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Наградата е изработена
от скулптора Георги Чапкънов

Фондация Лале е неправителствена организация, основана
през 2004 година с мисия да насърчава социалната
отговорност в българското общество. Фондация Лале
стимулира сътрудничество между гражданското
общество, бизнеса и държавата за подобряване на
качеството на живот и възможностите за развитие на
хората в България.

София 1124
Ул. „Река Осъм” 1, ап. 2
Тел./ факс: 02/ 944 27 55
info@tulipfoundation.net
www.tulipfoundation.net
С медийното партньорство на
Българска национална телевизия и Капитал

В добри ръце

ПРОЕКТ 2011

ПРОЕКТ 2011

ПРОЕКТ 2011

Ранна интервенция за
предотвратяване изоставянето
на деца с увреждания

Нека по-добре да защитим
и да се погрижим за здравето
на нашите деца, живеещи
по поречието на река Дунав

Мрежата „Родители за контакт”

Фондация „Карин дом”

Асоциация на дунавските общини „Дунав”
Цел: Развитие и прилагане на модел за ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания – преход от експертен към семейно-ориентиран подход в услугите. Целта е да се
подкрепят семействата, така че те да се чувстват знаещи, способни и уверени в своята родителска роля. Дейностите включваха
домашни посещения от мобилен екип специалисти; подкрепа за кърменето; изграждане на родителска мрежа за подкрепа и взаимопомощ;
информационни срещи за родители.
Над 150 деца и техните семейства получиха индивидуална подкрепа
в дома им. За част от децата имаше риск от изоставяне в институции, но благодарение на програмата това не се случи. В партньорските болници се обръща по-сериозно внимание на ролята на
кърменето за развитието на деца с увреждания. Екипът на фондация
„Карин дом” разпространи модела за ранна интервенция сред 10 граждански организации в 8 общини в страната, които прилагат в умален
мащаб услуги по ранна интервенция в своите населени места.

Номинирал: Дориета Ангелова, „Мелроуз Рисорсиз” ООД,
Пожелание: Равностойно партньорство както с нас,
представителите на бизнеса, така и с
държавните институции. Държавата да
припознае програмата „Ранна
интервенция” като модел на услуга на
национално ниво.
За контакти: Веселина Василева, Координатор проект
Варна 9010, м-ст „Свети Никола”, п.к. 104
Тел: 052/ 302 517
vvassileva@karindom.org
karindom@karindom.org
www.karindom.org

Цел: Да се подобрят условията и достъпът на децата в 17 общини
от Дунавския регион до специализирани медицински грижи, профилактика, навременна диагностика и подходящо лечение. В 4 от общините
нямаше специализиран педиатричен кабинет. В 13 от тях съществуваха такива кабинети в клиники, болници или училища, но те се намираха в стари помещения, отчаяно нуждаещи се от ремонт и
реконструкция, с липсващи елементарни неща от обзавеждането и медицинското оборудване, които съответстват на нуждите на децата пациенти. Децата в тези общини страдат от типични заболявания,
наблюдавани в региона, като респираторни инфекции, белодробни проблеми, алергии и др.
Ремонтираните педиатрични кабинети бяха обзаведени с модерна
медицинска апаратура и техника за работата на педиатрите, а към
кабинетите бяха обособени чакални за децата и родителите им с играчки, детски пейки, пързалки и други забавления. Като резултат бяха
подобрени условията и достъпа на приблизително 58 хил. деца от Дунавския регион до специализирани медицински грижи.

Номинирал: Мария Кондрова,
Изпълнителен директор на Асоциация на
дунавските общини „Дунав”
Пожелание: Повече подобни реални и полезни проекти.
За контакти: Мария Кондрова, Изпълнителен директор
5930 Белене, ул. „България” 23, ет. 7
Тел. 0658/3 29 40, факс: 0658/ 3 29 60
office@adodunav.org
www.adodunav.org

Асоциация на деца с вродени лицеви аномалии
и техните родители – АЛА
Цел: Осъществяване на качествена превенция на изоставянето
на деца с увреждания. В рамките на проекта бяха обучени и подготвени родители на деца с лицеви увреждания, които на доброволен
принцип оказват психологическа и информационна подкрепа на нови
родители със сходни проблеми. В резултат на работата на петнадесет обучени родители за контакт общо 83 семейства потърсиха
подкрепа от началото на проекта. Две деца с вродена лицева аномалия, които бяха настанени в Дом за медико-социални грижи за деца
бяха върнати в семействата си. Девет бременни жени бяха пренатално диагностицирани, като никоя от тях не е направила аборт,
нито е изоставила детето си след раждането.
Асоциация АЛА работи в сътрудничество с родители, пациенти и
медицински специалисти с цел предотвратяване изоставянето на
деца с лицеви аномалии и повишаване качеството на лечение на тези
децата. Ние лобираме за промени в здравната и социална политика,
за да подобрим живота на децата с лицеви аномалии.

Номинирал: Асоциация на деца с вродени лицеви
аномалии и техните родители – АЛА
Пожелание: Пожелавам на целия екип на Асоциация АЛА и
всички родители за контакт да продължават да
работят със същата целеустременост и
желание, за да помагат на децата с вродени
лицеви аномалии.
За контакти: Жана Ангелова
Пловдив 4002, ул. „Георги Измирлиев” 63
Тел./факс: 032/ 60 29 35
office@ala-bg.org
www.ala-bg.org

