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Награди Проект на Годината 2012
Наградите в традиционния конкурс „Проект на годината” 2012
бяха връчени на публична церемония на 26 март в Камерна зала
„България” в София. Представители на водещи бизнес компании,
медии и дипломати определиха носителите на наградите.

Център за приемна грижа в община Варна
на Сдружение „Съучастие” Варна
Центърът
осигурява
приемна
грижа
за
деца,
настанени
в
институции, и деца, чиито биологични родители не могат да се
грижат пълноценно за тях. Услугата се основава на разбирането,
че е основен механизъм за трайно решаване на проблема на децата; естествен начин, по който да бъдат задоволени основните им
потребности, независимо от възраст, произход и особености, докато бъде наложена по-добра мярка за закрила (реинтеграция, осиновяване); основно средство в процеса на деинституционализация
на грижите за деца и шанс да се окаже подкрепа на биологичните семейства, които временно не могат да полагат пълноценни грижи за децата си. За 4 години 95 деца са ползвали услугата.

„В корените на доброволчеството”
на Фондация „Герои на времето"
Проектът цели да улесни и подкрепи доброволчеството в България. Изследване в началото на проекта показва, че значителен
брой хора в България имат желание да се включват в доброволчески дейности, но не го правят, защото не знаят къде и как;
изисква се твърде много проучване и активност от тяхна страна,
за да намерят подходящата дейност. Същевременно няма и достатъчно доброволчески инициативи, а когато ги има, те често не
успяват да достигнат до своите целеви групи. Платформата
http://timeheroes.org/ има за цел да e мостът, който да свърже
потенциалните доброволци с организациите, които имат нужда от тях. За една година платформата е подкрепила над 165 каузи на организации или граждани, позволявайки им да намерят нужния доброволчески ресурс.
Включилите се като доброволци са над 3000 души.

„Ранна интервенция на деца със забавяне в развитието или увреждания – подкрепа за родители и
специалисти” на Сдружение „Закрила” Ловеч
Целта на проекта е подкрепа на семействата на деца с увреждания и деца със забавяне в развитието от 0 до 7 години за
отглеждането им в семейна среда и подкрепа за екипите в детски ясли и градини в община Ловеч за интегриране на децата с
увреждания или със забавяне в развитието в живота на общността. Проектът решава много проблеми, с които се сблъскват
работещите в детските ясли и градини, а именно - неумение за
справяне с всекидневните грижи за децата, трудности във възпитателния и обучителния процес, трудности във комуникацията с родителите. Чрез взаимодействие между
родителска организация и Отдел „Закрила на детето” е направена още една крачка към превенция на
изоставянето на деца с увреждания в институции.

Предстоящо през април
Обучение за подготовка на „Борса на проекти и идеи” във Велико Търново ще се проведе на
26 април, от 9.30, в Европейски информационен център, бул. „България” 24. Граждански организации от града
и региона, които се интересуват и желаят да участват в обучението, са поканени да заявят желание, не по–
късно от 22 април, като изпратят e-mail до Фондация Лале по електронна поща rnikolova@tulipfoundation.net,
след което ще им бъди изпратен формуляр за включване в обучението. Повече подробности за обучението и за
„Борса на проекти и идеи” ще намерите тук.

Актуално

Национална кампания за 29 април 2013 —
Европейски ден на солидарност между поколенията
За пета поредна година призоваваме колеги, партньори, приятели и съмишленици да се включите в национална кампания за Европейския
ден на солидарност между поколенията 29 април - ден на общуване, споделяне и зачитане. Солидарността между поколенията
е важна за всички нас - като личности, семейства и общество.
Тя означава приемственост, устойчивост и сигурност. Смисълът
на този ден е да насърчим и организираме разнообразни съвместни събития с хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към човешката солидарност, която е
особено нужна в трудни периоди.
Включете се и вие!
Независимо каква е конкретната ви инициативата, важно е да
присъства темата за солидарността между поколенията, която да
бъде максимално разбираема, достъпна и интересна за участниците. Ние ще съберем различните инициативи от цялата страна в едно общо съобщение до медиите. Както всяка година ще ви информираме какво се е случило в други населени места, включили се в кампанията.
Очакваме да ни пишете каква инициатива организирате, като ни изпратите попълнена приложената кратка
форма на адрес info@tulipfoundation.net до 23 април 2013.
Повече подробности за кампанията и идеи за събития можете да намерите тук.

Проект на месеца

Създаване на компютърна зала в Народно читалище „Светлина – 1928”,
с. Хотанца с цел повишаване на социалната ангажираност на младежите и улесняване на достъпа до информация на местното население
Народно читалище „Светлина – 1928”, с. Хотанца, общ. Русе
Целта на проекта ни бе да създадем компютърна зала в Читалище „Светлина
– 1928” в село Хотанца, за да могат децата и възрастните от селото да имат
достъп до информация и привлекателно място за срещи, занимания и обмяна
на опит.
В читалището на с. Хотанца бе ремонтирана стая, която отвори врати за
всички желаещи, след като беше оборудвана като компютърна зала. В реализирането на ремонта участваха доброволци от селото. Директорът на начално
училище „В. Априлов” Йордан Лакомов два пъти месечно обучаваше децата в
компютърни умения – как се ползва интернет, как се създават имейл адреси
и други. Пенсионерите от пенсионерския клуб в с. Хотанца посещаваха компютърната зала един следобед в седмицата и с помощта на доброволци се
научиха да ползват скайп, фейсбук, интернет и др. През лятото организирахме лятно училище за млади и стари. На тези сбирки децата учеха пенсионерите да работят с компютър, а пенсионерите ги учеха да плетат, да шият, да
правят вретена. Инициативата се оказа много полезна и за децата, и за възрастните. Всички участваха с удоволствие, много се забавляваха и за това
заниманията ще продължат през ваканциите.
В резултат на работата по проекта децата вече идват с удоволствие в читалището. Много от тях не се притесняват при работа с компютър и добиха самочувствие. Дадохме шанс
на пенсионерите да ползват интернет и да говорят с близките си в
други населени места и държави. Всички, които посещават залата,
започнаха да търсят общи забавления. Децата научиха много за
традициите от възрастните хора, а възрастните разбраха, че няма
нищо трудно и страшно в новите технологии.
Народно читалище „Светлина – 1928”
За контакти: Венета Недева
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 , с. Хотанца, 7054, общ. Русе ,
Тел. 08192 / 2272
rosi_hot@abv.bg
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