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Церемония за връчване на наградите Доброволческа инициатива 2014
Наградите Доброволческа инициатива 2014 ще бъдат връчени на тържествена церемония с участието но Президента на Република България Росен Плевнелиев на 5 декември - Международния ден на доброволците, от 14
часа в Централно фоайе на Народния театър „Иван Вазов” в София.
Тази година в конкурса бяха номинирани 66 разнообразни и интересни инициативи, осъществени от местни
организации и доброволци в 36 населени места, като три са реализирани на национално ниво.
Жури в състав 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; Бойко Станкушев, журналист и Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация
Карин дом, избра най-добрите инициативи. Те са определени по постигнатите резултати, значението за хората
в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на
организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Конкурсът се организира за четвърта поредна година от Фондация Лале и Националния Алианс за Работа с
Доброволци.

Какво се случи през ноември

Годишна конференция на Европейската мрежа
Фамилни Групови Конференции
Годишната конференция на Европейската мрежа на организации, прилагащи Фамилни групови конференции, се проведе
във Варезе, Италия, от 5 до 7 ноември 2014. Фондация Лале
участва заедно с близо 50 представители на около 30 организации от 18 страни в Европа. Всички те представиха кратка информация за
развитието и приложението на модела в своите страни и обсъдиха във формат Отворено пространство различни идеи, предизвикателства, практики и възможности за сътрудничество.
Годишна конференция на VoluntEurope, Малта, 12 – 14 ноември 2014 г.
23-та Годишна конференция на VoluntEurope „Разширяване,
миграция и социално включване в ЕС” се проведе в Малта от 12
до 14 ноември 2014 под патронажа на Президента на Малта Мари-Луиза Колейро Прека. Програмата включваше презентации, много оживени дискусии, четири кръгли маси; работни посещения до 14 местни организации, работещи по
темата. Годишните награди Активни граждани на Европа бяха връчени от Президента на Малта г-жа Колейро Прекате на специална церемония.

Подкрепа за хората, засегнати от наводненията в
Община Бяла Слатина
В кампанията на Фондация Лале за подкрепа на семейства, засегнати от наводнения в Община Бяла Слатина, се включиха активно българската общност в
Брюксел и индивидуални дарители от София. На 19 ноември в града пристигна
от Брюксел втори микробус, натоварен със стоки за всекидневна употреба. Дарените одеяла, завивки, спално бельо, дрехи и обувки, мебели, постелки, електроуреди, чаши и кухненски прибори, детски книги и играчки, както и закупените почистващи препарати, ученически пособия и зимни детски обувки бяха раздадени на семейства в Бяла Слатина, Търнава, Комарево, Галиче и Нивянин.
Подкрепа получиха 32 семейства с 68 деца - включително 2 семейства с деца с
увреждания, 2 семейства с по 3 деца, приемно семейство с 2 деца, самотна майка с дете, дядо, който сам отглежда трите си внучета, 16 семейства без деца и
17 самотно живеещи възрастни хора.
Благодарим на Анелия Чопаринова, Сабина Цакова, Георги Райков, Диана Димитрова, Елена Костадинова, Велина Заимова и Стефан Сапунджиев, които дариха средства! Благодарим на всички дарители от София! Благодарим на всички
българи в Брюксел, които се включиха в инициативата, и специално на Андрияна Тошева – Сукова, Директор
Социална пазарна икономика, ЕСФ; Марияна Хрисчева, началник на кабинета на комисар Кристалина Георгиева; посланик Димитър Цанчев, ръководител на Постоянното представителство на България към Европейския
съюз и колегите от представителството; Таня Станева и колектива на Магазин Балкани в Брюксел!

Какво се случи през ноември

„Седмица на бащата” 17-23 ноември
В рамките на „Седмицата на бащата” Фондация Лале и партньори организираха
в София и страната разнообразни инициативи за насърчаване на активното
участие на бащите (и значимите мъже от семейния кръг) в живота на децата за
създаване на среда без насилие и пълноценно развитие. Благодарим на всички
партньори, които се включиха с интересни за децата и бащите събития!
В София Столична библиотека организира в детския отдел ателие „Татко чете,
рисува и играе с мен” с участието на художника Христо Кърджилов, поета Марин Бодаков и поета и писателя Атанас Капралов на 22 ноември, събота. Ателието се осъществи с подкрепата на Imaginarium България.
Софийска градска художествена галерия и Фондация Easy Art организираха
ателие за деца „Изкуство за малките” под надслов „Доведи татко, батко или
дядо да рисуваме заедно” на 22 ноември също с подкрепата на Imaginarium
България.
Националната художествена галерия съвместно с Фондация Easy Art организираха ателие „Доведи татко, батко
или дядо да рисуваме заедно” в рамките на поредица ателиета „Изкуство за малките” на 22 ноември, с подкрепата на Imaginarium България.
Националният исторически музей предложи специален входен билет за
възрастен с дете за 1 лев, като децата ползваха безплатен вход цялата
Седмица на бащата от 17 до 23 ноември.
Столичният куклен театър осигури преференциален билет за бащи с деца
и безплатен вход за деца на 22 и 23 ноември.
Институт Сервантес, София организира специално събитие за деца от 5
до 10 години - Ателие „Рисувам и уча
цветовете на испански с татко” с преподавател по испански език на 22 ноември
в сградата на Института в София.
Столична Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) организираха срещи за запознаване на деца и бащи с професията на пожарникари и полицаи. Децата и бащите
разгледаха на живо пожарна кола, полицейски джип, мотор и автомобил на
22 ноември в центъра на София.
Националният природонаучен музей в
София предложи безплатен вход за всички деца, довели своите бащи и
дядовци на 22 и 23 ноември.
Българското дружество за защита на птиците представи "Бащите в птичия свят" с лекция на д-р Стоян Николов, баща на три деца. Той разказа
за най-грижовните бащи сред птиците в интересна лекция на 22 ноември, събота в зала Левентис на Националния природонаучен музей в София.
Доброволци на Сдружение 365 разказаха на бащи и деца за тайните на
нашата столица, в специална обиколка на 22 ноември от 14 часа пред
Съдебната палата.
Фондация „Графия” организира Ателие „Фотография за малките - Снимки с татко” в Софийска градска художествена галерия в неделя, 23 ноември.
В същия ден, 23 ноември, имаше преференциален вход за Националния политехнически музей като входа за
деца беше свободен.
Сдружение „Деца и юноши" в София създаде кратък филм
„ТАТКОВЦИТЕ+” и организира групово гледане на филма и дискусия за
бащинството сред ромската общност в квартал „Филиповци”.
Граждански организации, партньори на Фондация Лале, организираха
разнообразни инициативи в страната - Сдружение „Деца и юноши",
Сдружение „Самаряни”, Сдружение „Егида", Клуб на нестопанските организации, Сдружение „Първи юни", Сдружение „Бъдеще за децата с
увреждания“, Фондация „Карин дом”, Фондация „Ръка за помощ“.
Благодарим на всички колеги за активното участие и интересните преживявания за деца, бащи, дядовци, вуйчовци и батковци!
Повече информация за разнообразните инициативи през „Седмицата на бащата”, можете да видите на нашата
Интернет страница.

Предстоящо през декември
Фондация Лале организира среща на Групата за анализ на социалното въздействие в България с гост Рут Уайтли, Директор Международни мрежи на Social Impact Analysts Association / Social Value International на 12 декември в София.

