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Среща на групата за оценка на социалното въздействие в България,
29 октомври 2013
На 29 октомври 2013 се проведе първата среща на групата за
анализ на социалното въздействие в България. Участваха около 30 представители на разнообразни като сфера на дейност,
цели и начин на работа организации. Те споделиха свои практически опит при оценка на социалното въздействие в България през последните години. Участниците обсъдиха различни
теми - кои организации правят оценка на въздействието, какви методи прилагат, как се финансира оценката, кой ползва
оценка на въздействието, как намираме достоверни изходни
данни, какви индикатори ползваме и др. Като насоки на групата бяха очертани стимулирането и други организации да
прилагат анализ на въздействието - донорски организации,
корпоративни дарители и държавни институции; стимулиране и прилагане на анализа при стратегическо планиране на различни нива в законодателството и реализирането на Европейските програми в България. Оценката на ефекта от инвестиране на частен ресурс в обществено благо и анализ на промяната, както в организациите, така и в средата, в която те работят, се откроиха като важни теми.
Групата бе създадена през юни като форум за обмяна на информация и практики в сътрудничество с международната SIAA. Срещата се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската Комисия в България.

Национална кампания „Общество на всички възрасти”
за отбелязване на 1 октомври 2013 - Международен ден
на възрастните хора
За шеста поредна година повече от 40 организации от всички краища на България се включиха в националната кампания за отбелязване на Международния
ден на възрастните хора. В дните около 1 октомври хора от всички възрасти,
граждански организации, читалища, училища, общини и кметства отбелязаха
деня с разнообразни инициативи в своите общности. Въпреки многообразието
на събитията – срещи, беседи, концерти, изложби, конкурси, празнични трапези
и др., те бяха обединени от една идея - да засвидетелстваме признанието си
към възрастните хора за ролята и приноса им към обществото ни. Прочетете
повече за всички събития от кампанията.

54 инициативи номинирани в конкурса Доброволческа инициатива 2013
54 разнообразни и интересни инициативи, реализирани от местни организации в 28 населени места, бяха номинирани в тазгодишния национален конкурс Доброволческа инициатива 2013.
Най-добрите инициативи ще бъдат определени на основа на резултатите, значението за
хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците и финансовата ефективност от жури в състав Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин
дом; Бойко Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Люба Йорданова, журналист във вестник Капитал. Отличените организации ще получат сертификат и
материална награда под формата на инвестиция в развитието на доброволците и екипа
на организацията. Церемонията за обявяване и връчване на наградите ще се състои в
началото на декември.
Разгледайте номинираните инициативи — всяка от тях заслужава признание!
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Дарители събраха 17130 лева за съхраняване и каталогизиране на ръкописите
и книгите в библиотеката на Зографския манастир
За всички тях е благодарствената грамота от Зографската света обител
Индивидуални и корпоративни дарители се включиха в кампанията за библиотеката на Зографския манастир. До края на
октомври бяха събрани 17130 лева. Сумата беше преведена на
манастира и значителна част от работата по почистване, обезпаразитяване и каталогизиране на ръкописите и книгите в
библиотеката вече е извършена от екип от специалисти и студенти. Тази дейност е продължение на друг голям проект, в
който са инвестирани над 50,000 евро за дигитализиране на
библиотеката и ремонт на помещения и рафтове за книгите.
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 уникална част от българската духовност и култура. Препратете информация за кампанията на близки и приятели!
Очакваме Вашето дарение:
BIC INGBBGSF
IBAN BG92INGB91451001729215 (сметка в лева)
Основание за плащане: „Дарение за Зографския манастир"

Годишна среща на Европейската мрежа за фамилни групови конференции
Годишната среща на Европейската мрежа на организации, които прилагат Фамилни групови
конференции, се проведе от 30 октомври до 1 ноември в Белград, Сърбия. Срещата бе организирана с домакинството на местната организация „U krugu porodice” (В семейния кръг) и
събра над 30 представители на повече от 25 организации от 13 страни в Европа. Мария Петкова от Фондация Лале и Малина Славова от Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково, се
включиха в работата на годишната среща. Участниците имаха интензивна и интересна програма, в рамките на
която представиха актуална информация за дейностите си и развитието на модела ФГК в различните страни. В
„Отворено пространство” колегите обсъдиха разнообразни актуални и нови теми, предложени по време на дискусиите. Активната обмяна на коментари, информация, въпроси и идеи продължи през целите два работни дни
и беше истински полезна за всички. Участниците в годишната среща бяха поканени на специално тържество с
музикална програма в Общината на Белград.

Обучение за насочващи по програма „Вяра в семейството”, Хасково, 15 октомври
Екипът на Сдружение „Шанс и закрила”, местен партньор по програма „Вяра в семейството”,
организира поредно обучение за специалисти, насочващи към Фамилни групови конференции в
Хасково на 15 октомври. Участваха 20 представители на училища от Хасково, Свиленград и Любимец, обществени възпитатели, секретар на МКБППМН в Хасково, инспектори Детска педагогическа стая и социални работници от Отдел закрила на детето в Хасково и Свиленград. Много
от участниците в обучението станаха и съмишленици
на новия метод. Денят завърши с тържество за връчване на
годишен приз за най-активен насочващ специалист през 2013
година. Всички бяха изненадани, а най-развълнувани бяха
носителите на приза Надя Ангелова и Мария Кунчева.

Предстоящо през ноември
- На 12 и 13 ноември ЦРЧРРИ към МТСП организира в центъра обучение „Фамилна групова конференция – съвременен ефективен модел за подкрепа на семействата”, което ще бъде проведено от Фондация Лале.
- На 20 ноември ще се състои заключителна конференция по програма „Вяра в семейството”, осъществена от
Фондация Лале през последните 2 години с подкрепата на Фондация Уникредит и УниКредит Булбанк.
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