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С пожелания за здрава и успешна 2012 година!
Актуално

Номинирайте добрите проекти, които познавате за Проект на годината 2011
Фондация Лале обяви 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 да участват граждански организации, които през 2011 година са
реализирали проекти, насочени към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хората. Номинирайте добрите проекти, които познавате като изпратите попълнен формуляр на info@tulipfoundation.net до 31 януари 2012.
Всички номинирани прокти ще бъдат обявени на Интернет страницата на Фондация
Лале. Отличените проекти ще бъдат наградени на публична церемония в края на март
2012. Те ще бъдат определени от жури в състав: Огнян Донев, председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Севда Шишманова, Програмен Директор,
Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно
осигурителна компания „Доверие―; Анна Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и
Н.Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия.
Представете проектите и хората, които заслужават признанието на обществото!

Какво се случи през декември 2011

За първи път “Борса на проекти и идеи” във Варна и
Търговище
Последните за 2011 година „Борси на проекти и идеи‖ се състояха във Варна и
Търговище.
Във Варна събитието се проведе в арт-салона на Радио Варна
на 12 декември. Началото на борсата постави зам. кметът на
Варна г-н Коста Базитов. След един час срещи, запознанства,
обмяна на контакти между десетките представители на местния
бизнес и граждански организации бяха сключени 32 сделки за
обмен на стоки, материали, услуги и доброволен труд на обща
стойност 67 800 лв. Допълнително бяха уговорени значителен
брой срещи за конкретни възможности за сътрудничество.
Борсата във Върна се проведе с подкрепата на Варненска Търговско - индустриална камара, дирекция Младежки дейности и
спорт към община Варна, Радио Варна и с активното участие на
Сдружение „Гаврош‖, Фондация „Карин дом‖ и „Сдружение Белослава‖.
Първата борса в Търговище се проведе на 13 декември в
ритуалната зала на Народно читалище „Напредък - 1864‖ с подкрепата на Търговско промишлена палата - Търговище, Община Търговище и в партньорство с Клуба на нестопанските организации в Търговище.
Официален гост на събитието бе зам. кметът на Търговище г-н
Диян Дечев, който поздрави участниците и постави началото на
първата борса. След час интензивни запознанства и разговори,
бяха отчетени резултатите от борсата - 37 сключени сделки на
обща стойност над 12 300 лева. Извън сключените сделки в
Търговище бяха уговорени още десетки срещи за допълнително уточняване на възможности и детайли за бъдещи
партньорства.

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

Още през декември

Официално връчване на наградите в Национален конкурс за Доброволческа
инициатива 2011
5 декември 2011, зала "Рьорих", Национална галерия за чуждестранно изкуство, София
Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци съвместно с Министерство на културата и
Представителството на Европейската Комисия в България организираха ВЕЧЕР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ по случай
международния ден на доброволците и Европейската година на доброволчеството на 5 декември 2011. Вечерта събра десетки доброволци и представители на граждански организации, бизнес компании, министерства и
медии. На събитието бяха обявени и връчени наградите от Националния конкурс за Доброволческа инициатива 2011, който бе обявен от Фондация Лале и Националният алианс за работа в началото на годината.
Журито в състав — Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Ива Рудникова,
главен редактор на Капитал Light и Огнян Златев, член на УС на Българска национална телевизия - отличи
четири инициативи.
„И аз мога” на Сдружение „Отворено
общуване”, насочена към участие на младежи с увреждания като доброволци в работата на различни местни институции и
организации в София.
Проект „Гражданско наблюдение в
полицията” на Институт „Отворено
общество” цели изграждане на доверие
между полицията и местната общност чрез
осигуряване на прозрачност на полицейската институция и защита правата на човека.
Инициативата Зелен ден на УниКредит Булбанк и Природен
парк Витоша, която ангажира близо 200 служители на банката и
членове на техните семейства (общо около 300 човека) да засадят
1300 млади върби и 1800 храстчета зърнастец по поречието на река
Струма в участъка между село Боснек и село Чуйпетлово.
Инициатива за почистване и облагородяване на парк
„Бедечка“, реализиран от „Загорка” АД. Близо 200 доброволците
от „Загорка― и представители на Еко клуб „Приятели на водата― от
Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан― са почистили
и събрали разделно отпадъците, боядисали са всички пейки и моста
над преливника. Те са поставили 30 нови кошчета за боклук, 15 нови и
25 ремонтирани пейки. Анна Великова, мениджър корпоративни комуникации прие наградата от името на „Загорка‖ АД.
В края на вечерта Ренета Паунчева от НАРД и Мария Петкова от Фондация Лале обявиха, че конкурсът за Доброволческа инициатива ще
продължи и през 2012 година, като темата ще съответства на Европейската година за Активен живот на възрастните хора и солидарност
между поколенията. Повече информация за събитието тук.

Интерактивен семинар „Европейски съюз за всички възрасти”, Брюксел, 9 декември
2011
Европейската платформа AGE, CSR Европа и Европейската комисия
организираха съвместно интерактивен семинар „Европейски съюз за
всички възрасти чрез Enterprise 2020: Активен живот на възрастните хора в трудова заетост, продукти и услуги” в подкрепа на
Европейската година на Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 2012. Семинарът се проведе на 9 декември в
GDF Suez в Брюксел.
Семинарът представляваше форум за споделяне на позицията на бизнеса и интерактивни дискусии между представители на значителен
брой компании, организации за Корпоративна социална отговорност,
европейски и граждански организации и Европейската комисия. В края
на семинара участниците се обединиха около двадесет конкретни
предложения, които ще допринесат за успешното реализиране на Европейската година 2012. Мария Петкова,
директор на Фондация Лале, беше активен участник в семинара.
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Предстоящи събития през януари

“Борса на проекти и идеи”
 На 25 януари ще се проведе първо обучение за граждански организации по проекта в Бургас. Всички, които се интересуват от
участие са поканени да заявят желанието си на
rnikolova@tulipfoundation.net.

 Първата Борса в Стара Загора ще се състои на 26 януари в Младежкия дом. Съорганизатори на борсата
са Обществен дарителски фонд Стара Загора и Търговско-промишлена палата Стара Загора.
Проектът се реализиран с подкрепата на Тръста за граждански инициативи за Централна и Източна Европа.

Финансирани проекти по програма “Малки грантове”

Сдружение Детски център “Ронкали”
Проект: “Ние можем повече”
Цел: Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с комуникативни нарушения на
възраст от 4 до 14 години с цел постигане на ново качество в живота на децата с нарушени възприятия / слух,
реч, говор, внимание/ с подобряване на възможностите им за комуникация.
Дейности: Оборудване на Специализиран кабинет и на Зала за групова терапия на Сдружение ―Детски център
―Ронкали‖ с две ФМ системи Удо линк и Ези линк с предавател и приемател. Терапия на езиковото и речево
нарушение в
извънучилищни и извън детската градина интензивни сесии с индивидуални и групови
занимания с продължителност по 4 часа за 12 деца.
Отпусната сума: 6000 лева
За контакти: Нина Пиперова – Зайпт
Ул. „Ал.Батенберг‖ № 1А, Бургас, 8000
Тел. 056 / 846 339, 0888 612 794
nilupi50@yahoo.de

Проект на месеца

Дневен център за възрастни хора „Доверие” в с. Капитан Димитриево
Народно читалище „Сергей Румянцев”,
с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик
Целта на проекта бе да се намали социалната изолация на
хората от третата възраст в с. Капитан Димитриево и да се
създаде място за социални контакти и общуване.
В рамките на проекта беше направен ремонт на помещение,
безвъзмездно предоставено от кметството за ползване на читалището за срок от 10 години. Включиха се доброволци от
читалището и селото, които ремонтираха покрива и комина,
отстраниха течовете, боядисаха стените и тавана, смениха
дограмата.
Дневният център за възрастни хора е обзаведен и оборудван с маси, столове, телевизор, печка, машина за
кафе и чай, тихи игри и апарат за кръвно налягане. Помещението се намира в
центъра на селото и е достъпно за всички от местната общност. Местните хора ежедневно го посещават, обособиха се клубове по интереси, организират се лектории, честват се именни и рождени дни.
Децата от селото също се събират в Центъра, за да играят на различни игри.
Народно читалище „Сергей Румянцев”
Стоянка Иванова
ул. ―Георги Димитров‖ № 33, с. Капитан Димитриево, 4589
Общ. Пещера, Обл. Пазарджик
Тел. 03559 / 23 69; 0886 / 614 340
chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg
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