
на партньорите по програма ЕФЕКТИ в София
Поредна работна среща по програма EФЕКТИ с партньорите ни от Великобритания, Швеция,
Германия и Хърватска се проведе в София от 11 до 14 ноември. Темата на срещата бе включване
на разширеното семейство и социалния кръг за изграждане на консенсусни планове от
професионалисти и семейства. Колегите представиха практики и актуални политики от своите
страни за включване на семействата. Фондация Лале и колеги от Сдружение Шанс и закрила в
Хасково и Център Мария в Горна Оряховица представиха практиката на фамилна групова
конференция в България. Гостите посетиха Център
МИР на Фондация „Здраве и Социално развитие“ в
квартал Факултета.
Д-р. Лесли Къртис от Семейния център Евертън в
Ливърпул представи мисията и работата на центъра.
Ута Ройтер от Диакония Баден представи проект на
федералното правителство на Германия „Шансове за
родители II – спечелване на родителите за ранно
детско образование“, който се реализира в цялата
страна. В последния работен ден д-р Лесли Къртис
сподели
подробна
информация
за
различните
програми и възможности за работа с родители, за
привличането на семейства от общността в центъра,
за развитието и подкрепата на членовете на екипа. Тя
отговори на много въпроси на колегите от
гражданскитe организации, които ще пилотират
програма Сигурен старт в България.
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Други събития през ноември
Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа
Фондация Лале започна нова програма в партньорство с
Gironde Departmental Council от Франция, Family Rights
Group от Великобритания и NeuKolln von Berlin от
Германия за обмяна на практики за Фамилни групови
конференции в Европа.
Партньорите се събраха на първа работна среща в Бордо
от 22 до 24 ноември 2017. Общото между нашите
организации от страни с различни култури и социални
системи е споделената вяра в семейството и опита с
модела на фамилните групови конференции. Участниците
обсъдиха амбициозните цели на съвместната програма,
очакваните резултати, основните елементи. Планирахме
общи дейности, обмяната на посещения през следващата
календарна година, предвидените наръчници и материали.
Научете повече за програмата.

GrandExpertS

Възможности за Гранд Експерти

Партньорите ни Институтът за иновации в ученето към
Friedrich-Alexander
Universität
Erlangen-Nürnberg
ни
поканиха да се включим в нова интересна програма
наречена Гранд Експерти. Тя е провокирана от
практическата им програма за дигитални умения за
възрастни хора, участниците в която заявили желание не
просто да бъдат обучавани, но и да имат възможност сами
да създават тяхно собствено съдържание за Интернет.
Наши партньори в тази двегодишна програма са и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. от
Германия, Dublin City University от Ирландия, Foundation
for Women's Issues (FJK) от Полша и Art-Age от
Нидерландия. В последните дни на ноември се събрахме
във Фюрт близо до Нюрнберг, за да планираме дейностите
в рамките на програмата, реализирана с подкрепата на
програма Еразмус+ на ЕС.
Партньорите представиха своите организации и дейности. Говорихме много за опита си в работа с
възрастни хора, мотивацията на екипите и очакванията ни за съвместната работа по разработване
на обучителна програма и създаване на тематични модули от ежедневието на възрастните хора.
Имахме оживена дискусия за принципите, темите за дигиталните модули, примери от предишен
опит, които могат да бъдат използвани за създаването на обучителен курс и кратки модули.
Обсъдихме начините и възможностите за включване на различни групи от възрастни хора във
всяка от страните.

Принципи за управление на въздействието
Фондация Лале получи правата и предстои да преведе и публикува на български език наръчник за
управление на въздействието „Принципи за управление на въздействието“. Документът е
разработен и публикуван от две големи европейски организации - European Venture Philanthropy
Association и Social Value International (SVI). Принципите отразяват разбирането и позицията на
двете организации по отношение на планирането и измерването на въздействието. Наръчникът е
полезен инструмент за планиране и практическо наблюдение на въздействието от дейностите на
финансиращи и граждански организации, социални предприятия, доставчици на услуги и др.
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