Информационен бюлетин
Октомври 2015 г.
Включете се!
До 12 октомври очакваме Вашата история в
Конкурса “За енджиотата и хората” или Защо моята организация е важна за хората?
Фондация Лале и Информационният портал за неправителствените организации в България обявиха в началото
на септември конкурс за кратък текст на тема „Защо моята организация е важна за хората?“. Конкурсът е отворен за всички граждански организации в страната. С него искаме да предизвикаме и насърчим колегите да
ползват човешки език в общуването с хората (особено с тези, с и за които работят), дарителите, доброволците,
другите организации, медиите, обществото…
Участвайте! Разкажете в свободен текст в рамките на една страница защо вашата организация е важна за хората. Старайте се да не използвате професионален жаргон, специфични термини и чуждици. Изпратете своя
текст на info@tulipfoundation.net до 12 октомври 2015 г. В писмото си посочете името на организацията и информация за контакт.
Жури от пишещи хора (журналисти, блогъри, писатели) ще определи най-добрите текстове по три критерия:
човешки език на писане; ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората; интересен и вълнуващ разказ. Най-добрите текстове ще получат парична награда и широко публично представяне.

Номинирайте най-добрите доброволчески инициативи за 2015 г.
Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявяват традиционния конкурс за най-интересни и
ефективни доброволчески инициативи в България през 2015 година.
В конкурса са поканени да участват всички организации и групи,
които през настоящата 2015 година са реализирали доброволческа
инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и
начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на
доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултати, значение за хората в общността; брой и характеристиките на участниците; значение за развитието на организацията и доброволците; финансова ефективност.
Награди
Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда - инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
Включете се!
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Очакваме да изпратите Формуляр за
представяне на office@navabg.com до 31 октомври 2015.
Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в началото на ноември 2015 на интернет
страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале. Наградите ще бъдат обявени на публична церемония на 2
декември 2015 година. Повече информация за членовете на журито и конкурса ще намерите на Интернет страницата ни.

Актуално
Текстура България ще
подкрепи Програма Вяра
в децата и семейството
Има много, различни и лесни начини всеки от нас да помогне на деца
и семейства, които имат трудности.
Когато подкрепата е целенасочена и добре организирана, резултатите са наистина значими и устойчиви.
Текстура България подкрепя Програма Вяра в децата и семейството на Фондация Лале като от средата на октомври ще започне кампания „Дарете домашен текстил—споделете малко уют” за събиране на чаршафи, кърпи, покривки, одеала, шалтета и всякакъв друг вид домашен текстил в запазено състояние, изпран и годен за
употреба. Колкото повече килограми дарите, толкова по-голяма ще бъде получената отстъпка. Дарените неща
ще достигнат до деца и семейства в нужда чрез Фондация Лале. Кампанията ще продължи до края на месец
декември, а повече подробности ще намерите в магазините и в сайта на Текстура България след средата на
октомври.
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Какво се случи през септември и в началото на октомври
Фондация Лале участва в поредно обучение на Child to Child за прилагане на
принципите на правата на детето
Между 7 и 9 септември екипът ни премина през третото обучение на Child to Child Великобритания за изграждане на капацитет за прилагане на Шестте принципа на Фондация ОУК „Работа, основана на правата на децата“, „Детско участие“, „В най-добрия интерес на детето“, „Недискриминация“, „Не причинявай вреда“ и
„Работа, основана на силните страни.” Целта е чрез поредица от обучения и супервизии, всяка една от участващите организации да започне да прилага принципите в своята ежедневна работа. Разработена е и специална
онлайн платформа, обединяваща ресурсите на над 60 организации от Великобритания, Източна Европа и Северна Африка. Фондация Лале взима дейно участие в продължаващите онлайн дискусии след обучението.

Организационна политика за закрила на децата
Ние, във Фондация Лале, сме убедени колко е важно да се гарантира сигурността на децата. Въпреки, че нашата организация не работи пряко с деца и семейства, екипът ни разработи специална вътрешно организационна политика и процедури за закрила на децата с цел свеждане до минимум на потенциалните рискове за
безопасността на децата, произтичащи пряко или непряко от нашата работа. Документите бяха разгледани и
приети от нашия Управителен съвет в края на септември и влизат в сила от 1 октомври 2015г. Насърчаваме
своите партньори и съмишленици да приемат своя политика и така заедно да демонстрираме позиция и стандарти за закрила на децата.

Среща на групата за оценка на въздействието в
България
Групата за оценка на въздействието в България се събра на 17 септември. Членовете обсъдиха възможности за работа в две основни
насоки - изграждане на професионален капацитет и широко популяризиране на темата. Някои конкретни набелязани идеи са събиране и споделяне на интересни и полезни материали; планиране на събитие по темата
през 2016 година; следене на възможности за обучения; организиране на следваща среща до края на годината. Групата е част от Social Value International.

Национална кампания „Общество на всички възрасти” за Международния ден
на възрастните хора 1 октомври 2015
За осма поредна година Фондация Лале насърчи различни организации от цялата страна да се включат с
инициативи в отбелязването на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. На този ден зачитаме
възрастните хора - нашите родители, баби и дядовци, учители, съседи, колеги. Хората, които са се грижили за
нас, от които сме се учили, които ни помагат и подкрепят.
И тази година в посредните дни на септември и началото на октомври значителен брой разнообразни събития
бяха организирани в различни населени места. Информация за кампанията, участниците и инициативите
можете да намерите на сайта на Фондация Лале. Най-щедрият жест е споделеното време!

Среща по Програма Вяра в децата и семейството, София, 1-2 октомври 2015
Представители на организациите, финансирани по програма
Вяра в децата и семейството, се събраха на работна среща на
1 и 2 октомври в София. Освен споделяне на изводи и практически опит между
организациите, говорихме за работа по политики и процедури за закрила и
участие на децата и семействата, подготовка за оценка на ефекта от проектите и програмата, планиране на следващи стъпни и допълнителни дейности.
В Края на първия работен ден участниците имаха възможност да представят видяното и наученото за Програма
Сигурен старт в Унгария и да споделят изводи и впечатления от работното посещение през лятото пред колеги
от други граждански организации, Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Роберт Джераси, съветник на Министъра на образованието и други. Последваха въпроси и отговори, множество
коментари и оживена дискусия за нуждата и приложимостта на подобна програма в България. Вижте повече
информация тук.

Предстоящо
Годишна среща на Европейската мрежа за фамилни групови конференции
През октомври Фондация Лале ще участва в годишната среща на Европейската мрежа за фамилни групови
конференции в Кардиф. Програмата на срещата включва информация от различни страни и организации,
споделяне на актуални новини и опит, дискусии и планиране на възможности за сътрудничество.

Годишна конференция на Volonteurope
Годишната конференция на Volonteurope ще се проведе в края на октомври в Севиля.
Конференцията е свързана с темата на Европейската година за Развитие и ще събере
представители на десетки граждански организации и институции. Фондация Лале е
активен член на Европейската мрежа на доброволчески организации и е поканена да
вземе участие в конференцията.
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