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В края на годината екипът на Фондация Лале предлага нови възможности за началото на новата 
година за граждански организации, които работят за подкрепа на деца и семействата им, като 
обявява нов кръг за набиране на предложения за финансиране на проекти по програма „Силата на 
семейството и общността”. Това се случва в обществена среда на съмнения, откровени манипула-
ции и оживени спорове за ролята на родителите, семейството, общността, гражданските организа-
ции, държавата… Ние сме убедени, че социални услуги, достъпни за всички хора в България са 
важни и необходими. Ние вярваме също, че подкрепата има различни форми и се случва по раз-
лични начини. Най-важното за успешна и навременна подкрепа за деца и хора от всички възрасти  
е участието на семейството. 
 

Програмата е планирана като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за 
да имат те знания, умения и капацитет да предпазват децата си от насилие и неглижиране и да им 
осигуряват възможности за пълноценно развитие и шансове за бъдещето. Целта на програмата е 
да стимулира реализацията на различни схеми за подкрепа и овластяване на родители, семейства 
и общности. Това е втори кръг на програмата. Първите финансирани проекти се изпълняват вече 
втора година. С тази програмата искаме да засилим ролята на семейството и общността като: 

 стимулираме развитието на модели и практики за овластяване на родители и общности;   

 провокираме промени в практики и политики за грижа за децата чрез демонстриране на дока-
зателства от оценени проекти на подкрепените организации;  

 допринесем за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст и превенция 
на отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването и 
развитието им,  чрез подкрепа за семейства в общността.   

 

Повече практическа информация за програма „Силата на семейството и общността”.  

Програма “Силата на семейството и общността” 

Награди Доброволческа инициатива 2019 
 

Отличените инициатива в годишния конкурс за Доброволческа инициатива бяха обявени на пуб-
лична церемония в Президентството на 6 декември. Президентът на Република България Румен 
Радев  откри церемонията като благодари на всички доброволци за времето, което отделят за дру-
гите. Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци организират конкурса за де-
вета година като форма за обществено признание за ролята на доброволците в България.  
 

Членовете на журито Диана Ковачева, Омбудсман на Република България, Манол Пейков от Изда-
телска къща Жанет 45 и Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал, избраха трите най
-добри инициативи между 49 номинации. Те връчиха сертификатите на Менторска програма 
„Розови очила" към Социалната чайна във Варна 
за подкрепа на младежи от социални институции, 
среда на насилие и/или бедност, нездравословна 
семейна среда; Мулти култи градска градина на 
Мулти Култи колектив, която събира в неформал-
на среда столичани, чужденци, бежанци, за да 
създават мултикултурна градска градина в цен-
търа на столицата, и Младежка менторска прог-
рама на Experian България, в която служители са 
ангажирани като ментори доброволци в подкрепа 
на млади хора в риск и без семейства, настанени 
в наблюдавани жилища. 
 

В края на церемонията всички присъстващи ап-
лодираха всички доброволци в България, които 
правят най-щедрия жест - дават своето време и 
умения за другите.  

 Хубави празници! 
 Светла Коледа! 
 Весела Нова Година! 
 

Благодарим на всички колеги, партньори, дарители, приятели и съмишле-
ници, с които работихме през годината! 
Благодарим на членовете на журито Проект на годината 2018! 
Благодарим на журито на конкурс За енджиотатата и хората! 
Благодарим на членовете на журито Доброволческа инициатива 2019! 
Хората казват „Нова година - нов късмет!“. Чакаме ги с надежда. Вярваме, 

че и през следващата година ще продължим да работим в диалог и сътрудничество, с отговорност 
и зачитане за участие и социално включване на всички в България. 

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/oak3_familypower_concepts_call_2019-576/
http://navabg.com/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/VI2019_list_nominations.pdf
http://thesocialteahouse.bg/
http://multikulti.bg/bg/
https://www.experian.bg/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/py_announcement_2018-548/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/ngos_and_people_2019_ceremony-568/
https://www.tulipfoundation.net/bg/news/v_vi_awards_2019-575/
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Поглед към доброволчеството в Европа 
 
В края на ноември Европейската мрежа на доброволчески органи-
зации Volonteurope организира поредица от събития в Брюксел.   
  

Членове и доброволци от Европа, Южна Кория и Китай се събраха на “Гласовете на доброволците” 
- неформално вечерно събитие организирано от Volunteering Matters, с подкрепата на Volonteurope 
и с домакинството на друга Европейска мрежа Social Platform. Семинарът “Включване на младите и 
мобилни стратегии от 2020” се проведе в Европейския икономически и социален комитет, с подк-
репата на Volonteurope в партньорство с ЕИСК. На годишна среща на Общото събрание на Vo-
lonteurope членовете гласуваха за новия устав на организацията. Мария Петкова от Фондация Ла-
ле, България бе избрана за член на Управителния съвет. 
 

Церемонията за обявяването на първите Европейски награди 
за иновативност в доброволчеството беше на 27 ноември. 
Габриела Сивико, директор на Европейски доброволчески 
център - CEV, покани представители на финалистите да пред-
ставят своите инициативи. Инициатива от България - Солида-
рен хляб на Хлебна къща София бе номинирана от Фондация 
Лале. От 2017 година до сега тя е събрала повече от 400 чо-
века – доброволци, бежанци, хора с увреждания, от местната 
общност и др., за да месят заедно хляб и разговарят. 
 

SAFE (Sexual Awareness for Everyone) е проект на Volunteering 
Matters за жени на възраст от 16 до 35 с интелектуални зат-
руднения в Гуент, Уелс. Целта е подкрепа за личната сигур-
ност и развитие чрез подкрепа от връстници и разбиране за 
сексуално здраве. 
 

Проектът на Португалската мрежа RUTIS за Университети за 
възрастни хора, събира над 7000 доброволци в 330 универси-
тета. Всички възрастни преподаватели доброволци дават 2-3 
беседи по техен избор всяка седмица. Моделът е много успе-
шен и вече се прилага в други страни в Европа, Южна Африка 
и Бразилия. 
 

Габриела Сивико обяви наградата за Солидарен 
хляб на Хлебна къща София, като подчерта, че всички проек-
ти имат свои уникални качества, но Солидарният хляб отразя-
ва най-добре европейските ценности по човешки разбираем и 
много вълнуващ начин. 
 

Двадесет и осмата годишна конференция на Volonteurope се 
състоя на 28 ноември. Тази година темата беше “Демокрация, 
европейски ценности и участие на нов етап чрез Европейски 
програми”. Лектори, представящи проекти, доброволци и 
участници от всички възрасти от 20 страни в Европа и света 
споделиха свои виждания и ангажименти за Европа. 
 
Доброволчеството съществува от векове във всички култури, 
континенти, езици и религии.  

Научено и споделено 

През ноември  

  Говорим за хората на хората  
 

   Как да пишем убедително? 
   Спомняте ли си съветите на Джордж Оруел? 
   Те са в основата на съветите, които почти век по-късно ни дава                  
Джошуа Льов от Apolitical. Ето ги:  

  

1. Оставете текста непринуден… и кратък. 
2. Напишете го така, че да обслужва най-добре читателя. 
3. Бъдете уверен, прям.  
4. Направете текста си конкретен. 
5. Избягвайте твърде много бройки, дати, съкращения или жаргон. 
  

Или същото нещо казано с други думи: 
  

 Когато пишете - мислете за аудиторията, която ще чете; 

  Дръжте нещата естествени;  

  Разказвайте добри истории. Историите са 85% от ежедневните ни разговори, те са важни, те са 
част от живота. Използвайте ги! 

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://volonteurope.eu/
https://volunteeringmatters.org.uk/
https://www.socialplatform.org/welcome-to-social-platform/
https://www.eesc.europa.eu/bg
https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://vimeo.com/374635549
https://vimeo.com/374635549
http://www.bread.bg/
https://vimeo.com/374631958
http://www.rutis.pt/intro/home
https://vimeo.com/374643836
https://vimeo.com/374643836
https://vimeo.com/374635549
https://vimeo.com/374635549
http://www.bread.bg/
https://www.tulipfoundation.net/uploads/images/news/Volunteering/VoluntEurope/2019_11/Volonteurope_2019_10.jpg

