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Работна среща по програма „Вяра в децата и семейството",  

12 - 13 юни, Велико Търново  
 

Екипът на Фондация Лале организира работна среща на представители на организациите, финан-

сирани по програма „Вяра в децата и семейството", на 12 и 13 юни 2014 във Велико Търново.  

Тя се проведе с любезното домакинство на Европейския информацио-

нен център в града. Участваха колеги от 15 местни организации от 

различни градове. Те споделиха трудности и успехи в реализирането 

на дейностите, обсъдиха технически аспекти на програмата и подго-

товката за оценка на социалното въздействие на проектите и програ-

мата. Те представиха и различни интересни инициативи за отбелязва-

не на Ден на бащата —15 юни 2014. 

Важен елемент в срещата беше представянето на актуални практики и 

дейности на други организации и възможности за сътрудничество. 

Интересни презентации направиха колеги от БАСП, Хабитат, УНИЦЕФ, 

Семейно консултативни центрове, Център Амалипе и други. Повече за 

срещата можете да научите от новините в нашия сайт.  

Какво се случи през юни 

Кампания за Деня на бащата 15 юни 2014 
 

Милиони хора в над 50 страни по света отбелязват Деня на бащата в 

третата неделя на месец юни. Независимо от културни, религиозни и 

социални различия, те са обединени от желанието да посветят деня 

на важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, баткото и 

всички значими мъже от семейния кръг на децата, играят за израства-

нето и развитието им. 

Научно е доказано, че бащите (биологични, осиновители или с друга 

бащинска роля) помагат на децата си да имат по-добри приятелства; 

по-добри резултати в училище; по-висока самооценка; по-

пълноценни взаимоотношения с възрастните и другите хора изобщо; 

по-малко проблеми с поведението; по-малък риск да употребяват 

наркотици и най-важното – да имат добро самочувствие. 

Фондация Лале и партньорски организации, финансирани по програмата „Вяра в децата и семейството”, отбе-

лязаха деня с разнообразни събития. Фондация Лале и Imaginarium България организираха В София и Бургас 

кампания „Картичка за татко”. Информация за всички инициативи в Пловдив, Варна, Стара Загора, Кнежа, 

София, Габрово, Търговище, Пазарджик, София и Хасково можете да намерите на нашия сайт.  

Предстоящо през юли 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Фондация Лале организира в сътрудничество с местни партньорски организации три тридневни обучения за 

прилагане на метода Фамилни групови конференции във Варна, Бяла Слатина и Казанлък. Обучението е за 

екипите на граждански организации, финансирани по програмата „Вяра в децата и семейството”, които плани-

рат прилагането на метода в работата си с общността и потенциални независими координатори.  
 

Участие в практическото обучение ще вземат колеги от Бяла Слатина, Горна Оряховица, Добрич, Търговище, 

Варна, Стара Загора, Казанлък, Пазарджик. Фамилната групова конференция е съвременен ефективен и де-

мократичен метод за мобилизиране на ресурсите на семейството. 

Кръгла маса „Социално включване и достойнство в късна възраст” – популяри-

зиране на участие при ползване на референтни бюджети”, Брюксел, 6 – 7 юни  
 

Кръглата маса се състоя на 6 – 7 юни 2014 в Брюксел. Тя беше организирана с 

домакинството на OKRA Trefpunt 55plus и събра представители на граждански 

организации, които работят с и за възрастни хора и финансови специалисти от 

различни страни членки на ЕС – Германия, Великобритания, Франция, Ирлан-

дия, Малта, Италия, Гърция, Чехия, Словакия, Полша, Белгия и др. Резултати 

и заключения от два транснационални европейски проекта бяха представени.  

Кръглата маса завърши с панелна дискусия „Към интегрирани подходи за дос-

тоен живот в късна възраст” с участници от Ирландия, Белгия, България и Ве-

ликобритания, модерирана от Рут Бранд от BAGSO, Германия. Заключенията 

бяха обобщени от Мария Петкова от Фондация Лале, България. 

http://www.tulipfoundation.net/id-985/Working_meeting_in_the_frame_of_Trusting_in_Children_and_Families_programme,_12-13_June,_Veliko_Tarnovo
http://www.tulipfoundation.net/id-986/Father%E2%80%99s_Day_%E2%80%93_15_June_2014.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688

