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Какво се случи през февруари

20 проекта от цялата страна бяха номинирани за Проект на Годината 2013
До началото на февруари 2014 г. бяха номинирани 20 разнообразни проект от цялата страна.
Седем от тях се изпълняват в малки, а други пет - в големи градове в страната. В София се реализират седем различни проекти, а един е изпълнен в няколко населени места. Номинациите са
представени от граждански организации и партньори, от членове на екипа, доброволци, участници в дейностите и граждани. Вижте номинираните проекти.
Тази година журито на конкурса включва: Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ
2000 АД; Севда Шишманова, Програмен директор на Българска Национална Телевизия; Огнян
Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Н.Пр. Аник
ван Калстър, Посланик на Кралство Белгия в България. Българска Национална Телевизия и вестник Капитал са
медийни партньори на събитието.
Публичната церемония за връчване на деветите годишни награди Проект на годината 2013 ще се състои на 26
март 2014, от 18.00 ч., в Камерна зала България, ул. „Аксаков” № 1.

Работна среща по програма „Вяра в децата и семейството”, София
Първата среща по програма „Вяра в децата и семейството” се
състоя на 6 и 7 февруари в София. Участваха представители
на 13 организации от цялата страна, които започнаха изпълнение на проекти с финансиране по програмата. Целите на срещата
включваха представяне на подкрепените организации и проекти, обсъждане на общи дейности и възможности за сътрудничество. Специален
акцент беше подготовката за оценка на социалното въздействие на отделните проекти и програмата. Целенасочено обучение и практическата
работа на екипите бяха водени от Георги Генчев. Срещата се проведе с
подкрепата на хотел Арена ди Сердика.

Обучение за организации на възрастни хора и възрастни доброволци, София
На 24 февруари се проведе обучение за организации, работещи с и за възрастни хора и възрастни доброволци, в рамките на проект „Активни възрастни граждани за Европа”. Участваха колеги от различни организации от София, Дряново, Русе и Пловдив. Мария Петкова, директор на Фондация Лале,
представи пред тях информация за това как работи ЕС, как дейностите на
различните институции на съюза влияят на живота на възрастните граждани
на Европа и как те могат да участват в създаването на политики. Всички
участници получиха и ръководство по темата, преведено и издадено в България от Фондация Лале и Българския Червен кръст.
Обручението се проведе с любезното съдействие на Представителството на
ЕК в България. Домакините поканиха възрастните хора да разгледат информационния център към Представителството. Мария Герганова, директор на центъра, разказа за услугите, които се предоставят и информацията и публикациите, които могат да бъдат намерени в библиотеката към центъра.

Специални мартеници за специални хора
В дните около Баба Марта, всички клиенти на Уникредит Булбанк, които посетят офисите и клоновете на банката в цялата страна, ще получат специални мартеници. Всяка една от тях е създадена от сръчните ръце на
хора със специфични потребности. Мартениците са предоставени от две граждански организации, които работят с хора с увреждания - Асоциация „И нас ни има” на родители и младежи с увреждания в София и фондация
„Хефест” в Пазарджик, която обединява хора с увреждания с над 50% намалена трудоспособност. Подкрепата
на банката им дава възможност да помогнат на хората и да осигурят материали за тяхната трудова и арттерапия. Контактите между банката и двете организации бяха осъществени от Фондация Лале.

Изпратете и вие специални електронни мартеници на приятели, колеги и близки, които не са
близо до вас, като картичка от страницата на Фондация Лале. Мартениците са изработени от
деца и младежи по проекти, реализирани с подкрепата на Фондация Лале.
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