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Какво се случи през юни
Заключителна конференция „Как вярата в семейството допринася за
пълноценно прилагане на правата на децата?“
Заключителна конференция „Как вярата в
семейството допринася за пълноценно
прилагане на правата на децата?“ се проведе на 3 юни в Залата на Дома на науката и техниката в София. Основен акцент беше споделянето на наученото от реализиране на практически модели и подходи за подкрепа на деца и семействата им в България
от участниците в програма „Вяра в децата и семейството“. Колегите от 13 организации, които работят с
деца и семейства в над 25 общини, дадоха много и
различни отговори, като всички те имаха общ смисъл –
хората от семейството и общността са най-близкия до
децата кръг на грижа и защита, тяхното включване и
овластяване е гарант за пълноценно прилагане на
правата на децата.
Галина Маркова от Ноу-хау Центъра към Нов български Университет представи задълбочена оценка на въздействието на програмата - създадена е общност от хора и организации, основана на споделени ценности;
впечатляващ е обхватът на програмата, в реализация на различни подходи и дейности са покрити всички нива
на социална работа; участниците са постигнали огромен напредък в документиране на резултати и промени;
създадени са значителен брой партньорства; достигнати са някои от най-маргинализираните групи и хора; от
прилагането на фамилни групови конференции се вижда отчетливо как хора и специалисти започват да мислят
за семейството като за „семейство“; в отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално
овластяване на хора и тенденция към стандартизиране на практики. Отправените препоръки бяха да се публикуват обобщение на резултати и оценката; да се обмислят възможности за поддържане и развитие на създадената мрежа от организации; да се помисли за анализ на някои неуспешни случаи и за проследяване на успешните случай в дългосрочен план.
Екипи на финансираните по програмата организации представиха наблюденията и изводите си за факторите,
подходите и постигнатите промени в панели включване и участие на семействата, бащите и значимите мъже и
общността. Те говориха и за предизвикателствата и за успехите, за работещите практики. Представени бяха
описаните модели на работа. Вижте какво казват в края на програмата майки, бащи, деца, баби и дядовци,
хора от общността, доброволци, партньори, специалисти…

Ден на Бащата - 19 юни 2016
Фондация Лале организира с партньори и съмишленици разнообразни събития по повод Деня на Бащата 19 юни. Съществена е ролята на бащата,
дядото, вуйчото, чичото, по-големият брат - значимите мъжки фигури в семейството, за пълноценно развитие
на децата. И тай като порасналите деца обикновено следват примера на бащите си, а не техните съветите, се
постарахме да предложим разнообразни интересни събития с възможности за бащи и деца. Вижте повече информация и снимки.

Среща на работната група за оценка на социалното въздействие
на доброволчеството, Лондон, 22 юни 2016
Работна група за оценка на социалното въздействие на доброволчеството на Volonteurope се събра на поредна работна среща в Лондон на 22 юни. Заедно с колеги от
NHS Великобритания, IDC Сърбия, Humanitas, Volunteering Matters, Asociația Imago Mundi, Solidar/ASB, Clinks, Hestia, Institute for Social Research, Leeds Beckett University, Cesavo, European Volunteer Centre и NOV, Мария Петкова от Фондация Лале участва в обсъждането и създаването
на документ за оценка на въздействието на доброволчеството в Европа.

Предстоящо през юли
Работно посещение в Клуж, Румъния по проект “Говори с мен”
Екипът на Фондация Лале ще бъде на работно посещение по проект “говори с мен” в
Клуж от 27 до 29 юли 2016. Заедно с домакините Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca и
партньорите Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V ще продължим работа по адаптиране на обучителни материали и наръчник за млади доброволци, които работят с деца и
младежи бежанци и емигранти за комуникация на местния език за България и Румъния. Моделът предвижда
ползване на езика за общуване и информация в ежедневието и се прилага успешно в Германия от няколко
години.
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