
1

2OO8

Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.
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Проект на Годината 2008

През ноември 2008 година Фондация Лале обяви традиционния годишен конкурс за най-добър проект на 
неправителствена организация в социалната сфера. Инициативата се проведе за четвърта поредна година. 
Тя е провокирана от значителния брой успешни и интересни проекти, които се реализират всяка година в 
България. Всеки от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

Вярваме, че за всички нас е важно да отдадем публично признание на многобройните активисти и до-
броволци, които помагат на другите за да стане животът им по-лесен, а градовете и селата на България 
по-добро място за живеене. Защото знаем, че финансиращите програми и предоставените средства не биха 
могли да променят или подобрят нищо в страната ни без участието и приноса на многобройните мотиви-
рани и отговорни за общността си хора. 

 В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през изминалата  2008 година 
са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот 
на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено населено място, без значение на 
размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те 
обслужват. 

До началото на февруари 2009 бяха номинирани 27 проекта от цялата страна. Представените проекти 
са изключително разнообразни, но всички са насочени към подобряване на живота и  възможностите на 
определени групи от хора. Девет от представените проекти се изпълняват в малки, а други шест проек-
та - в големи градове в страната. В София се реализират осем проекта, а три проекта се изпълняват от 
местни организации в села. За първи път тази година е номиниран проект, който се реализира от българска 
общност извън страната. Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по про-
екта; от членове на екипа, изпълняващ проекта; от общинска дирекция „Социално подпомагане”; кметства 
и общини; доброволци и участници в дейностите; журналисти, държавни институции, родители на деца и 
възрастни хора, които получават грижи и подкрепа.

Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; фи-
нансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на 
идеята в други населени места. 

Най-добрите проекти бяха определени от жури в състав: Иво Прокопиев, Председател Икономедия АД и 
председател КРИБ; Адела Пеева, режисьор; Бен Крос, английски актьор; Петя Тетевенска, Член на УС на Бъл-
гарска Национална Телевизия; Вилем ван ЕЕ, Посланик на Кралство Нидерландия; Левон Хампарцумян, Предсе-
дател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк; Ани Захариева, ФеърПлей 
Интернешънъл АД; Нина Мирчева, Директор Корпоративни Комуникации, М-ТЕЛ; Бернард Москини, Генерален 
директор, БТК.

Наградата Проект на Годината 2008 e изработена от Георги Чапкънов.
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  Списък на номинираните проекти 
по ред на подаването им:

 1 Стъпка за България 2009
Цел: Образованието и уменията, които получават децата от домовете за деца в неравностойно 
положение, не е достатъчно, за да могат да водят самостоятелен живот в днешното българско 
общество. Това е национален образователен проект за деца в неравностойно положение и целта е да 
им предложи нови предизвикателства и децата да получат необходими умения, за да оцелеят в обще-
ството след напускането на институцията. Програмата е на две нива: национален едномесечен лагер 
и целогодишно обучение. Участваха 73 деца от 7 дома за деца в неравностойно положение от цялата 
страна на възраст между 13 и 18 години.

Фондация „Стъпка за България”
Джуниър Ачийвмънт Алумни Бизнес Клуб България, 
Университет на 21 век, “World Teach“ Foundation, USA 
За контакти: Борис Колев 
Гр. София, Ул. „Пере Тошев“ 9, ап.3
Тел. 0889 582 718, Boris.kolev@jtint.com
Номинирал: Борис Колев - президент, Джуниър Ачийвмънт Алумни 
Бизнес Клуб България
Пожелание: Да продължават със същата енергия, ентусиазъм 
и сърце да помагат на децата в неравностойно положение в страната. 

 2 Превенция на трафика сред ромски момичета от 12 до 16 години 

   
                в кв. „Победа” – гр. Бургас

Цел: Апробиране на новаторски социални практики за превенция на трафика сред ромските момичета 
на възраст от 12 до 16 години в кв. „Победа” – гр. Бургас, като нов модел за работа в общността. 
Повишаване информираността и знанията на момичета в общността за рисковете, които трафикът 
крие; обучение, мотивиране и развиване на творческия потенциал на 30 ромски момичета; повишаване 
информираността по проблеми, свързани с попадане в трафик сред ромските момичета на институ-
ции и организации, работещи с общността; съставяне и отпечатване на първи по рода си в България 
наръчник за превенция на трафика, адаптиран специално за ромската общност. Проектът е насочен 
към най-уязвимата група – млади момичета от общността, при които има повишен риск от попадане 
в трафик, а на практика досега е нямало изграден ресурс за работа по проблема.

Фондация „Областен ромски съюз”
За контакти: гр. Бургас
кв. Победа, ул. „Кубрат“, бл. 4, вх. Б, ап. 24
Тел. 056 / 917 855 
romaunion@abv.bg; romaunion@gmail.com
Номинирал: Митко Доков – управител, Фондация „Областен ромски съюз”
Пожелание: Да съумеят да изградят доверие между целевата група 
и екипа и да работят със сърце и с дух, а не само като представители 
на професията си.

 3 „Спомени за бъдещето”
Цел: Издирването, събирането, отпечатването и подреждането на експозиция от фотографии с изгле-
ди на гр. Хисаря от началото на миналия век. Проектът е насочен към различните поколения в мест-
ната общност – стимулира се личната им инициатива, насърчава се диалогът между тях и общест-
вената активност на различни по възраст и социален статус членове на общността. Споделянето на 
спомени за вече несъществуващи места спомогна да бъде изградена една цялостна картина на града 
от миналия век и мотивира обединението на хората от общността за запазване и популяризиране на 
местното историческо наследство.

Народно читалище „Иван Вазов”, гр. Хисаря
За контакти: Людмила Михайлова
Гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” 23
Тел. 0337 / 6 25 43 
hissar_infotour@abv.bg 
Номинирали: Мария Секулова, участник със снимки в изложбата, гр. Хисаря
Пожелание: На екипа на проекта пожелавам да продължават 
да поддържат жив духа на общността, за да го пренесем заедно в бъдещето!
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 4 Виртуално и реално насилие – превенция сред деца чрез обучение
Цел: Проектът е насочен към един от големите проблеми на съвремието – прекомерната употреба 
на Интернет от децата и опасностите, които това крие. Целта на проекта е да започне открита, 
честна и конструктивна дискусия с учениците в 11 пилотни софийски училища за това как безопасно 
да се използва Интернет, какво представлява виртуалното и реално насилие и каква е крехката грани-
ца между тях, тормозът като форма на реално и виртуално насилие и др. Екип от експерти педагози, 
психолози и ИТ специалисти разработи цялостна учебна програма за виртуално и реално насилие (25 
урока). Учебните занятия са интерактивни и не приличат на обичайния начин за провеждане на урок. 
Те се водят от специално обучени педагози и психолози, които доброволно са заявили желанието си да 
участват в тези занятия

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
в партньорство с Асоциация „Родители”
За контакти: Георги Апостолов
Гр. София, ул. „Александър Жендов” 5
Тел. 02 / 973 3000; georgi.apostolov@online.bg
Номинирал: Таня Ковачева, Фондация „Оук”, организация, 
която финансира част от проекта.
Пожелание: Пожелаваме да въведат учебната програма 
във всички училища в страната и да я разпространят и в съседните страни. 
И най-важното – екипът да запази ентусиазма и желанието, 
с които изпълнява проекта.
 

 5 „От хващане към схващане II”
Цел: Спомагане за психомоторното, личностното и интелектуалното развитие на 15 деца с уврежда-
ния от град Самоков, чрез преодоляване на сензорно-интегративната им дисфункция. Основен проблем 
при тези децата е липсата на елементарни умения за самостоятелен живот. Според родителите и 
екипа на проекта основните заплахи, пред които са изправени младежите с увреждания, са свързани с 
липсата на умения за справяне в житейска ситуация, каквато е например трудовата реализация. Изли-
зайки от затвореното пространство на домовете си, тези деца и младежи възприемат заобикалящия 
ги свят като съвсем неподходящ за живота си: те са с лоша координация на движенията, не са уверени 
в себе си и не знаят какво да правят с предметите, които са около тях. С дейностите, включени в 
проекта, екипът се е постарал да подготви среда, която има стройно логическо подреждане и е с 
обмислено до най-малките подробности съдържание, което да съдейства за преодоляване на сензорно-
интегративните дисфункции на децата и младежите.

Сдружение „Довери ми се”
За контакти: Димитринка Миленкова
Гр. Самоков, ул. „Тодор Пеев” 13, doverimise@mail.bg
Номинирал: Иван Карагеоргиев – Директор, 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Самоков
Пожелание: Успешна и ползотворна работа!

 6 Информация и консултация – подкрепа навреме за младите хора 

   
               в Търговище – етап 2

Цел: По-нататъшно развитие и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на информа-
ционни и консултантски услуги според потребностите и интересите на младите хора в община Тър-
говище. Проектът предлага конкретен модел: Младежки информационно-консултантски център към 
Младежкия дом, за активизиране работата с младите хора, привличане в обществено-политическия 
живот, намаляване на агресията в училище, мотивиране за здравословен начин на живот, повишаване 
на образованието и професионалната реализация. В хода на реализацията на проекта са проведени 4 
броя еднодневни обучения по отделни тематични направления: разработка на проекти , доброволчески-
те служби, кариерно консултиране, участие на младите хора в работата на институциите. Проектът 
е насочен към млади хора на възраст до 35 години.

Сдружение „Мисионис” – гр. Търговище
За контакти: Екатерина Стефанова
Гр. Търговище, ул. „Пирин” 12, ап. 28, Тел. 0888 429 089, slava_65@abv.bg
Номинирал: Даниела Марчева – директор, Център за младежки дейности 
и инициативи – гр. Търговище, партньорска организация. 
Пожелание: Да бъдат упорити в постигане на целите, поставени 
при изпълнение на този проект. Да работят както и до сега 
за устойчивостта на дейностите в него. Да бъдат креативни, мобилни. 
Да продължат да се усъвършенстват, да надграждат, да печелят 
нови проекти, които да им носят удовлетворение. 
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 7 „С грижа за хората“, Дом за възрастни хора 
Цел: Изграждане на Дом за възрастни хора с капацитет 20 души на възраст над 65 години. Настане-
ните за дългосрочно пребиваване в дома хора се обслужват самостоятелно и разчитат на внимание 
и обгрижване, необходими за качествен и уравновесен живот. Създаден е уют и топлина, прогонваща 
самотата и се подпомагат социалните контакти на домуващите с хора от третата възраст в общ-
ността в селото и региона. В рамките на проекта бяха извършени ремонтни дейности за преустрой-
ство на съществуващата сграда на здравната служба в Дом за възрастни хора.

Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски”, с. Балван
За контакти: Благовеста Факирова
Тел. 062 / 619208 
rilski_1999@abv.bg 
Номинирал: Веселка Иванова - Управител 
на Дом за възрастни хора „Св. Иван Рилски” с. Балван
Пожелание: Да продължи сътрудничеството си с местната власт 
и все повече реализирани проекти и в други населени места.

 8 Разширяване и оптимизиране на предоставяните услуги за превенция на 
ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции сред интравенозни наркомани и 
проституиращи – стъпки за предотвратяване разпространението на ХИВ 
сред целевите групи
Цел: Да се задържи ниското равнище на разпространение на ХИВ сред инжекционно употребяващите 
наркотици и проституиращи млади хора, да се ограничи до голяма степен рисковото поведение сред 
тези уязвими групи, като се разширят и оптимизират услугите, които им се предлагат.Предоставя-
нето на услуги с разширени обсег сред групите с рисково поведение по отношение на разпространение 
на ХИВ включва разширяване и популяризиране на дейността на Медицински мобилен кабинет, подкрепа 
и насърчаване за доброволно консултиране и тестуване, предтестово консултиране, следтестово 
консултиране, водене на случай за ХИВ позитивни клиенти.

Фондация „Панацея”, Пловдив
За контакти: Ася Стоянова
Гр. Пловдив, ул. „Божидар Здравков” 19, ет. 2
Тел.032 / 626379 
panacea@plov.omega.bg
Номинирали: Виолета Мартинова, 
сътрудник на терен към Фондация „Панацея”
Пожелание: Да продължават да бъдат все така отдадени 
на мисията си и да запазят огъня на своя ентусиазъм.

 9 „Искам да бъда значим и потребен”
Цел: Да се осигури подходяща и достъпна среда за провеждане на учебни и специализирани терапев-
тични занимания за деца и младежи със специфични потребности. Децата са с трайни физически и 
умствени увреждания и не могат да се придвижват самостоятелно. Те живеят в различни райони на 
град София, като част от децата се придвижват с инвалидни колички. За да се осигури достъпна среда 
за тези деца и младежи е необходим специализиран транспорт, с който ще стане възможно придвиж-
ването на всички деца от домовете им до дневния център.
В дневния център се предлагат учебни занимания с приходящи специални педагози от две помощни 
училища, терапевтични занятия с логопед, психолог, арттерапевт и рехабилитатор. Децата и младе-
жите, които посещават всекидневно центъра и ползват услугите му, са 17 на възраст 15- 26 години, 
а други 10-15 души частично посещават мястото.

Асоциация „И нас ни има”
за гарантиране равен шанс за деца и младежи 
с физически и ментални увреждания
За контакти: Райна Йосифова
Гр. София, ж.к. „Овча купел” 2, бл. 19, ет. 6, ап. 70
Тел. 02 / 9573796 
npo_children@abv.bg
Номинирал: Пламен Захариев, Национален център за социална рехабилитация
Пожелание: Все повече оптимизъм и ентусиазъм 
за необикновено трудното дело, с което са се заели -
устойчивото съхранение и финансиране 
на Дневен център за деца и младежи „Свети Мина” 2.
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 10 Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения – „Шанс за нов 
живот” в с. Лиляк
Цел: Създаване на защитено жилище и предлагане на алтернативни социални услуги в общността 
за лица с интелектуални затруднения чрез интегриране в среда близка до семейната. Проектът е 
насочен към решаването на два кардинални проблема, а именно: създаване на реални условия за соци-
ална интеграция на младежите с интелектуални затруднения чрез предоставяне на услуги, базирани в 
общността и осигуряване на активно участие на младите хора в обществено-икономическия живот 
на общината чрез включване в пазара на труда.
Проектът е насочен към 20 лица с интелектуални затруднения от 18-35 годишна възраст с умерена/ 
лека степен на умствена изостаналост, настанени в специализирана институция на територията 
на Община Търговище, с възможности да бъдат изведени от институциите; около 50 лица над 18 
годишна възраст с лека/умерена степен на интелектуални затруднения, които живеят изключително 
изолирани в своите семейства с реална опасност да бъдат изоставени при кризи в семейната среда и 
да бъдат настанени в специализирани институции.

Сдружение „Закрила, Обич и Вяра”
За контакти: Диана Маринова
гр. Търговище, кв. „Запад” бл. 54, ап. 67 
Тел. 0601 / 244 55; d_n_marinova@abv.bg
Номинирал: Невена Николова – доброволец по проекта, гр. Търговище
Пожелание: Пожелавам на екипа да не се разделя със силата и желанието да 
работи за различното и различните, като по този начин преодолява различията 
и създава условия за равнопоставеност и равни възможности на целевите си 
групи. Желая им успехи и много такива проекти, даващи възможност за проспе-
ритет и развитие както на организацията, така и на Община Търговище.

 11 Всяка възраст има мечти, да ги сбъднем заедно!
Цел: Активизиране и подкрепа на граждански инициативни и неформални групи за реализиране на идеи по 
подобряване на околната среда, както и подобряване и разнообразяване на живота в общността /квартал, 
село, община/, чрез предоставяне на малки грантове; обучения за разработване и управление на проекти; 
екипна работа, прилагане на нови механизми за набиране на средства и използване на налични ресурси.
В рамките на проекта се включиха 36 инициативни групи, всяка състояща се от екип от минимум 5 
души, а доброволците към всяка група надвишават 15-20 души. В проекта и в обученията участваха 
много хора с различен социален статус, възраст, религиозни вярвания, образование и интереси, обеди-
нени от идеята да направят нещо добро за своята общност.

Обществена фондация „Мостове над Тунджа”
За контакти: Яна Стоева
Гр. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” 14, ет. 2
Тел. 046 / 662 81; ofmostove_tundja@abv.bg
Номинирал: Донка Дончева - доброволец, участник в инициативна група, гр. Ямбол
Пожелание: Здраве, енергия, ентусиазъм и много, много успешни проекти! 
Нека да има повече такива сърцати хора, за да дават вяра и смелост и на другите.

 12 Заедно, с грижа и обич за преодоляване на самотата и изоставянето
Цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за създаване на социални контакти на две 
социално-уязвими групи: деца от 0 до 3 години, настанени в Дом за медико-социални грижи за деца, гр. 
Шумен и самотно живеещи хора в пенсионна възраст, застрашени от попадане в институция или в 
суициден риск, поради социалната изолация и ниски възможности за справяне, породени от липсата на 
близки хора, с които да съжителстват и ниските доходи.
За децата, настанени в институция и трайно разделени от семействата си, основен проблем е лип-
сата на индивидуална близка физическа и емоционална връзка с определен възрастен. И именно пора-
ди дефицитите, натрупани в емоционално-афективната сфера и системното неудовлетворяване на 
емоционалните потребности, сериозно изостава цялостното психомоторно развитие – говор, фина 
моторика, двигателно и социално развитие. 
За възрастните хора, които живеят сами, основните затруднения произтичат от ниските доходи, с 
които се препитават и силно стеснената социална следа, в която функционират.

Сдружение „Солидарно общество”
За контакти: Радостин Павлов
Гр. Шумен, бул. „Славянски“ 30, ет. 1, ст. 1
Тел. 0898 776 993, r_pavlov@abv.bg
Номинирал Анета Денева, Председател на РС на КНСБ 
и председател на Сдружение „Солидарно общество”
Пожелание: Да продължава все така професионално да подготвя 
и реализира социални инициативи и ангажименти.
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 13 Устойчива подкрепа за жертвите на домашно насилие в Община Търговище
Цел: Да подобри условията за предоставяне на социални услуги за жертвите на домашно насилие в 
Община Търговище чрез реконструиране на предоставена общинска сграда за изграждане на Консулта-
тивен център за подкрепа на жертвите.
Проектът е насочен от една страна към жертвите на домашно насилие от град Търговище и околните 
села, а от друга - към представителите на институциите, които са въвлечени в екипно, междуинсти-
туционално взаимодействие при решаване на конкретните случаи на насилие.
За една година услугите на консултативния център са ползвани от 133 души (от тях 73 жени и 34 
деца). Така по проекта се предлагат социални услуги, които нямат алтернатива в местната общност, 
а организацията е единствената в региона в подкрепа на жертвите на домашно насилие.

Асоциация НАЯ
За контакти: Светла Сивчева 
Гр. Търговище, ул. „Антим“ I 37
Тел. 0601 / 6 28 89 
naia_s@abv.bg
Номинирал: ЕТ „СПОТ 1 – Герасим Герасимов”; 
Нина Николова – репортер, гр. Търговище
Пожелание: Пожелавам им тази голяма стъпка да ги направи още по-уверени, 
да ги крепи, когато срещат трудности и да ги вдъхновява за нова работа. 
Това, че ги има, дава шанс на стотици хора да излязат от омагьосания кръг 
на насилието, а останалите провокира да не търпят проявите на агресия.

 14 „Да изградим заедно по-добро бъдеще“
Цел: Проектът си поставя за цел да създаде условия за изграждането на функционираща мрежа от 
всички въвлечени в закрилата на деца професионалисти и да развие капацитета на специализирана 
служба за подкрепа на деца, преживели насилие.
Задачи на проекта са: повишаване на капацитета на професионалистите и организациите за разпозна-
ването на деца, преживели насилие (училищни психолози, психолози, медицински сестри в училищата и 
детските заведения, районни полицейски инспектори); повишаване знанията на родителски настоятел-
ства и общо практикуващи лекари за предотвратяване на насилие над деца и експлоатация. Проектът 
подпомага и повишаване на капацитета на служители от Отдела за закрила на детето и Детска педа-
гогическа стая – район Оборище, за застъпничество за деца, преживели насилие. В рамките на проекта 
се цели и установяване и развиване на Център за възстановяване, консултиране и психотерапия на 
деца и юноши, преживели насилие към Фондация «Асоциация Анимус».

Фондация „Асоциация Анимус”
в партньорство с Отдел „Закрила на детето” - Оборище
За контакти: Светлана Благоева,
Гр. София, Ул. „Екзарх Йосиф“ 85
02 / 983 52 05, 983 53 05, 983 54 05 
animus@animusassociation.org
Номинирал: Фондация „Асоциация Анимус”
Пожелание: Професионализъм и енергия!

 15 Социално предприятие „Отворена Врата” –                                    
устойчивост за развитие на НПО
Цел: Спомагане за преодоляване на социалната изолация и създаване на успешни модели за справяне и 
адаптация на преживелите насилие жени. Осигуряване на устойчивост на неправителствената орга-
низация при оказване на помощ на жени и деца претърпели насилие. Разкриване на „Ателие за пране, су-
шене и гладене”, чрез което се осигурява временна заетост на жени, преживели насилие, пребиваващи в 
подслона на център „Отворена врата”. Подсигуряване на средства за постоянна издръжка на Кризисен 
център за жени и деца, жертви на насилие и тяхното пълноценно консултиране и обгрижване.

Сдружение „Център - Отворена врата” гр. Плевен
За контакти: Златка Мачева, 
Сдружение „Център – Отворена врата”
Гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски” № 55
Тел. 064 / 84 67 13, opendoor_centre@hotmail.com
Номинирал: Цветана Петкова, офис мениджър 
и ръководител Кризисен център „Отворена врата”, гр. Плевен
Пожелание: Искам да изразя своята благодарност към екипа 
на Сдружение „Център Отворена врата” за създаването 
на тази успешна практика – социално предприятие 
в помощ на пострадалите от насилие. 
Нека формулата на техния успех винаги да остане 
Мотивация – компетентност – обучение.
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 16 Палиативни грижи за самотни възрастни хора                                                  
в последен стадий на живота
Цел: В хосписа се приютяват хора, които са в последните седмици и месеци на живота си. Най-добра-
та форма за грижи е по домовете на такива хора. Човекът би искал да бъде до последно сред своите 
близки, в позната обстановка. Но когато няма близки или те са ангажирани, решението може да бъде 
хоспис, където в повечето случаи се приютяват самотни хора, за които няма кой да се грижи. Тук 
всичко е като в домашни условия, нищо по-специално. Важно е да е чисто, уютно и спокойно. Човекът 
да е обгрижен и около него да има хора, които да запълнят отчайващо бавно течащото време, в което 
би се чувствал ужасно, ако е сам. В хосписа има хора, прекарали тежък инсулт, гаснещи от старост, 
вече наистина безпомощни. През 2008 г. в хосписа бяха настанени 47 възрастни, приковани на легло 
хора на възраст над 70 години, предимно жени. 

Благотворително дружество Хоспис Милосърдие 
За контакти: Д-р Доминик Карагьозов
Гр. София, Ул. „Светослав Тертер“ 39 
Тел: 02 / 946 13 96
Номинирал: Мария Цанкова, доброволец 
в организацията, гр. София
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат!

 17 Програма за човешкото достойнство
Цел: Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на деца и лица с умствени уврежда-
ния и лица с психични разстройства, настанени в специализирани институции. Това се постига чрез 
обучение на персонала, подобряване на условията в домовете, промяна в отношението към клиенти-
те, което води до положителна промяна в поведението им. Проектът съдейства за стартиране на 
защитени жилища и подпомага интегрирано обучение на деца с увреждания в България.

Фондация „NET“
За контакти: Марияна Брънзалова
Гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев“ 19, ап. 8 
foundationnet@mail.bg
Номинирал: Бистра Ботева, Фондация „NET”
Пожелание: Да множи ангажираните в и с проекта хора, 
защото това е начинът да спрем да се обръщаме, когато 
покрай нас мине човек с увреждане.

 18 Разширяване и дообзавеждане на дневен център за стари хора
Цел: Подобряване качеството на услугите чрез доизграждане на две помещения, за да се разширири 
дейността на дневния център, което се налага от увеличения брой желаещи да го посещават. Проек-
тът позволи разширяване на залата за занимания, обособяване на помещения за частично хранене на 
потребителите, оформяне на кът за почивка, както и на помещения, където специалистите могат 
да работят с възрастните хора. Това спомогна за увеличаване броя на хората, които се ползват от 
услугите на дневния център, тъй като желаещите и нуждаещите се от този тип услуги на терито-
рията на Русе са много. Проектът е насочен към хора на пенсионна възраст, самотни, изолирани и с 
ниски доходи.

Фондация „Трета възраст“
За контакти: Ценка Димитрова
Гр. Русе, ул. „Матей Попов” 4, бл. „Агрострой” вх. Б ет. 3 
Тел. 082 / 860 109, cenka_Dimitrova@abv.bg
Номинирал: Йорданка Спирова и всичките други 60 жени 
на пенсионна възраст от дневния център 
на фондацията, гр. Русе
Пожелание: Да са живи и здрави и всичко това, 
което са направили досега, да продължат 
да го правят и занапред. Те доказаха пред всички нас, 
пред местната власт, пред обществеността на Русе 
и на цяла България, че работят за нас и всичко това 
го правят не от задължение, а от сърце.
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 19 Национален турнир по шахмат за хора с психични проблеми
Цел: В нито една спортна изява на хората с увреждания не се допуска групата на психиатричните па-
циенти. Те не се признават за хора с увреждане, въпреки че реално са точно такива. Такава тенденция 
се наблюдава и в международен мащаб.
Целите на проекта са: популяризиране на спорта сред хората с психични проблеми; създаване на въз-
можност за спортна изява на тези хората и превръщане на националния турнир по шахмат за хора с 
психични проблеми в традиционен чрез устойчиво финансиране; борба със стигмата спрямо психич-
ната болест чрез доказване на интелектуалните възможности на хората с психиатрични диагнози; 
да възпитава морално-волеви и интелектуални качества у хората с психични проблеми - критично и 
творческо мислене, укрепване на психическото здраве, интерес към занимания със спорт. Участници 
в турнира бяха психиатрични пациенти от София и страната. Общият брой участници е 33 души, от 
тях 15 бяха от Пазарджик, а останалите 18 - от страната.

Сдружение „Човеколюбие”
За контакти: Надежда Кузерманова
Гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” 12; Тел. 034 / 444 844; nadia@chovekolubie.org 
Номинирал: Стоян Чалъков – психолог; с. Величково, общ. Пазарджик 
Пожелание: На екипа на проекта пожелавам все по-голямо себеотдаване 
в дейностите, които изпълняват; да ни стигнат силите за провеждане 
на международен турнир; постигане на все по-големи успехи 
в полето на психичното здраве.

 20 Лечение на младежи със зависимост, включени                                                 
в Терапевтична общност „Феникс”
Цел: Проектът е насочен към продължаване на реализирането на психотерапевтичната програма за 
лечение на младежи със зависимост, включени в Терапевтична общност „Феникс”. Проектът цели пре-
доставяне на здравни грижи на настоящи зависими младежи за преодоляване на зависимостта и въз-
становяване на пълноценната им социална и личностна функция. 
Терапевтична общност „Феникс” е интензивна професионална рехабилитационна програма за лечение 
на наркомании и алкохолизъм, която функционира от 2001 г. в село Бракьовци, Софийска област. Това е 
метод за възстановяване, базиран на групата и нейната социална организация.
Проектът е насочен към младежи със зависимост, употребяващи много различни психоактивни ве-
щества, които са въвлечени в криминални дейности, без подкрепяща социална и семейна среда, без 
работа. В процес на лечение в общността са 20 зависими младежи.

Институт за екология на мисленето
За контакти: гр. София
ул. „Рилски езера” 16, район Лозенец
Тел. 02 / 962 35 84, phoenix_house@abv.bg
Номинирал: доц. Соня Тотева, Директор Държавна психиатрична болница 
за лечение на наркомании и алкохолизъм, гр. София
Пожелание: Продължаваща стабилност, устойчивост и развитие.

 21 Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане
Цел: Повишаване качеството на живот на хора с интелектуално изоставане чрез извеждане от ин-
ституция, изграждане на среда, близка до семейната и улесняване на тяхната социална интеграция. 
Проектът е част от програмата на Център „Мария” „Овластяване и социална интеграция на уязвими 
групи”. 
Смисълът на проекта е да даде на тези хора всичко онова, от което са били лишени, за да могат да 
водят самостоятелен и достоен живот, да направят заедно първата крачка към независимостта.
Хората, които ползват услугите на „Защитено жилище за хора с интелектуално изоставане”, са 8 
жени на възраст от 24 до 42 години, прекарали голяма част от живота си в институции – в Дом за 
възрастни хора с умствено изоставане, с. Драганово, община Горна Оряховица и в Социално учебно 
професионално заведение „Елена Грънчарова”, Горна Оряховица. Нито една от тях няма реални въз-
можности за реинтеграция в семейна среда, но всички имат ресурси и потенциал да се впишат и да 
участват в обществения живот.

Сдружение „Център Мария”
За контакти: Людмила Цветанова
Гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” 11
Тел. 0618 / 2 21 81; center_maria@abv.bg
Номинирал: Иван Момъков – Заместник кмет, 
Община Горна Оряховица, партньор по проекта.
Пожелание: Нашите най-искрени пожелания за Сдружение „Център Мария” 
да стане носител на годишната награда 
за най-добър проект на 2008 година!
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 22 Качествено образование за всички деца
Цел: Да се покажат предимствата на приобщаващото образование на деца с увреждания в масовите 
училища. Проектът е насочен към промяна на нагласите на обществото като цяло, а именно – роди-
тели, учители и директори, училищни настоятелства, медии и журналисти, общински съветници и 
кметове, спрямо образованието на деца с увреждания. Преодоляването на обществените предразсъ-
дъци по отношение на децата с увреждания и възможността им да се обучават в масовите училища 
заедно със своите връстници е от съществено значение за подобряване на образователната среда на 
местно и национално ниво. 
В рамките на проекта беше събрана база данни с информация за семействата с деца с увреждания, 
проведе се застъпническа кампания за формиране на обществено мнение в подкрепа на тези деца за 
получаването на еднакво по качество образование с техните връстници чрез запознаване на обще-
ството и институциите с Европейските стандарти за приобщаващо образование.

Сдружение „Достоен живот”, гр. Видин
За контакти: Митко Николов
гр. Видин, ул. „Свети Методий” 30
Тел. 094 / 606 444, mitkonik@gmail.com
Номинирал: Силвия Ставрева, Сдружение „Партньори - Видин”
Пожелание: От мое име и от името на членовете на организацията, 
желая на екипа на проекта да постигне целите си и да бъде 
все така последователен в борбата за правата на хората с увреждания. 
Да не угасва ентусиазмът при преследване на целите.

 23 Структуриране на обучение по български език, литература, история 
и традиции на България за деца от български произход, живеещи в 
Нидерландия
Цел: Проектът цели да предостави условия за обучение по български език и литература, история и 
традиции на България на деца от български произход, живеещи в Нидерландия. За повечето деца, които 
посещават училището, българският е втори език и те растат в чуждоезична среда. За това е много 
важно да се разработят и предложат адекватни учебни програми и методи на обучение, индивидуален 
подход и внимание към нуждите и нивото на владеене на езика на всяко дете. Подсигурена е матери-
алната база за обучение - подходяща сграда и помещения за провеждане на занятията, осигуряване на 
учебници, помагала и технически средства. Привлечени и назначавани са преподаватели с професио-
нална квалификация и опит. Проектът е насочен към деца и възрастни от български произход, които 
живеят в Кралство Нидерландия. Към края на 2008 г. училището се посещава от 25 деца на възраст от 
3 до 14 години, от които 17 са момичета и 8 момчета. Децата произхождат от семейства, в които и 
двамата родители са българи и живеят и работят в Нидерландия или от смесени бракове.

Неформално сдружение с идеална цел „Българско училище 
“Св. Св. Кирил и Методий” гр. Лайден, Нидерландия
За контакти: Венетка Агайн 
POBOX 9538, 2509 CH Den Haag, Thi Netherlands, info@bgschool.nl
Номинирали: Ралица Вушкова–Иванова, 
Евгения Костова, родители и доброволци в училището, Нидерландия.
Пожелание: Да продължава да работи със същата всеотдайност, отговорност 
и професионализъм за утвърждаване и развитие на българското училище.

 24 Дневен център за възрастни хора
Цел: Стратегическата цел на проекта е преодоляване на изолираността на възрастното население 
на с. Мещица като се стимулират доброволните участия на хората в пенсионна възраст в социалния 
живот на общността. Преките цели на проекта са: ремонт и обзавеждане на помещение за „Дневен 
център за възрастни хора” и подобряване на социалната среда чрез използване на различни форми на 
културен диалог, творчество и подобрено качество на живот. Обединени бяха усилията на всички 
заинтересовани институции и читалищни работници за решаване на проблемите, свързани със соци-
алната и културна интеграция на възрастните хора.
В Дневния център за възрастни хора членуват 60 души – 38 жени и 22 мъже, пенсионери на възраст 
от 60 до 80 години

Читалище „Пейо К. Яворов”
За контакти: Жана Йорданова
с. Мещица, общ. Перник, ул. „Г. Димитров” 40
Тел. 07714 / 20 66; gabst@mail.bg
Номинирал: Елена Николова, член, доброволец и участник 
в дейностите на Дневния център, с. Мещица, общ. Перник
Пожелание: Да продължат да работят за подобряването на културния 
и обществен живот в с. Мещица.
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 25 Специализирано помагало за деца и лица с интелектуални затруднения и/или с 
множество увреждания „Наръчник за предпрофесионални дейности”

Цел: Реализацията на този проект цели да спомогне за развиване на сръчности и умения за справяне 
с трудова дейност, както и да се разработи специализирано помагало, което да начертае видовете 
дейности за осъществяване на цялостна трудова терапия. По-конкретно, проектът е насочен към 
придобиването на умения за организиране на работното пространство, съвместна работа, изчакване 
на реда си, справяне със сръчности и дейности в помещенията за трудова терапия, както и в домашни 
условия. По този начин ще се подобрят комуникацията и възможностите за социалното включване на 
хората с интелектуални затруднения и/или с множество увреждания. Това е програма за деца и лица 
с интелектуални затруднения и/или с множество увреждания, които биха могли да функционират в 
специализирани работни групи или строго наблюдавани програми за всекидневни умения.
С реализацията на този проект ще се създаде основа за по-голяма гъвкавост на програмите по тру-
дова терапия и заетост в специализирани работни групи за хора с ментални и/или множество увреж-
дания. Разработването на специализирано помагало ще осигури методическа подкрепа на трудовите 
терапевти и/или родители.

Сдружение „Шанс”, Разлог
За контакти: Лидия Панкова
гр. Разлог, ул. „Пирин” 2, Тел. 0747 / 80 463; shans@bcmesta.bg
Номинирал: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”, гр. Разлог
Пожелание: Пожелаваме на екипа на този великолепен проект много здраве, 
нови успехи и късмет.

 26 Национална гореща телефонна линия за деца 080019100

Цел: Горещата телефонна линия има за цел да спомага за укрепването на националната система за 
закрила на децата, а също така за хармонизиране на националните практики с утвърдените междуна-
родни стандарти в областта на закрилата и грижата за децата. Наличието на тази услуга ще помогне 
за популяризиране на правата на децата и на системата за закрила на детето сред рисковите групи и 
обществото; за предоставяне на квалифицирана помощ в интерес на детето; за идентифициране на 
случаи на деца в риск; за разширяване на възможностите за подаване на сигнали за деца в риск. Лини-
ята е достъпна за всички нуждаещи се деца от цялата страна: деца, имащи нужда от съвет, помощ, 
подкрепа или просто да споделят това, което ги вълнува. Децата се консултират от специалист-пси-
холог, психиатър, социален работник, адвокат или се насочва към институция, в чиято компетенция е 
проблемът на детето. Основната целева група са децата, като се обръща внимание и на родителите, 
семействата, учители и специалистите.

Фондация „Център Надя”
подкрепена от УНИЦЕФ и ДАЗД
За контакти: Д-р Росанка Венелинова 
Гр. София, ул. ”Г. Бенковски” 12 А Вх. А, Тел. 02 / 981 93 00, nadja@cablebg.net 
Номинирал: Център за приобщаващо образование,  
гр. София, работят заедно по друг проект
Пожелание: Много бъдещи успехи, твърдост, сила и усмивки!

 27 „За по-добра грижа” от програма „Кураж за живот”

Цел: Стимулиране на завършващите средно образование деца, израсли в институция, да продължат 
образованието си във висши училища, придобиване на професионален опит в изучаваната специалност, 
разширяване на социалните контакти със звената в системата за закрила на детето.
Студентите, израсли в институция нямат достатъчно финансови средства – получават стипендия 
от ВУЗ, а някои и наследствени пенсии, които общо са под социалния минимум. Работодателите, ко-
ито ги наемат, не им осигуряват почасова работа, която да е съобразена с учебната им заетост и 
трудовото заплащане е много ниско. В повечето случаи работят без трудов договор.
В домовете няма достатъчно персонал, за да се осъществява индивидуална работа с децата. Но мла-
дежите, излезли от институцията и завършили висше образование, имат мотивацията да се върнат 
и да помагат. Така тези младежи са добър пример за децата в институцията и добър помощник за персонала..
Проектът е за студенти, които са израсли в домовете (8 за 2008 г.). От друга страна 120 деца, ли-
шени от родителска грижа, се възползват от предоставяните от студентите социални услуги. Чрез 
проекта се подпомагат и екипите в институциите.

Сдружение „Обществен фонд „Детство”
За контакти: Иванка Василева, Бойка Георгиева
Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, Тел. 02 / 872 36 84; ofdetstvo89@abv.bg
Номинирал: Любомир Пашов – директор, 
Дом за деца лишени от родителски грижи „Детелина”, гр. Шумен



Диалог 

Отговорност 

Зачитане 

Участие 

Прозрачност 

Сътрудничество

Фондация Лале е неправителствена организация, основана през 2004 година. Нейната  мисия е 
да насърчава социалната отговорност в Българското общество като стимулира сътрудни-
чество между гражданското общество, бизнеса и държавата за подобряване качеството на 
живот и възможностите за развитие на хората в България.

Фондация Лале реализира различни програми в социалната сфера. Повече от  420 проекта на 
граждански организации в цяла България са получили безвъзмездна подкрепа на обща стойност 
над 8.5 милиона лева по Програма на Обединени Холандски Фондации (1997 – 2007) и Програма 
Малки Грантове.

Програма Научено и Споделено насърчава  въвеждането и прилагането на нови модели и подходи 
на социална работа с различни групи чрез развитие на капацитета на граждански организации, 
работещи в социалната сфера; споделяне на практики и опит, натрупани в процеса на изпъл-
нение на моделни проекти. 

Програма Предай нататък е насочена към семейства с деца в затруднено материално положе-
ние, живеещи в малки населени места. Основава се на мултиплицирането на подкрепата в про-
дължение на години с участието на местната общност. Участниците имат възможност със 
собствен труд да подобрят живота си, да помогнат за добруването на местната общност и 
да станат дарители като предадат полученото дарение на други хора. 

Програма Насърчаване на социалното включване на възрастните хора чрез обществени деба-
ти на национално и местно ниво има за цел да насърчи практически инициативи и обществени 
обсъждания за разнообразните аспекти на социалното изключване, с което се сблъскват въз-
растните хора и да провокира ефективен процес на консултиране. 

Програма Развитие на социалната трансформация чрез насърчаване на социалната отговор-
ност е насочена към неправителствения сектор, бизнеса и обществото в България. Програма-
та се реализира в партньорство с Фондация Европейски Форум за обмяна на знания и с изклю-
чителната подкрепа на програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство 
Холандия. 

Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.

София 1124

 ул. “Река Осъм” 1, ап. 2

тел/факс: 944 27 55

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

С подкрепата на програма МАТРА на Министерство на 

външните работи на Кралство Нидерландия


