
Фондация Лале е неправителствена организация,
регистрирана в обществена полза през 2004 година.
Нейната  мисия е да насърчава социалната
отговорност в Българското общество. 
Фондацията стимулира сътрудничество между
гражданското общество, бизнеса и държавата 
за подобряване качеството на живот 
и възможностите за развитие на хората в България.

Диалог 
Отговорност 
Зачитане 
Участие 
Прозрачност 
Сътрудничество

София 1124
ул. “Река Осъм” 1, ап.2
тел/факс: 02/952 09 55
mpetkova@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net

С подкрепата на програма Матра 
на Министерство на външните работи 
на Кралство Нидерландия

Жури 

Саша Безуханова
Генерален Директор
Hewlett-Packard България 

Иво Прокопиев
Председател, Икономедия АД  

Адела Пеева
Режисьор

Тоон Стрепъл
Директор, Информационен офис 
на Европейския Парламент 

Калина Жулева
Управляващ директор 
Ню Момент Ню Айдиас Компани

Джефри Кийтинг
Посланик на Ирландия

Бен Крос
Английски актьор

Петя Тетевенска
Член на УС на Българска Национална Телевизия

Антони Георгиев
Вагабонд Медиа ООД

Наградата е изработена 
от скулптора Георги Чапкънов



Клуб за
възрастни интелектуалци 
“Сребърна есен”

Благотворително Дружество 
Хоспис Милосърдие

Цел: Осигуряване на подходящо място и разнообразни дейности за
възрастни хора, които имат ограничени социални контакти и труд-
ности от битово естество. Клубът предлага срещи, беседи, пред-
ставяния, съобразени с интересите и желанията на над 200 члена.
Клубовете по музика, туризъм, театър, изкуства, история, англий-
ски език събират всекидневно 15 – 25 човека. Активни са и групи за
патриотични песни, религия, кино. Предлагат се консултации с пси-
холог и юрист, организират се концерти и представяния на книги,
празнуват се рождени дни, християнски и национални празници. Всяка
година се отбелязва международният ден на възрастните. През 2007
година са проведени над 220 сбирки на различните хора, организирани
са повече от 45 представяния на книги, беседи, срещи и тържества,
а събиранията за гледане на филм или концерт са 15.

Номинирал: Мария Цанкова, доброволец
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете 

да помагат!

Номинирал: Милена Янева, Учител, 
ОУ “Св. Климент Охридски”, Хасково

Пожелание: Да  продължават да работят 
в името на децата, което те правят
по начин, който дава видим резултат.

Детска полицейска академия

Сдружение “Шанс и закрила” 

Цел: Предотвратяване на насилие, агресивно поведение и асоциални
прояви на деца. Насилието над деца и между деца е сред най-тревож-
ните през последните няколко години. Тъй като проявленията му са
по-характерни за юношеската възраст, най-често инициативите са
насочени към нея. Основно се работи с по-малки деца, тъй като ран-
ната превенция води до по-добри резултати. Така се постига трайна
промяна в тяхното мислене, в способността им да решават кон-
фликтни ситуации без физическа сила и насилие. Занятията включват
теория, практика и състезания. Детската полицейска академия е из-
ключително популярен проект и сега имаме 9 групи и 5 клуба в 7 об-
щини. Подписано е споразумение с РИО на МОН, което дава
възможност да  реализираме академията във всяко училище в об-
ластта.

Дневен център 
за рехабилитация 
и ресоциализация на зависими

Сдружение “Борба с епидемичните болести  
и наркоманиите”

Цел: Социална реинтеграция на бивши зависими и техните семей-
ства и близки чрез информация и консултация, мотивация и насоч-
ване към подходящо лечение и последваща рехабилитация както в
програмата на “Солидарност”. Проектът е насочен към пълнолетни
мъже и жени, зависими от психо-активни вещества; техните се-
мейства и близки; непълнолетни, употребяващи психо-активни ве-
щества и техните семейства; организации, които работят в
мрежа с Дневен център “Солидарност”. Той въздейства върху про-
мяна на социалните нагласи по отношение на потребяващите и за-
висимите. През периода е работено общо със 148  човека, от които
46 човека в службата за родители, със 77 души са направени инфор-
мационно-консултативни сесии  в информационния център, сриво-
вете са намалени с 85%, а в по-горни нива на програмата са
преминали 75% от участниците.
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За контакти: Зоя Крутилин
Ул. “Светослав Тертер” 39, 
София 1124
Тел. 02 / 946 13 96

За контакти: Малина Славова
бул.”България”124, ет.3 офис 1, Хасково
Тел./факс: 038 / 66 21 38,
malina.slavova@chancebg.org, 
www.chancebg.org

За контакти: Елена Николова
бул. “Г. М. Димитров” 14, офис 123,
София 1797
Тел. 02 / 971 99 20, 0888 / 41 40 63
elena@solidarnost-bg.org, 
www.solidarnost-bg.org, 
www.stopdrug.info

Номинирал: Светлана Николова, член на екипа на
Дневен център “Солидарност”, София

Пожелание: Здраве и енергия, за да продължават 
все така всеотдайно да вършат 
благородното си дело и дано 
препятствията по пътя им 
да стават по-малко.


