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Краен срок за номинации за Доброволческа инициатива 2014 - 31 октомври
Конкурсът Доброволческа инициатива 2014 се организира от Фондация Лале и Фондация
„Национален алианс за работа с доброволци‖ (НАРД). В конкурса за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през годината са поканени да участват всички
организации и групи, които са реализирали доброволческа инициатива, без значение на
място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране,
брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по постигнатите резултати, значението за хората в общността;
броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Награди
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
Включете се!
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Формулярът за представяне може да
бъде изтеглен от интернет страниците на Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци‖ (НАРД) или получен по електронна поща след заявка. Очакваме вашите номинации до 31 октомври на
office@navabg.com или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм‖ 1, an. 2, София 1124.
Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в началото на ноември 2014 на интернет
страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале.
Хората с добра воля заслужават нашето признание!

Какво се случи през септември

Национална кампания „Да бъдеш баща”
Фондация Лале се включва активно в кампания „Да бъдеш Баща‖ на обединение от 10 неправителствени организации. Темата за „активното бащинство‖ не е достатъчно актуална в България и е още нова за Източна Европа. Фигурата на „бащата‖ (значим за
детето мъж) е от ключово значение за пълноценното развитие на всяко едно дете. Това е особено важно и за
българското общество, където все повече деца са отглеждани от един родител и семейните модели се променят. В повечето социални и образователни институции „мъжкият модел‖ най-често отсъства – детска градина,
училище, центрове за здравни и социални грижи. Активното участие в грижите за децата е удовлетворяващо
за мъжете и за децата. То влияе положително върху атмосферата в семейството.
Целта на националната кампания „Да бъдеш Баща‖ е да
покажем и говорим заедно за ползите от активното участие
на мъжете в живота на децата и семействата и да съдействаме за разкриване на разнообразни възможности пред
мъжете да се включват позитивно, активно и ангажирано в
живота на децата за създаване на благоприятна, ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на децата.
„Да бъдеш Баща‖ е част от международната кампания MenCare, която се провежда в над 20 страни в 5 континента
(http://men-care.org) с цел да подкрепя мъжете в ролята
им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни
родители за пълноценно развитие на децата. В Източна
Европа „MenCare‖ се реализира за първи път в България от
10 организации, обединени от каузата на „Да бъдеш Баща‖ с подкрепата на Фондация Оук.
Другите партньори в кампанията са Фондация „Асоциация Анимус‖, „Български център за джендър изследвания‖, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии‖, Фондация „За Нашите Деца‖, „Институт
по социални дейности и практики‖, Национална мрежа за децата, Фондация „Приложни изследвания и комуникации‖, Асоциация „Родители‖ и „Център за изследване и политики за жените‖.
Повече актуална информация ще намерите на интернет сайта на кампанията www.mencare.bg.

Европейски формат за препоръки за доброволци
Фондация Лале и водещи доброволчески организации от Германия, Великобритания, Малта, Чехия, Словакия, Словения и Румъния работиха заедно в рамките
на двугодишно партньорство за познание. Повечето партньори получиха финансова подкрепа по програма Грундвиг. Фондация Лале се включи активно във
всички дейности със собствени ресурси. Международният екип разработи и тества в изброените страни практически наръчник и Европейски формат „Препоръка
за доброволци - как се пише, за да повиши признанието на уменията им в света
на бизнеса―.
Стотици и хиляди доброволци в цяла Европа ежегодно допринасят съществено
за социалното включване. Те носят истинско богатство от опит, умения, таланти
и възможности, които са от значение за успешното изпълнение на множество
важни проекти, които са от значение за техните общности. За съжаление този изключителен принос често остава непризнат и неоценен. Много от уменията и практическия опит, натрупан по време на доброволчески дейности, могат да бъдат ползвани за подобряване на възможностите на доброволците да намерят трудова заетост
или за развитие на заетите. Тези възможности се ползват много ограничено. За съжаление работата за граждански организации често е подценявана и уменията развити от хората като доброволци се смятат за нерелевантни в света на бизнеса. Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариера. Пълната версия на наръчника „Препоръка за доброволци - как се
пише, за да повиши признанието на уменията им в света на бизнеса‖ и
информация за партньорите и работата по програмата можете да намерите на Интернет страницата на програмата — www.references-forvolunteers.eu Европейският формат е достъпен на седем езика и вече се
прилага в редица страни в ЕС.
Кратката версия на Европейския формат за писане на препоръка за доброволци на български език е достъпна на сайта на Фондация Лале.
Насърчаваме колеги от доброволчески и граждански организации да се
запознаят с формата и да го ползват при писане на препоръки на своите
доброволци, като по този начин ще помогнат на много от тях да намерят
работа или да се развиват по-успешно в професионалната си кариера.

Национална кампания „Общество на всички
възрасти” по повод на Международния ден на
възрастните хора - 1 октомври 2014
За седма поредна година Фондация Лале покани през септември
организации от цялата страна да се включат със свои
инициативи в отбелязването на Международния ден на
възрастните хора.
Разнообразни събития по повод на деня се реализират през
цялата първа седмица на месец октомври. Информация за
кампанията, участниците и инициативите можете да намерите на
сайта на Фондация Лале.

Група за застаряване на населението и солидарност между поколенията в Европейския парламент
Вътрешната група за застаряване на населението и солидарност между поколенията работи успешно в рамките
на Европейски Парламент от 1982 година. Тя е значим фактор за подобряване на качеството на живот на стотици милиони Европейски граждани през последните десетилетия. По време на предходния ЕП над 40 члена на
парламента, които представляваха повечето от страните членки и всички политически семейства, участваха и
подкрепяха работата на групата в добро сътрудничество с Европейската платформа на възрастните хора AGE.
Групата е ефективна платформа за обсъждане на теми, свързани с демографски промени, като предлага кроспартиен форум за задълбочени дискусии и целенасочени действия и помага ЕС да се доближи до своите граждани, чрез предлагане на мерки н отговор на техните очаквания. През следващите няколко месеца Европейските депутати ще работят по значителен брой теми, които могат да доведат до реална разлика в живота на
европейските граждани като помогнат на Европа да се справи с последствията от демографски промени.
До сега депутати от България не са участвали в работата на групата. Насърчаваме колеги и съмишленици да
изпратят писмо на българските депутати в Европейския парламент и да настояват пред тях като техни представители да гласуват за създаването на Групата за застаряване на населението и солидарност между поколенията в новия ЕП през есента. Подкрепата на всеки един от тях е критично важна за общата ни сигурност, че Европа е готова да превърне застаряването на населението в предимство за икономически и социален растеж.
Създаването на групата е част от тези усилия. Списък на българските депутати в Европейския парламент можете да намерите на Интернет страницата на Европейския Парламент. Е-mail адресите са посочени в дясно над
полето акредитирани сътрудници.

„Социалната изолация в малките населени места в ЕС”
Фондация Лале участва в Европейски форум на доброволчески организации „Социална
изолация в малките населени места в ЕС‖, организиран от VoluntEurope в края на септември в Рим. Условията на живот и възможностите за хората от всички възрасти в малките
населени места в страните в ЕС са различни от тези в големите градове. Продължаващата
вътрешна миграция води до съсредоточаване на повече хора в градовете и намаляване както на броя на хората, така и на наличните услуги и качеството им в малките населени места. Форумът постави начало на целенасочена кампания на VoluntEurope за задълбочено осъждане на проблемите и търсене на възможни решения. В
резултат на разширяването на ЕС населението на съюза от извънградските региони се увеличи от 75 до 116
милиона човека. И докато селските райони са дом на значителна част от населението и дават съществен процент от производството, тяхното развитие изостава сериозно в сфери като трудова заетост, образование и растеж. За да постигнем включващо и ефективно прилагане на стратегия Европа 2020 е необходимо преосмисляме
и обсъждане на темата за социалната изолация в селските райони на ЕС.

Общество и бизнес

„ЗА Доброволците”
През септември УниКредит Булбанк и Фондация Лале проведоха съвместно две обучения на тема доброволчество за служители на банката. Обученията са в рамките на Национална доброволческа програма „ЗА Доброволците‖, която банката стартира, в подкрепа и стимулиране на
доброволчеството сред служителите си от София и страната. На обученията бяха поставени темите за правата и
отговорностите на доброволците, мотивацията, планирането на доброволческите дейности, работата с партньори, обратната връзка и др.
Участници бяха най-изявените доброволци в банката до момента от
офиси в София, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Силистра, Пловдив. Те ще бъдат посланици в привличането на още колеги за различни местни каузи. Веднага след обученията Фондация Лале, в партньорство с Български дарителски форум, предостави за доброволците във всеки един от градовете различни каузи, в които те могат да
се включат и да бъдат полезни с труда си. Каузите са разнообразни,
свързани с възрастни хора, с деца, с хора с увреждания, екологични и културни инициативи и др.

Imaginarium България подкрепя Програма „Вяра в децата и семейството” на
Фондация Лале
След съвместна кампания на Фондация Лале и верига за образователни
играчки Imaginarium за Деня на бащата през юни, сътрудничеството
между двете организации продължава с благотворителна кампания „ДА
ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!‖
на Imaginarium в подкрепа на програма „Вяра в децата и семейството‖. 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.

Предстоящо

Трета работна среща на организациите, финансирани по програма
„Вяра в децата и семейството”
На 9 и 10 октомври в Стара Загора ще се проведе работна среща на организациите, финансирани
по програмата „Вяра в децата и семейството‖. Програмата включва споделяне на наблюдения,
опит и идеи между участниците, подготовка за оценка на социалното въздействие на отделните проекти и
програмата, позитивно родителство, кампания „Да бъдеш Баща‖, инструменти и практики на ранно детско развитие в рискови общности.
Домакин на срещата ще бъдат колегите от местното сдружение „Самаряни‖, които ще представят работата си
пред останалите колеги.
Програма „Вяра в децата и семейството‖ се реализира в партньорство с фондация Оук и подкрепя местни организации в целенасочените им усилия да помагат на деца и семейства в риск с цел превенция на настаняването
на деца в социални институции в България.
София 1124, ул. „Река Осъм‖ 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net

