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Национална кампания за 29 април 2013 — Европейски ден 

на солидарността между  

поколенията  

За пета поредна година Фондация Лале призова десетки граждански 

организации от цялата страна да отбележат със своя инициатива 29 

Април — Европейския ден на солидарността между поколенията.  

Целта на кампанията, както всяка пролет, бе да насърчим разнооб-

разни съвместни дейности на хора от всички възрасти и да привлече 

вниманието на обществото към човешката солидарност и връзките 

между поколенията. Тази година в кампания се включиха 26 органи-

зации от 18 населени места с разнообразни инициативи. Повече за 

всички конкурси, срещи, концерти и други събития можете да проче-

тете на интернет страницата ни тук. 

Какво се случи през април 

Обучение за втора „Борса на про-

екти и идеи” във Велико Търново 

се проведе на 26 април с подкрепата на 

Европейския информационен център, кой-

то предостави зала и техника. Участваха 14 организации от града и реги-

она. Целта на обучението бе да ги запознае с правилата на организиране 

и провеждане на борсата и да им помогне да упражнят уменията си за 

представяне на организацията и формулиране на добри предложения 

към бизнеса. Участниците започнаха практическа подготовка на борсата, 

която ще се състои на 28 май 2013 г.    

Откриване на Европейската година на гражданите 

2013 в България  

На 1 април 2013 г. в Софийската градска художествена галерия 

се проведе официалното откриване за България на Европейската 

година на гражданите. Участието на гражданското общество в Европейската година беше тема на дискусия с 

представители на неправителствени организации от Алианса за Европейската година на гражданите 2013. Бо-

рислав Мавров от Фондация „Европейски институт‖ и Мария Петкова от Фондация Лале представиха процеса в 

работните групи на коалицията.  

Обучение за екипите на организациите, спечелили награда Доброволческа инициатива 

2012 - На 26 май във Велико Търново се проведе обучение за екипите на организациите, които спечелиха 

наградите за Доброволческа инициатива 2012. Обучението беше на тема „Характеристики на доброволческата 

работа. Трудности в работата с доброволци. Управление на дейности на доброволци‖ и беше водено от Вера 

Кирилова,  координатор в Национален алианс за работа с доброволци. Участваха представители на Фондация 

„Трета възраст" Русе и Читалище „Светлина" 1928, с. Хотанца, обл. Русе.  

Предстоящо през май 

На 8 май във Варна ще се проведе първо обучение за прилагане на метода на Фамилните групови конферен-

ции за екипа на Сдружение „Съучастие‖ Варна и за студенти от специалност ―Социални дейности‖ към Техни-

ческия университет Варна.  

На 22 май в София — Обучение и подготовка на втора „Борса на проекти и идеи‖ в София. 

На 28 май ще се проведе втора „Борса на проекти и идеи‖ във Велико Търново. Борсата се реализира с под-

крепата на Община Велико Търново и с участието на местни бизнес и граждански организации. Целта на Бор-

сата е да стимулира взаимноизгодно сътрудничество между бизнес и гражданския сектор, чрез обмяна на ре-

сурси, контакти, услуги и др.  

Актуално 

Конкурс за Доброволческа инициатива 2013 

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни 

доброволчески инициативи в България през 2013 година. Поканени са да участват всички организации и гру-

пи, които през настоящата 2013 година реализират доброволческа инициатива, без значение на място и време 

на осъществяване, 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 от-

делни лица до 31 октомври 2013 г. Повече информация и форма за номинации ще намерите тук.  

http://www.tulipfoundation.net/id-925/29_April_2013_European_day_Solidarity_between_generations_national_campaign.html
http://www.tulipfoundation.net/id-927/Marketplace_2013_Sofia.html
http://www.tulipfoundation.net/id-926/Competition_Voluntary_Initiative_2013.html


 

 

Доброволчески дни в AIG България 
 

Дните от 22 до 26 април бяха дни на доброволчество за служителите на AIG в България. 

Всички те прекараха работни часове извън офиса в под-

крепа на граждански организации в София —Сдружение 

„И нас ни има‖ на родители на деца и младежи с увреж-

дания;  Фондация „Очи на четири лапи‖, която управлява Българско учили-

ще за кучета водачи на слепи хора; Фондация „Светлина за живот‖, която 

работи за хора с увреждания и Благотворително дружество „Донка Паприко-

ва‖, което поддържа хоспис за възрастни хора в последен стадий от живота 

им и клуб за възрастни хора. 

Служителите на AIG помогнаха на екипите на тези организации за боядис-

ване на огради и парапети, малки ремонтни дейности, пролетно почистване 

на тревни площи и градинки, засаждане на цветя, миене на прозорци, под-

реждане на складови помещения, изработка на великденски сувенири с цел 

набиране на средства, почистване на домове на хора с увреждания.  

„За нас като родителска организация, такива доброволчески инициативи са 

много важни. Те подпомагат нашата дейност, а и младежите в Дневния цен-

тър общуват с нови хора и активно участват в дейности заедно с добровол-

ците. Благодарим от сърце на AIG.‖ - сподели Анжела Илиева от Дневен 

център за младежи с увреждания на Сдружение „И нас ни има‖. Мария Тер-

зиева от „Светлина за живот‖ също сподели: „Безценна бе помощта на доб-

роволците! Благодарим на  Бистра, Марина, Георги, Александър, Максим, 

Виктор, Илиян и Любо, които дадоха доброволния си труд в помощ на хора с 

трайни физически увреждания. Екипът ни е насърчен от  инициативата 

на  AIG и от доброто в сърцата на тези младежи!‖  

Екипът на Фондация Лале осъществи контактите между гражданските орга-

низации и екипа на АIG България. Служителите на застрахователната ком-

пания имаха желание да организират доброволческите дни интересно, пъл-

ноценно и полезно за други хора и за граждански организации, които ежед-

невно работят в подкрепа на хора с различни нужди и самите те винаги 

имат нужда от допълнителна подкрепа, за да помагат по-добре и на повече 

хора.  

Контактите водят до резултати 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Мобилен център за популяризиране и ефективна  

работа по проблема с домашното насилие в Община  

Иваново, Област Русе 
 

Сдружение „Център Динамика”, Русе  
 

Целта на проекта бе да създадем мобилен център за комплексни мерки за 

превенция на домашното насилие сред високо рискови групи като възраст-

ни хора, жени и деца в тринадесетте населени места на община Иваново. 

Мобилният център предлага комплекс 

от различни услуги - психологическо 

консултиране, правна помощ и социално консултиране за хора, преживе-

ли насилие.  

Проведохме информационна кампания сред населението на селищата в 

община Иваново за прилагането на Закона за защита от домашно наси-

лие. Екипът ни разработи механизъм за координация между институциите 

на територията на общината в случай на сигнал за домашно насилие.  

В хода на изпълнение на проекта организирахме информационни дни за 

популяризиране на възможни законови мерки за защита и за това кои са 

институциите и центровете за подкрепа на хора, преживели насилие. В 

резултат на това през мобилния център за осем месеца са преминали 46 

случая, 15 от които са на възрастни хора, пострадали от домашно насилие. През това време са проведени 175 

консултации - 79 с психолог, 57 със социален работник и 39 с юрист. 

Повечето от дейностите по проекта бяха осъществени съвместно с районните полицейски инспектори в населе-

ните места на община Иваново на база на подписано споразумение с ОД МВР Русе. Голяма подкрепа получихме 

от кметовете на всички 13 населени места в общината, които ни помогнаха с предоставянето на зали за про-

веждането на срещи и консултации с жителите.  
 

Сдружение „Център Динамика, гр. Русе  
За контакти: Деана Димова – Великова; Тел. 0887 493 503  

Ул. „Муткурова‖ 111, бл. 3, ап. 20, Русе, 7012  

centre_dinamika@abv.bg  

Проект на месеца 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
mailto:centre_dinamika@abv.bg

