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Изнесена работна среща на експертната група по социално включване на  AGE 

се състоя в София 

 
Фондация Лале и Благотворително дружество ―Донка Паприкова‖ организи-

раха изнесена работна среща на експертната група по социално включване 

на  AGE – Европейската платформа на възрастните хора в София на 28 и 29 

ноември. Програмата включваше обсъждане на стратегията Европа 2020; 

адекватност на минимална пенсия в късна възраст – предизвикателства на 

национално и Европейско ниво. Представен и обсъден бе Манифеста на 

Коалицията от над 40 Европейски организации за 2012 Европейска година 

на активния живот на въз-

растните хора и солидар-

ността между поколенията 

както и възможни инициативи за годината.  

 
В срещата участваха представители на граждански организа-

ции от 16 страни. Емилия Войнова, Директор Дирекция 

"Демографска политика и равни възможности" към Министерс-

тво на труда и социалната политика представи плановете на 

българското правителство за Европейската 2012 година.  

На втория ден срещата се проведе в Клуб ―Сребърна есен‖, 

където гостите се запознаха с работата на клуба. В срещата от 

българска страна участваха и представители на фондация 

―Трета възраст‖, Русе; Български червен кръст и Дружество за 

социално подпомагане, Дряново. 

Обучение на независими координатори на Фамилни групови конференции по 

проект “Вяра в семейството” , Хасковски минерални бани, 11 - 13 ноември 2011 

 

От 11 до 13 ноември 2011 г. Фондация Лале в партньорство със Сдружение „Шанс и закрила‖ организира обу-

чение на независими координатори на Фамилни групови конференции (ФГК) в Хасковски минерални бани. 

Целта на обучението беше да подготви координатори на Фамилни групови конференции за работа в четири 

общини в регион Хасково.   

 

Лекторът Роб ван Пахее запозна участниците с историята, характеристиките и функционирането на модела. 

Той убедително показа колко важно и устойчиво е да се уповаваш на семействата и тяхната сила.  

 

Участниците от четирите общини — Хасково, Любимец, Свиленград и Стамболово се запознаха подробно с ра-

ботата на координатора по организирането на фамилни групови конференции - разширяване на кръга, подгот-

вяне на детето и членовете на семейството. Новите координатори се убедиха, че трябва да вярват в семейство-

то, да питат семейството и да вярват на процеса. 

Обучението се проведе в рамките на проект „Вяра в семейството‖, реализиран от Фондация Лале и Сдружение 

„Шанс и закрила‖ с финансовата подкрепа на Фондация Уникредит. 

Какво се случи през ноември 

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
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Първа “Борса на проекти и идеи” в София    
 

Първата Борса на проекти и идеи в София се проведе на 

30 ноември от 18 часа в централното фоайе на СУ 

„Климент Охридски‖, с подкрепата на университета, 

Тръста за гражданско общество в Централна и Източна 

Европа, Бизнес Парк София, Застрахователно дружество 

Интерамерикан, винарска изба Bessa Valley, Best Food и с 

медийната подкрепа на вестник Капитал.  

 

Ива Рудникова, главен редактор на Капитал Light беше 

водещата и един от доброволците на борсата. Тя откри 

събитието и покани Венислав Йотов, Управител на Чартис 

Юръп С.А. България и член на Управителния съвет на 

Фондация Лале да даде символично начало, като удари 

традиционния за борсата гонг.  

 

Както винаги на борсата имаше едно единственото пра-

вило - че не се търсеха и не се предлагаха пари. Десетки 

представители на стопански и нестопански организации 

прекараха около час в интензивни запознанства, разго-

вори, обмяна на идеи и уговорки за срещи.  

 

В края на събитието Мария Петкова, директор на Фонда-

ция Лале, отчете резултатите - за около час бяха сключе-

ни 40 сделки на обща стойност над 75 хиляди лева. Из-

вън формално сключените сделки бяха уговорени още 

десетки срещи за допълнително уточняване на възмож-

ности и детайли за бъдещи партньорства. Повече за бор-

сата можете да прочетете на нашата интернет страница 

тук. 

 

Освен Борсата в София през ноември се проведе Второ 

обучение за 

граждански организации в Стара Загора, в Младежкия дом на 3 но-

ември и във Варна на 15 ноември в Младежкия дом. В двата града 

предстои провеждането на първи борси — във Варна на 12 декемв-

ри, а в Стара Загора през януари 2012 г. 

Работна среща по Програма за подкрепа на деца и  

семейства, 17 – 18 ноември 2011,  София 
 

Фондация Лале проведе работна среща на представители на организациите, фи-

нансирани по програмата за подкрепа на деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в инсти-

туции на 17 и 16 ноември 2011 в София. 

 

Целта на срещата беше участниците да обсъдят постигнатото от подкрепените организации в рамките на прог-

рамата и плановете за продължение и развитие на дейностите в бъдеще.  

 

Участниците направиха заедно преглед на основното, което 

са реализирали и научили по време на изпълнение на про-

ектите. Те обсъдиха и какво могат да споделят с колеги и 

институции и какво от опита си могат да им предложат.  

 

През втория ден участниците от 13 организации от цялата 

страна разговаряха за това какво искат и могат да правят в 

бъдеще, какво е необходимо и постижимо в областта на 

подкрепа за деца и семействата им в общността. Различни 

планове за работа през следващите години бяха споделени 

– от продължаване и разширяване на дейността до въвеж-

дане на нови методи, развитие на мрежата от организации и 

провеждане на публична кампания за значението и ролята 

на превантивната работа в България. 

Още през ноември 

http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm
http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219
http://www.oakfnd.org/
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“Борса на проекти и идеи” във Варна и Търговище 

 

Две борси предстоят през месец декември — във Варна на 12 

декември и в Търговище на 13 декември. Целта на борсата е 

да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между мест-

ните бизнес и граждански организации като отчита интересите и възможностите и на двата сектора. Събитието 

стимулира и улеснява търсенето и предлагането на доброволен труд, материали, стоки и услуги между граж-

дански и бизнес организации.  

Борсите се организират изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от 

различни сектори – местна власт, нестопански и стопански сектор, медии и др.  

Повече за  двете събития и резултатите от тях ще представим в бюлетина през януари. 

Борсите се организират в рамките на проект, реализиран с подкрепата на Тръста за граждански инициативи за 

Централна и Източна Европа. 

 

Награди в Конкурса за доброволческа инициатива 2011 

 

Тържествената церемония по награждаване на отличените ини-

циативи в първия национален конкурс за Доброволческа иници-

атива 2011 на Фондация Лале и Национален алианс за работа с 

доброволци ще се състои на 5 декември от 18.30 часа в зала 

Рьорих на Националната галерия за чуждестранно изкуство в 

София, пл. ―Св.Александър Невски‖, ул. ―19 февруари‖ № 1.  

Награждаването ще бъде част от Вечер на доброволците, орга-

низирана от Министерство на културата, фондация Лале, Наци-

онален алианс за работа с доброволци и Представителството на 

Европейската комисия в България, по случай Европейска година 

на Доброволчеството 2011. Входът за събитието е свободен. Всички участници в конкурса, можете да видите 

на интернет страницата ни тук. 

 

Проект на Годината 2011  

 

Фондация Лале обявява традиционния Конкурс Проект на Годината за най-добър проект 

на неправителствена организация в социалната сфера за 2011 година. Инициативата се 

провежда за седма поредна година. 

В конкурса са поканени граждански организации, които през 2011 година са реализи-

рали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на 

живот на хората. Номинирайте добрите проекти, които познавате като изпратите попъл-

нен формуляр на info@tulipfoundation.net до 31 януари 2012. Отличените проекти ще 

бъдат обявени на публична церемония през март 2012. 

Предстоящи събития през декември 

Проект на месеца 

Виртуална библиотека 

Народно читалище „Христо Смирненски – 1949”,  

кв. „Русевци”, Габрово 

 

Целта на проекта бе преодоляване на социалната изолация на 

възрастни хора от малките крайни квартали на града чрез 

предоставяне на свободен достъп до вестници, интернет издания и 

виртуална библиотека.  

В рамките на проекта беше направен ремонт на помещение в 

читалището. Стаята беше оборудвана с нови бюра, столове, щори, 

кафе машина и два компютъра, свързани с интернет. Хората от 

местната общност се включиха при почистването, а после донесоха 

саксии с цветя, помагаха при подготовката на официалното откриване и разпращането на поканите. 

Поради големият интерес на хората от квартала към „Виртуалната библиотека‖, се наложи изготвянето на нов 

график на младежите – доброволци, които да помагат на всички желаещи да се научат да ползват компютър и 

интернет, информационни и специализирани издания, както и различни програми, с които да контактуват с 

близки и познати. 

За контакти: Народно читалище „Христо Смирненски – 1949‖ 

Маргарита Фъртунова  

кв. ―Русевци‖, Габрово, 5300, Тел. 0899 / 600 324, svet82@mail.bg 

http://tulipfoundation.net/id-794/Volunteer_Initiative_2011_Nominations.html
http://www.tulipfoundation.net/id-803/Project_of_the_Year_2011.html
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
http://www.oakfnd.org/
mailto:svet82@mail.bg

