Януари 2011

Информационен бюлетин

Колеги и приятели,
Нека Новата 2011 година донесе много здраве и
успех за всички!
В началото на новата година направихме кратък 
преглед на направеното през миналата:

 Традиционните награди "Проект на годината












2009” за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера бяха връчени за пета поредна година;
Форум „Корпоративна социална отговорност: Втора среща на бизнеса и неправителствените организации. Борса на проекти и идеи”, организиран
от Фондация Лале, вестник Капитал и КРИБ събра представители на двете най-активни обществени групи – бизнеса и гражданските организации;
Започнахме работа по иновативен проект „Борса
на проекти” за адаптиране и въвеждане на практически механизъм за сътрудничество между бизнес и граждански организации;
По програма Малки грантове финансирахме 9
проекта на местни граждански организации в
малки населени места с повече от 31,300 лева и
им предоставихме 6 компютърни конфигурации;
Подкрепихме 57 организации в 54 населени места като им предоставихме 120 компютърни системи на обща стойност над 60,000 лева;
Предоставихме на 21 организации в 14 населени
места повече от 65 бюра, 60 стола, 60 контейнера, помощни бюра, етажерки, шкафове за документи и значително количество други мебели и
офис оборудване на стойност над 90,000 лева;
Организирахме
две
публични
дискусии
“Общество на всички възрасти” по повод Международния
ден
на
възрастните
хора
и













“Солидарност между поколенията” по случай едноименния Европейски ден, с участието на повече от 80 представители на граждански организации от цялата страна;
Проведохме две работни срещи на неправителствени организации на тема „Социално включване
на възрастните хора в Европейската година срещу бедността” и „Начини и форми на участие в
гражданския диалог в България”;
На апела ни за национални кампании за Европейския ден на Солидарност между поколенията
и Международния ден на възрастните хора се отзоваха стотици организации от цялата страна и
хиляди хора от всички възрасти;
Финансирахме 11 организации от страната по
Програмата за подкрепа на деца и семейства в
общността с цел превенция на настаняването на
деца в социални институции, реализирана в
партньорство с Фондация Оук;
Организирахме три работни срещи за обмяна на
опит на организациите, финансирани по Програма за Превенция на настаняването на деца в
социални институциии;
Заедно с колеги от 11 граждански опраганизации,
работещи в подкрепа на деца и семейства в
общността посетихме проекти на Барнардос в
Ирландия и се запознахме с опита им. Надяваме
се да приложим част от научаното в работата си в
България;
В Програма „Предай нататък” включихме 19 нови
семейства в селата Мечка, Горталово, Ралево,
Беглеж, Тученица и Бъркач. Така общият брой
семейства достигна 42 в 12 села в община Плевен
и още 24 семейства в 5 села в община Велико
Търново;
Имаме много нови идеи за работа през Новата
година.

Проект на Годината 2010
Фондация Лале обявява традиционния Конкурс Проект на Годината за
най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера
за 2010 година. Инициативата се провежда за шеста поредна година.
В конкурса са поканени граждански организации, които през 2010 година
са реализирали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хората. Представените 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 Севда Шишманова, Програмен Директор,
Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно
осигурителна компания „Доверие“; Н.ПР. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Анна
Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.
Номинирайте добрите проекти, които познавате като изпратите попълнен
формуляр на
info@tulipfoundation.net до 31 януари 2011. Отличените проекти ще бъдат обявени на публична церемония през март 2011. Наградата е специално изработена от Георги Чапкънов.
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net , www.tulipfoundation.net

Какво се случи в края на изминалата година
Форум Корпоративна социална отговорност: Втора
среща на бизнеса и неправителствените организации
Фондация Лале, вестник Капитал и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) организираха Форум
“Корпоративна социална отговорност: Втора среща на бизнеса и
неправителствените организации”. Форумът се състоя на 3 декември 2010 в София в партньорство с Ню Момент Ню Айдиас Къмпани
и с подкрепата на програма Матра на Министерство на външните
работи на Кралство Нидерландия, Тръста за гражданско общество
в Централна и Източна Европа и Фондация Бертелсман, Германия. Гост лектори бяха Яп ван Дайн
и Хенк Киндс от Нидерландия и Самуил Симеонов от Германия. Дискусия представи добри примери
от България. Повече информация от форума можете да намерите тук.

Трета работна среща по “Програма за подкрепа на деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции”
На 20 декември се състоя третата работна среща на организациите, финансирани по съвместната програма на Фондация Лале и
Фондация ОУК за подкрепа за деца и семейства в общността с цел
превенция на настаняването в институции. Участниците обмениха
информация и опит по реализираните проекти; набелязаха на нови идеи за работа с деца и семейства в общността. Обсъдени бяха
трудностите и постигнатите до момента резултати. Колегите споделиха впечатления от наученото по време на работното посещение
в Барнардос Ирландия, какво организациите могат да приложат в
работата си в България и от каква подкрепа имат нужда.
На следващия ден всички участници се включиха в обща среща с
организации, финансирани от фондация Оук в България. Специален гост на срещата бе Валентина Симеонова, зам. министър на
труда и социалната политика, която представи позицията на министерството по отношение на превантивната работа и подчерта необходимостта от планиране на
комплексни интегрирани услуги включително и мобилни. Подчертана беше важността на устойчивостта на създаваните иновативни услуги за деца и семейства в общността.

Заключителен семинар по проект „Да поговорим за
нуждите на възрастните хора”, Комитет на регионите,
Брюксел, 7 декември 2010
„Подкрепа за адекватни доходи и достойнство на възрастните хора
чрез граждански диалог” беше темата на заключителния семинар,
организиран в рамките на проект „Социално включване на възрастните хора – Да поговорим за нуждите на възрастните хора” и Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.
Семинарът се проведе на 7 декември 2010 в Комитета на регионите в Брюксел и с активното участие на националните партньори от
8 държави и Европейската платформа на възрастните хора – AGE.
Участие взеха представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Белгийското председателство на ЕС, Комитета
на регионите и др. Партньори от България в проекта са Фондация
Лале и Благотворително дружество „Донка Паприкова”. В семинара
участваха Мария Петкова, директор на Фондация Лале и Чавдара
Стайкова, Радка Попова, Снежана Андреева и Йорданка Гаврилова
от Благотворително дружество „Донка Паприкова”. Как протече
семинара можете да прочетете на сайта ни.
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net , www.tulipfoundation.net

Заключителна конференция за Европейската година
за борба с бедността и социалното изключване,
17 декември 2010, Брюксел
На 17 декември в Брюксел се състоя Заключителната конференция за закриване на Европейската година за борба с бедността и
социалното изключване, организирана от Белгийското председателство на Европейския съюз и Европейската комисия. Жозе Мануел Барозо, Председател на Европейската комисия, Херман ван
Ромпой, Председател на Европейския съвет, Ласло Андор, Еврокомисар по Заетост, социални въпроси и приобщаване; Ив Летерм, Министър председател на Белгия и Изабел Дюрант, Заместник председател на Европейския парламент се обърнаха към участниците и изразиха своята решителност да продължат усилията за намаляване на бедността в Европа.
Европа си поставя за цел най-малко на 20 милиона души да се справят с бедността до 2020 като
развие стратегия за бърз, устойчив и включващ растеж. Мария Петкова беше поканена да участва
в конференцията като признание за работата на Фондация Лале.

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове”
Народно Читалище „Сергей Румянцев”, с. Капитан Димитриево, общ. Пещера
Проект: Дневен център за възрастни хора „Доверие” в с. Капитан Димитриево
Цел: Да се намали социалната изолация на хората от третата възраст в с. Капитан Димитриево като се създаде място за социални контакти и общуване и се разшири дейността на читалището.
Дейности: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Дневния център за възрастни хора „Доверие” към
читалището в с. Капитан Димитриево, където ще се провеждат ежемесечни срещи с различни специалисти, експерти, социални работници и юристи; работа на клубове по интереси – плетиво,
кулинарство и пчеларство
Отпусната сума: 3 765 лв.
За контакти: Стоянка Иванова
Ул. Георги Димитров 33
с. Капитан Димитриево 4589, общ. Пещера
Тел. 03559 / 23 69; 0886 / 614 340
chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg

Фондация „Бетел - България”, София
Проект: Подобряване качеството на живот на лица със социална изолация и зависимости в
защитено жилище на „Бетел”, сeло Владимир, община Радомир
Цел: Разширяване на защитеното жилище на „Бетел” в село Владимир
Дейности: Изграждане на нова трапезария и кухня в защитено жилище на „Бетел” в село Владимир
и превръщане на старите в спални помещения; подобряване условията на живот в защитеното
жилище и разширяване на капацитета му; създаване на трудови навици и възможност за
придобиване на строителни умения от пребиваващите в защитеното жилище лица със зависимости
Отпусната сума: 4 900 лв.
За контакти: Диана Йорданова
ул. Сердика 25, София, 1202
Тел. 02 / 983 52 68
bulgaria@betel.org

Сдружение „Деца със специални потребности”, Мадан
Проект: Да започнем на „чисто” – център за работа с деца със специални потребности
Цел: Създаване на Център за работа с деца със специални потребности.
Дейности: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Център за работа с деца със специални
потребности в град Мадан.
Отпусната сума: 2 895 лв.
За контакти: Емилия Георгиева
ул. Явор, бл.7, ет.3, ап.7, Мадан, 4900
Тел. 0896 / 606 375
emi_georgieva77@abv.bg
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net , www.tulipfoundation.net

