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Януари 2013 г.  

Номинирайте добрите проекти, които познавате за Проект на годината 2012! 
 

 

Фондация Лале обяви конкурс Проект на Годината 2012 за най-добри проекти на 

граждански организация в социалната сфера за 2012 година за осма поредна година.  

Поканени са да участват граждански организации, които през 2012 година са реализи-

рали проекти, насочени към подобряване на условията, възможностите и качеството 

на живот на хората. Номинирайте добрите проекти, които познавате, като изпратите  

попълнен формуляр на info@tulipfoundation.net до 3 февруари 2013!  

Отличените прокти ще бъдат определени от жури в състав Виолина Маринова, Предсе-

дател на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Севда Шишманова, 

Програмен Директор, Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на 

Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна 

Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл и Никола Добрев, 

Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД.  

Актуално 

Честита, здрава и успешна  
Нова 2013 Година! 
 
Изпратихме една успешна година, предстои ни нова 
година с нови задачи, нови програми и нови предизви-
кателства.  
През 2012 година завършихме Програмата за подкре-
па за деца и семейства с цел превенция на наста-
няването на деца в институции, реализирана в парт-
ньорство с Фондация Оук. Финансираните 13 гражданс-

ки организации работиха със стотици семейства и подк-
репата им достигна до хиляди деца и родители в стра-

ната. Партньорски организации предоставиха допълнителна подкрепа за децата и семействата им. Описаните 
иновативни модели бяха разпрострени и използвани от министерства, общини и граждански организации. 
По проект Вяра в семейството, реализиран с подкрепата на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк, рабо-
тихме в добро партньорство със Сдружение „Шанс и закрила‖ Хасково. Адаптирахме модела Фамилни групови 
конференции, обучихме 20 независими координатори и повече от 25 социални работници от регион Хасково. 
Започнахме обучения за екипите на АСП, ДАЗД и МТСП. Разпространихме наръчник за независими координатори, 
информационни брошури за семейства и приятели и за деца и тийнейджъри. Подкрепихме 17 семейства сами да 
направят план за децата си и още 50 семейства да се справят с трудностите. 
През последните 2 години заедно с местни партньори организирахме Борси на проекти и идеи в 11 града - 
Бургас, Велико Търново, Ловеч и Стара Загора, Пловдив, Плевен, Русе, Търговище, Варна, Стара Загора и София. 
Стотици представители на местния бизнес и граждански организации се срещнаха и намериха възможности за 
взаимноизгодно сътрудничество чрез размяна на стоки, услуги, материали, доброволен труд, идеи, контакти. 
Подписани бяха над 650 сделки на обща стойност 597,000 лева. Значителен брой допълнителни сделки бяха уго-
ворени в дните след борсите. Представителите на двата сектора създадоха нови контакти, които се развиват и до 
днес. Борсите бяха организирани на доброволен принцип с активното участие на много хора и организации от 
граждански сектор, бизнес, местна власт, медии.  
Проект на годината се проведе за седми пореден път и събра на тържествена церемония представители та 
граждански организации, бизнеса и медиите. Най-добрите проекти на годината бяха определени от жури с чле-
нове Огнян Донев, Председател на УС на КРИБ, Севда Шишманова, Програмен директор на БНТ; Даниела Петко-
ва, Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие―; Н.Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия и Анна 
Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл. 
Конкурс за доброволческа инициатива през 2012 година беше посветен на Европейската година на 
възрастните хора и солидарността между поколенията. Номинирани бяха 22 разнообразни инициативи от 13 
населени места в България с участието на многобройни хора с добра воля да помагат на другите. Доброволци 
бяха и членовете на журито, които определиха най-добрите инициативи - Ингрид Шикова, Посланик на 
Европейската година в България; Бойко Станкушев, член на УС на БНТ; Ива Рудникова, главен редактор Капитал 
Light и Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом.  
Програмата за малки грантове подкрепяше дейности на граждански организации през последните 8 години с 
цел да насърчи участието на хора от местната общност в дейности за решаване на социални проблеми чрез дос-
тъп до информация и обслужване; подкрепа и грижи за хора със затруднения; повишаване на социалната анга-
жираност на младежите и преодоляване на социалната изолация на възрастните хора; организиране на традици-
онни за общността събития съчетани с доброволчески инициативи; въвеждане и демонстриране на съвременни 
модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността. От 2005 до 2012 година бяха 
подкрепени повече от 140 проекта в цялата страна на обща стойност над 520 000 лева. Допълнително бяха пре-
доставени 17 компютъра и друго техническо оборудване. Финансираните организации осигуриха съфинансиране 
в размер на 240 000 лева. В началото на 2013 година програмата приключи. 

http://www.tulipfoundation.net/id-240/project_of_the_year.html


 

 
Какво се случи през декември 2012 

Награди за Доброволческа инициатива 2012 

„Активен живот на възрастните хора и  

солидарност между поколенията”  

 

Годишните награди за Доброволческа инициатива 2012 „Активен жи-

вот на възрастните хора и солидарност между поколенията‖ бяха обя-

вени на официална церемония в рамките на заключителна национална 

конференция за Европейската година „Да бъдем активни – какво е 

необходимо?‖ в София на 4 декември 2012 г.  

Иван Станчов обяви наградата за „Лятно училище за млади и стари‖ на 

Народно Читалище „Светлина-1928‖ в с. Хотанца. Инициативата 

включва всички младежи, които желаят да отделят от свободното си 

време да се научат да плетат, шият и правят вретена с подкрепа от 

възрастните хора в селото. Младежите от своя страна помагат на въз-

растните хора при работа с компютър, ползване на интернет и скайп. 

Участват всички, които искат да се учат, независимо от възрастта.  
 

Ива Рудникова представи „Приемна за безплат-

ни правни консултации‖ на Сдружение „Дамско 

иновативно ателие ДИВА‖. Целта на инициати-

вата е да осигури безплатна правна помощ и 

правни консултации на хора от третата възраст, 

които сами трябва да решат различни юриди-

чески въпроси. Това в повечето случаи води до 

загуба на дела и липса на защита на правни 

интереси.  
 

Бойко Станкушев обяви наградата за „Съдействие за прегледи и изс-

ледвания на 60 пенсионери от „Дневен център за стари хора‖ на Фон-

дация „Трета възраст‖. От името на фондацията в Русе наградата прие 

Светлана Ангелова, народен представител от Русе и зам. председател 

на социалната комисия в народното събрание. Филип Хат, началник 

сектор в генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобща-

ване‖ на ЕК, връчи наградите, които включваха сертификат, фотоапа-

рат и различни материали, предоставени от Представителството на 

Европейската комисия в София.  

Конкурсът Доброволческа инициатива 2012 бе посветен на Европейс-

ката година - Активен живот на възрастните хора и солидарност меж-

ду поколенията, и беше обявен през пролетта на тази година от Фон-

дация Лале и Националният алианс за работа с доброволци. До края 

на октомври 2012 година бяха номинирани 22 разнообразни инициативи от 13 населени места в България. Най

-голям брой инициативи са реализирани в София – общо шест, а четири от инициативите са осъществени в 

страната. Сред участниците има граждански организации, компании, училища, неформални сдружения и част-

ни лица.  
 

Жури в състав Ингрид Шикова, Посланик на Европейската година в България; Иван Станчов, основател и пред-

седател на УС на Фондация Карин дом; Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light и Бойко Станкушев, 

член на УС на Българска Национална Телевизия определи най-добрите и значими инициативи на 2012 година 

по предварително обявените критерии - резултати, значение за хората в общността; какви и колко хора са 

участвали; значение на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова  

ефективност.  

Трета годишна конференция на тема корпоративна социална отговорност  
„Бизнес с кауза” 
 

Фондация Лале бе партньор на вестник Капитал в организирането на 

третата годишна конференция за Корпоративна социална отговор-

ност „Бизнес с кауза‖, която се проведе на 6 декември 2012 г. в хо-

тел Шератон. Целта на събитието беше да предостави форум за спо-

деляне на идеи, опит, контакти и възможност за диалог между прави-

телството и бизнеса по ключови въпроси на корпоративната отговор-

ност.  

В панела „Роля на държавата за създаването на социално-отговорна 

бизнес среда" свой опит споделиха Бенгт Йохансон, CSR посланик на 

Швеция и Хеннинг Клостер–Йенсен, заместник-ръководител на ди-

рекция „Търговски и икономически въпроси" в Министерството на 

външните работи на Норвегия.  



 

 Политиката на България беше представена от Веселин Илков, ръково-

дител на отдел „Европейска координация" в дирекция „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество" към Министерството на тру-

да и социалната политика. Модераторът Огнян Траянов, съосновател и 

член на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния дого-

вор на ООН, представи гледната точка на бизнеса в България. 

Специален гост на събитието беше Ирде де Сварт, старши мениджър 

"Корпоративна социална отговорност", CSR Нидерландия, който говори 

за тава "Как да печелим, като правим добро". Г-н де Сварт представи 

работата и опита на своята организация, която обединява над 2000 

социално отговорни бизнес организации в Нидерландия. CSR Нидер-

ландия е важен информационен център и подпомага своите членове в усилията им да бъдат социално отговор-

ни с обучения, срещи, събития, обмяна на опит, посредничество между бизнес, гражданския сектор и местните 

и национални власти. Той даде и разнообразни примери от практиката 

на компании, малки и средни предприятия. Представянето на Ирде де 

Сварт предизвика множество въпроси от участниците. 

Във втория дискусионен панел свои добри практики споделиха д-р 

инж. Николай Христов, изпълнителен директор на Челопеч Майнинг; 

Ясен Гуев, директор "Корпоративна политика" на GLOBUL; Мартин Ар-

видсон, финансов директор на Volvo България; Светлин Наков, мени-

джър „Технологично обучение" в Телерик, Даниел Боестад, вицепрези-

дент за Централна и Източна Европа на SAAB и Кристиана Чакърова, 

директор "Корпоративни комуникации" на Coca-Cola. Представените 

примери бяха в различни области на корпоративната отговорност – 

човешки ресурси, екология, партньорски взаимоотношения, подкрепа 

на местната общност, образо-

вание, подкрепа за развитието на децата, социални проекти. Мария 

Петкова, директор на Фондация Лале, води дискусията. Тя сподели 

успешния опит на Фондация Лале в организирането на Борси на про-

екти и идеи в 11 града в България в сътрудничество с местни бизнес и 

граждански организации и общини. 

В рамките на следобедния панел бяха представени успешни практики 

в подкрепа на децата в България. Участваха Таня Радочай, представи-

тел на UNICEF за България; Емил Ангелов, заместник главен изпълни-

телен директор на Банка Пиреос и Цветомира Любенова, експерт Мар-

кетинг и фондонабиране във Фондация „За Нашите Деца‖. Модератор 

на панела бе Екатерина Попова, редактор, в-к Капитал. 

 

Топла вода от слънцето, с. Овощник, общ. Казанлък  

Сдружение „Оптима”, Казанлък 

 

Целта на проекта бе да се подобри качеството на живот на осем мла-

дежи на възраст от 18 до 30 години, които живеят в Защитено жили-

ще в село Овощник. В рамките на проекта бяха закупени и монтирани 

два слънчеви колектора на двете къщи (за мъже и жени). В резултат 

месечният разход за електрическа енергия се намали с 60 до 70%. 

Сега и в двете къщи вече ежедневно има топла вода, а графикът за 

къпане и миене на чинии отпадна за удобство на всички. 

Защитеното жилище предлага на младежите пълноценен и независим 

начин на живот с помощта на професионалисти – психолог, логопед, социален работник, трудотерапевт. В жи-

лището има занималня за индивидуална и групова работа, помещения за сън и отдих, семейно пространство с 

кухненски бокс и трапезария, овощна и зеленчукова градина. Кметът на село Овощник, местните лекар и поли-

цай редовно се срещат с младежите и оказват изключителна подкрепа както на екипа, работещ в Защитеното 

жилище, така и на настанените в жилището млади хора. Хората от селото приемат младежите и с готовност 

участват в тяхното социално интегриране. 

Вече можем да се похвалим с успешната интеграция на млади хора от 

Защитеното жилище — Йордан заживя отново с биологичното си се-

мейство, а Величка се омъжи за младеж от селото. Междувременно 

нови двама младежи бяха настанени в жилището. Други трима младе-

жи в момента се обучават в различни Социални учебно-

професионални центрове (СУПЦ) в страната. 

Сдружение „Оптима” 

Бина Садова 

Ул. ―Христо Ботев‖ 61, Казанлък, 6100 

Тел. 0431/ 63 098; 0897/041 468  

b.sadova@abv.bg, zgoptima@abv.bg   

 
София 1124, ул. ―Река Осъм‖ 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Проект на месеца 
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