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Допълнително финансиране за два проекта във Варна  

Две организации във Варна — Сдружение ―Съучастие‖ и Фондация ―За по-добро психично здра-

ве‖, получиха допълнително финансиране в общ размер от 28 900 лв. за довършване на ремон-

та на сграда, предоставена от община Варна за развитието на социални услуги в общността. 

Проектите са финансирани по Програмата на Обединените холандски фондации за Централна и 

Източна Европа.  

Проектът на Сдружение ―Съучастие‖ е за създаване на Център за предотвратяване на рисково-

то поведение в ромската общност. В него екипът на организацията ще работи по превенция на 

ХИВ/СПИН и полово предавани болести, наркомании, асоциално поведение, оставянето на деца 

и настаняването им в социални институции.  

Целта на реализирания от Фондация ―За по-добро психично здраве‖ проект е развитието на 

Център за информация, консултиране, обучение и работа по проблемите на наркоманиите и 

последствията от тях. В Центъра ще бъдат организирани срещи с родители, деца и младежи, 

хора съжителстващи с наркомани; ще се сформират образователно-консултативни групи и ще 

се предлага индивидуална терапия и социална работа. 

Информационен бюлетин  

 
Септември 2010 г. 

Здравейте, 

 
В септемврийския брой на бюлетина представяме кратка информация за финансова подкрепа, 

предоставена по различни програма на Фондация Лале. В условията на задълбочаваща се ико-

номическа криза ние системно продължаваме да изпълняваме основната си дейност - да подк-

репяме организации, които работят в общността за подобряване на живота и възможностите за 

развитие на хората в България. Ще прочетете и за някои предстоящи събития и инициативи.  

С пожелания за успешна работа след лятото!  

Актуално 

Четири нови проекта са финансирани по Програма за подкрепа за деца и се-

мейства в общността с цел превенция на настаняването в институции  

От началото на септември четири нови организации се включват в партньорската програма на 

Фондация Лале и Фондация Оук. Фондация „Карин дом‖, Варна ще работи за “Развитие на услу-

гата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности‖. Фондация ―Ръка за 

помощ‖ ще реализира в Добрич проект "В подкрепа на семействата и децата за по-добър жи-

вот‖. Проект ―Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла Слатина и Кнежа‖ ще бъде 

реализиран от Сдружение ―Първи юни‖, Бяла Слатина. Проектът ―Ние сме мрежата‖ ще се осъ-

ществява в Айтос от две партньорски организации – местното сдружение „Алтернативи‖ и Фон-

дация ―Институт за социални услуги в общността‖.  

И четирите организации планират екипна работа за мобилизиране на местната общност с цел 

да се подкрепят семействата в риск в ранен етап на идентифициране на проблемите, като по 

този начин се предотврати изоставянето на децата и настаняването им в институция.  

Повече информация за финансираните проекти ще намерите тук. 

На Интернет страницата на Фондация Лале можете да намерите годишния от-

чет на фондацията за 2009 година.  

http://www.tulipfoundation.net/id-653/Programme_for_support_for_children_and_families_in_the_community.html
http://www.tulipfoundation.net/id-324/�������-�����.html
http://www.tulipfoundation.net/id-324/�������-�����.html
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Предстоящи събития 

Работна среща „Социално включване на възрастните хора в Европейската го-

дина срещу бедността”  

 

Фондация Лале организира работна среща за представители на неправителствени организации 

на тема „Социално включване на възрастните хора в Европейската година срещу бедността‖. Тя 

ще се проведе на 9 септември 2010 г. в София в рамките на проект ―Насърчаване на социалното 

включване на възрастните хора чрез обществени дебати на национално и местно ниво‖. Темите, 

които предлагаме за дискусия са:  

Аспекти на социалното изключване, с което се сблъскват възрастните хора в България. 

Възможности за ефективен и постоянен процес на консултиране с възрастни хора и гражданс-

ки организации, работещи с и за възрастни хора в България. 

Начини и форми за взаимодействие с националните и местни  власт. 

Теми и участници в национална конференция по случай 1 октомври 2010 – Световен ден на 

възрастните хора. 

 

Организациите, които се интересуват от работата на срещата, могат да намерят повече инфор-

мация тук.  

За трета поредна година Фондация Лале ор-

ганизира кампания за отбелязване на Меж-

дународния ден на възрастните хора—1 ок-

томври 

Целта на кампанията “Общество на всички възрас-

ти” е не само да насочим вниманието към проблемите 

на възрастните хора около нас, но и да отбележим 

техния принос към обществото ни, да чуем това, което 

имат да ни разкажат.  

 

С радост каним всички организации, които имат жела-

ние, да се включат в кампанията. Очакваме тези, които организират своя инициатива, да ни 

изпратят на електронна поща info@tulipfoundation.net кратко описание какво, къде и кога 

планират, какви и колко човека ще участват до 30 септември 2010 г. Ние ще обобщим 

различните инициативи в една кампания.  

Тук можете да видите информация за инициативите и организациите, които се вклю-

чиха в кампанията през миналата година. 

 

В рамките на кампанията за отбелязване на Международния ден на възрастните хора 

Фондация Лале организира и конференция с участието на представители на граждан-

ски организации, общини и министерства.  

Финансирани проекти по Програма “Малки грантове” 

Сдружение “Център Мария”, гр. Горна Оряховица  

Проект: Специализирана помощ за пострадали от домашно насилие  

Цел: Осигуряване на защитена среда и ефективна подкрепа на жени – жертви на домашно 

насилие.  

Дейности: Психо-социално и юридическо консултиране на жени, жертви на домашно насилие; 

популяризиране на откритата телефонна линия; обучение на специалисти за работа с деца, 

жертви на насилие.  

Отпусната сума: 4 215 лв.  

http://www.tulipfoundation.net/id-692/Working_meeting_Social_inclusion_elderly_people_European_Year_poverty.html
http://www.tulipfoundation.net/id-634/Campaign_Society_of_all_ages_International_Day_of_Elderly_people_1_October_2009.html

