
 

 

За нас е чест, че New Moment Mew Ideas Com-
pany ни подкрепя в реализиране на мисията ни.  
Благодарим от сърце на членовете на екипа на 

New Moment, които доброволно и безвъзмездно 

ни консултират. Тяхната подкрепа ни помага да 
сме по-добри в информирането на медиите и об-
ществото за това, което правим, да привличаме 
нови съмишленици и да го правим креативно. 
New Moment Mew Ideas Company подкрепя пуб-
личните събития, организирани от Фондация Ла-
ле. 

Празничен бюлетин  

С ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН БРОЙ БЛАГОДАРИМ НА  

ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ, КОЛЕГИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,  

КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА! 

 

Скъпи колеги и приятели,  

С наближаването на края на годината започваме да мислим за равносметка на направеното.  

Това, което ние  от екипа на Фондация Лале постигнахме, се дължи до голяма степен на  сът-

рудничеството, подкрепата, съветите, усилията на нашите партньори и съмишленици.  

Този бюлетин е посветен на тях - хората и организациите, които ни помагат да помагаме. 

Благодарим ви!  

Мария Петкова, Директор на Фондация Лале 

Интернет страницата на Фондация Лале 
дължим на приятелите от Web Factory. 
Преди 5 години те я създадоха за нас без-

възмездно и продължават да я поддържат 

и до днес. В момента те подготвят нашия 
нов сайт, който ще ви представим в нача-
лото на новата година. Високо ценим про-
фесионализма и приятелството на екипа 
на Web Factory, създал повече от 250 сай-
та и интернет проекта и благодарим за 
неоценимата помощ.  

Честито Рождество Христово! Здрава и Успешна Нова 2011 Година! 

Авторитетното жури, което всяка година оценява номинира-
ните проекти в конкурса “Проект на годината” се състои от 
утвърдени имена в бизнеса и медиите в България. През 2010 

година това бяха Иво Прокопиев, председател на КРИБ;  

Севда Шишманова, член на УС на Българската национална 
телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен дирек-
тор на ПОК „Доверие”; Негово Превъзходителство Карел ван 
Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Анна Заха-
риева, Изпълнителен директор на „ФеърПлей Интернешънъл” 
АД и Франк Бауър, Президент на Фондация „Америка за 
България”. Благодарим на членовете на журито на Проект 

на Годината 2010 за съпричастието и професионалната ра-
бота при оценяването на проектите в конкурса!  

През 2009 година заедно с Фондация Оук започвахме съвместна Програма за подкрепа за деца и 
семейства в общността с цел превенция на настаняването институции”. Тази година тя се реализи-
ра в повече от 20 населени места в страната. Колегите от финансираните по програмата организа-
ции, работят с деца и семейства в риск и живеещи в крайна бедност - една от най-честите причини 

за изоставяне на деца в институции. Благодарение на допълнителна финансова и материална под-
крепа за децата и семействата, която получаваме от бизнеса, имаме възможност да осъществим и 

допълнителни дейности, които помагат на семейства в риск да останат заедно.  

Благодарим за подкрепата на  Бизнес парк София, Чартис България, Ротари Интерне-

шънъл и Англо-Американското училище в София! 

За втора поредна година вестник Капитал и Конфедерацията на работодателите и индуст-

риалците в България  бяха наши партньори в организирането на Форум “Корпоративна социална 
отговорност: Среща между бизнеса и неправителствените организации.“ Благодарим за това парт-
ньорство, което ни дава възможност да насърчаваме и подпомагаме на практика сътрудничеството 

между двата най-активни сектора - бизнеса и гражданските организации. Вярваме, че сътрудни-
чеството води до повече и по-добри възможности за развитието на хората в България.   

Благодарим на KPMG България и ING Банк, който ни подкрепят в продължение на години. Висо-
ко ценим професионализма и сътрудничеството им.  



 

 
През 2010 година започнахме 

съвместна програма с  Vivacom 
за безвъзмездно предоставяне 
на техническо оборудване на 

малки граждански организа-
ции, работещи в социална 
сфера в цялата страна. Благо-
дарим на Vivacom за възмож-
ността да предоставим достъп 
до информация, Интернет, ад-
министративни услуги, съвре-

менни комуникации на десетки 

организации и хиляди хора в 
многобройни отдалечени и 
малки населени места . 

Програмите и събитията, които реализирахме през 2010 година са благодарение на финансовата 

подкрепа на Програма МАТРА на Министерство на Външните работи на Кралство Нидер-

ландия; Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Фондация Оук и 

Хайфер Интернешънъл. Благодарим на всички колеги за сътрудничеството и подкрепата!  

Много са колегите и приятелите от Холандия, на които искаме да благодарим от сърце за сътрудни-

чеството и за споделения професионален опит през годините. Ние, от своя страна, търсим различни 

начини да споделим наученото от тях с граждански организации в България.   

Благодарим на Роналд ван дер Хисен и колегите от Фондация Орание Фондс; на MOVISIE - Хо-

ландския център за социално развитие. Благодарим на всички неправителствени организации, които 

споделиха с нас своя опит по време на посещенията ни - Foundation Sluyterman van Loo, Mental 

Health Foundation, Skan Foundation, Netherlands Youth Institute, Eigen Kracht Centrale, 

SPIRITи Кметството на Амстердам. Благодарим на Тео Зелденръст, който и тази година посети 

България и проекти, финансирани по Програма на Обединени холандски фондации. Благодарим за 

сътрудничеството на Ханс Кок и членовете на УС на Фондация Европейски форум за обмяна на зна-

ния EUKEF. От сърце благодарим на лекторите, които гостуваха на  публични събития и обучения — 

Саския Вонк, специалист по PR и социални медии; Яп ван Дайн, главен стратег на Робеко Груп и 

член на УС на Фондация Орание; Хенк Киндс, съосновател на модела Борса на проекти и идеи, кой-

то популяризира в цяла Европа. Специални благодарности на Самуил Симеонов от Фондация Бер-

телсман, Германия за презентацията и филма, които той представи на тазгодишния Форум 

“Корпоративна социална отговорност. Втора среща на бизнеса и НПО”. 

Честито Рождество Христово! Здрава и Успешна Нова 2011 Година! 

Добър пример за сътрудни-

чество между бизнеса и 

граждански организации, 

пряко насочено към добру-

ването на хората започнах-

ме през годината с пекар-

на „Йован” в София. 

Сърдечно благодарим на 

майсторите със сръчни ръ-

це и добро сърце, които 

всеки ден даряват хляб и 

хлебни изделия на четири   

организации в София, които работят с деца и възрастни хора. 

И през 2010 година ФеърПлей Интернешънъл АД подк-
репи провеждането на публични събития и срещи в рамки-
те на програми и проекти на Фондация Лале. Изказваме 
специални благодарности за гостоприемството на хотел 

Кристал Палас и хотел Арена ди Сердика в София за 

провеждането на работни  срещи „Начини и форми на 
участие в обществените процеси в България” на 23 април; 
„Социално включване на възрастните хора в Европейската 
година срещу бедността” на 9 септември 2010 и среща по 
Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с 
цел превенция на настаняването в институции през февру-

ари 2010. 

Уникредит Булбанк предостави допълнително техническо оборудване за дейностите  на читали-
щата в с. Горталово, община Плевен и с. Доситеево, община Харманли, които бяха финансово под-
крепени от Фондация Лале. Благодарим за сътрудничеството в полза на хората! 

Благодарни сме на екипа на Барнардос Ирландия за интересното и мотивиращо работно посеще-

ние, което организираха за представители на граждански организации, работещи с деца и семейс-

тво в риск в  България.  


