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Информационен бюлетин  

Март 2012 г.  

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!  

Поздравете близките хора, които са далеч с мартеничка от  

http://www.tulipfoundation.net/cards.php 

Проект на Годината 2011 

Конкурсът Проект на годината се провежда за седма поредна година и е провокиран от множеството добри 

проекти, реализирани от граждански организации в цялата страна. До края на януари бяха получени 31 номи-

нации на проекти от цялата страна.  

Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав: Огнян Донев, Председател 

на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Севда Шиш-

манова, Програмен директор, Българска национална телевизия; Н. ПР. Матиас Хьопф-

нер, Посланик на Федерална република Германия; Даниела Петкова, Главен изпълните-

лен директор на Пенсионно осигурителна компания „Доверие― и Анна Захариева, Из-

пълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл. Те оценяват проектите по резулта-

тите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на це-

левите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други насе-

лени места. 

Единадесет от представените проекти се изпълняват в малки, а други осем проекта - в 

големи градове в страната. В София се реализират осем проекта, а четири проекта се изпълняват от местни 

организации в села. Един от проектите е изпълнен в 17 общини в Северна България, а други два са с нацио-

нално покритие. Проектите са номинирани от граждански организации и партньори; от членове на екипа; от 

представители на общини, библиотеки и училища; от доброволци и участници в дейностите. 

Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в края на март 2012 година. 

Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов.  

Списък на номинираните проекти. 

Актуално 

Включете се в Българската коалиция за Европейската година 2012 

За провеждането на 2012 Европейска година на активния 

живот на възрастните хора и солидарността между поко-

ленията над 40 организации и мрежи се обединиха в Ев-

ропейска коалиция - Списък на членовете на коалиция 

2012. Те публикуваха Манифест за Европейски съюз на 

всички възрасти до 2020 и Пътна карта, в които отправят редица конкретни предложения за постигане на це-

лите на годината. Коалицията настоява за приемане на Европейска стратегия за активен живот на възрастните 

хора и Европейски Съюз на всички възрасти, която да включва: 

пазар на труда, осигуряващ участието на млади и възрастни и подкрепящ трансфера на знания между поколе-

нията и дава възможност за поддържане на добро здраве и баланс между работа и личен живот;  

достъпни стоки и услуги, адаптирани за нуждите на всички; 

 Европейско споразумение на кметове за активен живот в добро здраве на възрастните хора;  

 приемане на програма на Европейския съюз за иновации в подкрепа на активен живот в добро здраве. 

Българските организации, ангажирани с работата на Европейска платформа AGE: Фондация Лале, Благотвори-

телно дружество „Донка Паприкова‖, Български Червен Кръст, фондация „Трета възраст‖ заедно с Национална-

та мрежа за децата се обръщат към всички с покана да се включат в неформална Българска коалиция за Евро-

пейската година 2012. Коалицията ще работи за постигане целите на Европейската година. 

Включете се и вие като изпратите кратко писмо на info@tulipfoundation.net, в което потвърждавате, че:  

 подкрепяте целите на Европейската година; 

 ще се включите в кампания за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията 29 ап-

рил 2012; 

 ще организирате поне едно събитие, посветено на активния живот на възрастните хора и солидарността 

между поколенията в рамките на годината; 

 ще отбелязвате темата на Европейската година и участието си в коалицията при публични събития, които 

организирате. 

Списък на членовете на коалицията ще бъде представен на официалната страница на годината, интернет стра-

ниците Фондация Лале, Български Червен Кръст, Национална мрежа за децата и други. 

Препратете това писмо до колеги, партньори и съмишленици.  

През 2012  - годината на активния живот на възрастните хора и солидарността  

между поколенията – всеки има роля! 

http://www.tulipfoundation.net/cards.php
http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=py2011_list_nominations.doc
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations/campaign/927-list-of-contacts
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations/campaign/927-list-of-contacts
http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/23598_poster_everyone2012_v4.pdf
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations/lastest-news/1423-ey2012-roadmap-towards-the-european-year-2012
mailto:info@tulipfoundation.net


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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Какво се случи през февруари 

 

 

 

 
Второ обучение за граждански организации в  

Бургас  

На 22 февруари 2012 г. се проведе второто обучение за граж-

дански организации по проекта за въвеждане на модела на 

―Борса на проекти и идеи‖ в Бургас. Участваха представители на 

20 граждански организации от града, работещи в различни сфе-

ри. Събитието се проведе в зала ―Георги Баев‖ на Културен цен-

тър ―Морско казино‖ с подкрепата на Община Бургас.   

Целите на обучението бяха участниците да разберат какво представлява „Борса на проекти и идеи‖ и как рабо-

ти, да развият и упражнят умения за представяне на организацията си и да формулират взаимноизгодни 

„сделки‖ с бизнеса. 

Информационна среща във Велико Търново 

Десетият град, в който Фондация Лале започна дейности по про-

екта Борса е Велико Търново. На 24 февруари  в зала 302 на Об-

щина Велико Търново със съдействието на общината се проведе 

информационна среща, в която участваха повече от 30 колеги от 

граждански организации от града и региона. Екип на Фондация Лале представи целите и предстоящите дейнос-

ти във връзка с реализиране на борса на проекти и идеи във Велико Търново.  

Предстоящи събития през март 

 На 2 март 2012 г., от 11.00 до 17.30 ч. в хотел ―Шератън‖ ще се състои официалното откриване на Евро-

пейската година на активният живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 2012 в Бълга-

рия. Събитието се организира от Министерството на Труда и Социалната Политика — координиращ орган за 

провеждане на годината в България и с подкрепата на Представителството на Европейската комисия.  

 Първо обучение за граждански организации във Велико Търново по проект ―Борса  на проекти и 

идеи‖ ще се състои на 20 март, сряда, в зала 207 на Европейски информационен център. 

 Първа “Борса на проекти и идеи” в Бургас ще се проведе през последната седмица на март в зала 

―Георги Баев‖ на Културен център ―Морско казино‖.  

Проект на месеца 

“У дома” на  Сдружение „Знание”, Ловеч 

Целта на проекта бе да подкрепи силните страни на семействата и на 

бъдещите майки, чрез предлагане на нови услуги в Община Ловеч по 

превенция на изоставянето на деца в най-рисковия за родителите пери-

од – бременността и първите дни след раждането на детето. В рамките 

на проекта беше сформиран екип за превенция на изоставянето на но-

вородени, непосредствено след раждането и мобилна група за иденти-

фициране и работа с рискови случаи преди раждането на децата. В ре-

зултат от работата им 25 новородени останаха при семействата си, като 

рискът бебетата да бъдат изоставени в институции беше много голям. 
 

Създадохме Училище за родители, в което се включиха жени, при които имаше риск да изоставят бебетата си. 

Установихме добри взаимоотношения с АГ отделението в МБАЛ Ловеч, в резултат на което бяха прегледани над 

40 бременни жени, като на част от тях бяха поставени спирали. 

Другата насока на проекта бе свързана с насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по 

превенция на изоставянето. През май 2010 г. беше инициирана дарителска кампания в отговор на нуждите на 

семействата и бяха събрани бебешки и детски дрешки, играчки, няколко детски колички и легла. Помогнахме 

на 30 семейства и над 60 деца. 

В резултат на проекта „Превенция на изоставянето" влезе в дневния 

ред на местната общност. Обсъдена бе идеята за разработване на сис-

тема за взаимно информиране на институции и организации за случаи, 

в които има риск от изоставяне на дете, а самата услугата е включена в 

стратегията за социалните услуги на Ловешка област. 

 

За контакти: Сдружение „Знание” , Анета Маринчева  

Ловеч, 5500, ул. „Търговска‖ № 44, ет. 4  

Тел. 068 / 627 952 

 znanielovech@mbox.contact.bg, www.znanielovech.org  

https://www.facebook.com/groups/6481898219/#!/tulipfoundationbg
mailto:znanielovech@mbox.contact.bg
http://www.znanielovech.org/

