Информационен бюлетин
Февруари 2014 г.
ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2013
Номинирайте добрите проекти, които познавате!
Фондация Лале обяви за девета поредна година конкурса Проект на Годината 2013 за найдобри проекти на граждански организации в социалната сфера. Инициативата е в отговор
на многото добри проекти, които се реализират ежегодно в България. Всеки един от тях е
дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
За всички нас е важно да отдадем публично признание на хората, които помагат на другите
и правят градовете и селата на България по-добро място за живеене. Ние знаем, че дарителските програми и събраните средства не могат да променят живота ни без участието и
приноса на многобройните мотивирани и отговорни за общността си хора.
В конкурса са поканени за участие всички граждански организации, които през 2013 година са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на
живот на групи от хора или на общността, без разлика на размера и източника на финансиране, място на реализация, дейности или хората, към които са насочени. Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултати;
устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.
Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формуляр за представяне и повече информация
ще намерите на страницата Фондация Лале или ще получите след заявка на info@tulipfoundation.net. Очакваме
вашите номинации до 10 февруари 2014 година на info@tulipfoundation.net или по пощата на адрес: Проект на
Годината 2013, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Проект „Активни възрастни граждани за Европа”
Фондация Лале работи с партньори от Италия, Словения, Полша, Словакия, Португалия, Гърция, Белгия и Ирландия по проект за информираност и участие на възрастните граждани. Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия и включва: разработване на материали за работата на ЕС по отношение на възрастните граждани, обучения на възрастни доброволци, срещи и дискусии на европейско и национално ниво с цел обмяна на информация, практики и инициативи между граждански организации от различни страни. Предстои публикуване
на ръководство и обучение на възрастни доброволци, които ще представят информацията за
това как възрастни граждани на Европа могат да участват в създаване на политики и в предстоящите избори за
Европейски парламент, на други възрастни хора в София, Русе, Дряново и други населени места. Организации,
които се интересуват и искат да се включат са поканени да се свържат с нас на info@tulipfopundation.net.

Програма „Вяра в децата и семейството”
От началото на годината започна изпълнението на първите одобрени проекти по програма
„Вяра в децата и семейството”. Те се основават на ранно идентифициране на риск от недостатъчна грижа, институционализиране, насилие и др. и предвиждат разнообразни модели и дейности за подкрепа на деца и семействата им с цел подобряване грижата за децата, задържане
на децата в семейството, включване на бащи и други мъже от семейния кръг в живота на децата. Програмата
се осъществява в партньорство с фондация Оук и цели намаляване случаите на недостатъчна грижа, насилие и
изоставяне на деца; да стимулира въвеждане на съвременни модели за подкрепа за деца и семействата им,
основани на силните страни на децата, семействата и общността и позитивно родителство без насилие; да стимулира активно включване на бащите и мъже от семейния кръг в грижите за децата и участие на местната общност в инициативи и дейности за добруването на децата и отглеждането им в семейна среда.
Организациите, които започнаха работа по конкретни проекти са Сдружение „Съучастие” Варна; Фондация
„Ръка за помощ” Добрич; Сдружение „Център Мария” Горна Оряховица; Сдружение „Първи юни” Бяла Слатина;
Клуб на НСО Търговище; Сдружение „Самаряни” Стара Загора; Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания"
Казанлък; Фондация „Карин дом” Варна; Сдружение „Шанс и закрила” Хасково, Сдружение „Деца и юноши”
София, Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив и Българска асоциация „Осиновители осиновени”,
София. Кратка информация за целите и дейностите на всички подкрепени проекти ще бъда представена на
страницата на Фондация Лале до края на февруари.

Предстоящо през февруари
На 6 и 7 февруари в София ще се проведе първата работна среща на организациите, подкрепени по програма
„Вяра в децата и семейството”. Срещата включва обучение за „Планиране и оценка на въздействието”.
На 24 февруари в София предстои обучение за организации, работещи с възрастни хора и възрастни доброволци по проект „Активни възрастни граждани за Европа”.
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