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Ден на бащата - 15 юни 2014
Хората в над 50 страни отбелязват Деня на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културните,
религиозни и социални различия, те са обединени от желанието този ден да е посветен на важната роля, която
бащата, дядото, вуйчото, чичото, по-големият брат - значимите за децата мъжки фигури в семейството играят за развитието им. Доказано е, 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; по-малко проблеми с поведението; по-малък риск да употребяват
наркотици и най-важното – да имат добро самочувствие.
Фондация Лале покани организациите, финансирани по програмата „Вяра в децата и
семейството”, да отбележат деня със своя инициатива в различните градове - София,
Пловдив, Добрич, Търговище, Варна, Бяла Слатина, Пловдив, Горна Оряховица и др.
В София и Бургас в партньорство с верига магазини за детски играчки Imaginarium
Фондация Лале организира кампания „Картичка за татко” съставена от множество картички, които децата ща
нарисуват за своите бащи.

Какво се случи през май

Играчки за децата на бежанците, София, 20 май 2014
Екипът на Фондация Лале заедно с доброволците Марлое Керкхоф, Фиона
Мълдер и Коос Схаутен и с неоценимото съдействие на Исмаил Моазен, посетиха лагера за бежанци във Военна рампа. Групата раздаде над 500 разнообразни играчки на децата в лагера. Играчки имаше и за бебетата. Малки и
големи бяха радостно развълнувани. Особен интерес предизвика фотоапаратът, с които децата сами направиха снимките за бюлетина и сайта ни. За някои от тях беше наистина трудно да изберат кои от всички играчки им харесват най-много. Кашони с играчки, книжки и образователни пособия бяха предоставени за ползване в стаята за игра и в класната стая при учителката,
която роботи с децата в лагера.
Дарените играчки, книги, топки и образователни пособия бяха събрани от децата от английска детска градина
Тути и техните родители. Благодарим от сърце на всички доброволци и дарители – деца и родители!

Работно посещение във Великобритания на тема „Доброволчеството като път
към трудова заетост”
Фондация Лале участва в работно посещение във Великобритания по темата за доброволчеството като път към трудова заетост. То бе организирано от партньорската
организация CSV за колеги от Германия, Словакия, Малта, Чехия, Словения и България. Посещението включваше работна част по изработване на Европейски стандарт за препоръки за доброволци и посещения на местни организации - Samaritans,
AGE Concern, CSV Preston, чиито дейности се градят основно на труда на доброволци. Групата беше приета официално от кмета на Престън г-жа Вероника Африн.

Предстоящо през юни
На 12 и 13 юни във Велико Търново ще се проведе втора работна среща на организациите, финансирани по програма „Вяра в децата и семейството”. Програмата включва обсъждане на трудности и успехи в реализирането на дейностите; представяне на успешни актуални практики на
други организации и възможности за сътрудничество. Ще започне подготовка за оценка на социалното въздействие на проектите и програмата. Програмата има за цел изграждане на капацитета на местни организации да защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и настаняване в институции чрез адаптиране и прилагане на разнообразни съвременни модели и практики за подкрепа за деца и семейства, основани на силните страни на децата, семействата и общността.

Конкурс Доброволческа инициатива 2014
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни
доброволчески инициативи в България през 2014 година. Цялата информация за конкурса и формуляра за номинации можете да намерите на нашата интернет страницата.
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