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Какво се случи през октомври

Седма годишна кампания за отбелязване на 1 октомври - Международен ден на
възрастните хора
За седма поредна година Фондация Лале организира кампания „Общество на всички възрасти”. Кампанията за
отбелязване на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври и тази година се реализира в десетки
населени места. Около 40 организации от всички краища на България се включиха с разнообразни инициативи. Хора от всички възрасти, граждански организации, читалища, училища, общини и кметства отбелязаха деня в своята общност по различен начин. Въпреки многообразието на събитията – срещи, беседи, концерти,
изложби, конкурси, празнични трапези и др. – те са обединени от идеята да отдадат признание на ролята и
приноса на възрастните хора към обществото ни.
Повече информация за инициативи от кампанията със снимки от събитията можете да видите на нашата интернет страница.

Работна среща на организациите, финансирани по програмата
„Вяра в децата и семейството”
Третата работна среща на организациите, финансирани по програма „Вяра в децата и семейството”, се проведе на 9 и 10 октомври в Стара Загора. Всеки екип сподели едно важно за работата им
нещо, научено през последните месеци в рамките на програмата.
Наталия Михайлова — консултант представи принципи и практически аспекти на позитивното родителство. Елена Петкова
представи работата на Сдружение „Еквилибриум” Русе и Сдружение „Надежда и домове за децата” за ранно детско развитие
в рискови общности. Тя предостави на участниците форма за
проследяване развитието на детето, която се попълва от семейството с помощта на екипа на съответната организация.
Участниците получиха бройки от Личен дневник на майката и
детето, която да ползват в пряката си работа със семейства.
Екипът на Сдружение „Самаряни”, Стара Загора представи дейностите на организацията по време на посещение в центъра на
обществена подкрепа.
Колегите участваха активно в обсъждане на предстоящата
оценка на ефекта от проектите и програмата и в моделирана
дискусия на тема „Подкрепа за независим живот или социални услуги”. Мария Петкова от Фондация Лале представи Кодекс на добрите практики за въздействие. Ралица Николова от Фондация Лале представи Националната кампания „Да бъдеш баща” и предстоящата през ноември Седмица на бащата.

Номинации в конкурса Доброволческа инициатива 2014
Тази година 62 разнообразни и интересни инициативи, реализирани от местни организации в над 35 населени
места, бяха номинирани в националния конкурс Доброволческа инициатива 2014. Конкурсът беше обявен от
Фондация Лале и НАРД през април 2014.
Най-добрите инициативи ще бъдат определени на основа на резултатите, значението за хората в общността;
броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците и финансовата ефективност. Отличените организации ще получат сертификат и материална
награда под формата на инвестиция в развитието на доброволците и екипа на организацията. Тържествената
церемония за обявяване и връчване на наградите ще се състои на 5 декември - Международния ден на Доброволците.
Разгледайте номинираните инициативи

- всяка от тях заслужава признание!

Подкрепа за хората, засегнати от наводненията в Община Бяла Слатина
През септември и октомври Фондация Лале организира кампания
за набиране на предметни дарения в помощ на хора, засегнати
от наводненията през месец август в населените места в Община
Бяла Слатина. В наводнените 506 къщи живеят над 500 семейства. Децата в тях са повече от сто. Много са и възрастните хора,
някои от тях самотни. Реалните нужди на хората продължават и
след отводняване на къщите. В много случаи покъщнината на
семействата е неизползваема.
Събрани бяха значителни количества стоки за ежедневна употреба като спално бельо, одеяла и завивки, кърпи, дрехи и обувки, постелки - килими, пътеки, черги, електро уреди, чаши и домакинска посуда, играчки за
деца. Колегите ни от местното Сдружение „Първи юни” се ангажираха с разпределението и доставянето на помощите на място.
Благодарим сърдечно на всички индивидуални дарители от София, които се включиха в акцията!
От сърце благодарим на всички българи в Брюксел, които се включиха в инициативата за подпомагане на семейства, засегнати от наводненията в община Бяла Слатина. Специални благодарности изказваме на Андрияна
Тошева – Сукова, директор в Директорат Социална пазарна икономика, ЕСФ; Марияна Хрисчева, началник на
кабинета на комисар Кристалина Георгиева; посланик Димитър Цанчев, ръководител на Постоянното представителство на България към Европейския съюз и колегите от представителството; Таня Станева и колектива на
Магазин Балкани в Брюксел!

Шест принципа за работа, основани на правата на детето
В периода от август до октомври 2014 двама човека от екипа на Фондация Лале заедно с колеги от България,
Източна Европа и Африка преминаха интерактивно онлайн обучение за шестте принципа на Фондация ОУК за
програмиране и работа, основани на правата на детето. Обучението беше проведено от екип на Child to Child
Trust от Великобритания.
През октомври екипът на Фондация Лале направи задълбочен преглед и оценка на принципите, документите,
процедурите и практиките на фондацията през призмата на шестте принципа.
Значителна част от работата на Фондация Лале е пряко свързана с програми, целеви грантове, политики за
деца и семействата им. В работата, ни шестте взаимно свързани и допълващи се принципи са основно важни:
Основа на правата на детето; Участие на децата; Недопускане на дискриминация; Висшият интерес на детето;
Зачитане и надграждане върху силните страни; Не вреди!

Предстоящо

Седмица на бащата - от 17 до 23 ноември 2014
Включете се и вие!
Фондация Лале участва активно в „Седмица на Бащата” в рамките на
национална кампания „Да бъдеш Баща” заедно с десетки организации от цялата страна. Целта на кампанията е
да привлече общественото внимание към ползите от активното участие на бащите (и значимите за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето.
Фондация Лале ще реализира поредица от съвместни инициативи със Столична Библиотека, Софийска Градска
Художествена галерия и Фондация EasyArt, верига магазини за детски играчки Imaginarium, Институт Сервантес и други.
Включете се и вие! В инициативата могат да участват всички организации, фирми, клубове, които искат да
насърчат активното включването на бащите в живота на децата или да разпространят информация за „Седмица
на Бащата”. Можете да организирате разнообразни дейности или да се включите в инициатива, която познавате. Различни идеи за събития и инициативи можете да намерите на Интернет страницата на кампанията http://
mencare.bg/.

Продължава кампанията на Imaginarium България в подкрепа на Програмата
„Вяра в децата и семейството”
Благотворителната кампания „ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!” на веригата от магазини за играчки
Imaginarium , в подкрепа на програма „Вяра в децата и семейството” продължава до края на годината. Imaginarium иска да осигури на всички деца правото да играят, защото играта е в основата на щастливото детство,
тя стимулира развитието и образованието им.
Всеки може да подкрепи деца в риск и техните семейства като закупи специалната синя гривна на кампанията
във всеки магазин на веригата в България. Набраните от средства ще бъдат насочени към конкретни дейности
на месни организации за подкрепа на деца и семейства в риск в различни населени места в България като Фондация Лале ще удвои набраната от Imaginarium сума.
София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55
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