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Фондация Лале подкрепя тези,
 които работят за процъфтяващи общности.

През октомври 2006 година Фондация Лале обяви конкурс за най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера за 2006 година. Инициативата се провежда за втора поредна година и е провокирана от множеството добри проекти, осъществени през последните години в цялата страна. Всеки
от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
Ние сме убедени в приноса на гражданските организации в процеса на социалната трансформация през годините на прехода. Вярваме, че за всички нас е
важно да отдадем публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите за да стане животът им по-лесен, а градовете
и селата на България по-добро място за живеене. Ние знаем, че донорските
програми и предоставените средства не биха могли да променят или подобрят
нищо в страната ни без участието и приноса на многобройните мотивирани и
отговорни за общността си хора.
В конкурса бяха поканени да участват граждански организации, които през
настоящата година изпълняват проект, насочен към подобряване на условията,
възможностите и качеството на живот на определени групи от хора със затруднения или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и
източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или
хората, които те обслужват.
До 20 януари 2007 в офиса на Фондация Лале бяха представени 37 номинации
от цялата страна. Впечатляващо е разнообразието на идеи, подходи и дейности
в представените проекти, насочени към подобряване на живота и възможностите на определени групи от хора. Девет от представените проекти се изпълняват
в малки, а други 13 в големи градове в страната. В София се реализират 9 проекта, а 6 проекта се изпълняват от местни организации в села.
Проектите са номинирани от други граждански организации и партньори по
проекта; от екипа на организацията, изпълняваща проекта и от местната община, както и от доброволци, бизнес организации, болници и социални заведения.
Представените проекти бяха оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и
местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени
места.
Наградените проекти бяха излъчени от жури в състав: Кармен Гонзалвес,
Заместник Посланик на Кралство Холандия в България; Саша Безуханова, Генерален директор, Hewlett-Packard България; Ян Вилем Оверватер, Регионален
Директор на ING в България; Иво Прокопиев, Председател Икономедия АД; Тоoн
Стрепъл, Директор, Информационен офис на Европейския парламент за България; Бен Крос, английски актьор; Константин Тилев, Вицепрезидент Радио FM+;
Берт ван дер Велде и Антони Георгиев, Медиакорп ООД.
Наградата Проект на Годината e изработена от Георги Чапкънов.



Списък на номинираните проекти
по ред на подаването им:
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Читалището – Културно–информационен център
Цел: Подобряване на качеството на живот и увеличаване на индивидуалните житейски перспективи на членовете на общността чрез средствата на новите информационни технологии. Читалището се превърна
в център за усвояване, прилагане и развитие на модерни информационни и комуникационни технологии. То
осигури широк обществен достъп до независим начин за общуване с всяка точка на света и се посещава
от ученици от първи до дванадесети клас, младите хора от 18 до 35 г., хора от средния и дребния бизнес,
безработни, пенсионери и други. Повишена е конкурентноспособността и самочувствието на деца и възрастни от общността.
Народно читалище „Сергей Румянцев”
За контакти: Народно читалище „Сергей Румянцев”
Ул. „Георги Димитров” 33, с. Капитан Димитриево 4589
Тел. 03559 / 03 69, chitalishte_k.dimitrievo@abv.bg
Номинирал: Секретар-библиотекар, Народно читалище „Сергей Румянцев”
Пожелание: Да работят с внимание, желание и хъс в името на потребителя
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Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения
Цел: Подобряване на качеството на живот на лица с интелектуални затруднения, настанени в специализирани
институции на територията на област Видин, чрез деинституционализация и настаняването им в защитени
жилища и подсигуряването на подпомагащи алтернативни услуги в местната общност, включително дневни
грижи, обучение и заетост. В защитеното жилище са настанени 6 мъже, изведени от Дом за възрастни с
умствени затруднения с. Куделин, на възраст между 21 и 47 години. Всички клиенти са прекарали живота си в
институции. След извеждането настъпи положителна промяна в живота им и се слага край на изолацията.
Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения /РДПЛУЗ/
За контакти: Любка Александрова
Ул. „Стефан Караджа” 13, Видин 3700
Тел. 094 / 644 719, lubka@vidin.net
Номинирал: Таня Петкова, Ръководител Общинска дирекция
за социално подпомагане, Кула
Пожелание: Успехи при разкриването на нови услуги.
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Ремонт и оборудване на „Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно
насилие”
Цел: Създаване на Кризисен център за жени и деца, преживели домашно насилие и Консултативен център с
открита телефонна линия. Целева група са жертви на домашно насилие в непосредствен риск за живота,
здравето или от повторен инцидент на насилие. Капацитетът е 6 легла. Прилагат се терапевтични методи за преодоляване на травматичната криза. За периода март-юли 2007 г. са потърсили и получили помощ
и подкрепа 30 жени и техните близки - консултиране на откритата телефонна линия – 58, психологическо
консултиране - 27, спешна кризисна интервенция – 9, фамилно и социално консултиране – 15, юридически
консултации – 23, заведени дела по ЗЗДН в РРС – 9 с издадена „незабавна заповед за защита”, консултирани
деца - 9.
Фондация „Център Надя – клон гр. Русе”
За контакти: Деана Димова
Ул. „Драган Цанков” 17, Русе
Тел. 082 / 82 67 70, nadja_ruse@abv.bg
Номинирали: Росица Иванова, Директор Дирекция „Социално подпомагане” Община
Русе; Отец Валтер Горра, католически свещеник
Пожелание: Успех при реализиране на поетите предизвикателства, промяна
в нагласите и мисленето на хората за необходимостта от предлаганите услуги.
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Дневен център за работа с деца
Цел: Създаване на база за извънкласни занимания, отговаряща на съвременните потребности за развитие
на детската личност. Центърът се превърна в място за разнообразни идеи, контакти и приятелства. В
трите кабинета – компютърен, видеотека и Приложни изкуства, работят групи по Информатика, кръжок
”Мозайка”- работа с природни материали, кръжок „Аз рисувам” и фолклорна група. В центъра е разположена
и читалищната библиотека. В обособения кухненски блок членове на читалището и доброволци обучават
децата в кулинарни умения. Различните форми на дейност оказват положително въздействие върху цялостното развитие и поведение на децата.
Читалищно настоятелство при читалище „Христо Ботев-29”
За контакти: Сашка Началнишка
Ул. „Георги Димитров” 77, гр. Мизия
Тел. 0888 / 75 19 34, nsashka@abv.bg
Номинирал: Сашка Началнишка
Пожелание: На екипа на проекта пожелавам здраве и успехи
в благородната им мисия.
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„Клуб трета възраст”
Цел: Разчупване на изолацията, в която хората попадат след излизането си от трудоспособна възраст;
създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват част от обществото; подкрепа за преодоляване на психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни.
Създаден е клуб за възрастни хора в читалище „Пробуда”, където в приятна обстановка те се събират и
общуват. Подобри се и се разнообрази животът на възрастните хора. Възрастните от околните квартали
се сдобиха с уютно място за срещи и занимания и всекидневно клубът се посещава средно от 20-25 човека.
Читалище „Пробуда”
За контакти: Светлин Кирилов
Кюстендил 2500, Ул. „Тинтява” 12
Тел. 0898 / 571 278, probuda_kn@abv.bg, www.probuda-kn@hit.bg
Номинирал: Иван Андонов, председател на Читалище „Братство”, Кюстендил
Пожелание: Да продължават да работят все така всеотдайно в полза
на обществото, да имат възможност да реализират множеството свои идеи.
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„Информационните технологии – равен шанс в малкото село”
Цел: Равнопоставеност и преодоляване на информационната и социална изолираност на децата и младежта;
обогатяване на духовния живот чрез въвеждане на информационните технологии; улесняване живота на социално-слаби и пенсионери чрез въвеждане на нови административни услуги. Създават се условия за равен
шанс на децата в неравностойно положение, които нямат друго място за работа с компютри и използване
на Интернет. Подготвят се хората на социално подпомагане за приобщаването им към активния социален
и културен живот чрез информационните технологии. Обучени са 64 деца и 20 крайно нуждаещи, изградена е
база данни в помощ на административното подпомагане на хората и са въведени социални услуги.
Читалище „Просвета-1927”
За контакти: Людмила Дамянова
ул. „Елин Пелин” 2, с. Лиляче 3051, обл.Враца, общ.Враца,
09183 / 228; 0884 / 573853, samodeezbg@abv.bg
Номинирал: Кметство село Лиляче
Пожелание: Да са живи и здрави и да продължават да работят за благородната кауза.
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Клуб за възрастни интелектуалци „Сребърна есен”
Цел: Осигуряване на подходящо място и разнообразни дейности за възрастни хора, които имат ограничени социални контакти и трудности от битово естество. Клубът предлага срещи, беседи, представяния,
съобразени с интересите и желанията на над 200 члена. Клубовете по музика, туризъм, театър, изкуства,
история, английски език събират всекидневно 15 – 25 човека. Активни са и групи за патриотични песни, религия, кино. Предлагат се консултации с психолог и юрист, организират се концерти и представяния на книги,
празнуват се рождени дни, християнски и национални празници. Всяка година се отбелязва международният
ден на възрастните. През 2007 година са проведени над 220 сбирки на различните групи, организирани са
повече от 45 представяния на книги, беседи, срещи и тържества, а събиранията за гледане на филм или
концерт са 15.
Благотворително дружество Хоспис Милосърдие
За контакти: Зоя Крутилин
Ул. „Светослав Тертер” 39, София 1124
Тел. 02 / 946 13 96
Номинирал: Мария Цанкова, доброволец
Пожелание: Сърцата да обичат, ръцете да помагат

8

Дневен център за социално и професионално обучение на лица
с умствени затруднения
Цел: Повишаване на качеството на живот на хората с умствени затруднения и техните семейства; осигуряване на дневна грижа за възрастни с интелектуални затруднения, подкрепа на семействата им за
справяне с всекидневните им затруднения. Предлагат се услуги, свързани с рехабилитацията и социалната
интеграция, а така също се повишава личностният им капацитет за независим начин на живот. Осъществи се широко-мащабна работа за създаване на подкрепяща среда за привличане на ресурси за ремонта и
реконструкция на сградата, предоставена за нуждите на центъра. Младите хора бързо се адаптираха към
живота в него и го възприемат с гордост като свое място за общуване, учене и свободни занимания и се
повиши увереността и самочувствието им да участват в общополезни дейности.
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
За контакти: Д-р Тодорка Сидерова
м. Салтанат 56А, ж.к. Чайка, бл.67, вх. Б, Варна
Тел. 052 / 78 31 65, into@mbox.contact.bg
Номинирали: Богдана Стойчева, член на УС Демократичен съюз на жените ”Зорница”,
Варна; Елка Деянчева, гл. експерт, Регионална дирекция за социално подпомагане,
Варна; Адвокат Мария Димитрова, Варна; Фондация „Съпричастие”, Варна;
Тони Милева, социален работник, Варна.
Пожелание: Здраве, да имат до себе си добри приятели и спомоществователи
в реализиране на високохуманни цели и дейности, които са си поставили.
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„Градината като единство на нашите различия”
Цел: Подобряване на условията за социална интеграция на децата и младежите с трайни увреждания, създаване у тях на чувство за отговорност, полезност и потребност, осъществяване на своеобразен вид
трудотерапия чрез реконструкция и оформяне на дворното пространство около дневния младежки център.
Чрез тези дейности се подобри физическото състояние на младежите и техният емоционален статус. Проведени са занимания по арт-терапия и градинарство и е подобрено физическо и емоционално състояние на
бенефициентите чрез нова организация на свободното време.
Асоциация „И нас ни има” за гарантиране равен шанс за деца и младежи
с физически и ментални увреждания
За контакти: Анжела Илиева
ж.к. „Овча купел”1, бл. 611, вх. В, ет.6, ап. 43, София
02 / 884 18 50, 0898 / 41 43 67, 02 / 856 88 37,
npo_children@abv.bg
http://specialchildren.all.bg
Номинирал: Марияна Велева, Изпълнителен директор, Национален център за социална
рехабилитация
Пожелание: Да продължат работата си за подобряване на социализацията и
интеграцията на децата и младежите с трайни физически и ментални увреждания.
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Създаване и развитие на социалната услуга „Защитено жилище за лица с
психически разстройства”
Цел: Разкриване на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, където хората водят независим
начин на живот в нормална среда, подпомагани от професионалисти. Освен да се справят с всекидневните
си проблеми, потребителите се учат на нови социални и трудови умения, получават помощ да намерят съхранената част от своя потенциал и възможност да го реализират, да създадат нови контакти, формални
и неформални, както да подредят собственото си време и да намерят съзидателни форми на поведение.
Възстановени са изгубените социални умения и навици на 2 обитателки, които напуснаха жилището и започнаха самостоятелен живот извън него и пръв път на практика бе направена първата крачка към деинституализация на психично-здравните грижи във Варна и окръга.
Асоциация за психосоциална защита „Адаптация”
За контакти: Румяна Бояджиева
Ул. „Найден Геров” 18, Варна 9002
Тел. 052 / 64 44 34, 0888 / 306 118, psaa@abv.bg
Номинирал: Асоциация за психосоциална защита „Адаптация”, Варна
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Квалификационни услуги за млади хора с/без увреждания
Цел: Мотивиране, стимулиране и развитие на уменията на млади хора в неравностойно положение чрез
осигуряване на достъп до обучение, актуална информация и съвременна техника; обучение на 30 младежи и
девойки. Приоритетно са включени младежи с увреждания, на които са предложени компютърни умения, мотивация, чуждоезиково обучение и запознаване със съвременните технологии; повишаване конкурентноспособността на безработните на възраст 18-29 г. чрез придобиване на подходяща квалификация и формиране
на трудови умения и навици. Най-инициативните млади хора придобиха конкретни знания и мотивация за
започване на работа и за подобряване на социалния статус.
Сдружение „Закрила, обич и вяра”
За контакти: Диана Маринова
ж.к. „Запад” бл. 54, ет. 12, ап. 67, Търговище 7700
Тел./факс: 0601 / 244 55; 0889 / 297 584, d_n_marinova@abv.bg
Номинирал: Невена Николова, бивша доброволка от местната организация на доброволците, Търговище
Пожелание: Да преодоляват всички трудности при решаването на проблемите на
децата и хората с увреждания; да не отстъпват пред възникнали проблемни
ситуации, както са правели досега.
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„По-здрави заедно”
Цел: Преодоляване на социалната изолация на деца и младежи, необхванати в образователната система,
чрез включването им в двигателна рехабилитация и в летен оздравителен лагер с техни връстници без
увреждания. Нуждата от предлаганите дейности е провокирана от липсата на адекватна рехабилитация. В
състава на групата са включени 12 деца, не посещаващи образователни институции и 8 деца без увреждания, интегрирани в групата. Придобитите двигателни умения повишават увереността им във възможностите за приложение на усвоения положителен опит във всекидневието. Деца и младежи с увреждания получиха
възможност за достъп до адекватна рехабилитация в града, а придобитите умения ще повишат тяхната
увереност във възможностите им.
Сдружение с нестопанска цел „Довери ми се”
За контакти: Димитринка Миленкова
Ул. „Тодор Пеев” 13, Самоков 2000
doverimise@mail.bg, ivnrilski.org/samokov_doverimise
Номинирал: Иван Карагеоргиев, Дирекция „Социално подпомагане”, Самоков
Пожелание: Сили и увереност, че мисията, с която са се заели, не е напразна
и че децата с увреждания ще получат полагащото им се уважение!
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„Велосипедът и детето на пътя”
Цел: Да се обединят усилията на учебни заведения, семейство, компетентни държавни и общински институции, водачите на МПС и др. за запазване на живота и здравето им на пътя чрез формиране на обществено
съзнание, дисциплина и култура на поведение на пътя на децата и участниците в движението и повишаване
информираността на обществото. Идеята е да се създаде отговорност у младежите към спазване на правилата за движение по пътищата и чувство на непримиримост към нарушителите. Създадени са по-добри
и безопасни условия за децата-пешеходци и велосипедисти.
Сдружение „България Вита” за лица с увреждания
За контакти: Антоанета Малева
Ул. „Опълченец Петър Алексиев” 12, вх. Б, ап. 5, Добрич
Тел. 058 / 83 99 87, 0887 / 965 913, bgvita@mail.bg, bgvita@abv.bg
Номинирал: Д-р Артюн Еринозов, Директор ОС на БЧК, Добрич
Пожелание: Много здраве, успехи, все така усърдно да преследват
набелязаните цели и успешно да ги реализират, както и много нови проекти.
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„Дом за нашите деца”
Цел: Деинституционализация и повишаване на благосъстоянието на децата чрез предоставяне на алтернативни социални услуги за деца и семейства в общината. Паралелно със социалните услуги се предоставят
и културно-образователни; решават се проблеми, свързани с предотвратяване на изоставянето, противообществените прояви и институционализацията на децата и подкрепа на тяхната успешна социална интеграция. Има случаи на предотвратяване на изоставянето на 4 новородени, постигнат е добър резултат при
7 годишно дете, което не е можело да говори български език, на голяма част от децата в ромския квартал
вече са помогнали в създаването на умения и навици за посещаване на училище и до момента има 3 случая
на успешна реинтеграция в биологичното семейство.
Народно читалище „Развитие”
За контакти: Антоанета Ставрева
ул. „Стефан Стамболов” 32, Дряново
Тел. 0676 / 7 21 77, факс: 0676 / 7 55 74
ic_dryanovo@abv.bg, razvitie@abv.bg, www.razvitie.pulss.net
Номинирал: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор, Сдружение „Плевенски
Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”
Пожелание: Да продължат да работят в помощ на децата, да се утвърдят сред
местната общност като желан и предпочитан партньор не само в сферата
на културно-образователните, а и в областта на социалните услуги.
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„Аз избирам!” – проект за превенция на момичета и млади жени от въвличане в
трафик на хора
Цел: Превенция на трафик сред местната общност чрез повишаване информираността на преките бенефициенти, формиране на нагласи и убеждения, препятстващи въвличането в трафика на хора, развиване на
умения за разпознаване, противодействие и търсене на помощ при рискови ситуации, насърчаване на поведение, ограничаващо риска, предоставяне на алтернатива на девойките чрез целенасочена професионална
подготовка. Дейностите обхванаха момичета и млади жени на възраст от 14 до 22 години без образование,
професионална квалификация и постоянна работа. Те получиха информация по проблема трафик на хора и
упражняваха умения за адекватно поведение при рискови ситуации. Наред с това получиха професионални
знания и умения по готварство и фризьорство.
Сдружение „Регионална асоциация на училищните психолози и педагози–Бургас”
За контакти: Светозар Янев
Бл. 63, вх. 8, п. к. 7, ж.к.”Славейков”, Бургас 8010
raupp.bs@abv.bg
Номинирал: Калинка Мишинова, Секретар на Сдружение „Регионална асоциация на
училищните психолози и педагози – Бургас”
Пожелание: Здраве и успех в следващи подобни начинания!
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„Подкрепа за жертвите на домашно насилие в Община Търговище”
Цел: Борба срещу домашното насилие и равнопоставеност между половете в общината чрез изграждане на
Консултативен център за подпомагане на жени и деца, жертви на домашно насилие. Проблем беше липсата
на координация и сътрудничество в работата на различни институции, които работят по темата – полиция, съд, социални служби. Това водеше до ниска ефективност на оказваната помощ на пострадалите и
препращането им от едно място на друго. През центъра са минали 122 клиенти – 89 жени, 24 деца и 9 мъже,
направени са 500 консултации с психолог, социален работник, юрист, пред полицията и съда юрист на Центърът е инициирал 26 производства, 19 от тях по Закона за защита срещу домашното насилие и съдът е
постановил 9 мерки за защита на жертвите.
Асоциация НАЯ
За контакти: Светла Сивчева
ул. Панагюрище 10, офис 8, Търговище 7700; Тел./факс 0601 / 6 28 89, naia_s@abv.bg
Номинирал: Герасим Герасимов, кореспондент на bTV, Търговище
Пожелание: Да запазят постигнатото дотук и да продължат да го развиват. Укрепването на организацията е от полза за местната общност и за гражданите
на Общината, затова нека работят със същата мотивация. Аз вярвам, че ще успеят.
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Детска полицейска академия
Цел: Предотвратяване на насилие, агресивно поведение и асоциални прояви на деца. Насилието над деца и
между деца е сред най-тревожните през последните няколко години. Тъй като проявленията му са по-характерни за юношеската възраст, най-често инициативите са насочени към нея. Основно се работи с по-малки
деца, тъй като ранната превенция води до по-добри резултати. Така се постига трайна промяна в тяхното
мислене, в способността им да решават конфликтни ситуации без физическа сила и насилие. Занятията
включват теория, практика и състезания. Детската полицейска академия е изключително популярен проект
и сега имаме 9 групи и 5 клуба в 7 общини и е подписано споразумение с РИО на МОН, което дава възможност
да го реализираме във всяко училище в областта.
Сдружение „Шанс и закрила”
За контакти: Малина Славова
бул.”България”124, ет.3 офис 1, Хасково
Тел./факс: 038 / 66 21 38, malina.slavova@chancebg.org, www.chancebg.org
Номинирал: Милена Янева, Учител, ОУ „Св. Климент Охридски”, Хасково
Пожелание: Да продължават да работят в името на децата, което те правят
по начин, който дава видим резултат.
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Информационен център „Виртуална борса”
Цел: Осигуряване на възможности за общуване между хора с увреждания и потенциални работодатели, поднасяне на информация по достъпен начин на рискови групи, които са продължително безработни или лишени от
приспособени работни места. Разработен е информационен сайт за регистрация на хора с увреждания и други
търсещи работа, като успоредно с това се регистрират и работодатели и обявяват свободните си работни
места. На сайта е качена и актуална информация за преференциите от Бюрото по труда, за програми за заетост и др. Монтиран е асансьор за хора с увреждания, създаде се достъпна форма на контакт между хората с
увреждания и работодателите, повиши се информираността на работодателите за възможности да наемат
лице с увреждане и беше издаден наръчник „Как да бъде наето лице с увреждане на работа”.
Център за социална рехабилитация и интеграция
За контакти: Доника Балабанова
Ул. „Индустриална” 1, Трявна
do_balabanova@abv.bg, www.zaetihora.org
Номинирал: Бранимира Терзийска, Секретар на Община Трявна
Пожелание: Да имат ентусиазма да работят и да доразвиват идеята.
Нека все повече хора с увреждания имат възможността да работят
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Център „Радост” – Център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
Цел: Интеграция на деца с увреждания и със специални образователни потребности и подпомагане на техните семейства; реално включване в живота на класа в общообразователни учебни заведения; помагане на
родителите да преодолеят стреса и страха от „различно” дете в семейството; промяна на обществените
нагласи към децата с увреждания. Децата учат заедно със своите връстници в общообразователни училища
и детски градини. Центърът работи с около 35 от тях. Подпомагат се и още 20 семейства с хиперактивни
деца или деца със затруднения в обучението. Центърът се наложи като професионално звено, което предлага
подкрепа на родители на деца с увреждания и успешна рехабилитационна дейност за деца.
Фондация „Радост за нашите деца”
За контакти: Диана Настева, Председател
ул. „Васил Априлов” 1, ап. 32, Варна
Тел. 052 / 60 60 68, 0878 / 18 38 75
ocj@abv.bg, www.radost-deca.org
Номинирал: д-р Даниела Петрова, Директор, Институт по рибни ресурси
с Аквариум, Варна
Пожелание: Да продължават все така – позитивни, активни, мислещи
и всеотдайни! Да разкрият и други такива центрове.
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Защитена стая за теб
Цел: Информиране на девойките от ромски произход по въпросите на насилието; въвеждане на „форум-театър”, подготовка на модератори, които да продължат работа с връстници и изграждане на трайно сътрудничество с партньорите по проекта. Направено е изследване сред девойките от ромски произход за
нагласите към насилие в общността им. Сформирана е група от 20 двойки. Изградена е „защитена стая
за теб” за занимания на девойките от ромски произход в местното читалище; обучени са 10 модератори;
спектакъл „Моето лице” е представен пред местната общност и в Плевен; 4 девойки продължиха обучението си във Вечерната гимназия, 2 девойки са включени в професионално обучение за „домашни помощници”;
разпространено е печатно издание за подхода „форум-театър”.
Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”
За контакти: Даниела Димитрова
Пл. „Възраждане” 1, офис 311, Плевен 5800
fond.pleven@gmal.com, www.fondpleven.org
Номинирал: Дамян Минков, Председател, Фондация „АРТИСТ”, София
Пожелание: Да продължат усилията си за работа с ромските младежи, защото всяка
промяна в живота на тези момичета е достойна причина да се чувстват достатъчно удовлетворени
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Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на зависими
Цел: Социална реинтеграция на бивши зависими и техните семейства и близки чрез информация и консултация,
мотивация и насочване към подходящо лечение и последваща рехабилитация както в програмата на „Солидарност”, така и в други програми. Проектът е насочен към пълнолетни зависими от психо-активни вещества,
мъже и жени, техните семейства и близки, непълнолетни, употребяващи психо-активни вещества и техните
семейства, организации, които работят в мрежа със „Солидарност”. Той въздейства върху промяна на социалните нагласи по отношение на потребяващите и зависимите. През периода е работено общо със 148 човека,
от които 46 човека в службата за родители, със 77 души са направени информационно-консултативни сесии в
информационния център, сривовете са намалени с 85%, а в по-горни нива на програмата са преминали 75%.
Сдружение „Борба с епидемичните болести и наркоманиите”
За контакти: Елена Николова
бул. „Г. М. Димитров” 14, офис 123, София 1797
Тел. 02 / 971 99 20, 0888 / 41 40 63
elena@solidarnost-bg.org, www.solidarnost-bg.org, www.stopdrug.info
Номинирал: Светлана Николова,
член на екипа на Дневен център „Солидарност”, София
Пожелание: Здраве и енергия, за да продължават все така всеотдайно да вършат
благородното си дело и дано препятствията по пътя им да стават по-малко.
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Социална кухня за хора в тежко положение към храм „Св. Димитър”
Цел: Организиране на социална кухня към храма. Всяка неделя се приготвя топла храна, която се раздава на
бедни, болни и самотни. В някои случаи храната се разнася от доброволци по домовете. Създадено е място
за социален контакт на хора, изпаднали в нищета, преодоляване на социалната изолация и общуване с близки по съдба братя и сестри. Решават се най-неотложни проблеми – храна, осигуряване на лекарска помощ и
други битови потребности (дрехи, съдове, погребения). Хората чувстват грижата и опората и са по-малко
изолирани. Проектът е и възпитание в духа на християнското милосърдие; мярка за наличие на гражданско
общество. Личният пример на възрастните пред децата им е също толкова важен.
Църковно настоятелство при храм ”Св. Димитър”
За контакти: отец Йордан Карагеоргиев
Храм „Св. Димитър”
ул. „Богомил” 1, Стара Загора
Тел. 042 / 62 22 00
Номинирал: Петко Желев, Сдружение „Клуб Отворено общество - Стара Загора”
Пожелание: Такива инициативи да се разрастват, за да се даде шанс за проява на
гражданското общество у нас, а чрез него да се работи за възкресяване
на добродетелите у българина и за утвърждаване на духовните ценности на нацията.
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„Зрящи очи”
Цел: Подпомагане на хората със зрителни затруднения в тежко социално положение; не само безплатни
прегледи на посочените целеви групи, но и предоставяне безплатно на подходящи очила. Социално слаби
хора, деца и младежи с физически и сензорни увреждания, деца и младежи от специализирано училище, роми,
затворници и др. имат проблеми със зрението, които не могат да решат. Вследствие на това зрението им
се влошава и често се загубва напълно. Веднага след прегледите на някои от пациентите бяха предоставени безплатни очила, на някои според спецификата на зрението бяха раздадени и слънчеви очила.
Сдружение „Евроинтеграция”
За контакти: Нели Кирякова
ул. „Георги Живков” 30, Варна 9000
Тел. 052 / 615 430, 0888 / 26 34 39, факс: 052 / 618 838
nkirjakova@abv.bg, www.ei-vn.hit.bg; www.tmfvn.hit.bg
Номинирали: Иван Цветанов, Иван Михайлов, Пламена Иванова, участници в проекта.
Пожелание: Много нови успехи. Хората в неравностойно положение
имат нужда от подкрепа.
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„Подкрепа за старите хора в селата на плевенска община”
Цел: Да мобилизира местните общности за подобряване на качеството на живот на самотните стари
хора в селата чрез мрежата на читалищата; преодоляване на социалната изолация на старите хора и приобщаването им към живота на местните общности чрез въвеждане на социални услуги по домовете; приемственост между поколенията чрез възраждане на идеята за доброволчески труд; повишаване на ресурса
на селските читалища в полза на старите хора. Пряка целева група са възрастните хора от осемте села
в Плевенска община - 96 самотно живеещи стари хора, които са хронично болни, трудно подвижни, трудно
справящи се с бита. Създадоха се взаимоотношения на близост и съпричастност между доброволците и самотните хора и се подобриха съседските взаимоотношения вследствие на програмата „Съседска помощ”.
Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА”
За контакти: Даниела Димитрова
пл. „Възраждане”1, офис 311, Плевен 5800
Тел. 064 / 83 65 58, fond.pleven@gmail.com
Номинирал: Читалище „Изгрев -29”, с. Опанец
Пожелание: Да положат усилия и да въведат тези дейности и в други селски общности, защото този проект промени живота и съдбата на десетки хора. Ние сме
готови да сътрудничим при разпространяването на усвоения успешен опит
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„Прабългарският дух е във всеки от нас”
Цел: Промяна на жизнения и социалния статус на децата с увреждания чрез духовно и физическо израстване; излизането им от тесния семеен кръг и пълноценно общуване с техни връстници; преодоляване на
свръх протекцията на родителите и придобиване на умения за независим живот; поставяне в центъра на
обществения интерес не от гледна точка на ограниченията, а от позицията на можещи, развиващи себе си
и преодоляващи дефицитите си. Деца и младежи с увреждания преодоляха много страхове, сбъднаха някои
свои мечти и придобиха надежда и нови сили за по-добър живот, усвоиха умения като езда, стрелба с лък,
хвърляне на копия и придобиха повече познания за културата на своя народ.
СНЦ „Бага- Тур”
Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур”
За контакти: Ваня Райчева
бул. „М. М. Кусев” 67 ап. 10, Стара Загора 6000
Тел. 0888 / 442 195, тел./факс 042 / 639 776
kentur@abv.bg, www.baga-tur.com
Номинирал: Ваня Райчева,
Сдружение с нестопанска цел „Бага-Тур”, Стара Загора
Пожелание: Да получим финансова подкрепа и за в бъдеще, за да продължим
работата си с децата с увреждания - опознаване на българската история,
овладяване на прабългарските умения и конна езда.
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„Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове
„Граждани на Европа”
Цел: Неформално гражданското образование по метода „връстници обучават връстници” и създаване на
модел за мултиплициране. Много от младежите между 14-19 г. не познават законите, действащи в обществото, не осъзнават своите граждански права и отговорности. Ще продължи обучението на младежите
от 7-те театрално-дискусионни клуба с цел превръщането им в обучители на свои връстници и изграждането на младежки театрално-дискусионни клубове във всяко училище. Развиха се умения за работа в екип
и социална комуникация, осъзнаване на отговорността на личното решение и изграждане на мотивация за
активно включване в социалния живот, като до приключването на проекта бяха изнесени 60 младежки форум
театрални представления с пряко включване на зрителите пред повече от 6000 техни връстници.
СНЦ „Театьр Цвете”
За контакти: Цвете Янева
Ж.к.”Младост” 1, бл.15, вх. B, ет. 9, ап. 41, София 1750
Тел/факс: 02 / 88 454 71, Theatre_Tsvete@abv.bg, www.theatretsvete.org
Номинирал: Албена Пунева,
председател на Фондация „Граждански ценности”
Пожелание: Да поддържат жив и искрен диалога
си с децата и младите хора, да им помагат да търсят себе си.
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Консултативен център за употребяващи наркотици
Цел: Адекватен отговор на потребностите на употребяващите наркотици и техните близки в био-психосоциален аспект; предоставяне на равен шанс за повишаване на здравния и социален статус, извеждането
им от маргинални и дискриминационни позиции чрез информираност. Проектът подпомага процеса на лечение на целевата група, осигурява адекватна подкрепа в поведенчески аспект на родители и близки, насочва
за консултиране към институции, предлагащи адекватна помощ, подпомага реинтеграцията на младежите, обединява опита, професионализма и работата в мрежа на екип от професионалисти и институции и
повишава чувствителността на широката общественост по проблемите. Преминали през Центъра с цел
лечение 58 души, дългосрочно консултирани 18 души, краткосрочно консултирани 20 души, на информативна
среща присъствали 20 души, като проведените консултации общо са 464.
Сдружение „Доза обич”
За контакти: Антоанета Радева
Ул. „Цар Асен” 81, ет. 2, Бургас
Тел./факс: 056 / 82 75 47, doseoflove@bitex.com www.doseoflove.hit.bg
Номинирал: Асена Матеева,
Сдружение „Доза обич”
Пожелание: Да поддържат мотивацията и професионализма си
и да продължават да работят стойностно и ефективно.
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„Насърчаване на позитивната промяна”
Цел: Стимулиране на предприемачеството сред хората с увреждания в активна възраст чрез обогатяване
на теоретичните и практически им знания и умения; подпомагане на бъдещото самонаемане на лицата
с увреждания: квалификационно обучение „Предприемачество и мениджмънт”. Провеждат се консултации;
срещи с банкови и кредитни институции; с местна власт, с представители на бизнеса и предприемачи;
разработване на лични бизнес планове, краткосрочни обучения по социално предприемачество, мотивация и
адаптация. Придобити са знания и умения по английски, компютри, маркетинг, мениджмънт и счетоводство,
оборудвано е място в залата за обучения със специализиран хардуер и софтуер за лица с намалено зрение,
активизирани са социалните контакти между 15-те курсисти (10 от които с увреждания) за периода на
обучение (6 месеца).
Сдружение „Знание”
За контакти: Ралица Попова
Ул. „Търговска” 44, Ловеч
Тел./факс: 068 / 62 79 52, znanielovech@mbox.contact.bg,
www.znanielovech.org
Номинирал: Анета Маринчева, Сдружение „Етника”, Ловеч
Пожелание: Успех и нови проекти, които да работят за утвърждаване на гражданското общество и подобряване на отношението към хората в затруднено положение.
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„Силата на прабългарския дух”
Цел: Физическо и психическо израстване на децата с увреждания, промяна в жизнения и социалния им статус. Проектът включва занимания с прабългарската школа за оцеляване „Багатур”, като терапевтична
езда, рехабилитация от квалифицирани специалисти, работа с различни видове прабългарски оръжия – сабя,
бончук, лък, запознаване с историята на прабългарите и с българските традиции, системни занимания с
конете – терапевтична езда и грижа за коня. Децата развиват своите физически възможности, стрелят с
лък, боравят с бич, преодоляват своите страхове, разкриват своите възможности, родителите се убеждават, че децата имат потенциал за развитие и преодоляват протекционизма си. Заснет е документалният
филм „Изгревът на воина”.
СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”; СНЦ „Багатур”
За контакти: Мария Гинева
Ул.”Хината”1А, ап.7, Казанлък
Тел. 0887 / 97 07 15, special_child@abv.bg
Номинирал: Веска Мараджиева и Йорданка Коскина,
родители на дете с увреждания
Пожелание: Да продължават да работят по същия начин и да продължат съвместните дейности с Прабългарската школа за оцеляване „Бага-тур”
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Хоспис грижи за самотни възрастни хора в последен стадий на живота
Цел: В хосписа се приютяват хора, за които няма кой да се грижи вкъщи. Човек би искал да бъде до последно
сред своите близки, в позната обстановка, но когато няма близки или те са ангажирани, решението може
да бъде хоспис. Тук всичко е като в домашни условия, нищо по-специално. Важното е да е чисто, уютно,
спокойно. Човекът да е обгрижен и около него да има хора, които да запълнят отчайващо бавно течащото
време, в което би се чувствал ужасно, ако е сам. В хосписа има хора, прекарали тежък инсулт, гаснещи от
старост, вече наистина безпомощни. През 2007 г. в хосписа бяха настанени на сухо и топло 41 възрастни
над 70 години, предимно жени, приковани на легло хора, като са обградени с грижи и внимание, получават
храна, тоалет на тялото, необходимите медикаменти и медицински грижи.
Благотворително дружество Хоспис Милосърдие
За контакти: Д-р Доминик Карагьозов
Ул. „Светослав Тертер” 39, София 1124
Тел. 02 / 946 13 96
Номинирал: Снежа Лазова, доброволец
Пожелание: Да сме заедно още много години
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Дневен център за възрастни с умствени увреждания – Вила „Ривиера”
Цел: Дневен център за възрастни с умствени увреждания във Варненска област. Предоставя се обучение на
лицата с ментални увреждания в независим живот; подкрепа на семействата и развиване на уменията им
по отношение лицата с умствени увреждания; изграждане на трудови и социални умения и осигуряване на
трудова заетост; обучение на специалисти за работа с лицата с увреждания; организиране на свободното
време на клиентите; експертно-консултативни дейности. Центърът е с капацитет 45 души. Към настоящия момент са настанени 25 лица с ментални затруднения. Постигна се достъпност на предлаганите услуги
и техния мобилен характер, износ на част от дейностите в Дневния център на територията на общините
и възможности за ресурсно обезпечаване на местни социални услуги за лица с умствени затруднения.
Община Варна
За контакти: Д-р Здравко Марков
Бул.”Осми Приморски полк” 43, Варна
zmarkov@varna.bg
Номинирал: Община Варна
Пожелание: Да продължават да работят така успешно и всеотдайно, както и да
разширяват кръга на предлаганите социални услуги в общността и да повишават
качеството на грижа.
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Институциализиране на хоспис чрез реформа в сферата на медико-социалните
услуги
Цел: Изграждане на Хоспис, повишаване качеството на живот на хора с нелечими болести в последна фаза
и техните семейства. Предлагат се професионални здравни грижи, лекарски контрол, общи хигиенни грижи,
рехабилитация, социални грижи, емоционална и духовна подкрепа, обучение на пациенти и техните близки. Бенефициенти са хора с тежки инвалидизиращи заболявания, терминално болни, възрастни – самотни и техните
семейства. Хосписът разполага с 20 легла и предлага дългосрочни, достъпни и качествени медико-социални
грижи и това ще доведе до облекчаване на физическите страдания и подобряване качеството на живот.
МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” АД
За контакти: Д-р Тодор Черкезов, Ръководител проект
Изп. директор МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” АД – Кърджали
Бул. „Белморски” 53, Кърджали
Тел. 0361 / 6 13 46, факс: 0361 / 6 12 17
hospital_kj@abv.bg http://www.hospital-kj.com, http://www.hospiskj.com
Номинирал: Пантелей Сивков, Кърджали
Пожелание: Успех и реализация на всички поставени за изпълнение цели.
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„Душата на един извор”
Цел: Откриване на млади таланти в областта на литературата и изобразителното изкуство и поощряване
на развитието им; подкрепа на младите художници и литератори в творческите им търсения; предоставяне на възможности за изява на младежите с интерес към литературата и изобразителното изкуство пред
по-широк кръг публика. Проектът се осъществява от февруари до юни включително. Насочен е към младежи,
ученици, студенти от 15 до 25-годишна възраст от цялата страна. Конкурсът е в две категории – изобразително изкуство и литература. Отличените най-добри творби се публикуват в сборник в тираж 1000 бр. с
цел по-широко популяризиране на конкурса.
Фондация „Млада България” в партньорство с община Ямбол
и „Овергаз Инк.” АД
За контакти: Мая Виденова
Бул. „Евлоги Георгиев” 169, София
Тел. 02 / 946 10 72, mlada.bg@gmail.com, www.mladabg.org
Номинирал: Община Ямбол
Пожелание: Все така безусловно да подкрепят младите таланти на България като
им вдъхват увереност да вървят по своя творчески път.
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„Център за подкрепа на деца в риск от 0 до 3 години и техните семейства”
Цел: Защита на правото на детето да расте в семейна среда чрез развитие на услуги, базирани в общността за подкрепа на семейния тип грижа за деца от 0 до 3 години на територията на районите Илинден,
Красна поляна и Възраждане в София. Подкрепа на семейния тип грижа за деца от 0 до 3 години и подкрепа
на социалната интеграция на деца, настанени в ДМСГД „Св. София”, развитие на местния капацитет за
предоставяне на социални услуги, съобразени със съвременните стандарти за социална работа с деца и
семейства, повишаване на обществената информираност по проблемите на изоставянето и институционализацията и популяризиране на дейностите и услугите по проекта.
Фондация „За нашите деца”.
За контакти: Иванка Шалапатова
Ул. „Юрий Венелин” 22, ет. 4, ап. 20, София 1000
Тел./факс: 02 / 980 70 58, 02 / 988 82 45, office@forourchildren-bg.org
Номинирал: Фондация „Асоциация Анимус”, София
Пожелание: Успех в настоящите и бъдещи начинания и ползотворно
бъдещо съвместно сътрудничество.
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Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

Фондация Лале е основана през 2004 година с мисия насърчава социалната отговорност
в Българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество,
бизнеса и държавата за подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на
хората в България. Фондацията работи в обществена полза.
В изпълнение на мисията си Фондация Лале:
•Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране;
•Подкрепя граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди
на обществото;
•Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в
България чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране;
•Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение
и проследяване изпълнението на проекти и програми;
•Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи
етични стандарти.
Фондация Лале е наследник на Програмата на Обединени Холандски Фондации и подкрепя социални проекти и инициативи на общността, реализирани от местни неправителствени организации в България. За последните години са финансирани повече от 270 проекта на местни
граждански организации в цялата страна на обща стойност над 3,5 милиона евро.
Фондацията развива и Програма Научено и Споделено за обмяна на опит и съвременни социални практики. От 2005 година до сега представители на над 130 НПО, министерства, агенции,
общини и други са споделили своите успехи и предизвикателства по време на проведените 6
тематични работни срещи. През 2005 година Фондация Лале учреди годишна награда Проект на
годината за най-добър проект на неправителствена организация в социалната сфера.

Фондация Лале подкрепя тези, които работят за процъфтяващи общности.
София 1000, ул. “П. Парчевич” 15, ап.2
тел/факс: 952 09 55
info@tulipfoundation.net, mpetkova@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net

С подкрепата на посолство на Кралство Холандия

