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Годишна среща и конференция на Европейския център на фондациите,
Белфаст, 6-8 юни 2012
Годишна среща и конференция на Европейския център на
фондациите “Мир чрез социална справедливост - ролята на
фондациите” се състоя в Белфаст от 6 до 8 юни 2012 с участието на повече от 500 човека от цяла Европа и света.
Мария Петкова, директор на Фондация Лале участва в конференцията с подкрепата на Българския дарителски форум.
През трите дни на конференцията бяха организирани сесии
на различни теми свързани с изграждане капацитета на организациите и текущи въпроси от интерес за фондациите, мир
чрез социална справедливост и сателитни събития. Изложението осигуряваше място за материали, публикации и интересни
контакти.
Повече информация за работата на конференцията можете да
намерите на сайта на Фондация Лале или на официалната страница на Европейския център на фондациите.

Тематичен семинар „Отражението на кризата върху възрастните хора”, Комитет
на регионите, Брюксел, 19 юни 2012
Втори тематичен семинар „Отражението на кризата върху възрастните хора” беше организиран от Комитет на регионите и
Европейска Платформа AGE в Брюксел на 19 юни 2012 , за да
се отбележи Европейската Година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Фондация Лале
бе поканена да участва в семинара и бе представена от Мария
Петкова, директор.
Целта на семинара беше да се поставят различни въпроси за
непосредственото и бъдещо отражение на кризата върху възрастните хора и да обобщи препоръки от поканените лектори
за това как да подкрепим социалното включване на възрастните хора в Европа и да улесним тяхното активно участие в живото на обществото.
Участниците повдигнаха различни въпроси и споделиха техните
виждания и опит. Третият тематичен семинар е посветен на темата за Европейски съюз приятелски към всички
възрасти и ще се проведе на 20 ноември 2012.

Обучение и работна среща с граждански организации от Пловдив
На 15 юни в Заседателна зала №205 на Общински Съвет Пловдив се проведе обучение на граждански организации от града и
региона за подготовка на втора борса в Пловдив. Целта на
обучението бе да запознае представителите на гражданските
организации, които не са участвали на миналогодишната борса
с правилата на провеждане на борсата, те да упражнят уменията си за представяне на организацията си и формулиране на
добри предложения към бизнеса.
Участниците, които представляваха 15 граждански организации от Пловдив, започнаха и практическата подготовка на втората борса. Планира се борсата да се проведе в Галерия Пловдив на 17 юли 2012.
Обучението се осъществи с подкрепата на Община Пловдив и
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
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Конкурсът за доброволческа инициатива 2012 очаква вашите номинации
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци очакват вашите номинации в конкурса за найдобри доброволчески инициативи в България през 2012 година - Европейската година на Активния живот на
възрастните хора и солидарността между поколенията. Повече за условията на конкурса, за журито и за това
как да се включите, можете да научите тук.
През 2012 - годината на активния живот на
възрастните хора и солидарността между
поколенията – всеки има роля!

Проект на месеца

Оранжево небето
Народно читалище „Любен Каравелов - 1897”, с.
Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
Целта на проекта бе да се създадат по-добри условия за
творческо развитие на децата и младите хора в селото и
осмисляне на свободното им време чрез създаване на Детски
дневен център към библиотеката при читалището.
В рамките на проекта беше ремонтирано помещение, което се
превърна в Детски дневен център.
В създадения Център ежедневно се събират деца от селото. Той е
отворен за всички близо 400 деца от селото. Провеждат се
курсове за обучение за работа с компютър и интернет, за
изготвяне на презентации; кръжоци за работа с природни материали; срещи с творци; изложби; четене на
приказки и др. До момента над
100 деца посещават Центъра
редовно.
Народно читалище „ Любен
Каравелов - 1897”
Емилия Шушарова
ул. 5-та, № 2,
с. Куртово Конаре, 4223
Общ. Стамболийски,
Обл. Пловдив
Тел. 03146 / 22 39
chitalishte_k@abv.bg

Предстоящи събития през юли

 На 4 юли ще се проведе втора “Борса на проекти и идеи” в Русе. Събитието се организира съвместно с
Русенска Търговско - индустриална камара и с подкрепата на Община Русе.

 На 17 юли предстои втора “Борса на проекти и идеи” в Пловдив. Борсата се организира с подкрепата на
Община Пловдив и с активното участие на група граждански
организации от града.
И двете борси се реализират с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Финансирани проекти по програма Малки грантове

Сдружение “Център Динамика”, гр. Русе
Проект: Мобилен център за популяризиране и ефектевна работа по проблема с домашното насилие в община
Иваново
Цел: Предприемане на комплексни мерки за превенция на домашното насилие сред високо рискови групи –
възрастни хора, жени и деца в селищата на община Иваново
Дейности: Предоставяне на специализирани услуги и консултиране от мобилен екип; информационна
кампания, насочена към гражданите и институциите; популяризиране на Закона за защита срещу домашното
насилие.
Отпусната сума: 3 900 лева
За контакти: Деана Димова – Великова
Русе, 7012, ул. “Муткурова” 111, бл. 3, ап. 20
Тел. 0887 493 503
centre_dinamika@abv.bg
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