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Какво се случи през май

Заключителна конференция по Програма за
подкрепа на деца и семейства с цел превенция
на настаняването на деца в институции,
8-9 май , София
През 2010 година Фондация Лале и Фондация Оук започнаха съвместна програма за Подкрепа за деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в институции. Тя бе насочена към
развитие на добри практики за работа с деца и семейства в общността; ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск;
увеличаване на броя и разнообразието на услуги и програми за
деца, застрашени от наставяне в социална институция по различни причини — бедност; насилие; отпадане или затруднения в училище; проблеми в поведението; увреждания
и др. В продължение на близо три години програмата включваше безвъзмездно финансиране на дейности на
13 граждански организации в страната, поредица обучения за екипите им и възможности за обмяна на опит.
В края на програмата Фондация Лале организира заключителна
конференция на 8 и 9 май 2012 в София. Представени бяха основни изводи и резултати от реализирането на програмата и публикация с практически модели на работа за подкрепа на деца и
семейства, описани от реализиралите ги организации и доказали
ефективност в България.
В срещата участваха представители на всички финансирани организации, Валентина Симеонова, зам. Министър на труда и социалната политика, Калин Каменов, председател на Държавната агенция за закрила на детето, представители на АСП, финансиращи
организации. Повече за конференцията можете да прочетете тук.

Работна среща ―Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им –
по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето‖ , 28—29 май, София
Фондация Лале организира работна среща на тема ―Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им – по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето‖. Срещата се проведе
на 28 – 29 май 2012 г. с любезното домакинство на Американския
център към Столична библиотека.
В срещата участваха над 30 представители на повече от 20 неправителствени организации от различни населени места в цялата
страна и държавни институции – Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Държавна
агенция за закрила на детето.
Фондация "Деца с проблеми в развитието", София, Сдружение
„Самаряни‖ от Стара Загора; Фондация „Карин дом‖ от Варна и
Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните
родители – АЛА, Пловдив представиха своите практически модели
за ранна интервенция при деца с увреждания и техните семейства.
Множество въпроси и коментари предизвика презентацията на
проф. Дейвид Алан от Държавния Университет в Портланд, САЩ
за „Важността на ранната интервенции за малки деца и техните
семейства‖. Проф. Алан в България по покана на Фондация ―Карин
дом‖ за обучение на екипа на организацията.
Оживена дискусия породиха и темите за участие на децата и семействата и възможностите за взаимодействие с държавните институции и местните власти с цел осигуряване на услуги по ранна
интервенция за децата с увреждания в България.
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Още през май

Първа ―Борса на проекти и идеи‖ във Велико
Търново, 30 май
Десетият град, в който Фондация Лале в сътрудничество с местни
граждански организации осъществи ―Борса на проекти и идеи‖ бе
Велико Търново. Борсата се проведе на 30 май от 17.30 в Ритуалната зала на Община Велико Търново. „Борса за проекти и идеи‖ е
събитие, на което се „срещат‖ нуждите и интересите на местните
граждански организации и бизнеса. На борсата има само едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари!
Борсата беше открита от Мария Петкова, директор на Фондация
Лале и Снежана Данева, зам. кмет на Община Велико Търново,
която поздрави участниците и даде символично начало на борсата
с удар на традиционния за събитието гонг.
Целта на борсата е
да насърчи и улесни
сътрудничество между местните стопански и нестопански организации. В резултат на
оживени разговори и контакти между участниците – представители на 10 граждански организации и различни фирми за един час
бяха подписани 38 сделки на обща стойност над 20 хил. лева.
Най-активната фирма беше ―Интелекти‖, която постави своеобразен рекорд с най-много уговорени сделки – 7 сделки с различни
организации. Най-много сделки от страна на гражданските организации подписаха Център „Мария‖, Горна Оряховица и Център за
обществена подкрепа на SOS Детски селища.
Борсата се проведе с подкрепата на Община Велико Търново,
Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа и
Застрахователно дружество Интерамерикан. Събитието бе организирано изцяло на доброволни начала с участието на представители на местния стопански, нестопански сектор, медии и местна
власт.
От юни 2012 Фондация Лале започва подготовка за организирането на втора борса в Русе и Пловдив, а до края на годината и в останалите градове, включени в проекта.

Обучение и подготовка на втора
„Борса на проекти и идеи‖ в Русе, 31 май
След успешна първа „Борса на проекти и идеи‖ в Русе през пролетта на миналата година Фондация Лале в партньорство с местни
граждански организации започна подготовка за втора борса в
града. На 31 май в кръглата зала на Община Русе бе проведено
обучение за граждански организации, които миналата година не
са участвали в борсата. Колегите упражниха умението си за представяне на организацията си и за формулиране на ефективни
предложения за сътрудничество към бизнеса.
Във втората част на срещата се включиха активно и миналогодишните участници в борсата и всички заедно започнаха практическа
подготовка на втората борса, която ще се проведе през първата седмица на месец юли. И тази година основни
партньори на борсата в Русе ще бъдат Община Русе и Русенска Търговско-индустриална камара.

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!

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

Проект на месеца

Подкрепа от общността за отглеждане на децата в семейна среда
Сдружение „Клуб на нестопанските организации‖, Търговище
Целите на проекта бяха въвеждане и утвърждаване на ефективни модели за подкрепа на деца и семейства от ромския етнос,
чрез което да се намали броя на изоставените и неглижирани
деца в Търговищка община.
Целева група на проекта бяха ромски семейства с нисък социален статус, трайно безработни, с ниско образование, живеещи
на територията на кв. ―Малчо Малчев‖ в Търговище, и в селата
Лиляк, Вардун и Голямо Ново.
Работата по проекта беше насочена по три основни програми:
1.„Подкрепа на бременността‖; 2.„Промоция на здравето и добрата грижа за деца от 0 до 3 години‖ и 3.„Превенция на нежелана бременност‖. Основните методи, които се прилагаха бяха
консултиране – от екипа, от специалисти, от институции; работа на терен – ежедневна, от целия екип и социалните посредници; посещение по домовете.
В периода на изпълнение на проекта подкрепихме над 60 семейства с общо над 130 деца, грижата за които
беше подобрена. В резултат 5 новородени деца не са оставени в институции и растат при биологичните си родители. Предотвратено бе принудително настаняване в институции поради лоша грижа на 11 деца. Четири други деца са настанени в приемни семейства. За 15 деца е осигурена квалифицирана здравна грижа. За други 20
деца е осигурена допълнителна подготовка за училище. Общо 20 семейства получиха материална подкрепа в
най трудните зимни месеци под формата на храна, санитарни материали, лекарства и памперси. Подобрени
бяха жилищните условия в домовете на 34 семейства от целевата ни група. Осигурено е включване във временни програми за заетост на 4 човека. Обучени са 4 социални посредници от самата общност, както и други
20 представители на общността. Осигурена е специализирана
медицинска и юридическа подкрепа. В резултат на нашите усилия е намален броя на изоставените деца от община Търговище
в различните институции - в сравнение с предходните години с
повече от 50 процента.
Разработен и приложен на практика е модел за работа по превенция на изоставянето и неглижирането на деца.
За контакти: Клуб на НСО – Търговище
Невена Маджарова
Търговище, 7700, ул. „30 януари‖ № 1, ет.3
Тел. 0601 / 6 34 25
clubngo@abv.bg; www.clubngo.org

Предстоящи събития през юни
На 15 юни в ще се проведе обучение и работна среща с граждански организации за подготовка на
Втора ―Борса на проекти и идеи‖ в Пловдив. Срещата се организира с подкрепата на Община Пловдив.
Организациите, които искат да се включат са поканени да се свържат с Фондация Лале на
rnikolova@tulipfoundation.net

Финансирани проекти по програма Малки грантове
Народно читалище “Светлина с. Поляново – 2010”, с. Поляново, общ. Харманли
Проект: Изграждане на център за информация и социални контакти към НЧ ―Светлина с. Поляново - 2010” за
хората от третата възраст в с.Поляново
Цел: Да се преодолее изолираността на възрастните жители на с. Поляново и да се подобри качеството им на
живот чрез създаване на условия за разширяване на социалните контакти и стимулиране на общуването по
между им.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на помещението; оборудване с компютри и интернет; абонамент за вестници;
организиране на различни мероприятия в Центъра; отбелязване на празници и рождени дни.
Отпусната сума: 550 лв. и 2 компютърни конфигурации
За контакти: Антония Генева
С. Поляново, 6464, общ. Харманли, обл. Хасково
Тел. 0878 / 567 055
antoniq.geneva@abv.bg
Скъпи приятели и колеги, при поредните промени във Facebook, групата на Фондация Лале беше архивирана.
На нейно място създадохме нова страница и ви каним да се присъедините оттук:
https://www.facebook.com/tulipfoundationbg
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