Информационен бюлетин
Август 2013 г.
Актуално

Нова финансираща програма „Вяра в децата и семейството”
със срок за подаване на предложения за проекти до 31 август 2013
Фондация Лале и Фондация Оук започват нова тригодишна финансираща програма „Вяра в
децата и семейството” за подкрепа на деца и семейства в България. С тази програма си
поставяме за цел да допринесем за изграждане на капацитета на местни организации и
общности да защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции. Това включва:
- да се стимулира ранно идентифициране и интервенция, за да се намалят случаите на
риск от недостатъчно грижа, насилие и изоставяне на деца и да се предотврати последващо настаняване на деца в социални институции;
- да стимулираме адаптиране, въвеждане и прилагане на съвременни модели и практики за подкрепа за деца и
семейства, основани на силните страни на децата, семействата и общността;
- да се провокира ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск от недостатъчна грижа или настаняване на деца в институции;
- да насърчим промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие;
- да се стимулира активно включване на бащи и мъже от семейния кръг в грижите за децата, като практическо
използване на сериозен наличен ресурс и превенция на насилие;
- да се демонстрират различни модели и подходи на работа с деца и семейства в риск в общността, които са
приложими и в други населени места в България;
- да се стимулира развитието на политики, ориентирани към децата и семействата им;
- да насърчим участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, насочени към добруването
на децата и отглеждането им в семейството;
- да насърчим промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие с активно включване на бащи и мъже от семейния кръг.
Повече информация за процедурата, сроковете и необходимите документи за кандидатстване ще намерите на страницата на Фондация Лале.

Развитие на дейностите по проект „Вяра в семейството” и прилагане
на фамилни групови конференции в България
Проектът се реализира от Фондация Лале в сътрудничество със Сдружение „Шанс и закрила” и
с подкрепата на служителите на Уникредит Булбанк и фондация Уникредит в четири общини в
регион Хасково. Проектът предвижда адаптиране и въвеждане на модела Фамилна групова конференция в България. Моделът предлага подкрепа от страна на разширеното семейство и социалната му мрежа чрез мобилизиране на ресурсите на семейството, укрепване на отговорността и изработване
на план за преодоляване на конкретни проблеми. Повече информация за развитието на дейностите и прилагането на този съвременен модел, основан на участие, можете да научите от страницата на Фондация Лале.

Номинирайте доброволците, които познавате — те заслужават признание!
Конкурс Доброволческа инициатива 2013
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявиха конкурс за най-интересни и ефективни
доброволчески инициативи в България през 2013 година. Поканени са да участват всички организации и групи, които през настоящата 2013 година реализират доброволческа инициатива, без значение на място и време
на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни
лица до 31 октомври 2013.

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; 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.

Номиниране 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 2013
info@tulipfoundation.net или по пощата на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124.
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Контактите водят до резултати

Как ползвана техника продължава да е полезна за хората
През юли Уникредит Булбанк ни предостави няколко
използвани, но запазени и добре работещи компютърни
системи за нуждите на граждански организации.
Екипът на Фондация Лале работи ежеседмично с много
и различни граждански организации и читалища от цялата страна. Така
познаваме техните нужди, възможности и идеи, което ни позволява да бъдем успешен посредник между тях и бизнеса в осигуряване и обмяна на
различни материални ресурси. До момента сме осъществили многобройни
контакти между дарители и ефективни граждански организации, които
имат нужда от техника, дрехи, играчки, книги, мебели, лекарства и др.
Един от основните принципи при даряването на техника, е тя да бъде на разположение за свободно ползване от хората, с
които и за които работи конкретна организация. Знаем, че така даренията са по
-ефективни и от полза за повече хора.
Този месец дареното компютърно оборудване достигна и помага на много различни хора в младежки клуб в ромския квартал „Максуда” към Сдружение
„Съучастие” Варна, библиотеките на Народно читалище „Васил Левски 1911” в
с.Божурица, община Плевен и Народно читалище „Паисий-1896” в с. Александрово, община Ловеч. Там техниката се ползва от всички жители на селата, които имат нужда от интернет, разпечатване на материали и др.

Благодарност за дарителите на Зографската света обител
Кампанията за набиране на средства за библиотеката на манастира продължава
Игуменът и братството на Зографската света обител изпратиха благодарствено писмо до
всички дарители, които помогнаха за съхранението и каталогизирането на ръкописите и
книгите в библиотеката на манастира. Събраните до момента средства бяха преведени на
манастира, където екип от специалисти, започна работа по почистване и каталогизиране на
ръкописите и книгите от началото на юли.
Кампанията продължава! Подкрепете съхраняването на уникални ръкописи и книги с неоценима стойност за
българската и световната култура и история в библиотеката на Зографския манастир в Атон!

Проект на месеца

Изграждане на център за информация и социални контакти за хора от третата
възраст към Народно Читалище „Светлина” в с. Поляново, общ. Харманли
Народно читалище „Светлина – 2010”, с. Поляново, общ. Харманли
Целта на проекта бе да изградим център с достъп до компютри и интернет, където възрастните хора да бъдат
включени в културния и обществен живот на селото и да бъдат подпомогнати в усвояването на нови умения за
работа със съвременните технологии, а едновременно с това да се подобри диалогът между поколенията, като
бъдат привлечени младежи и ученици като доброволци. Фондация Лале ни помогна със средства за ремонт на
помещенията и две компютърни конфигурации, които ни предостави.
Подготовката и обзавеждането на помещението стана много бързо. Помещението бе пребоядисано с помощта
на доброволци и обзаведено с маси, компютри и телевизор. Изготвен бе график за работа на центъра, съобразно със свободното време на възрастните и доброволците. Самите доброволци са деца и младежи от селото,
които показват на възрастните как да сърфират в интернет, как най-лесно да намират необходимата им информация, как да използват скайп, фейсбук и др. Някои от възрастните се свързаха с внуците си в чужбина и бяха
много горди с това.
Центърът работи всеки ден и продължава да е място за срещи в селото. Освен ползването на интернет, в центъра се предоставят вестници, организират се празненства с участието и на възрастните, и на младите доброволци. Работата ще продължи като част от читалищната дейност. Сформираната група от възрастни хора е отворена за нови участници, които също желаят да научат да работят с компютър. Достъп до центъра имат и децата и младежите от селото.
Народно читалище
„Светлина – 2010”
Антония Генева
с. Поляново, 6464,
община Харманли, област Хасково
Тел. 0878 / 567 055
antoniq.geneva@abv.bg
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