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Нова програма „Вяра в семейството и децата”
Фондация Лале и Фондация Оук започват нова тригодишна финансираща програма
„Вяра в децата и семейството” за подкрепа на деца и семейства в България. Програмата
цели да допринесе за изграждане на капацитета на местни организации и общности да защитават децата от
недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции като:
- се намалят случаите на недостатъчна грижа, насилие и изоставяне на деца и се предотврати последващото
настаняване на деца в институции;
- стимулира адаптиране, въвеждане и прилагане на съвременни модели и практики за подкрепа за деца и семейства, основани на силните страни на децата, семействата и общността;
- стимулира ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск от недостатъчна грижа или настаняване на
деца в институции;
- насърчи промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие;
- стимулира активно включване на бащите и мъже от семейния кръг в грижите за децата, като използване на
сериозен наличен ресурс и превенция на насилие;
- демонстрира модели и подходи на работа с деца и семейства в риск в общността, които са приложими и в
други населени места в България;
- стимулира развитието на политики, ориентирани към децата и семействата им;
- насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, насочени към добруването на децата и
отглеждането им в семейна среда;
- стимулира ранно идентифициране и интервенция в случаите на риск от недостатъчно грижа или настаняване
на деца в институции;
- насърчи 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.

Какво се случи през юни

Втора „Борса на проекти и идеи” София
Втора годишна „Борса на проекти и идеи” се проведе в централното фоайе
на СУ „Св. Климент Охридски” на 25 юни. Борсата събра бизнес и граждански организации от София, които намериха разнообразни практически възможности за взаимноизгодно сътрудничество като обменяха стоки, услуги, материали, контакти, доброволен труд.
Борсата бе осъществена от Фондация Лале в сътрудничество с Българска стопанска камара, Бизнес Парк София, Български дарителски форум и с подкрепата на СУ „Св. Климент Охридски”, който безвъзмездно предостави залата за събитието.
Мария Петкова от Фондация Лале откри борсата, която продължи
малко повече от час. Участниците се запознаваха, разменяха контакти, информация за налични и търсени ресурси, предложения и идеи
за взаимноизгодно сътрудничество. След финалния гонг бяха отчетени резултатите - 36 формално сключени сделки. Освен тях бяха направени още десетки уговорки за срещи и договаряне на бъдещи съвместни дейности.
Сключените сделки включват: експертиза и консултации за архитектурни решения, кариерно развитие, рекламни стратегии и писане на
проекти; разпространение на информация сред мрежи от контакти;
счетоводни услуги; реклама;
доброволен труд; организиране на тийм билдинг; предоставяне на зали,
споделени офиси, техника, мебели, лекарства, канцеларски материали
и др.
Някой от участниците вече имаха опит от предната борса в София, други се включиха за първи път. От гражданските организации най—много
сделки сключиха Фондация „Позитивни 365”; Българска организация за
доброволно кръводаряване и Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”. Най-активни от бизнеса бяха Интерамерикан и Алфа Финанс
Холдинг, които участват за втора година, и фирма „Сибир Балкан” ООД.
Повече за събитието на страницата на фондацията.

Още през юни

Български културен следобед в Нидерландия,
Утрехт, 1 юни 2013
Фондация Лале в сътрудничество с Дружество Холандия-България
организираха културен следобед в Утрехт. Фондация Орание беше
любезен домакин на събитието на 1 юни 2013 като дългогодишен
партньор на Фондация Лале. Срещата събра хора от България и Нидерландия, които са живата връзка между двете страни. Партньори и
приятели на Фондация Лале от различни организации се включиха в
събирането. Роналд ван дер Хисен от Фондация Орание поздрави
гостите и разказа за дейността на организацията и трайното ползотворно партньорство с Фондация Лале в България. Мария Петкова от Фондация Лале говори за приятелството, сътрудничеството, споделеният опит, изкуството като мостове между хората от различни страни и култури.
Специална част от събирането беше изключителното изпълнение на известната в Нидерландия
българска пианистка Мариета Петкова. Програмата, която тя изпълни, включваше произведения на
Хендел, Шопен и Рахманинов. Културната програма включваше и благотворителна изложба на
художествени фотографии с изключителната подкрепа на TNT България.

Анализ на социалното въздействие в България, София, 5 юни 2013
Фондация Лале и международната Social Impact Analysts Association (SIAA) в сътрудничество с
Българския Център за нестопанско право и Българския дарителски форум и с подкрепата на хотел
„Арена ди Сердика” организираха среща на тема „Анализ на социалното въздействие” на 5 юни
2013 г. в София. Събитието събра представители на донорски и граждански организации в България, експерти и професионалисти от правителството и бизнеса. Проведе се дискусия за необходимостта и ползата от оценка на социалното въздействие. За състоянието на анализа
на социално въздействие в България говориха Галя Маркова от Нов български университет и „Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца”;
Георги Генчев от ПАЦЕП и Надя Шабани от БЦНП. Участниците се обединиха около идеята за създаване на неформална група за оценка на социалното въздействие в България. Andreas Ricker от Phineo, Германия,
член на УС на SIAA, представи своя опит като анализатор на социалното
въздействие.

Обучение за прилагане на Фамилни групови конференции, Варна, 7 юни 2013
След първото обучение за прилагане на метода на Фамилни групови конференции за студенти от Варненския
технически университет във Варна през май, Фондация Лале и Сдружение „Съучастие” Варна организираха в
сътрудничество второ практическо обучение за екипа на сдружението и независи координатори на Фамилните
групови конференции. Обучението се състоя на 7 юни 2013 и е продължение на програма „Вяра в семейството”, реализирана с подкрепата на Фондация Уникредит и Уникредит Булбанк.

Дарители събраха над 11000 лева за библиотеката на Зографския манастир.
Кампанията продължава!
За малко повече от месец кампанията за набиране на средства за библиотеката на Зографския манастир събра
над 11000 лева. В навечерието на 24 май Йеродякон Атанасий, библиотекар на Зографската света обител отправи апел за подкрепа, в който разказа за нуждата да се обезпаразитят и каталогизират книгите и ръкописите
на манастира. Работата по подреждане и почистване започва от 3 юли, когато екип специалисти и студенти
пристигна в манастира. „Целият процес ще трае около три месеца и за осъществяването му са необходими около 15 000 евро.” - споделя Йеродякон Атанасий. Тази дейност е завършек на
голям проект, в който вече са инвестирани над 50 000 евро за дигитализиране на библиотеката и ремонт на подходящи помещения и рафтове за книгите.
Библиотеката на Зографската света обител съхранява уникални ръкописи,
книги и множество произведения на християнския дух и култура, неоценими
по своята стойност и значение за българската и световната история.
Кампанията за набиране на средства продължава!
Призоваваме приятели, колеги и съмишленици да допринесат за съхранението на тази важна част от българската духовност и култура. Препратете тази
информация на близки и приятели!
Повече информация за кампанията можете да намерите на интернет страницата ни.
Всеки дарител ще получи договор и сертификат за дарение. Даренията към Фондация Лале дават право на
данъчни облекчения.
Очакваме Вашето дарение:
BIC INGBBGSF
IBAN BG92INGB91451001729215 (сметка в лева)
Основание за плащане: "Дарение за Зографския манастир"

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

