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Награди Проект на Годината 2013
Традиционните награди Проект на Годината 2013 бяха обявени на вълнуваща публична церемония в Камерна зала България на 24 март 2014.
Тази година най-добрите проекти бяха излъчени от жури в състав 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;
Огнян
Донев,
Председател
на
Конфедерация
на
Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Н. Пр. Аник Ван
Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България.
Както всяка година номинираните разнообразни проекти от цялата страна бяха оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето;
финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност;
новаторство и приложимост на идеята в други населени места.
Членовете на журито обвиха и връчиха трите равностойни награди.
Наградата Проект на годината 2013 представлява пластика, специално
изработена от проф. Георги Чапкънов, придружена от сертификат и поощрителен грант от Фондация Лале.
Севда Шишманова Владимир Кисьов, Председател на управителния съвет
на Фондация Лале, обявиха наградата за проект „Социално предприятие
– форма за подобряване социалния статус на младежи, напускащи институции” на Сдружение „Център Отворена врата” Плевен в партньорство
с Община Пордим.
Виолина Маринова и Никола Добрев връчиха наградата за проект
„Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от
0 до 3 години в България” на представителите на „Надежда и домове за
децата” клон България.
Н.Пр. Аник ван Калсътр и Огнян Донев обявиха и връчиха наградата за
проект „В помощ на бежанците” на група доброволци и представители на
Българския дарителски форум.
Представители на отличените проекти благодариха на журито, на свои
партньори и колеги, доброволци и съмишленици. Церемонията се проведе с медийното партньорство на Българска Национална Телевизия, вестник Капитал и Информационен портал на неправителствените организации в България.
Повече за церемонията и наградените проекти можете да прочетете на
Интернет страницата ни.

Кампания за 29 април — Европейски ден на солидарност между поколенията
Всяка пролет в началото на месец април каним граждански организации от цялата страна да се включат в национална кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април - ден на
общуване, споделяне и зачитане. За шеста поредна година кампанията има за цел да насърчи разнообразни съвместни събития на хора от
всички възрасти и да привлечем вниманието на обществото към човешката солидарност, приемственост и зачитане между хората от различни възрасти.
Включете се и вие!
Можете да организирате разнообразни събития и инициативи, важното
е темата за солидарността между поколенията да присъства и да бъде
разбираема, достъпна и интересна за всички участници.
Очакваме да ни пишете каква инициатива организирате, като ни изпратите попълнена приложената кратка
форма на адрес info@tulipfoundation.net до 23 април 2014.
Повече подробности за кампанията и идеи за събития можете да намерите на
нашата интернет страница.
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