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Какво се случи през май
Златна лаврова клонка за Роналд ван дер Хисен и Фондация Орание, Хага, 26 май 2011
Роналд ван дер Хисен, изпълнителен директор на Фондация Орание получи Златна лаврова клонка на церемония в Хага на 26 май
2011. Най-високото отличие на Министерство външните работи на
България беше официално връчено от министър Николай Младенов в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов,
вицепремиера Цветан Цветанов и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
На церемонията присъстваха много гости – приятели, колеги и
партньори на г-н Хисен и Фондация Орание. Сред гостите бяха
членове на УС и на екипа на Фондация Орание, представители на
Обединени холандски фондации, бизнес организации и медии. На
тържеството присъства и г-жа Зайер, секретар на Престолонаследника на Кралство Нидерландия принц Вилем Александър и
принцеса Максима, които са патрони на Фондация Орание.
Златната лаврова клонка е признание за работата на Фондация
Орание в България като партньор на Фондация Лале в дългосрочна целенасочена политика за подкрепа на дейностите на граждански организации в социална сфера.
http://www.mfa.bg/bg/news/view/31319

Успешна първа Борса на проекти и идеи в Плевен
Първата „Борса на проекти и идеи‖ в Плевен и в България се проведе
на 18 май. Целта на Борсата бе да срещне нуждите и интересите на
гражданските организации и бизнеса в Община Плевен и да насърчи
и улесни ефективното сътрудничество между двата сектора като отчита интересите и възможностите и на двете страни.
Г-н Найден Зеленогорски, Кмет на Община Плевен, бе специален гост
на събитието. Той поздрави участниците и организаторите за иновативната идея и обяви началото на борсата със символично удряне на
борсовата камбана.
Събитието продължи един час, в рамките на който десетки представители на бизнеса и гражданските организации от града и общината
търсиха и предлагаха различни възможности за сътрудничество, договаряха обмен на стоки, материали, услуги и доброволен труд. На борсата имаше само едно правило – не се търсеха и не се предлагаха
пари.
В края на събитието Мария Петкова, Директор на Фондация Лале,
отчете резултатите - 40 сключени сделки на обща стойност 11 250 лв.
„Борсата на проекти и идеи‖ се реализира съвместно с Община Плевен и с подкрепата на
Застрахователно дружество Interamerican –
клон Плевен, Професионалната гимназия
по ресторантьорство,
търговия и обслужване
в Плевен, Професионалната гимназия по
лозарство и винарство
в Плевен. Повече подробности тук.
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Още през май
Проектът на Фондация Лале „Вяра в семейството” спечели гласовете на служителите на
УниКредит Булбанк в конкурса „Твоят избор,
твоят проект”
Фондация Лале, Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк обявиха, началото на съвместен проект – „Вяра в
семейството‖ на съвместна пресконференция на 10 май
в София. Както подсказва името, проектът е насочен
към запазване целостта на семействата в риск и предотвратяване на изоставянето на деца в институции.
Проектът ще бъде реализиран благодарение на служителите на УниКредит Булбанк, които го избраха в онлайн
гласуване измежду общо три социални проекта, предложени от три български организации и одобрени за участие в инициативата „Твоят избор, твоят проект‖. 2 250 служители (56%) от служителите на УниКредит Булбанк
се включиха в инициативата, като близо хиляда от тях са гласувалите за проекта на Фондация Лале.
Стойността на проекта е 96 800 евро, като финансирането в пълния му размер ще бъде осигурено от Фондация
УниКредит. „България беше първата държава, в която организирахме подобен вот сред служителите,
защото за нас беше важно да чуем гласа на хората. Те са тук и е редно те да посочат кой е проектът,
който е най-нужен на местните общности, които УниКредит традиционно подкрепя”, посочи Маурицио
Карара, председател на Фондация УниКредит. Г-н Карара добави—„Изключително радостен съм, че поставяме
началото на нов проект в България, благодарение на който повече деца ще растат с близките и роднините си,
вместо в институции‖. Повече подробности можете да прочетете на страницата на Фондация Лале тук.

Фондация Лале и Чартис Юръп България с
инициатива в подкрепа фонд Heaven’s Angels
Фондация Лале и българският офис на Чартис Юръп С.А.
се включиха в международна инициатива за осигуряване
на мотоциклети, с които лекари и медицински работници
стигат по-бързо в отдалечени райони на Африка и така
ежегодно спасяват хиляди човешки животи. Инициативата се реализира от благотворителния фонд Heaven’s Angels, основан от Сър Ричард Брансън.
EngAIGers е общност на любители на мотоциклети в Чартис и Ей Ай Джи в цял свят. EngAIGers организират две
пътувания на година с цел събиране на средства за
Heaven’s Angels. Първото пътуване се осъществи на 14 и
15 май, когато стотици членове на EngAIGers в цял свят пътуваха с мотоциклетите си по предварително определен маршрут. В България на 14 май група от 12 мотористи от София с общо 7 мотора пътуваха до Плевен,
където се срещнаха с EngAIGers от Румъния. Събраните средства бяха преведени на Heaven’s Angels като общ
принос от българските приятели и партньори на инициативата.
Набирането на средства продължава, като организаторите планират второ подобно пътуване през септември
2011 г. Насърчаваме съмишленици и дарители да подкрепят инициативата с дарение, за което всеки спонсор
ще получи договор и сертификат. До момента са събрани над 4000 лева. Можете да станете спонсор с дарение
по сметка на Фондация Лале в банка ING: IBAN: BG92 INGB 9145 1001 7292 15, BIC: INGB BGSF. Всички участници и спонсори на инициативата ще бъдат уведомени писмено за размера на дарението към Heaven’s Angels и
конкретните резултати от него. Време е да имаме отношение към хората по света и да помагаме когато можем.

Фондация Лале стана член на глобалната партньорска мрежа - CSR 360
CSR 360 е глобална партньорска мрежа на граждански организации,
които работят с бизнеса за подобряване на положителното въздействие върху обществото. Това е група от организации, които са се договорили да работят в партньорство, за да популяризират корпоративната социална отговорност и корпоративните инвестиции в общността. Те споделят общия възглед, че бизнесът може да бъде мобилизиран за добра кауза и да бъде катализатор за промяна на темите за отговорността на бизнеса на международно ниво. Мрежата предлага местна експертиза и подкрепа, чрез която компаниите и партньорите могат да
провеждат успешни кампании и програми. Към момента над 110 независими организации от над 60 държави
членуват в глобалната партньорска мрежа CSR 360, достигайки до над 6000 компании от целия свят и с присъствие на всички континенти.
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Европейска конференция за доброволчеството, Брюксел, 23-24 май 2011
На 23 и 24 май в Брюксел се състоя Втората Европейска конференция за доброволчеството в рамките на Европейската година на доброволчеството. Конференцията беше организирана от Европейската комисия и събра
около 300 участници от всички страни членки. В рамките на два работни дни те обсъждаха приоритетите, нуждите и възможностите на гражданските организации, бизнеса, държавите и доброволците в контекста на приноса и ефективността на работата на около сто милиона доброволци в Европа. Мария Петкова, Директор на
Фондация Лале участва в срещата по покана на организаторите.
Вивиан Рединг, Вицепрезидент на Европейската комисия и Комисар по правосъдие, основни права и гражданство приветства участниците. Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек отбеляза в словото си, че
няма свобода без солидарност.
Наша обща задача като европейци е да насърчаваме включването на повече доброволци в разнообразни дейности.

Йежи Бузек

Вивиан Рединг

Предстоящи събития
През месец юни предстоят три Борси на проекти и идеи — в Пловдив, Пазарджик и Русе
След цикъл обучения за граждански организации и предварителни срещи с бизнес сдружения, през месец юни
предстои осъществяването на три Борси по проекта ―Борса на проекти и идеи‖. Те ще се състоят:
Пловдив - 21 юни във фоайето на сградата на Общинския съвет,
Пазарджик - 28 юни във фоайето на зала ―Маестро Георги Атанасов‖,
Русе - 29 юни.
В Борсите ще участват местни граждански организации, преминали през обученията по проекта и представители на местни фирми и бизнес сдружения. Поканени са местните медии.
Проектът се осъществява с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и източна Европа.

Проект на месеца
Сдружение „Деца със специални потребности”,
гр. Мадан
Целта на проекта бе да се създаде център за работа с деца със
специални потребности в гр. Мадан. В рамките на проекта бе ремонтирано, обзаведено и оборудвано помещение, което се обособи
като подходящо кътче за събиране и общуване на децата със специални потребности и техните родители.
В Мадан има 39 деца с различни увреждания. В резултат от проекта тези деца и техните родители вече имат място, където да се
събират – родителите спокойно да споделят и обсъждат проблемите, а децата да си играят.
В момента сдружението очаква и пристигането на чуждестранен доброволец, който допълнително да разнообрази работата с децата със специални потребности и техните родители.
Сдружение „Деца със специални потребности”
За контакти: Емилия Георгиева
Ул. „Явор‖, бл. 7, вх.3, ап.7,
Мадан, 4900, Общ. Смолян
Тел. 0896 / 606 375,
emi_georgieva77@abv.bg
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