Информационен бюлетин
Юни 2010 г.
Здравейте,
Представяме ви юлския брой на бюлетина ни за 2010 г. В него разказваме накратко за
подновените усилия на Фондация Лале, Български център за нестопанско право и Национален алианс за работа с доброволци за приемане на Закон за доброволчеството в България. Благодарим на всички организации, които се отзоваха на апела ни за подкрепа.

Актуално
Кампания за приемане на Закон за доброволчеството в България
Кампанията бе реализирана от Фондация Лале, Национален алианс за работа с доброволци и Български център за нестопанско право с участието на десетки граждански организации от цялата страна през май 2010 г. Закон за доброволната работа ще регламентира правата и отговорностите на стотиците хора с добра воля и на организациите,
използващи доброволци за постигане на целите си.
Отправихме призив към мрежите от неправителствени организации, с които работим и
идеята получи сериозна подкрепа. Надяваме се, че ще посрещнем 2011 — Европейска
година на доброволчеството със Закон за доброволчеството в България. Повече подробности, както и проекта за текст на Закон за доброволчеството можете да видите на нашия сайт.

Втора работна среща по “Програма за подкрепа за деца и семейства в
общността с цел превенция на настаняването в институции”
Срещата се състоя на 23 и 24 юни 2010 в
залата за обучения на Фондация “Карин
дом” – център за деца със специални нужди, обучителен и ресурсен център във
Варна.
В срещата участваха представители на:
Сдружение „Съучастие”, Варна; Каритас
Русе; Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода,
Враца; Клуб на нестопанските организации, Търговище; Сдружение „Плевенски
обществен фонд читалища”; Сдружение
„Знание”, Ловеч; Фондация „Здраве и социално развитие”, София; Фондация „Карин дом”, Варна; „Сдружение 1 юни”, Бяла Слатина; Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково и Фондация „Подслон за човечеството”, София.
Повече подробности за срещата можете да прочетете тук.
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Работно посещение на Тео Зелденръст - координатор на Програмата на
Обединени холандски фондации за България
Тео Зелденръст, който координира Програмата на Обединени холандски фондации през периода 2007 - 2009, гостува в
България от 13 до 19 юни 2010 г., за да
проследи развитието на проекти, финансирани по програмата в последните години
Г-н Зелденръст посети Защитени жилища
за хора с умствени затруднения в с. Царева ливада, община Дряново и в с.
Овощник, община Казанлък. Той се срещна и разговаря с хората в Дневни центрове за възрастни хора в с. Петково, община Елин Пелин и в Русе. Г-Зелденръст посети и
редица други центрове за разнообразни социални услуги, създадени с финансовата подкрепа на Обединените холандски фондации през последните 10 години.
Повече за работната визита на г-н Зелденръст и подкрепените проекти можете да прочетете тук.

Приятели на Фондация Лале
Каним всички, които биха искали да станат членове на нашата група във Фейсбук, да се присъединят към нас тук.
Групата в социалната медия е начин да получавате актуална информация за събитията, които организираме, да коментирате и предлагате идеи за
срещи и дискусии на теми като социално включване, социални дейности, дарителство и набиране на
средства, корпоративна социална отговорност и
др.

Финансирани проекти
Народно читалище “Надежда”, с. Имренчево, община Велики Преслав
Проект: Изграждане на интернет клуб в Читалище „Надежда” с. Имренчево
Цел: Преодоляване на социалната изолация на възрастното население чрез създаване на
условия за интегриране в обществения и културен живот и общуване между
поколенията.
Дейности: Ремонт и оборудване на интернет зала в читалищната сграда, в която младежи
- доброволци ще обучават възрастните хора на компютър и интернет, за да могат да
контактуват с близките си в големите градове и в чужбина, да четат пресата в интернет и
т.н.
Отпусната сума: 3 000 лв. и предоставена 1 компютърна конфигурация
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