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Информационен бюлетин  

Ноември 2010 г. 

Здравейте, 

Месец октомври бе наситен със събития и срещи за Фондация Лале, за които искаме да разкажем.  

В този бюлетин ще научите кои организации участваха в кампанията ―Общество на всички възрас-

ти‖ и с какво всяка от тях отбеляза деня на възрастните хора - 1 октомври; защо бе създадена  

неформалната мрежа от организации работещи с и за възрастни хора. Ще прочетете за срещите с 

граждански организации в Плевен и Ловеч, с които започнахме работа в първите две общини по 

проект ―Борса на проекти и идеи‖ и за участието на екипа ни в 30-тото издание на IFC—

International Fundraising Congress. Накрая ще разберете за предстоящото работно посещение на 

представители на 11 организации, финансирани по Програмата за превенция на настаняването на 

деца в институции, в Ирландия.  

Актуално 

Неформална мрежа от организации работещи с и за възрастни хора 
 

Участниците в работна среща за социалното включване на възрастните хора, организирана от 

Фондация Лале през септември, предложиха да се създаде неформална мрежа на организациите 

работещи с и за възрастни хора. Целта е по-ефективна работа за социално включване на възраст-

ните хора, обществено повдигане на позициите на организациите по различни теми и активно 

участие в процеса на създаване и обсъждане на политики.  

 

До момента 11 организации се включиха в мрежата, като ни изпратиха информация за своите дей-

ности свързани с възрастните хора. Кратка информация за работата и контактите на тези органи-

зации можете да намерите на сайта на фондацията тук.  

 

Мрежата е отворена за всички, които искат да обменят информация и да си сътрудничат с колеги 

от страната. Всяка организация, която иска да се включи е поканена да попълни кратка информа-

ционна форма и да я изпрати на info@tulipfоundation.net. Информацията се актуализира текущо на 

Интернет страницата на Фондация Лале. 

Благодарим на организациите от цялата страна, които се включиха в тазгодиш-

ната кампания “Общество на всички възрасти” 

 
Над 60 организации от 50 населени места от всички краища на 

страната се включиха в тазгодишната кампания на Фондация Ла-

ле ―Общество на всички възрасти‖. Така за трета поредна година 

бе отбелязан Международният ден на възрастните хора 1 октомв-

ри.  Хора от всички възрасти, граждански организации, читали-

ща, училища, общини и кметства отбелязаха празника в своята 

общност по различен начин – срещи, беседи, концерти, изложби, 

конкурси, празнични обеди и др. Пълен списък с инициативите и 

снимки от тях можете да видите на сайта на фондацията тук.  

http://www.tulipfoundation.net/id-692/Working_meeting_Social_inclusion_elderly_people_European_Year_poverty.html
http://www.tulipfoundation.net/id-692/Working_meeting_Social_inclusion_elderly_people_European_Year_poverty.html
mailto:info@tulipfpundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-694/Campaign_Society_of_all_ages_International_Day_of_the_Elderly_people_1_October_2010.html
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Предстоящи събития 

Работно посещение в Ирландия на финансирани организации 

В началото на ноември Фондация Лале и Фондация ОУК организират работно посещение  за обмя-

на на опит в Ирландия. Участниците са представители на 11 организации, работещи по Програмата 

за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции. Те 

ще посетят на място и ще научат за работата на Барнардос Ирландия — www.barnardos.ie. Бар-

нардос е водеща ирландска неправителствена организация в работа за подкрепа на деца и младе-

жи в риск и техните семейства. През трите работни дни домакините ще споделят своя дългогоди-

шен опит в предоставяне на услуги за деца и семейства в общността, като особено внимание ще 

бъде отделено именно на работата им, целяща подкрепа на деца и семейства в риск. В следващия 

брой на бюлетина ще ви разкажем повече за посещението.  

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове” 

Народно Читалище “Светлина - 1913”, с. Раждавица, общ. Кюстендил 

Проект: Клуб трета възраст 

Цел: Преодоляване на социалната изолация на възрастните хора в село Раждавица чрез създаване 

на подходящи условия за социални контакти. 
Дейности: Ремонт и обзавеждане на клуб на възрастните хора към читалището в село  Раждавица; 

провеждане на информационни и дискусионни срещи с различни специалисти и юристи; разнооб-

разни дейности насочени към солидарност между поколенията. 
Отпусната сума:  4 870 лв.  

За контакти: Росица Васева 

с. Раждавица, 2550 

общ. Кюстендил 

Тел. 0882 885 077 

krumov@dir.bg  

Екипът на Фондация Лале взе участие в 30-тото изда-

ние на IFC—International Fundraising Congress  

 

В края на месец октомври екипът на Фондация Лале участва за 

втора година в един от най-големите международни форуми, пос-

ветен на мобилизирането на ресурси и набиране на средства от 

неправителствени организации -  International Fundraising Congress. Юбилейното издание на кон-

греса се състоя традиционно в Холандия от 19 до 22 октомври и в него участваха над 950 делега-

ти от 64 страни от цял свят. Работната програма на конгреса включваше множество семинари, 

специални сесии и презентации, представени от утвърдени лектори по набиране на средства, 

корпоративна социална отговорност, комуникации, управление на неправителствени организа-

ции, реклама, PR и др. Представени бяха разнообразни практики, модели и идеи, прилагани ус-

пешно от различни организации в различни сфери, както и нови актуални тенденции. Повече за 

конгреса можете да прочетете на неговата интернет страница. 

Проект “Борса на проекти и идеи” - първона-

чални срещи с местни НПО в Плевен и Ловеч 

 

На 12 октомври в Плевен и Ловеч се състояха първона-

чалните срещи с представители на местни граждански 

организации и общините с цел информация за проекта. Екипът на фондацията представи предви-

дените дейности и възможностите за местните граждански организации в реализиране на този мо-

дел за практическо сътрудничество между граждански организации и местния бизнес. И в двата 

града получихме подкрепата на местните Общини за практическата реализация на дейностите, за 

което сърдечно благодарим на г-н Минчо Казанджиев, Кмет на Община Ловеч и г-н Найден Зелено-

горски, Кмет на Община Плевен. Планираните обучения в Плевен и Ловеч за представители на 

граждански организации за участие в местната борсата ще се състоят в края на ноември. Повече 

за проекта можете да прочетете тук. 

http://www.barnardos.ie
mailto:krumov@dir.bg
http://www.resource-alliance.org/ifc/about_the_ifc/default.asp
http://www.tulipfoundation.net/id-698/Marketplace_for_projects_and_ideas.htm
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=6481898219

