Информационен бюлетин
Март 2010 г.
Здравейте,
Вторият брой на бюлетина на Фондация Лале за 2010 г. е посветен на станалото традиционно
събитие - „Проект на годината 2009”. С този конкурс искаме да популяризираме добрите практики
в социалния сектор и да засвидетелстваме уважението си към всички онези хора, които помагат на
другите.

Актуално - Проект на годината 2009

Церемонията
Тази
година
церемонията
по
награждаване
на
неправителствени организации, работещи в социалната
сфера, се проведе на Благовещение – 25 март, в камерна
зала „България”. Интересът към наградите „Проект на
годината 2009” беше голям и залата се изпълни с
представители на граждански организации от цялата страна,
министерства, агенции, общини, бизнес компании и много
гости. Повече подробности за церемонията четете тук
http://www.tulipfoundation.net/id240/project_of_the_year.html
Журито
По традиция членовете на журито, които са
представители на водещи бизнес компании, медии и
хора на изкуството, връчват наградите на трите
отличени проекта. Тази година най-добрите проекти
бяха определени от Иво Прокопиев, Председател на
КРИБ; Даниела Петкова, Главен изпълнителен
директор на ПОК „Доверие”; Франк Бауър,
Президент на Фондация „Америка за България”;
Севда Шишманова, член на УС на Българска
Национална Телевизия; Н. Пр. Карел ван Кестерен,
Посланик
на
Кралство
Нидерландия;
Анна
Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей
Интернешънъл.

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел/факс: 02 / 944 27 55, info@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net

Наградените
Проект „Изграждане на комплекс от психичноздравни услуги в общността в град София, район
„Слатина” се изпълнява от Фондация „Глобална
инициатива в психиатрията – София”. Услугите в
комплекса допринасят за социалната интеграция на
хората чрез благоприятна среда за възстановяване и
укрепване на социалните им умения и навици, за
негативните
емоционални,
преодоляване
на
психологически и социални последици, съпътстващи
психичното боледуване. Комплексът се състои от
Дневен център, Защитено жилище и Информационен
център за хора със затруднения в резултат на тежки
психични разстройства, на възраст от 18 до 65 години,
живеещи в София.
Сдружение „Организация Дром” изпълнява проект
„Десегрегация
на
ромското
образование”.
Дейностите по проекта обединяват ромски и неромски деца и родители чрез извънучебни форми,
които спомагат за интегриране на ромската общност в
българското общество и повишават толерантността и
възприемането на основни европейски ценности.
Общият брой на участниците е 442 (185 момичета)
деца от 6 до 18 г. и всички те са от бедни ромски
семейства. Още толкова не-ромски деца участват в
извънкласните дейности заедно с родителите и
учителите си и така проектът има директно влияние
върху общо над 1 000 души във Видин.
Проект
„Грижа
за
децата”
на
Сдружение
„Асоциация НАЯ” има за цел създаване на местен
ресурс за противодействие на сексуалната злоупотреба
и експлоатация над деца в Община Търговище чрез
повишаване на информираността на деца и младежи по
темата и обединяване на ресурсите на местни
организации и институции за превенция на сексуалното
насилие над деца. Дейностите са насочен към ученици
от 7 и 8 клас от две местни училища - І ОУ „Христо
Ботев” гр. Търговище и ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк,
както и към педагози от същите училища и
представители на институции, работещи с деца. 235
ученици
са
преминали
през
обученията
за
междуличностни отношения, „насилието” като явление;
психологически травми и последици от сексуалното
насилие.

Предстоящи събития

Фондация Лале обявява кампания за отбелязване на 29 април –
Европейския ден на солидарност между поколенията. Каним партньори, съмишленици и всички
организации, които желаят да се включат със свои инициативи. В първата седмица на април на
Интернет страницата на Фондация Лале ще има актуална информация и идеи за различни
събития, които ще бъдат организирани в цялата страна.
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