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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.
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Социална интеграция
и рехабилитация на жени
с онкологични заболявания
Сдружение на жените с онкологични заболявания
и техните сподвижници – СЖОЗТС, Варна
Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот
на новозаболели и онкоболни в ремисия. При поставяне на диагнозата “рак” всеки изпада в стрес и минава през тежки моменти на
социален колапс, самоизолация, отказ от контакти и поддържаща
среда, загуба на партньор, работа и приятели.

Дейностите включват актуализиране на списъка на новорегистрираните онкоболни на територията на община Варна; обучение
на доброволци за работа с онкоболни жени в ремисия и техните
семейства; седмични срещи за психологическа подкрепа; посещения
на отдалечени малки населени места с цел профилактика на раковите заболявания при жените и работа с тях и семействата им.
Организират се групови психотренинги, както и танци, месечни
срещи със семействата, арт терапия, училище за онкоболни. Водещото във всички дейности е вниманието; споделянето на личен
опит на хора, които са преборили болестта и помагат на другите.
Създадена е мрежа от доброволци за своевременна подкрепа на
хора с онкологични заболявания. В нея участват онкоболни в ремисия, членове на семействата им, психолози и лекари. Преодоляна е
социалната изолация и съпътстващите ограничения на онкоболните и техните семейства. Повишено е качеството на живота им
чрез насърчаване, подпомагане и приобщаване към активно поведение. Обхванати са над 800 новозаболели и болни в ремисия. Всички
те са подпомагани да се научат да живеят с диагнозата си, като
акцентът е поставен върху думата “живея”.

За контакт: Яна Георгиева, “Дом на онкоболните”
Варна 9002, бул. Чаталджа 111
тел. 052 / 61 69 37
sjozts_varna@abv.bg

ПРОЕКТ 2006

Нашенци за България
Сдружение “Помощ за деца в риск”
Пазарджик
Целта на проекта е да направи достояние на широката публика
обичаното представление “Нашенци”, създадено от детска шекспирова театрална школа “Петровден” към ОУ ”К. Величков”, село Паталеница и деца и младежи с увреждания от Дом “Вяра, Надежда и Любов”
в Пазарджик.

Основните дейности са групирани в няколко направления: възстановяване на декори, реквизит и музика; формиране на екип; репетиционен период; професионален запис на представлението; изнасяне на
представления в страната. Реализирането на проекта изисква специални грижи и подход към децата и младежите с увреждания. Резултатите включват не само множество съвместни дейности, репетиции и представления, но и незабравими дни и вечери на работа и
аплодисменти на сцената, създадените приятелства и изградените
умения на всички участници в театралния екип.
Бяха изнесени четири представления – две в Пазарджик, едно в
София и едно в Хасково. Изявите на децата бяха посрещнати с огромен възторг от публиката. Хората видяха, че е възможно да се поднесе качествен, професионално подготвен спектакъл с участието на
деца от масово училище и деца и младежи със затруднения. Децата
вече свикнаха да са заедно. Проектът показа на практика ефективна
форма за творческо развитие и интеграция на деца с увреждания.
За контакт: Никола Колев, Пазарджик 4400
ул. “Ивайло” 2
мобилен тел. 0887 74 30 26
nikolev_bg@abv.bg
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Доброволци в болницата
Фондация “Голям брат, голяма сестра”
Пловдив
Идеята на проекта е да въведе доброволчеството в болницата
като предоставянe допълнителна социална подкрепа и форма за
участие на гражданите. Дейностите се реализират в три насоки:
обучение на около 70 доброволци и медицински специалисти от
отделенията за работа в екип; ежедневно предоставяне на социално-психологична подкрепа на лежащо болни пациенти в неврологично и хирургично отделение на МБАЛ “Свети Пантелеймон” и детско
отделение на МБАЛ “Свети Мина”, Пловдив и разпространяване на
идеята за доброволчеството в болницата сред обществеността.

Създаден е екип от 35 доброволци на възраст от 19 до 85 години – хора с различни специалности, професии и съдби, но всички с
млади сърца. По време на осъществените над 1500 посещения в
отделенията доброволците разговарят с лежащо болните, помагат им в ежедневни дейности, заместват близките, когато такива няма или не могат да посетят болния. Доброволците допринасят за намаляване на стреса и повдигане на духа на болните. В
детското отделение е създаден специален кът, където деца и доброволци четат, рисуват и играят. Млади майки от ромски произход посещават редовно отделението и с помощта на доброволците също се учат да четат и пишат. За Коледа е организиран концерт в МБАЛ “Свети Пантелеймон” и са раздадени подаръци за
децата в МБАЛ “Свети Мина”.
Пациенти в двете болници са изразили писмени благодарности
за грижите на доброволците. При направена анкета пациенти, персонал и посетители оценяват положително работата на доброволците. Проектът демонстрира добър модел за граждански контрол
над дейността на болниците.
За контакт: Ренета Паунчева,Пловдив 4000
бул. “Шести септември” 156, ет. 4
тел. 032 / 63 57 21
bbbs_foundation@yahoo.com

