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Остават три дни до крайния срок за номинации за Проект на годината 2012
Номинирайте добрите проекти, които познавате в социалната сфера!
За всички нас е важно да отдадем публично признание на многобройните активисти
и доброволци, които помагат на другите, за да бъде животът им по-лесен, а градовете и селата на България – по-добро място за живеене. Дарителските програми и
събраните средства не могат да променят живота ни без участието и приноса на
многобройните мотивирани и отговорни за общността си хора.
В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2012 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и
качеството на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място,
без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа
на дейностите или хората, които те обслужват.
Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.
Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Н. ПР. Матиас Хьопфнер, Посланик на Федерална република Германия;
Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна Захариева, Изпълнителен директор
на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.
Номинирайте добрите проекти, които познавате, като изпратите попълнен формуляр на info@tulipfoundation.net
до 3 февруари 2013.

Какво се случи през януари

Първа тематична конференция за Европейската година на гражданите,
Брюксел, 22 – 23 януари 2013
На 22 и 23 януари в Брюксел се проведе Първата тематична конференция за Европейската година на гражданите 2013. Представителите на българската коалиция Мария Петкова от Фондация Лале, Ива Таралежкова от
Форум Гражданско участие и Борислав Мавров от Фондация Европейски Институт се включиха активно в работата на паралелните сесии.
Манифест на Алианс „Европейска година на гражданите 2013”.

Приключи програмата Малки грантове
Програмата за малки грантове подкрепяше дейности на граждански организации предимно в малките населени
места в продължение на 8 години. Целта и беше да насърчи участието на хора от местната общност в инициативи и дейности за решаване на конкретни социални проблеми чрез достъп до информация и обслужване; подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения; повишаване на социалната ангажираност на младежите и
преодоляване социалната изолация на възрастните хора; организиране на традиционни за общността събития,
съчетани с доброволчески инициативи; въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността.
От 2005 до 2012 година бяха подкрепени над 140 проекта в цялата страна на обща стойност 520 000 лева.
Допълнително бяха предоставени 17 компютъра и друго техническо оборудване. Местните организации, които
реализираха проектите, намериха от различни източници допълнително финансиране в размер на повече от
240 000 лева.
В началото на 2013 година програмата приключи, за да отвори място на нова програма за подкрепа на дейности на граждански организации, която ще бъде обявена през годината.

Предстоящо през февруари

Проект “Вяра в семейството”
Работна среща на независими координатори и представители на местни институции за закрила на детето в регион Хасково
Фондация Лале в сътрудничество със Сдружение “Шанс и закрила” организира регионална среща на независими координатори и представители на АСП, ОЗД, полиция и
училища в регион Хасково. Срещата ще се проведе на 8-9 януари 2013 в Хасково и е
част от дейностите по проект “Вяра в семейството”, който се реализира с подкрепата на
фондация Уникредит и Уникредит Булбанк. Проектът е насочен към въвеждането на
метода на фамилните групови конференции. Целта на срещата е участниците да направят оценка на развитието на програмата до момента, да се обсъди обратна връзка от участниците и да се очертаят следващи стъпки в
обучение на специалисти, работа със семейства и институции.

Проект на месеца

Вродените аномалии не са причина за изоставяне на деца в институции –
национална родителска мрежа за подкрепа, Пловдив
Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА
Целта на проекта бе да осигури качествена превенция на изоставянето на деца с увреждания чрез създаване на мрежа от
„родители за контакт”. Ролята на родителя за контакт е да изслушва, да предоставя разбиране, съвет и информация на родители на новородени деца с подобни проблеми, за да могат те да се
справят по-добре с отглеждането им.
Проектът бе насочен към деца,
родени с лицеви аномалии и
техните родители, към медицински специалисти в неонатологични отделения и клиники в
страната.
От май 2009 до края на 2012 година над 120 семейства на деца, родени с
лицеви аномалии, са се свързали с родители за контакт, обучени по проекта.
От тях 68 семейства са търсили информация и подкрепа многократно. Освен
десетките семейства от над 20 града в страната, помощ са потърсили и български семейства, живеещи в Испания и други страни.
Дейностите включваха изграждането на мрежа от 22 родители за контакт и
провеждането на 4 обучителни курса, водени от специалисти от различни
области. Изработен бе алгоритъм за действие при раждане на дете с увреждане на базата на алгоритъм за поведение при раждането на дете с вродена
цепнатина на устната или небцето. Този алгоритъм бе представен пред 34
медицинските специалисти от болници в окръжни градове в Южна България,
пред Министерство на здравеопазването и пред Здравната комисия при Европейския парламент.
Моделът „Родител за контакт” беше представен пред 6 граждански организации в България, като една от тях
вече прилага модела в работата си с деца с увреждания и техните родители.
В резултат на проекта беше предотвратено изоставянето на едно дете с лицева аномалия непосредствено след
раждането. Две деца с вродени лицеви аномалии, настанени в ДМСГД в Плевен и в Русе, бяха върнати в семействата им. В следствие на осигурени консултации за девет пренатално диагностицирани бременни жени,
нито една от тях не направи аборт и не изостави детето си след раждането.
Асоциация АЛА се включи в инициативата на European Science Foundation за изработване на стандарти за лечението на лицеви аномалии на европейско ниво. Доц. Анастасов, представител на асоциацията, е включен в
научната програма за България. Очаква се Алгоритмът за действие при раждане на дете с ВЦУН да бъде включен в стандарт, който ще се прилага във всички европейски страни.
На основата на създадения Алгоритъм е разработен и одобрен проект към фонд „Научни изследвания” за разработване и въвеждане
на Регистър на родените с лицеви аномалии.
Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и
техните родители – АЛА
Жана Ангелова
бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3, Пловдив 4002
“Пластична и краниофациална хирургия”
тел./факс: 032 60 29 35
office@ala-bg.org; www.ala-bg.org

Контактите водят до резултати

Бизнесът е жизненоважен за обществото.
Жизнено общество е насъщно за бизнеса.
В ежедневната си работа с много и различни граждански и бизнес организации
през последните години научихме нещо много важно - контактът между хората
e един от най-ценните ресурси. Те дават възможност да помагаш през цялата
година на хора в най-различни ситуации. Обикновено не става дума за финансова подкрепа или големи кампании, а за споделени материални и човешки
ресурси, контакти и идеи в подкрепа на различни каузи и инициативи.
Фондация “Светлина за Живот” предоставя
мобилни
рехабилитационни
и
медикосоциални услуги в семейна среда за хора със
сериозни физически увреждания в София.
Екип от терапевти, рехабилитатор и психолог предоставят цялостна грижа за хора,
загубили работоспособността си над 90%. Те
живеят със семействата си, в домовете си,
но са зависими от своите близки - за облекло, храна, тоалет, излизане навън.
Запознахме се с колегите от Фондация
„Светлина за живот” преди две години, когато те се включиха в първата „Борса на проекти и идеи” София. Впечатли ни, че подкрепят не само хората с увреждания в тяхната
домашна среда, но и семейства и децата им.
Тези деца са като всички други деца, само им се е наложило да пораснат по-рано и да поемат от рано сериозни
отговорности. Често се налага да помагат или да се грижат за родителите си. За да им предложат малко откъсване от трудното ежедневие, развлечение и приятно прекарване с приятели, колегите от фондация „Светлина
за живот” организират за децата посещения на театър, кино и концерти с помощта на дарители.
В края на декември 2012 година фирма Event House се обърна към нас за съдействие – искаха да предложат
ресурсите си за подходяща благотворителна инициативи. Event House организира коктейли и събития и предлага интерактивни обучения за екипна работа. Свързаха се с екипа на „Светлина за живот” и заедно организираха като коледен подарък за децата увеселение. Управителят Александър Цветков, организира и проведе забавна и увлекателна сесия за екипна работа за децата с различни музикални инструменти. Забавата завърши с
торта и лакомства.
Ролята на Фондация Лале бе да свърже тези двете организации, всеки от които е професионалист в своята област. Заедно, без допълнителни ресурси те направиха празник за деца, чиято болка не се вижда, за които рядко се сещаме. Всеки участва с нещо, всеки получи нещо. Фондацията организира събитието и осигури подаръци за децата. Фирмата предостави уменията на екипа си и намери форма за ефективно социална ангажираност. Най-доволни бяха децата, които получиха незабравимо различно Коледно тържество.
Отминаха Коледните инициативи, затихнаха благотворителни концерти, базари и кампании. Пред нас е цяла
година. Ние от Фондация Лале вярваме, че свързването
на хората, споделянето на контактите и идеите е лесен
и добър начин за бъдем полезни едни на други. Добрината е
ежедневие!

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

