
Фондация Лале е неправителствена организация,
регистрирана в обществена полза през 2004 година.
Нейната  мисия е да насърчава социалната
отговорност в Българското общество. 
Фондацията стимулира сътрудничество между
гражданското общество, бизнеса и държавата 
за подобряване качеството на живот 
и възможностите за развитие на хората в България.

Диалог 
Отговорност 
Зачитане 
Участие 
Прозрачност 
Сътрудничество

София 1124
ул. “Река Осъм” 1, ап.2
тел/факс: 02/952 09 55
www.tulipfoundation.net

С подкрепата на програма Матра 
на Министерство на външните работи 
на Кралство Нидерландия

Жури 

Иво Прокопиев
Председател Икономедия АД
Председател КРИБ

Адела Пеева
Режисьор

Бен Крос
Английски актьор

Петя Тетевенска
Член на УС на Българска Национална Телевизия

Вилем ван Ее
Посланик на Кралство Нидерландия

Левон Хампарцумян
Председател на Управителния съвет и 
Главен изпълнителен директор
УниКредит Булбанк

Ани Захариева
Изпълнителен директор
ФеърПлей Интернешънъл АД

Бернар Москени
Генерален директор, БТК

Нина Мирчева
Директор Корпоративни Комуникации, М-ТЕЛ

    Наградата е изработена 
от скулптора Георги Чапкънов



Заедно, с грижа и обич
за преодоляване на самотата 
и изоставянето

Сдружение „Солидарно общество”

Цел: Подобряване на качеството на живот и възможностите за
създаване на социални контакти на две социално-уязвими групи: деца
от 0 до 3 години, живеещи в Дом за медико-социални грижи за деца
и самотно живеещи хора в пенсионна възраст, застрашени от нас-
таняване в институция или депресия. За децата, трайно разделени
от семействата си, основен проблем е липсата на индивидуална
близка физическа и емоционална връзка със значим възрастен човек.
Поради системно неудовлетворяване на емоционалните потреб-
ности на децата, те сериозно изостават в цялостното си  разви-
тие. За възрастните хора, които живеят сами, основните
затруднения произтичат от силно стеснената социална среда и нис-
ките доходи, с които се издържат.

Подбраните 15 възрастни са преминали обучение от психолог,
лекар и кинезитерапевт. Десет деца на възраст между 1 и 3 години
са включени в проекта. Възрастните хора са се грижили за лишените
от семейство деца ежедневно по 4 часа в продължение на 6 месеца.
Създадени са  близки емоционални връзки между бабите и децата,
което стимулира психическото и двигателното развитие на децата.

Номинирал: Анета Денева, Председател 
на РС на КНСБ, Шумен

Пожелание: Да продължават все така 
професионално да подготвят 
и да реализират социални инициативи 
и ангажименти.

Номинирал: Цветана Петкова, офис мениджър и 
ръководител Кризисен център 
„Отворена врата”, Плевен

Пожелание: Нека формулата на успеха на екипа на 
Сдружение „Център Отворена врата” 
винаги да остане: мотивация – 
компетентност – обучение.

Национален турнир по шахмат 
за хора с психични проблеми

Сдружение „Човеколюбие”

Цел: В спортните изяви на хора с увреждания не се допускат
участници с психиатрични затруднения. Целите на проекта са: попу-
ляризиране на спорта сред хората с психични проблеми; създаване на
възможност за изява и превръщане на националния турнир по шах-
мат за хора с психични проблеми в традиционен; преодоляване на
стигмата спрямо психичната болест чрез доказване на интелекту-
алните възможности на хората с психиатрични диагнози; възпита-
ване на морално-волеви и интелектуални качества у хората с
психични проблеми; развитие на критично и творческо мислене, ук-
репване на психическото здраве. Участници в турнира бяха 33 психиа-
трични пациенти от София, Бургас, Добрич, Асеновград, Русе, Ловеч
и Пазарджик. Петнадесет участници са от Пазарджик, а останалите
- от страната. Състезанието се проведе по Швейцарската система
в 5 кръга, като състезателите бяха в 2 групи – жени и мъже.
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За контакти: Радостин Павлов
бул. “Славянски” 30, ет. 1, ст. 1, 
Шумен
Тел. 0898 77 69 93
r_pavlov@abv.bg 

За контакти: Златка Мачева
ул. „Неофит Рилски” № 55, Плевен
Тел. 064 / 84 67 13
opendoor_centre@hotmail.com

За контакти: Надежда Кузерманова
ул. „Д-р Лонг” 12, Пазарджик 
Тел. 034 / 444 844
nadia@chovekolubie.org
www.chovekolubie.org

Номинирал: Стоян Чалъков, психолог в Център за 
социална рехабилитация и интеграция 
  на хора с психични проблеми и 
организатор на дейностите по проекта.

Пожелание: Пожелавам на екипа 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.

Социално предприятие 
„Отворена Врата” – устойчивост 
за развитие на НПО

Сдружение “Център - Отворена врата”

Цел: Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация
и създаване на успешни модели за справяне и адаптация на преживе-
лите насилие жени; осигуряване на устойчивост на дейностите на
сдружението при оказване на помощ на жени и деца, претърпели наси-
лие. Чрез разкриване на Ателие за пране, сушене и гладене се осигуря-
ват временна заетост на жени, пребиваващи в подслона за жертви на
насилие на център „Отворена врата” и средства за издръжка на Кризи-
сен център за жени и деца, жертви на насилие и тяхното пълноценно
консултиране и обгрижване. Средно 50% от приходите на социалното
предприятие се използват за издръжка на подслона и осигуряване на
финансова устойчивост на организацията. Процент от приходите се
използва за материален стимул и мотивация на жените в неравно-
стойно положение да развият лични умения за реализация на пазара на
труда.

В проекта са включени 37 жени, от които 4 на постоянен трудов до-
говор и 33 са били с временна заетост за времето на престоя в Кри-
зисния център.


