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Конкурс за Доброволческа инициатива 2012 ―Активен живот на възрастните
хора и солидарност между поколенията”
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с
Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 година.
Тази година темата на конкурса е ―Активния живот
на възрастните хора и солидарността между поколенията‖, на която е посветена и Европейската 2012 година.
Кой може да участва?
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2012 година реализират доброволческа
инициатива, насочена към активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията в България
без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на
финансиране, брой и възраст на доброволците.
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците;
финансова ефективност.
Жури и награди
Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light; Иван
Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Ингрид Шикова, посланик на Европейската
година на активния живот и солидарността между хората и Бойко Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия.
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците.
Как може да се включите?
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
приемат до 31 октомври 2012 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале,
ул. „Река Осъм‖ 1, an. 2, София 1124.
Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през
декември 2012 година.

Какво се случи през април

Национална кампания Европейски ден на
солидарност между поколенията 2012
За четвърта поредна година Фондация Лале призова десетки
граждански организации от цялата страна да отбележат със
своя инициатива 29 Април — Европейския ден на солидарността между поколенията. Тази година денят бе още
по-значим, защото цялата 2012 година в Европа е посветен на тази тема.
Целта на кампанията, както всяка пролет, бе да насърчим разнообразни съвместни дейности на хора от всички
възрасти и да привлече вниманието на обществото към човешката солидарност и връзките между поколенията.
В националната кампания се включиха 52 организации от 36 населени места с разнообразни инициативи, насърчаващи и основаващи се на разбирателство и приемственост между поколенията. Повече за всички
конкурси, срещи, концерти и други инициативи можете да прочетете на интернет страницата ни тук.
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Още през април

Работна среща по проект ―Вяра в семейството, 6 и 7 април,
Хасково
Сдружение „Шанс и закрила‖ и Фондация
Лале организираха работна среща на независимите координатори на фамилни групови
конференции (ФГК) по проект „Вяра в семейството‖,
финансиран
от
Фондация
„Уникредит‖ с подкрепата на Уникредит Булбанк. Целта на срещата бе независимите
координатори и екипът да обменят информация и впечатления от
първите фамилни групови конференции, проведени в рамките на
проекта. В срещата участваха и представители на ОЗД, РПУ и Детска педагогическа стая, общини, училища и координаторите на фамилни групови конференции от общините Хасково, Свиленград, Любимец и Стамболово.
Екипът на сдружение „Шанс и закрила‖ представи обобщени данни от първите 10 случая. Участниците обсъдиха трудностите като отказ на семейството детето да присъства на срещата, недостатъчна популярност на ФГК
и как да се обясни на семействата каква е разликата между ОЗД и независимите координатори. Те споделиха
и конкретни практики, които помагат на децата, семействата и екипа да се справят по-добре – сътрудничество
със социалните служби, наличието на брошури с рисунки за семейства и приятели и за деца и младежи, ясни
кратки формуляри, добра предварителна работа на насочващия и др. В края на срещата участниците се съгласиха с изразено мнение, че методът е много полезен не само в професионалния, но и в обществения живот.

Второ обучение във Велико Търново, 24 април
Десетият град, в който Фондация Лале осъществява дейности по проекта Борса е Велико Търново. На 24 април се проведе второ обучение
за представители на местни граждански организации. То се състоя
отново в Европейският информационен център с подкрепата на Община Велико Търново.
Целта беше участниците да започнат заедно практическа подготовка
за организирането на първата
Борса в града, която ще се
състои на 30 май 2012 г.
Проектът се реализира с подкрепата на Тръста за граждански
общество в Централна и Източна Европа.

Публична дискусия ―Солидарност между поколенията‖,
26 април, София
В навечерието на Европейският ден на солидарността между поколенията –
29 април, Фондация Лале в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България организираха публична дискусия на тема „Солидарността между поколенията‖ на 26 април в залата на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент.
За участие в дискусията се събраха възрастни и млади хора от различни професии и
сфери на дейност - пенсионери, студенти, учени, журналисти, представители на
граждански организации, медии и бизнеса.
Целта на срещата бе да провокира въпроси и предложения за солидарността между
поколенията в ежедневието на българското общество и за начините и формите на
солидарност в различните сфери на живот. Повече за събитието и изказванията на
участниците можете да прочетете тук.
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Проект на месеца

Изграждане на център за информация и
социални контакти
Народно читалище „Просвета - 1901”,
с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе
Целта на проекта бе да се преодолее социалната изолация
на възрастното население чрез създаване на център за социални контакти.
В рамките на проекта беше направен ремонт на помещение
на читалището, беше извършено вътрешно боядисване на
стени и тавани, монтиране на 2 двойни PVC врати, поставяне
на балатум.
Създаденият Център е обзаведен и оборудван с 6 маси, 30
стола, телевизор, аудио-видео техника, компютър с интернет, филмов проектор и различни настолни игри – шах, табла. Направен е абонамент за вестници и списания.
Центърът се превърна в приветливо и уютно място за ежедневни срещи и събирания и редовно се посещава
както от млади, така и от възрастни хора.
Обособиха се клубове по интереси – градинарство, пчеларство
и ръкоделие. По-младите хора от селото помагат на възрастните да боравят с интернет, да се свържат с роднини или да търсят информация. Организират се лектории, честват се именни
и рождени дни, отбелязват се различни традиционни празници.
Народно читалище „Просвета 1901‖
Стефка Димова
Ул. „Трети март‖ 55, с. Писанец, 7081
Общ. Ветово, Обл. Русе
Тел. 0885 019 330; 0888 / 998 691

Предстоящи събития през май

 На 8 и 9 май ще се проведе заключителна конференция по тригодишна съвместна програма на Фондация Лале и Фондация ОУК за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването
на деца в институции. Ще бъдат обобщени резултатите и изводите от програмата и представени практически
модели за работа с деца и семейства, разработени от финансираните организации. Ще участват колеги от
всички организации, работили по програмата и представители на министерства, агенции и партньори.

 На 28 и 29 май - работна среща по програма ―Научено-споделено‖ на тема ―Ранна интервенция
при деца с увреждания и семействата им – по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето” за организации, които работят с деца с увреждания /включително родителски/ и представители на агенции и министерства. Целта е се представят различни модели на ранна интервенция и се обсъдят различни
теми за приложението им. Организации, които искат да участват, са поканени да попълнят формуляр за участие и да го изпратят на info@tulipfoundation.net не по-късно от 18 май 2012 г. Повече подробности тук.

 30 май — Първа ―Борса на проекти и идеи‖ във Велико Търново.
 31 май — Среща с граждански организации за подготовка на Втора ―Борса на проекти и идеи‖ в Русе.
Финансирани проекти по програма Малки грантове
Народно читалище «Поука – 1920», с. Леденик, общ.Велико Търново
Проект: В крак с времето
Цел: Изграждане на работещ информационен център за административни и социални услуги и осигуряване на
свободен достъп до информация, компютърни услуги и интернет на всички жители на селото; улесняване на
възрастните хора при работа с документи и осъществяване на контакти с различни институции и извършване
на справки чрез интернет; преодоляване на изолираността на някои социални, възрастови и етнически групи.
Дейности: Ремонт и обзавеждане на помещението; предоставяне на информационни и административни
услуги; копирни услуги; интернет справки; попълване на молби, жалби, обяви, автобиографии и др.
Отпусната сума: 1020 лв. и 1 компютърна конфигурация
За контакти: Радка Маринова
с. Леденик, 5049, общ. Велико Търново
Тел. 0896 / 754 341
pouka_1920@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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