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Включете се!
Клубът на мотористите от AIG България и Фондация Лале организират
кампания в подкрепа на местни доброволчески инициативи
Целта е насърчаване и въвличане на млади хора от малки населени места в отговорно шофиране,
сигурност на пътя, зачитане и грижа към другите хора и реализиране на доброволческа
инициатива за децата и възрастните хора в населеното място.
Инициативата е насочена към млади хора /15+ години/, които се вълнуват от мотори, високи скорости, силни
изживявания, но още не са развили разбиране за сигурност, отговорност, уважение към другите на пътя и в
живота. Чрез въвличане в инициатива, замислена и реализирана от тях самите, те ще имат възможност да
бъдат полезни за другите, като демонстрират знания, отношение и възможности. Подробна информация за
кампанията и възможностите за включване и финансиране можете да видите на нашия сайт. Очакваме вашите
предложения до 31 август на имейл info@tulipfoundation.net.
Насърчаваме всеки, който споделя страстта към мотори, високи скорости, силни изживявания, адреналин и
вярва, че сигурност, отговорност, зачитане на другите на пътя и в живота е важно, да подкрепи кампанията
като направи дарение на http://www.tulipfoundation.net/donate/

Какво се случи през юли
Оценка на Програма „Вяра в децата и семейството“
В края юни приключи тригодишната ни програма „Вяра в децата и семейството“, която
реализирахме съвместно с Фондация Оук. В продължение на три години подкрепяхме 13 местни
организации в България с безвъзмездно финансиране, обучения, срещи за обмяна на практики,
работно посещение в Унгария , информация и др. Всички те описаха своите модели на работа.
Галина Маркова и Калина Йорданова от Ноу-хау Център за алтернативни грижи към Нов Български
Университет направиха задълбочена оценка на програмата. Можете да се запознаете с изводите и
препоръките. Вижте какво казват в края на програмата майки, бащи, деца, баби и дядовци, хора от общността,
доброволци, партньори, специалисти…

Фондация Лале продължава участие във втората фаза на Програма за
развиване на организационен капацитет
Представители на 23 неправителствени организации
от България, Латвия, Полша и Молдова се събраха
между 12 и 14 юли 2016 в София на работна среща в
рамките на втората фаза на Програмата за развиване на
организационен капацитет за прилагане на 6-те принципа на
Фондация Оук и Child to Child UK.
През следващите три години техните усилия ще бъдат насочени към
разработване и тестване на конкретни практически инструменти за
следене и прилагане на шестте принципа - Основан на правата на
детето, Участие на децата, Недопускане на дискриминация,
Висшият интерес на детето, Зачитане и надграждане върху силните
страни и Не вреди! От Фондация Лале в срещата участва Мирослава Георгиева. Тя ще се включи в работните
групи за Висшия интерес на детето и Ефектите и разликите от прилагането на подхода, основан на правата на
детето пред работа, основана на нуждите.

Работно посещение в Клуж, Румъния по проект “Говори с мен”
Екипът на Фондация Лале участва в транснационална
работна среща по проект “Говори с мен” в Клуж от 27 до
29 юли 2016. В продължение на три дни заедно с
колегите от местната организация Centrul de Voluntariat
Cluj-Napoca и партньорите от Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V от
Пасау, Германия, работихме по адаптиране на обучителни материали и
разработване на наръчник за млади доброволци за работа с деца и
младежи бежанци и емигранти. Целта е наръчникът да даде на младите
хора инструмент за лесно и бързо усвояване на местния език български, румънски, немски. На финалния етап Европейски наръчник,
създаден на основа на опита от различните страни ще дава възможност
на организации, които работят с доброволци, да използват и прилагат
модела.
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