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Какво се случи през май
Дни на добри дела
И тази година през месец май проведохме кампания
Дни на добри дела с цел да насърчим повече и
различни хора да се включат като доброволци в
разнообразни инициативи и събития в своя град,
село или квартал.
Има много и интересни начини всеки от нас да
помогне, да бъде част от живота на хората около
себе си, да участва заедно с другите в правенето на промяната,
която иска да види. В последната седмица на май бяха
организирани десетки инициативи на граждански организации и
читалища. Някои от тях потърсиха подкрепа от Фондация Лале,
много други реализираха добрите доброволческите дела със
собствени ресурси. Доброто е заразително!

Инициатива за програма Сигурен старт в Централна и Източна Европа, май 2016
Екипът на Фондация Лале започна работа по нов проект за
запознаване на граждански организации от Централна и Източна
Европа, които работят с деца и семейства, с програма Сигурен старт
и въвеждането и приложението й в Унгария през последните 10
години. Целта е да се идентифицират възможности за въвеждане на
програмата и в други страни в региона.
Още в първите дни фондация Лале организира работно посещение
за запознаване с въвеждането на програма в Унгария за колеги от
Молдова, Румъния, Сърбия и Босна. От 16 до 19 май партньори от
HHC Румъния, CCF Молдова, ННС Босна и Pomoc deci Сърбия и
представители на министерства, правителствени агенции, общини и
различни институции от 5 страни посетиха заедно с нашия екип
Унгария. Партньорите ни от Family, Child, Youth Association
организираха представянията и срещите. Наред с презентации на
Мария Херцог; Дейвид Кисс, програмен директор на Унгарския
Малтийски Орден; Магдорна Дроздмерне, заместник директор на Отдел „Възможности за децата“ в
Министерство на човешките Ресурси е Ерика Ковач, координатор на Програма сигурен старт в Унгария се
срещнахме и говорихме с представители на Агенция за закрила на децата Будапеща, кметове, директори на
училища и детски градини, екипи на центрове Сигурен старт в област Ногрод. Участниците в групата поставиха
разнообразни въпроси, получихме много отговори.

Благодарност
Благодарим от сърце на Textura България и техните клиенти, които се включиха в кампания
„Помощ за приятел: рециклирайте вашия домашен текстил, споделете дома си“. Те помогнаха на
десетки семейства с деца, с които работят колегите ни в програма “Вяра в децата и семейството”.
Благодарим на София Станчева, която сама събра и ни изпрати 14 големи пакета с дрехи, обувки и играчки за
бебета и деца. Това е съществена подкрепа за семейства с трудности в програмата.
Хората с дарба да съпреживяват радостите и трудностите да другите, са хората които променят света!

Предстоящо през юни
Ден на Бащата - 19 юни 2016
И тази година отбелязваме Деня на бащата в
третата неделя на месец юни. Защото
независимо от културни, религиозни и социални различия, хората все
повече осъзнават важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото,
по-големият брат - значимите за децата мъжки фигури в семейството
имат за тяхното пълноценно развитие. Знае се, че бащите (биологични,
осиновители или с друга бащинска роля) помагат на децата да имат
добри приятелства и представяне в училище; висока самооценка;
пълноценни отношения с възрастните; по-малко проблеми с поведението
и риск от употреба на наркотици и да имат добро самочувствие.
Бащите е добре да знаят, че когато пораснат децата им ще следват техния пример, а не съветите им. Затова
Фондация Лале и партньори организират разнообразни интересни събития с възможности за бащи и деца.
Научете повече за деня, кампанията и се включете!
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

