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42 предложения за проект по програма „Вяра в децата и семейството”
В началото на юли 2013 Фондация Лале и Фондация Оук обявиха нова съвместна тригодишна финансираща програма „Вяра в децата и семейството” за подкрепа на деца и семейства в
България. До 1 септември бяха получени 42 предложения за проект, които ще бъдат оценени от екип от независими консултанти. Одобрените проекти ще бъдат обявени през октомври. Очаква се изпълнението им да започне наскоро след това. Екипите на
организациите, които реализират подкрепените проекти, ще имат също
възможности за обучения, обмяна на опит и практики, срещи.

Включете се в националната кампания за 1 октомври - Международния ден на
възрастните хора
За шеста поредна година се обръщаме към колеги, партньори и организации в цялата страна с покана да се включат със своя инициатива в
националната кампания „Общество на всички възрасти” 2013 по повод
на Международния ден на възрастните хора 1 октомври. Целта на кампанията е да засвидетелстваме заедно внимание, уважение и признание към нашите майки и бащи, баби и дядовци.
Инициативите могат да бъдат разнообразни – срещи, разговори, представления, концерти, изложби, конкурси. Всяка организация ще избере
подходящите форма и ден за интересна местна инициатива. Вижте повече информация и научете как може да се включите до 27 септември.

Номинирайте доброволците, които познавате — те заслужават признание!
Конкурс Доброволческа инициатива 2013
Продължава конкурсът Доброволческа инициатива 2013 за най-интересни и ефективни дейности и инициативи, реализирани от доброволци в България през 2013 година. Доброволчеството допринася ежегодно 5% от
БВБ на държаните в Европейски съюз. То мобилизира милиони европейци в дейности, които насърчават връзки
между поколенията, междукултурен диалог и социална солидарност. Конкурсът беше обявен от Фондация Лале
и Национален алианс за работа с доброволци през пролетта.
За участие са поканени организации и групи, които през 2013 година са реализирали 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 на
info@tulipfoundation.net или по пощата на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124. Повече
подробности за конкурса и формуляр за номинации.

Предстоящо

Обучение и подготовка за „Борса на проекти и идеи” в Пловдив
Фондация Лале и Община Пловдив започват подготовка за трета „Борса на проекти и
идеи” в Пловдив в рамките на „Седмица на благотворителността” в града през септември. На 4 септември ще се проведе обучение за участниците в борсата, на което
те ще се запознаят с правилата на организиране и провеждане на „Борса на проекти и идеи”, ще упражнят на
практика своите умения за представяне на организацията и формулиране на добри предложения към бизнеса и
заедно ще планират организацията на събитието. Борсата в Пловдив ще се проведе на 23 септември 2013.

Оценка на социалното въздействие
Оценката на социалното въздействие не е временна мода или самоцел, тя е инструмент. Социално включване,
ефективни услуги, качествено образование или запазена околна среда са резултати от използване на този инструмент. Оценката на социалното въздействие, казано просто, е процес на идентифициране и предвиждане на
бъдещи последствия от действия, които извършваме или планираме в настоящето.
Фондация Лале организира първа среща на тема Оценка на социалното въздействие в България през юни
2013. На нея се обединихме около идеята за неформална група за Оценката на социалното въздействие в България, като форум за обмяна на информация и практики. Групата ще работи в сътрудничество с международната SIAA. Планираме първа среща на групата през октомври 2013 в София. В дневния ред на срещата предвиждаме определяне на процедура /необходима информация за включване на колеги в групата/ и основни правила за работата й. Очакваме и други предложения за теми от дневния ред на срещата на
mpetkova@tulipfoundation.net. Колеги от граждански организации, бизнес и администрация, които се интересуват от темата, са поканени да заявят желание за участие в срещата с кратко писмо до info@tulipfoundation.net.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./факс: 02/ 944 27 55
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