Информационен бюлетин
Здравейте,
В октомврийския брой на бюлетина разказваме за инициативите, които организирахме и провокирахме по повод 1 октомври - Международния ден на възрастните хора. Денят се отбелязва всяка
година в десетки страни под мотото „Общество на всички възрасти” от 1991 г., когато е приет от
Общото събрание на ООН. Ще научите за предстоящи срещи и събития по проект “Борса на проекти и идеи”, насочен към стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и гражданските организации. В новата рубрика “Проект на месеца” представяме проект, финансиран от Фондация Лале ”Детска полицейска академия” реализиран от Сдружение “Шанс и закрила” в Хасково.

Актуално
Инициативи на Фондация Лале по повод 1 октомври Международния ден на възрастните хора
Кампания “Общество на всички възрасти”
За трета поредна година Фондация Лале организира кампания за отбелязване на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. Целта на кампанията остава една и съща - да насочим вниманието към трудностите и възможностите на възрастните хора около нас, да отбележим
техния принос към обществото ни и да чуем това, което имат да ни разкажат. Екипът ни е удовлетворен от факта, че 60 организации от 50 малки и големи населени места се включиха със
своя инициатива тази година. Информация за всички срещи, концерти, изложби, конкурси, дискусии, посещения и други събития по места можете да прочетете на Интернет страницата на
фондацията тук.
Публична дискусия
По повод Международния ден на възрастните хора Фондация Лале организира публична дискусия
“Общество на всички възрасти”, която се състоя в зала “Десислава” на Гранд хотел “България” в
София. Участваха представители на граждански организации, Министерство на Труда и Социалната Политика, фонда на ООН за населението, медии и възрастни хора. Повече информация за дискусията можете да прочетете в следващия брой на бюлетина и на Интернет страницата на фондацията в раздел Новини и събития тук.

Работна среща „Социално включване на възрастните хора в Европейската година срещу бедността”
На 9 септември 2010 в София Фондация Лале организира работна среща на тема „Социално
включване на възрастните хора в Европейската година срещу бедността”. Включиха се представители на повече от 20 неправителствени организации от София, Русе, Варна, Плевен, Ловеч, Търговище, Дряново, Добрич, Габрово, Пазарджик, които работят с и за възрастните хора.
Целта на срещата бе да се обсъдят различните възможности за засилване на позицията на възрастните
хора в обществото и укрепване на гражданския диалог
по отношение на социалното включване на възрастните хора в България. Участниците разказаха за практическата си работа и споделиха разнообразни идеи за
засилване на позицията на възрастните хора в обществото.
Участниците се обединиха около необходимостта от
създаване на неформална мрежа на организациите работещи с и за възрастни хора, която да стимулира поефективната работа за социално включване на възрастните хора. Такава мрежа би спомогнала за обществено повдигане на позициите на организациите по различни теми и активно участие в процеса на създаване
и обсъждане на политики. Мрежата е отворена за всички организации, които искат да обменят
информация и си сътрудничат с колеги от страната. Всяка организация, която иска да се включи е
поканена да попълни кратка информационна форма и да я изпрати на info@tulipfpundation.net.
Информацията за всички организации в мрежата ще бъда представена на Интернет страницата на
Фондация Лале.
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Предстоящи събития
Практическата работа с граждански организации
по проект “Борса на проекти и идеи” започва през
този месец в първите пет общини - Плевен, Ловеч, Русе, Стара Загора и Пазарджик. В началото
на месеца предстоят първоначални срещи с представители на местни граждански организации и
на общините с цел запознаване с проекта и предвидените дейности. Планираните обучения за представители на граждански организации за участие в местната борсата ще бъдат през ноември.
Проектът има за цел да въведе на местно ниво модела „Борса на проекти и идеи” за практическо
сътрудничество между граждански организации и местния бизнес. Моделът е изключително популярен в Холандия, където ежегодно се провеждат десетки местни борси, а от 2006 година се прилага с успех и в Германия. Фондация Лале работи с партньорски
организации от Холандия, които ни предоставиха правата и документите за разпространение в България. Проектът се реализира с
подкрепата на Тръста за Гражданско общество за Централна и
Източва Европа.

Проект на месеца
Детска полицейска академия
Сдружение “Шанс и закрила”, Хасково
Целта на проекта бe да се повиши социалната ангажираност на
децата към проблемите на общността чрез включването им в
разнообразните дейности на Детска полицейска академия.
Общо 68 деца на възраст от 9 до 12 години участват в клубовете „Детска полицейска академия” към три училища в Хасково и
едно в Свиленград. Съвместно с читалищните дейци по райони,
те организират и провеждат срещи с деца от детски градини по
места и засягат актуални теми като безопасност на движението;
различните опасностите, които ни заобикалят; опазване на
околната среда и др. Знанията и уменията, придобити от децата, участващи в клуб Детска Полицейска Академия, допринасят
за формиране на отговорно поведение и активно отношение към
заобикалящия ги свят. Общувайки с хората от квартала и докосвайки се до техните проблеми, децата се научават да бъдат
толерантни и да помагат на другите с каквото могат.
Един от родителите на дете, което участва в дейностите на Клуба споделя: „Откакто е в Детската полицейска академия, дъщеря ми много се промени. Стана по-уверена в себе си, поактивна в училище, преодоля стеснителността си…”
В рамките на проекта са проведени и серия обучения на специалисти - учители, полицаи, секретари на читалища, в които взеха участие общо 21 човека. Полицаите и учителите са равностойни партньори в почти всички инициативи, ангажират се с
подготовката на материали, в организирането на начинанията.
Интересът към модела „Детска полицейска академия” расте непрекъснато не само сред децата в училище. През следващата
учебна година Детската полицейска академия ще продължи да
съществува и да се развива като извънкласна дейност в няколко от училищата в общината.
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