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Национална кампания Европейски ден на солидарност между поколенията
Фондация Лале организира кампания и различни събития за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията от 2009
година, когато денят 29 април беше
определен от Европейския парламент. България се промени през тези
7 години, Европа също. В постоянно променящ се свят ние търсим актуални ефективни решения. Това, което не се е променило и става все
по важно, е нуждата от приемственост и устойчивост.
Наученото в семейството от родители, баби и дядовци, от учители,
треньори и преподаватели, от приятели, колеги в професията - е това,
което предаваме на другите. В 21 век децата и младите хора знаят и
умеят неща, с които предните поколения се справят по-трудно. Солидарността между поколенията е да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за
нещата, които не знаем и не можем.
Затова и тази година в сътрудничество с Националната мрежа за децата и Асоциация Родители ви каним да се
включите в национална кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията. Целта ни 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. В кампанията ще участват десетки организации от малки и
големи населени места в цялата страна.
Включете се и вие! Нека заедно бъдем част от Европейския ден на
солидарност между поколенията 2015 година! Организирайте събитие
за хората, с които работите, местната общност, приятели, колеги, партньори, ученици, учители. Важно е темата за солидарността между поколенията да присъства по разбираем, достъпен и интересен за всички
участници начин.
Очакваме да ни пишете каква инициатива организирате, като изпратите попълнена кратка форма на адрес info@tulipfoundation.net до

Предстоящо

Международна конференция на Voluntеuropе в София,
7— 8 май 2015
Фондация Лале ще бъде домакин на международна конференция на Volunteurope под
патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев в София на 7 и 8
май 2015. Работата на участниците в конференцията ще бъде фокусирана върху две
актуални теми - ролята на държавата, доброволческите и граждански организации, Европейските институции,
бизнеса и медиите за изграждане на добро общо бъдеще и социалната изолация в селските райони на Европа.
Темата за споделените отговорности и възможности в сферата на доброволчеството е в контекста на актуалната кампания на Volunteurope в Европа и развитието на доброволчеството и предстоящото приемане на закон за
доброволчеството в България.
Темата за изолацията на хората в селските райони на Европа бе разгледана на регионални семинари в Рим и
Рига. В София ще продължим обсъждането на предизвикателствата пред общностите в селските райони и възможните решения. Селските райони осигуряват храна, суровини и условия за почивка и физическа активност.
Те са дом на значителна част от Европейското природно, културно и историческо наследство. Повече от половината от територията на ЕС (51.3%) е класифицирана като преобладаващо селски район. Над една пета от
населението на ЕС (22.3%) живее там. След разширяването на ЕС през 2004 и 2007 населението нарасна от 75
на 116 милиона. В тези райони се реализира значителна част от икономическата дейност и заетостта в ЕС. Това е особено ясно забележимо в новите страни членки. Над 21% от работещото населения е заето в селските
райони, което илюстрира важността им за Европейската икономика. Изолацията в селските райони на ЕС може
да бъде преодоляна чрез публични политики, включване на гражданите и участие на гражданското общество.
Всички организации, които се интересуват от конференцията, са поканени да заявят желание за участие на
info@tulipfoundation.net като изпратят име и контакти на свои представител.

Какво се случи през март

Проект на Годината 2014
Десетите годишни награди Проект на Годината 2014 бяха обявени на тържествена публична церемония в Камерна зала България на 23 март 2015. Номинираните 30 проекта 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.
Най-добрите проекти бяха определени 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; Н. Пр. Г-жа
Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България; Севда Шишманова, Програмен Директор на Българска Национална Телевизия, Георги Господинов, писател и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Те обвиха и връчиха трите равностойни награди, специално изработени от проф. Георги Чапкънов. Почетните гости
Адела Пеева и Саша Безуханова, членове на журито в предни години, поздравиха участниците и гостите.
Севда Шишманова и Никола Добрев представиха проект
„Спиране на процеса на маргинализация на ромите в гр.
Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца
към НБУ. „Изключителното достойнство на този проект е, че той
е направен с много добро познаване на хората, които живеят в
ромската общност – познаване на техните проблеми, техните
грижи, на техните слабости и сили и назоваването им по един
много откровен начин. Този проект освен, че е изключително
мащабен - от образование до социална интеграция и семейна
комуникация, той е създал и ядро от лидери – от можещи млади
хора, които интегрират съмненията на едната и другата страна и
любовта на едната и другата страна. Аз лично се покланям пред
всички вас, които сте свършили тази работа.” С тези думи Севда Шишманова обяви наградения проект. Никола
Добрев продължи: "Аз искам да говоря за бъдещето и да посоча защо този проект е нужен. За да говорим за
маргинализация, значи имаме проблем с една друга част от обществото. Колкото този проект е насочен навътре към ромската общност, толкова той е важен и за другата част на българското общество. Важно е България
да бъде единно общество, интегрирано общество, без маргинализирани групи и това е достойнството на проекта. Другото му достойнство е, че е разработен в Кюстендил, но е приложим навсякъде в България. Поздравявам ви и се надявам, че този проект ще бъде приложен и на други места в България!”
Виолина Маринова и Георги Господинов обявиха проекта на Сдружение „Еквилибриум” Русе „Подобряване на качеството на
социалните услуги чрез активна политика за фондонабиране, участие на общността и изграждане на публичен
имидж”. Виолина Маринова поздрави Фондация Лале с 10 годишния юбилей. „Благодаря за възможността за поредна година да
оценявам толкова важни проекти в социалната сфера. Проектът,
който поставих на първо място ме впечатли с това, че се извършва
много работа с много малко средства. Господин Господинов разказа, че: „Тази година имаше много проекти и ние като жури избрахме три от тях. Но тук сега сме двамата с г-жа Маринова, защото
нас двамата ни е теглило най-много към този проект. Защото работи с минимален бюджет, около 300 лева. Тези хора закупуват материали, правят някакви неща, продават ги, с
тях купуват подемник за деца-инвалиди, организират лагер за деца от улицата и всякакви такива малки и не
блестящи с нищо стъпки. И това ми се струва страшно важно. Защото доброто не се нуждае от блясък, от лукс,
честно казано може би не се нуждае и от медии. Този проект развива нещо друго – той развива чувствителност, емпатия. Благодарим ви, че го правите!”
Н. Пр. Аник Ван Калстър и Кирил Домусчиев говориха за и представиха Национална кампания „Да бъдеш Баща” на Асоциация Родители и партньори.
Кирил Домусчиев сподели „Бях изключително приятно изненадан
от Националната кампания „Да бъдеш Баща!” и с интерес прочетох цялата информация и материали за нея. Изненадах се от обхвата и постигнатото до момента. Аз също съм баща и през годините съм се замислял доколко съм полезен на моите деца и доколко
необходимо време и внимание и усилия отделям за тяхното възпитание. Говорили сме си с мои колеги на тази тема и сме стигали
общо взето до извода, че ние може да правим много повече и да
им отделяме повече внимание. Защото децата, каквито ще възпитаме – това е и нашия принос към обществото. На нас ни трябват мотивирани млади хора. И нашата роля на
бащи е да им помогнем те да бъдат такива. Благодаря за тази кампания и на всички, които са работили в нея.
Моето послание към всички вас е „Не възпитавайте децата си, а възпитавайте самите себе си като родители!”
Церемонията се проведе с медийното партньорство на Българска Национална Телевизия, вестник Капитал и
Информационен портал на неправителствените организации в България.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
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