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Последните за 2012 година Борси на проекти и идеи бяха организирани през 

ноември в Стара Загора, Плевен и Ловеч 
 

Организираните в Плевен и Стара Загора борси на проекти и идеи съб-

раха за втори път местните бизнес и граждански организации, които  

потърсиха заедно възможности за взаимноизгодно сътрудничество. В 

Ловеч първата местна Борса предложи нов формат за среща между биз-

неса и гражданския сектор в града. Борсите на проекти и идеи бяха организирани от Фондация Лале в сътруд-

ничество с местни стопански и нестопански партньори и с подкрепата на Тръста за гражданско общество в 

Централна и Източна Европа.  
 

Втората годишна Борса на проекти и идеи в  

Стара Загора се състоя в Младежкия дом на 6 ноември. 

Тя беше организирана в сътрудничество с Обществен дари-

телски фонд Стара Загора,  местната Търговско-

промишлена палата и с подкрепата на Община Стара Заго-

ра.  

Както обикновено, Борсата бе организирана на доброволни 

начала и с участието на хора и организации от различни 

сектори. Нотариуси за втора година бяха Зорница Диклиева 

и Доброслав Димитров. Актьорът Димитър Живков също бе 

водещ на събитието за втора поредна година като доброво-

лец. Посредниците, които помагаха за осъществяване на 

запознанствата и контактите бяха Димо Димов от Сдружение „Самаряни” и Даниела Димитрова от Обществен 

дарителски фонд Стара Загора. Фотографи на събитието бяха младежите от Професионална гимназия „Лубор 

Байер”. Винарска изба „Свобода” любезно предостави вино за наздравицата на всички участници. Филхармо-

ничният оркестър в Стара Загора предостави гонг за обявяване на началото и края на борсата. Младите хора – 

доброволци от Младежки общински съвет се погрижиха за украсата на залата и посрещането на гостите. 

Борсата завърши с 47 подписани сделки на обща приблизителна финансова равностойност над 54 000 лева. С 

най-много реализирани сделки от страна на бизнеса бяха поздравени Студио „Верде”, „Ройдев” ЕООД и 

„Смолеви” ООД. От гражданските организации най-доволни си тръгнаха Сдружение „Самаряни” и Спортен клуб 

Спортна гимнастика. 
 

За втори път годишната Борса на проекти и идеи в Пле-

вен се проведе в зала „Гена Димитрова” на Народна библиотека 

„Христо Смирненски” на 7 ноември. Борсата бе реализирана в сът-

рудничество със Сдружение Плевенски обществен фонд “Читалища”, 

група граждански организации от Плевен и региона и с подкрепата 

на Община Плевен. 

Борсата бе открита от Мария Петкова, директор на Фондация Лале и 

Стефан Петков, зам. кмета на Община Плевен, който удари гонга за 

символично начало на събитието. 

Доброволците, които се включиха активно в подготовката на събити-

ето, имаха конкретни важни роли - без тях то не би могло да се осъ-

ществи. Валя Минкова беше водещ на борсата. Даниела Пенева, сек-

ретар на Сдружение Областна организация на НТС, беше счетоводи-

тел. Стефан Стефанов от Народно читалище „Просвета 1923” в с. Ясен беше фотограф, а ученици от Професи-

онална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен организираха коктейла след събитие-

то. Винарска къща „Мизия” от Долни Дъбник дари виното за наздравица на участниците. Драматичният театър 

„Иван Радоев" предостави гонг за Борсата. 

След финалния удар на гонга бяха отчетени резултатите - 19 сключени сделки на обща стойност над 10 хиляди 

лева. Сключените сделки включват размяна на: реклама, доброволен труд, консултации при проекти, обуче-

ния, предоставяне на зали за събития, офис техника, мебели, канцеларски материали, хранителни продукти, 

празнични програми, килими, озвучаване и др. Четири граждански организации сключиха най-много и равен  

брой сделки. Това са Народно читалище „Петър Парчевич 1927”,  

с. Асеново; Народно читалище „Напредък 1871”, Никопол; Народ-

но читалище „Просвета 1923”, с. Ясен и Народно читалище „Васил 

Левски 1911”, с. Божурица. 

През месец ноември 

http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/


 

Още през ноември 

Обучение за социални работници на метода   

Фамилни групови конференции, София  
 

На 12 и 13 ноември 2012 г. екип на Фондация Лале и Сдружение 

„Шанс и закрила” обучи първите 14 служители на Министерство на 

труда и социалната политика, Агенция за Закрила на детето и 

Агенция Социално подпомагане за същността на метода Фамилна 

групова конференция. Основната група участници бяха социални 

работници от Отдели за Закрила на детето в София. Обучението 

беше включено в програмата на Центъра за развитие на човешките 

ресурси и регионални инициативи.  

Моделът се основава на стимулиране на ролята и отговорността на /разширеното/ семейст-

во на базата на собствените ресурси и силни страни на хората и връзките с близки, родни-

ни и социалната им мрежа при изработването на план за преодоляване на конкретни соци-

ални проблеми. Методът се прилага все по-широко в редица Европейски страни. В Бълга-

рия адаптирането и въвеждането му се реализира от Фондация Лале и Сдружение „Шанс и 

закрила” Хасково в рамките на проект „Вяра в семейството”. Проектът се изпълнява от го-

дина и половина с изключителната подкрепа на Фондация Уникредит и УниКредит Булбанк. 

 
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Фондация Лале с две награди от НПО портала, 21 ноември, София 
 
Фондация Лале бе единствената организация, отличена и в двете категории на го-

дишните награди на Информационния портал на НПО в България. Наградите бяха 

обявени на 21 ноември на събитие с много гости и приятели. С общо 39 публикации 

през 2012 г. Фондация Лале е сред първите шест организации с най-много публикува-

ни информации в портала. Тя е и сред първите шест организации в България с най-

посещаван профил - над 310 уникални посещения от началото на 2012 година.  

Повече информация за наградите и за развитието на НПО портала можете да прочете-

те на Интернет страницата на портала тук.  

Първата Борса в Ловеч се състоя на 8 ноември. Тя беше 

организирана в сътрудничество с Конфедерация на работода-

телите и индустриалците (КРИБ) Ловеч и екип от граждански 

организации от града и региона. От страна на местния граж-

дански сектор най-активно в организацията участваха Сдруже-

ние „Знание” и Сдружение „Екомисия 21 век”.  

Събитието събра десетки представители на местния бизнес и 

граждански организации. Те се срещнаха в различен нов фор-

мат, за да потърсят възможности за взаимноизгодно сътрудни-

чество, което отчита интересите и възможностите и на двата 

сектора. Местните сдружения, фондации и читалища бяха под-

готвили разнообразни и интересни предложения. Те търсеха и 

предлагаха стоки, материали, услуги, доброволен труд. 
 

Борсата на проекти и идеи се организира на доброволни начала. Така беше и в Ловеч, където активно се 

включиха различни хора и организации от нестопанския и стопанския сектор, местна власт, медии. Гергана 

Петкова от КРИБ Ловеч беше активен посредник на Борсата и насърчаваше контактите между представителите 

на различните сектори. Счетоводител - доброволец беше Анета Ге-

чевска, която прегледа и остойности направените сделки. Никола 

Колев, журналист от Общинско Радио Ловеч, бе  водещ на събитие-

то. Фотографът Цветомир Петров документира интересните моменти 

от събитието. Младежите доброволци от Сдружение „Екомисия 21 

век” бяха ангажирани с подредбата на залата и посрещането на гос-

тите. 

Първата Борса на проекти и идеи в Ловеч приключи с 19 подписани 

сделки на обща стойност 21 050 лева. Отличници от страна на биз-

неса бяха Печатница „Дъга” и фирма „Имобили” ЕООД. От гражданс-

ките организации с най-добър резултат бе Сдружение „Екомисия 21 

век” - 5 сделки с различни бизнес организации. 

Сключените сделки включват размяна на: доброволен труд, чуждо- 

езикови и други обучения, офис техника, ИТ услуги, предоставяне 

на зали за различни събития, печатарски услуги, съвместна работа 

по проекти, хотелски и ресторантьорски услуги, рекламни дейности и др. 

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
http://www.tulipfoundation.net/id-896/Tulip_Foundation_wins_two_awards_NGO%20portal_21_Oct_2012.html
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en


 

“Семейството започва от децата”  

Сдружение „Плевенски обществен фонд  

Читалища” 
 

Проектът бе насочен към 60 деца от ромски произход от селата Бу-

ковлък, Бохот, Бръшляница, Търнене и Ясен, Плевенска община, на 

възраст между 7 и 12 години, живеещи в крайна бедност, отпаднали 

от училище, без родителски грижи, отглеждани от роднини или само 

от един родител, препитаващи се единствено от социални помощи. 

Върху част от тях е упражнявано агресия и насилие. В дейностите 

бяха включени и техните семейства, представени от родител или 

роднини при отсъствие на 

родители. Проектът бе насочен индиректно към 584 деца от петте 

селски общности, особено рискови и нуждаещи се от подкрепа. 

Работата по проекта включваше: проучване и идентифициране на 

конкретните проблеми, потребности и нагласи на целевата група, 

както и на околната семейна и общностна среда; въвеждане на но-

ви социални услуги за децата в риск и техните семейства на място - 

в селата в Плевенска община; изграждане на устойчиво функциони-

ращи организационни структури в селските читалища за извънучи-

лищни дейности, за подкрепа при подготовката им за училище и 

развитие на техните личностни и творчески потенциали; създаване 

на Мобилен център за обществена подкрепа; изграждане на местни 

Обществени съвети в петте села; популяризиране и мултиплицира-

не на въведения модел сред мрежата на селските читалища на те-

риторията на Централна Северна България. 

Творческите занимални, доброволческите екипи от „обществени възпитатели”, мобилния ЦОП, Училището за 

родители, Обществените съвети в селата и Консултативния съвет в Плевен са практики, които постигнаха ре-

ални резултати, поради тяхното комплексно прилагане. 

Нашият проект изведе един приложим модел за работа с децата в най-висока степен на риск – ромските деца 

от селата, отглеждани при лоши битови условия, често отпадащи рано от училище и изоставяни в институции.  

Нито едно дете от петте селски общности, на чиято територия се изпълняваше проекта, не бе изоставено. Това 

е силно удовлетворяващ факт, тъй като основните селища, от които се изоставят деца в институции са: четири 

хилядното село Буковлък, в което ромското население е около 90% 

и с. Търнене – с най-многобройната и изключително бедна и социал-

но изключена ромска общност. От 13 деца с подадени документи за 

постъпване в институции, нито едно не беше изоставено. Този кате-

горичен факт е повод за високата самооценка, относно резултатите 

на проекта. Важен аргумент за нашата удовлетвореност от добре 

свършената работа е 

интересът на останалите 

10 общини на територия-

та на област Плевен и на 

местните читалища към 

проекта и декларираното 

им желание да въведат 

подходите на проекта и в техните общности. 
 

Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”  
Даниела Димитрова  
пл. „Възраждане” № 1, офис 311, Плевен, 5800  
Тел. 064 / 836 558 
fond.pleven@gmail.com 

Проект на месеца 
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Предстоящо през декември 

4 декември, София Церемония за награждаване на най-добрите инициативи в Конкурс за доброволческа 

инициатива 2012 на Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци ще се проведе в рамките на 

заключителна конференция за Европейската година 2012, хотел Шератон, от 11 часа на 4 декември 2012.  

До края на октомври бяха номинирани 22 инициативи реализирани в 13 населени места. Най-добрите от тях са 

определени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light; Ингрид Шикова, Посланик на Ев-

ропейската година в България; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и Бойко 

Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия на база на предварително обявените критерии.  

6 декември, София, хотел “Шератон” "Бизнес с кауза" e годишна конференция, посветена на темата за 

корпоративната отговорност. Събитието се организира от Икономедия в сътрудничество с Фондация Лале и 

други партньори. За повече информация и регистрация можете да посетите страницата на конференцията.  

mailto:fond.pleven@gmail.com
http://bg-bg.facebook.com/tulipfoundationbg
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=1937760

