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Какво се случи през май

Дни на добри дела!
През месец май Фондация Лале започна нова кампания Дни на добри дела с цел да насърчи
повече и различни хора да се включат като доброволци в разнообразни инициативи и събития
в своя град, село или квартал. С малко подкрепа и
собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят живота и възможностите за себе
си, за децата си, за хората около тях.
Има много и интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на хората около себе
си, да участва заедно с другите в правенето на промяната, която
иска да види.
В последната седмица на май бяха организирани десетки инициативи. Някои граждански организации и читалища потърсиха подкрепа
от Фондация Лале, много други сториха доброволческите добри дела
със собствени ресурси. Доброто е заразно!

Международна конференция „Споделеното добро: Роля на държавата, която
осигурява възможности”, София, 7 - 8 май 2015
Фондация Лале беше домакин на международна конференция на Volonteurope в София на
7 и 8 май 2015. Събитието се проведе под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.
Първият ден беше посветен на темата за „Изолация на хората от селските райони в ЕС” и
ключовите фактори за преодоляването на тази тенденция - подобрения в пазара на труда, инфраструктурата и образованието, доброволчество, активно участие на хората от
гражданското общество.
Елица Николова, Секретар на Президента на Република България по Икономика, регионално развитие и инфраструктура, поздрави участниците. Андре Худепол, вицепрезидент на Volonteurope и съветник в Humanitas,
Нидерландия, представи на кратко плановете на Volonteurope за работа по темата в бъдеще.
Темата през втория ден беше „Споделеното добро: Роля на държавата, която осигурява възможности”. Мария Петкова, директор на
Фондация Лале и Ууна Аткин, президент на Volonteurope и изпълнителен директор на Volunteering Matters, Обединено Кралство,
откриха конференцията. Приветствие към участниците от името на
Президента на Република България Росен Плевнелиев, прочете
Деяна Костадинова, секретар по социални политики, младежта и
спорта. Вижте повече информация за събитието, презентациите и
коментарите на участниците.

Предстоящо през юни

Включете се в Деня на бащата — 21 юни 2015
Хората в десетки страни отбелязват Деня на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културни,
религиозни и социални различия, те са обединени от важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, поголемият брат - значимите за децата мъжки фигури в семейството играят за развитието им. Научно е доказано,
че бащите (биологични, осиновители или с друга бащинска роля) помагат на децата 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.
Посланията на деня ще достигнат до повече хора, ако всеки се включи със своя, идея, инициатива, събитие в
местната общност. Можем и просто да благодарим на значимите мъже в живота си.
Денят на Бащата в България е част от националната кампания „Да бъдеш Баща”, която се реализира от обединение на 10 неправителствени организации. Фондация Лале е активен член на обединението и организира
множество събития и инициативи за интересно отбелязване на деня с различни партньори в София и страната.
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