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Национална кампания за отбелязване на 1 октомври - Международен ден на 

възрастните хора 

 
И тази година Фондация Лале се обърна към граждански 

организации от цялата страна с покана да се включат в 

кампанията „Общество на всички възрасти”, с която 

вече по традиция отбелязваме Международния ден на 

възрастните хора - 1 октомври. Целта на кампанията и 

тази година бе заедно да засвидетелстваме признанието 

си към възрастните хора и да отбележим приноса на на-

шите майки и бащи, баби и дядовци към нас самите и към 

обществото ни.  

На поканата ни се отзоваха 35 граждански организации, 

от 33 населени места, които с различни инициативи по 

места — посещения, срещи, разговори, представления, 

концерти, изложби, конкурси и др. отбелязаха деня. 

Повече информация за инициативите можете да видите 

на страницата на Фондация Лале тук. 

Конгрес Фамилни групови конференции – демократизиране на подкрепата и со-

циалните грижи, 19-21 октомври 2011, Утрехт, Нидерландия  
 
От 19 до 21 октомври 2011 г. Конгрес “Фамилните групови конференции—демократизиране на подкрепата и 

социалните грижи” събра в Утрехт над 250 участници от цял свят. Фондация Лале бе поканена да участва и бе 

представена от Мария Петкова, Директор на фондацията. 

Роб ван Пахее от Eigen Kracht Centrale, Холандия откри конгреса с реч за необходимостта от демократизиране 

на подкрепата и социалните грижи. Мария Херцог, член на Комитета по правата на детето към ООН и прези-

дент на Европейската мрежа Eurochild, направи презента-

ция за „Правото на децата и техните семейства да бъдат 

чути и да изразяват своята гледна точка по отношение на 

всичко, което ги засяга”. Людвиг Ашър, заместник кмет на 

Амстердам по въпросите на финансите, младежта и образо-

ванието разказа във филм „Защо подкрепям фамилните 

групови конференции в Амстердам”. 

Представено беше изследване за социалната възвръщае-

мост от фамилните групови конференции, направено от 

Техническия университет в Делфт. То ясно показа ефектив-

ността на метода на фамилните групови конференции. Па-

ралелни презентации на доклади, панелни дискусии, уърк-

шопи и прожекция на филми дадоха възможност на участ-

ниците да научат нови неща, да споделят своя опит и да 

обменят контакти. Повече за конгреса тук. 

Какво се случи през октомври 

http://www.tulipfoundation.net/id-775/Campaign_Society_of_all_ages_International_Day_of_the_Elderly_people_1_October_2011.html
http://www.familygroupconference2011.eu/en/home/
http://www.tulipfoundation.net/id-790/FGC_Congress_19_21_October_2011.html


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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Първа годишна среща на Европейската 

Платформа срещу бедността и социалното 

изключване, Краков, 17 - 18 октомври 2011 

 
На 17 и 18 октомври в Краков се състоя Първата годишна 

среща на Европейската Платформа срещу бедността и соци-

алното изключване, организирана от Европейската Комисия 

в партньорство с Полското председателство на ЕС. На сре-

щата се събраха близо 300 участници от различни евро-

пейски държави - включително министри, членове на Евро-

пейския парламент, граждански организации, европейски 

мрежи и експерти. Основната цел бе да се направи преглед 

на напредъка по отношение на намаляването на бедността и 

социалното изключване в Европейския Съюз.  

 

Фондация Лале беше представена на срещата като организация, която работи активно за подобряване качест-

вото на живот и възможностите за развитие на хората в България. Повече подробности за срещата можете да 

прочетете на интернет страницата на Фондация Лале тук. 

20 години Програма на Обединени холандски фондации за Централна и Източна 

Европа, 12 - 13 октомври 2011, Амстердам 

 

През 2011 г. се навършват 20 години от началото на съвмес-

тната програма на Foundation for Children’s Welfare Stamps, 

Foundation Het R. C. Maagdenhuis, SkaN Foundation, Founda-

tion Oranje Fonds и Janivo Foundation в страните в преход. 

Програмата става реалност наскоро след проучвателно пъту-

ване до Унгария и (по онова време) Чехословакия с цел 

оценка на възможностите за оказване на холандска подкре-

па за малки по мащаб социални инициативи. В годините 

след създаването на мрежата на Обединените холандски 

фондации за Централна и Източна Европа тя е подкрепена и 

от значителен брой други холандски фондации. 

 

През годините мрежата на Обединените холандски фондации 

се разрасна до широк кръг от партньорски организации в 

региона. Всички те се събраха в Амстердам за да отбележат 

празнично годишнината от началото на програмата. На сре-

щата беше направен преглед на разрастването на мрежата и 

двайсетгодишната подкрепа за разнообразни инициативи на граждански организации в източната част на Ев-

ропа. Участниците потърсиха и възможности за бъдещо сътрудничество. Владо Матей от Фондация Социа в 

Словакия, Пиет Броерефийн от Благотворителна фондация Слънчоглед в Естония и Мария Петкова от Фонда-

ция Лале в България представиха успехите и предизвикателствата пред развитието на местните дарителски 

организации.  

Годишна среща на европейската мрежа 

на организациите, прилагащи фамилни 

групови конференции, 18-19 октомври 

2011, Утрехт, Нидерландия 

 
Фондация Лале взе участие на годишната среща на евро-

пейската мрежа на организациите, използващи  фамилни 

групови конференции. Срещата се проведе на 18 и 19 

октомври 2011 в гр. Утрехт, Нидерландия. Мрежата е съз-

дадена преди десет години и ежегодните срещи са насо-

чени основно към обмен на информация за развитието на 

фамилните групови конференции в различните европейс-

ки страни. Междувременно фамилните групови конферен-

ции са се превърнали в добре позната практика в редица 

европейски държави. Участници от 16 държави обсъдиха 

и бъдещето на мрежата. Годишната среща на мрежата през следващата 2012 година ще се проведе в София с 

домакинството на Фондация Лале. 

Още през октомври 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=bg
http://www.tulipfoundation.net/id-788/EU_Platform_against_Poverty_Krakow_17_18_October_2011.html
http://www.cnfcee.nl/
http://www.cnfcee.nl/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219
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Проект “Борса на проекти и идеи” 

Второ обучение за граждански организации ще се проведе:  

- Стара Загора в Младежкия дом на 3 ноември  

- Варна на 15 ноември в Младежкия дом 

В София в края на ноември ще се проведе Борса на проекти и идеи. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Тръста за гращдански инициативи за Централна и  Източна Европа. 

 

Проект “Вяра в Семейството” 

От 11 до 13 ноември 2011 г. в Хасково ще се проведе обучение за координатори за при-

лагане на метода фамилни групови конференции в четири общини в регион Хасково. 

Методът предлага подкрепа в общността на семейства, които имат затруднения в отг-

леждането на децата Той се основава на мобилизиране силите и възможностите на раз-

ширеното семейство и социалната мрежа на семейството, като решението на проблемите 

остава отговорност на семейството. 

Лектор ще бъде Роб ван Пахее, директор на Eigen Kracht Centrale в Нидерландия. Той 

беше ангажиран с провеждането на въвеждащ семинар и обучение на обучители. 

Обучението се реализира в рамките на проект „Вяра в семейството”, реализиран от 

Фондация Лале в партньорство с местното Сдружение Шанс и закрила с изключителната 

подкрепа на Фондация Уникредит и УниКредит Булбанк. 

 

Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняване-

то в институции 

На 17 и 18 ноември Фондация Лале организира трета за годината работна среща 

на представители на неправителствени организации финансирани по съвместна 

програма с Фондация Оук за подкрепа на деца и семейства с цел превенция на 

настаняването на деца в институции.  Целта на срещата е участниците да споде-

лят практически опит и изводи от работата си през последните 2 години и да 

очертаят възможности за продължение, развитие и надграждане на разработените модели.  

 

Изнесена работна среща на експертната група по социално включване на  AGE – Евро-

пейската платформа на възрастните хора 

Фондация Лале и Благотворително дружество Донка Паприкова орга-

низират изнесена работна среща на експертната група по социално 

включване на  AGE – Европейската платформа на възрастните хора в 

София на 28 и 29 ноември. Програмата на срещата включва обсъжда-

не на стратегията Европа 2020; възможности за установяване на ми-

нимален доход в късна възраст и инициативи за предстоящата 2012 

Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. 

Предстоящи събития през ноември 

Обучения по проект „Борса на проекти и идеи”  

в София, Търговище и Варна   

 

Първо обучения за граждански организации по проекта се  

състоя във Варна на 27 октомври. На второ обучение се събраха 

гражданските организации в София на 24 октомври и в Търговище на 26 октомври. В двата града започна 

практическата подготовката по реализация на борси, които се планира да се проведат до края на годината. 

Още през октомври 

София Търговище Варна 

http://www.tulipfoundation.net/id-768/Family_Group_Conferences_Introduction_Seminar_in_Bulgaria_Sofia_14_15_July_2011.html
http://www.eigen-kracht.nl/nl
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219
http://www.tulipfoundation.net/id-711/Project_Marketplace_for_projects_and_ideas.html
http://www.oakfnd.org/
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.oakfnd.org/

