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Какво се случи през април 

29 април — Европейския ден на солидарност между по-

коленията 

 

За трета поредна година Фондация Лале организира национал-

на кампания за  отбелязване на 29 април — Европейския ден 

на солидарност между поколенията. Целта остава една и съща да  провокираме интереса на обществото към 

темата за солидарност между поколенията, която е важна за всички нас.  

Тази година се включиха 31 организации от 23 населени места. На сайта на Фондация Лале ще намерите под-

робна информация за участниците и инициативите в кампанията. Благодарим на всички участници и на медий-

ните партньори—Българско Национално Радио, Радио Jazz FM, Радио Z-Rock. 

Обучение и работна среща на организациите, финансирани по 
Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в институции, 13 – 14 април 2011, 
Плевен 
 
Фондация Лале организира обучение и работна среща на организации-

те, финансирани по Програмата за подкрепа на деца и семейства в об-

щността с цел превенция на настаняване на деца в институции. Среща-

та се състоя на 13-14 април 2011 г. в Плевен. 

 

Първият ден протече под формата на обучение, водено от Георги Ген-

чев, Директор на Фондация "Програмен и аналитичен център за евро-

пейско право". Целта бе участниците да натрупат практически умения 

за оценка и анализ на въздействието от проектните дейности и позна-

ния за разработване на конкретни модели на работа, като хуманизират 

проектния език. 

 

През втория ден участниците споделиха актуална информация за раз-

витие на проектите и основни успехи и трудности в постигане на целта 

през първата година. Те обсъдиха графика с предстоящи срещи по 

Програмата до края на 2011 г., както и конкретни идеи и предложения, 

около които да се обединят и да изпратят до различни агенции и министерства. 

Международна конференция за дълготрайна грижа, Амстердам, 

28-29 април 2011 

 

Мария Петкова, директор на Фондация Лале, участва в международна 

конференция „Европа полага ли грижи?‖ (www.careconference.eu), 

организирана от Университета в Амстердам на 28 и 29 април 2011. 

Конференцията се проведе в Аулата на Амстердамския Университет – 

старата лютеранска църква в и културния център Фелиск Меритис. 

Участниците обсъдиха съвременните тенденции в условия на променя-

щи се общества, икономики и поколения по отношение на баланса 

между отговорностите на държавата и на гражданите в осигуряване на 

дългосрочни  грижи  в Европейския съюз.  

http://www.tulipfoundation.net/id-748/European_Day_of_Solidarity_between_Generations_Campaign_2011.html
http://www.careconference.eu
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Първа Борса на проекти и идеи в Плевен — 18 май 

 

Първата Борса на Проекти и идеи ще се състои на 18 май в Плевен, 

от 18 ч. в залата на Професионалната гимназия по ресторантьорст-

во, търговия и обслужване в града.  

Целта на борсата е да насърчи и улесни ефективното сътрудничест-

во между бизнеса и неправителствените организации като отчита 

интересите и възможностите на двата сектора.На борсата има само 

едно правило – не се говори за пари и не се търсят пари. Ползата 

за участниците и от двата сектора са: нови партньори, достъп до 

нови ресурси и мрежи от контакти; разширяване на контактите с 

местната общност, добра репутация, участие в развитието на мест-

ната общност, обществено признание. 

Събитието се организира съвместно с Община Плевен.  

Предстоящи събития 

Три обучения по ―Борса на проекти и идеи‖ 

През април се проведоха още три обу-

чения за граждански организации от 

втория модул по ―Борса на проекти и 

идеи‖ в градовете Пазарджик - на 5 

април, Пловдив на 8 април и Русе — на 

19 април.  

Целта на обученията бе практическа 

подготовка на организациите за предс-

тоящите борси в трите града. Първата 

от тях ще се състои на 18 май в Пле-

вен.  

Фондация Лале и Чартис Юръп България с 

инициатива в подкрепа на Heaven’s Angels 
 

Фондация Лале и българският офис на Чартис Юръп 

С.А. се включиха в международна инициатива за оси-

гуряване на мотоциклети, с които лекари и медицинс-

ки работници стигат по-бързо в отдалечени райони на 

Африка и така ежегодно спасяват хиляди човешки 

животи. Целта е да се купят мотоциклет и се обучи 

един лекар да го управлява и поддържа. За нас посещението при лекар е нещо обикновено, но на много мес-

та в Африка хиляди хора живеят на големи разстояния от най-близката болница и транспортът до там е неси-

гурен и дори несъществуващ. Хиляди са децата и възрастните, които лесно могат да бъдат спасени ако до тях 

стигне лекар. Инициативата се организира 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 е на 14 и 15 май, 

когато стотици членове на EngAIGers в цял свят ще пътуват с мотоциклетите си по предварително определен 

маршрут. Повече от 500 мотористи ще потеглят в различни посоки на света в подкрепа на лекарите на мотор, 

спасяващи човешки живот. Целта е да се съберат $50,000 по време на първото пътуване. 

В България група мотористи от София ще пътуват до Плевен 14 май, където ще се срещнат с EngAIGers от 

Румъния. Повече подробности за кампанията и за това как може да се включите, вижте на сайта на Фондация 

Лале тук. 

Още през април 

Конкурс за Доброволчески инициативи 2011 на Фондация Лале и Национален Национален 

Алианс за Работа с Доброволци  

 

В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират доброволческа инициа-

тива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България. Инициативи 

могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен 

от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка. Номинации се прие-

мат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. 

―Река Осъм‖ 1, an. 2, София 1124. Повече за условията на конкурса и критериите за оценка можете да прочете-

те тук. 

http://www.virginunite.com/News/Rest-of-World/Rural-Transport-Network/Getting-healthcare-moving-in-rural-Africa/
http://www.tulipfoundation.net/id-749/EngAIGers.html
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-731/Competition_Voluntary_initiative_2011.html
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Проект на месеца 

Читалище ―Херион‖, с. Горталово, общ. Плевен 
 
Целта на проекта бе да се направи Център за възрастни 

хора в село Горталово, където да се създадат условия за 

интегриране на хората от третата възраст и преодоляване 

на изолираността им. 

В рамките на проекта беше ремонтиран и оборудван Цен-

тър за възрастни хора, в който всички желаещи от селото 

имат възможност да преминат безплатен курс по компю-

търна грамотност и работа с интернет – електронна поща, 

фейсбук и скайп. Първите обучени от читалището пенсио-

нери препредават наученото на следващите желаещи от 

селото. 

Интересът сред хората е огромен. Много от тях за пръв път 

получават възможността да си пишат и да се чуят през 

интернет със свои близки и роднини в чужбина и в големите градове. 

Когато пред компютъра със слушалка и микрофон застава един от най-възрастните хора в селото, 82 годишни-

ят бай Кульо и започва да разговаря с внучката си в Испания, се разплаква и започва да милва монитора, пов-

таряйки ―Чедо, доживях да те видя и на телевизора.‖ 

В Центъра има и принтер, така че на хората вече не им се налага да ходят до град Плевен, за да разпечатат 

документ от 1 страница. 

Периодично в Центъра се организират лектории и консултации с различни специалисти, честват се различни 

празници, празнуват се именни и рождени дни, мери се кръвното налягане на желаещите. 

Част от проекта бе и сформирането на групи за съседска взаимопомощ, чрез които доброволци от селото пома-

гат на трудно подвижните хора – носят им хляб и лекарства, пазаруват, помагат им да си запалят печката през 

зимата. 

Финансирани проекти по Програма ―Малки грантове‖ 

Народно читалище “Светлина – 1929”, село Долно Белево, община Димитровград 

 

Проект: Изграждане на център за информация и социални контакти «Светлина – 1929» за хора от третата 

възраст в с. Долно Белево, общ. Димитровград 

Цел: Преодоляване на изолираността на възрастните жители на с. Долно Белево и повишаване качеството им 

на живот чрез създаване на условия за разширяване на социалните контакти и стимулиране на общуването 

между тях. 

Дейности: Ремонтиране и оборудване на Центъра с маси, столове, компютър и телевизор; набиране на младежи

-доброволци от селото, които ще обучават възрастните хора за работа с компютър. Два пъти в месеца ще се 

провеждат беседи по вълнуващи пенсионерите теми. 

Отпусната сума: 1610 лева и предоставени 2 компютърни системи 

За контакти: Илийчо Илиев 

С. Долно Белево, 6422 

Общ. Димитровград, обл. Хасково 

Тел. 0893 / 464 674 

Софарма предостави допълнителна подкрепа под формата на лекарства за семейства с 

малки деца, обхванати в Програмата за превенция на настаняването в институции 
 

Дарението е допълнителна подкрепа за работата на  Сдружение ―Алтернативи‖ - Айтос, Сдружение Клуб на 

нестопанските организации - Търговище, Сдружение ―Знание ―Ловеч‖, Сдружение ―Съучастие‖ - Варна, Фонда-

ция ―Здраве и социално развитие‖ — София, Фондация Карин дом — Варна, Фондация ―Ръка за помощ‖ - Доб-

рич и Сдружение ―Първи юни‖ - Бяла Слатина. Изброените организации са финансирани в рамките на съвмест-

ната Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции 

на Фондация Лале и Фондация ОУК. Лекарствата от дарението ще бъдат предоставени на нуждаещи се след 

лекарска консултация и предписание. 
 

Фондация Лале благодари на Софарма за оказаната подкрепа. Тя е много важна за колегите, които изпълняват 

дейности в подкрепа на деца и семейства в изброените населени места. Всички те работят със семейства и об-

щности в крайна бедност, което е и една от най-честите причини за изоставяне на деца в социални домове.  

Доброволец към групата за помощ на 
трудно подвижни хора 

Допълнителна подкрепа 

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

