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Пожелания за весели празници и здрава и успешна Нова 2016 Година!
Краят на годината е. Отминаха конференциите, работните срещи и отчетите.
Започнаха тържествата и празничните събирания. Предстои ни нова година с
нови надежди и инициативи. Но преди да изпратим отминаващата 2015 година,
нека си спомним за хората, за които работим, хората, с които работихме и които ни помагаха през нея.
Благодарим на всички, които ни се довериха и ни подкрепяха, разчитаха на
нас и ни насърчаваха, задаваха въпроси и заедно търсехме отговорите.
Скъпи партньори, колеги, съмишленици, дарители и приятели, благодарим ви
за това, което постигнахме заедно!
Бъдете здрави и успешни и през Новата 2016 година!
Мария Петкова

Благодарим на партньорите
С партньорите ни свързват споделени ценности и общи цели. От тях научихме много през годината и продължаваме да се учим.
С колегите от Oranje Fonds споделяме идеи и възможности за включването на хората в живота на общността.
С Фондация Оук имаме дългосрочното стратегическо партньорство. И тази година работихме усилено по изпълнението на програма “Вяра в децата и семействата” за подкрепа на деца и семейства чрез изграждане на капацитета на местни организации и общности.
С колегите от Европейската мрежа за фамилни Групови конференции обменяме информация, практики, новости и възможности за развитието на модела в Европа и света.
Работата с Social Value International ни даде достъп до материали, обучения, информация и контакти.
От партньорите от Volonteurope работихме по наръчник за оценка на социалното въздействие от доброволчеството и организирахме Международната конференция „Споделеното добро: Роля на държавата, която осигурява
възможности”, която домакинствахме в София.

Проект на Годината 2014
За десета поредна година десетки организации и колеги от цялата страна представиха проектите, които харесват, в които участват, които променят живота на
хората, в традиционния конкурс Проект на Годината
2014 на граждански организации в социална сфера.
Благодарим на всички, които номинираха добрите проекти!
Сърдечно благодарим на членовете на журито Виолина Маринова,
Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК;
Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД; Севда Шишманова, Програмен Директор на Българска Национална Телевизия; Н.Пр. Аник Ван Калстър, Посланик
на Кралство Белгия в България; Георги Господинов, писател и Кирил Домусчиев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България.
Поздравяваме наградените - колегите от Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца към НБУ, Сдружение
„Еквилибриум”, Русе и Асоциация „Родители” и партньори!

Награди “За Енджиотата и хората”
Защо моята организация е важна за хората?
Благодарим на участниците в първия конкурс „Защо моята организация е
важна за хората?“. За гражданските организации е важно да говорят с хората да бъдат разбрани, за да бъдат подкрепени, да бъдат важни за тях - хората, за които работят, дарителите, доброволците, партньорите и колегите,
медиите, обществото.
Благодарим на членовете на журито Люба Йорданова, журналист от вестник Капитал,
Марин Бодаков, писател и преподавател и Цвета Шопова, дългогодишен журналист в
Българско Национално Радио за отговорната роля.
Поздравяваме наградените организации - Фондация “Дивите животни” и Фондация
“Стъпка за България”. Благодарим сърдечно на колегите от Информационния портал за
неправителствените организации в България за изключителното сътрудничество и на
Столична библиотека за любезното домакинство на церемонията за наградите.
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Доброволческа инициатива 2015
За пета поредна година в конкурса за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи се включиха
десетки предложения от цялата страна. Представените 40 инициативи са реализирани от граждански организации, неформални групи, бизнес компании, читалища, училища и отделни граждани и са осъществени от местни доброволци.
Благодарим на всички доброволци и колеги, които номинираха доброволческите инициативи в България!
Благодарим на членовете на журито Анета Милкова, член на Управителния съвет на Българска Национална телевизия; Огнян Златев,
ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Иван
Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом. Те
също бяха доброволци и поеха нелеката задача да определят найдобрите инициативи.
Поздравяваме доброволческите екипи, осъществили наградените инициативи - Клуб за филантропия при 105
СОУ „Ат. Далчев“ София, TELUS International Europe и Сдружение Туристическо дружество Приста, Русе.
Благодарим за сътрудничеството и подкрепата на Народен театър „Иван Вазов” и Националното музикално
училище „Любомир Пипков”. Благодарим за прекрасното изпълнение на младите музиканти!

Дни на добри дела
С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят
живота и възможностите за себе си, за децата си, за общността си. 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 .
Благодарим на стотиците хора от цялата страна, които се включиха като доброволци в разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал в рамките на кампанията
Дни на добри дела през месец май 2015!

Кампания за Европейския ден на солидарност
между поколенията
И тази година десетки инициативи в малки и големи населени места
събраха стотици хора от различни поколения за срещи, концерти, изложби, кулинарни работилници, игри, състезания, екскурзии, дискусии,
музикални представления, засаждане на дръвчета и цветя и др.
Благодарим на всички приятели и съмишленици, които се включиха в седмата национална кампания за 29 април – Европейски ден на солидарност между поколенията. Общата ни цел е да насърчим разнообразни съвместни събития на хора от всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към приемствеността,
разбирането, зачитането и солидарността между хората.

Кампания Да бъдеш Баща
Благодарим за активното сътрудничество, инициативност и споделено
вълнение на всички организации, с които заедно отбелязахме важната
роля на бащата и значимите мъже от семейния кръг за израстването и
възпитанието на децата. Много партньори се включиха с разнообразни
интересни инициативи в Деня на Бащата през юни и Седмицата на Бащата през ноември.
Благодарим на Столична библиотека, Софийска градска художествена галерия, Фондация EasyArt, Национална
художествена галерия, Национален исторически музей, Институт Сервантес София, Столичен куклен театър,
Столична Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Столична дирекция на вътрешните работи,
Национален природонаучен музей, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение 365, Imaginarium
България, Фондация „Графия”, Национален политехнически музей!
Сърдечно благодарим и на колегите, които организираха различни интересни събития в страната - Сдружение
„Деца и юноши", Сдружение „Самаряни”, Сдружение „Егида”, Клуб на нестопанските организации в Търговище,
Сдружение „Първи юни", Сдружение „Бъдеще за децата“, Фондация „Карин дом”, Фондация „Ръка за помощ“.

Кампания Общество на всички възрасти
Сърдечно благодарим на всички колеги и съмишленици от 34 организации в страната, които станаха част от
Международния ден на възрастните хора - 1 октомври 2015!
За осма поредна година граждански организации, читалища, училища, общини и кметства в десетки населени
места отбелязаха деня в своята общност с внимание и грижа към възрастните хора. Общата цел бе да видим
трудностите, но и възможностите им, да отбележим приноса им и чуем какво имат да ни кажат.
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Благодарим на нашите бизнес партньори!
Благодарим на партньорските компании и фирми за подкрепата с услуги, експертен и доброволен труд, парични и материални дарения!
KPMG България и Банка ING подкрепят дейността ни дългосрочно и с професионализъм.
Колегите от WebFactory направиха безвъзмездно новата Интернет страница на Фондацията.
ФеърПлей Интернешънъл подкрепи усилията ни с предоставени зали за работни срещи.
Imaginarium България организира дарителска кампания в подкрепа на програма „Вяра в децата и семейството”
за превенцията на изоставяне на деца в институции и се включи активно в поредица събития в кампанията Да
бъдеш Баща.
За поредна година служители на AIG България се ангажираха с доброволчески инициативи в подкрепа на хора
с различни нужди като работиха с местни граждански организации.
bwin.party services България дариха компютри за нуждите на читалища и граждански организации в страната,
като така предоставиха нови възможности на стотици хора.
Екипът на Списание Осем зарадва стотици хора с предоставените бройки от списанието от последните години.
Textura България започна интересна кампания сред клиентите си за подкрепа за семейства с деца в риск.

Програма Вяра в децата и семейството
От сърце благодарим на екипите на партньорските
организации от Бяла Слатина, Казанлък, Стара Загора,
Пловдив, Варна, Добрич, Търговище, Горна Оряховица, Пазарджик, Хасково, София и Бургас за споделената вяра в децата и семейството, за усилията и наученото!
Заедно работихме целенасочено и мотивирано, имахме срещи и обучения, обменяхме опит по актуални теми като овластяване и участие
на децата и семействата, политики и процедури за закрила на децата,
обсъждахме нови и допълнителни възможности за сътрудничество.
Заедно посетихме Унгария, където Мария Херцог и екипът на Сдружение “Семейство, деца, младежи” ни представиха програма “Сигурен
старт”. Изводите и впечатленията си от видяното представихме пред
колеги и институции през октомври 2015.

Дарения в подкрепа на деца и семейства в риск
През годината получихме множество материални дарения на бебешки дрехи
и пособия, детски играчки, книги и учебни помагала, дрехи и обувки за деца и възрастни, завивки и одеяла в подкрепа на семейства с деца в риск.
Всички дарения достигнаха до нуждаещите се семейства с деца със съдействието на организациите, които работят по
програма Вяра в децата и семейството.
Стотици деца и техните семейства получиха материална подкрепа и послание, че не са сами, че има хора готови да
откликнат и помогнат.
Благодарим на всички индивидуални дарители за съпричастността и доверието към нашата работа! Благодарим на Rotary International Клуб София!

Благодарим на медийните партньори
Българска национална телевизия и вестник Капитал ни съдействаха за популяризирането и отразяването на
публични събития, церемонии и кампании, които организирахме през годината, представиха наградени проекти и граждански организации.

Благодарим на всички колеги и съмишленици за сътрудничеството!
През изминалата 2015 година работихме с много различни организации от цялата страна в рамките на
различни програми, кампании, събития и конкурси. Благодарим на всички с пожелания за здраве и успешна
работа и доБро дътрудничество и през Новата 2016 година!

Време е за поздравления и добри пожелания за Новата Година!
На нашата интернет страница ще намерите поздравителни картички, с които и вие да
благодарите и зарадвате колеги, партньори и приятели. Те са направени от деца и
младежи, участващи в проекти на местни организации, които се реализират с подкрепата на Фондация Лале.

Програмите и събитията, които реализирахме през 2015 година бяха осъществени
с финансовата подкрепа на Фондация Оук, индивидуални и корпоративни дарители.
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