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Актуално
Награда
Доброволческа инициатива 2020
През 2020 година животът рядко се помени в условията на пандемия. Но имаше и добри новини - за
студенти медици и други доброволци в болници; за
младежи, които разнасят лекарства и храни на самотни възрастни хора; за съседи, които пазаруват
и помагат живеещи сами хора в карантина. Свързаността между хората е смисълът на доброволчеството, тя променя живота. Нямаше публични събития, нямаше церемония за Международния ден на
доброволците.
Фондация Лале и Националният Алианс за Работа с Доброволци единодушно решиха, че
за 2020 година има една награда Доброволческа инициатива и тя е за всички доброволци от всички възрасти във всички населени места, които по време на пандемията показаха с действията си значението и силата на хората с добра воля. Насърчаваме колеги,
партньори и приятели – споделете тази награда с всички организации и доброволци, които познавате. Благодарим ви, доброволци!

Конкурс Проект на Годината 2020
Преживяхме година, като никоя друга. Докато едни хора я описваха с
всевъзможни определения, други хора въпреки, а може би точно поради извънредната ситуация, започнаха инициативи и програми за да
посрещнат непредвидени и несрещани преди проблеми на деца, семейства и общности. През различната 2020 година в България са реализирани много нови и интересни проекти на граждански организации. Някои преустроиха по нов начин работата си в рамките на седмици, други започнаха нови дейности и програми, включиха нови
групи и хора, разшириха обхвата на работа, привлякоха допълнителни ресурси, помагаха там, където нямаше друга подкрепа. Всички те
заслужават благодарност и признание!
Организации и лица са поканени да номинират проекти, като изпратят попълнен формуляр до 25 февруари 2021 година на mgeorgieva@tulipfoundation.net.
Ако познавате организации и ефективни проекти, ако искате да насърчите екипа и колегите си, да изразите признание към партньори и дарители, ако вярвате, че е важно работещи решения и подходи да бъдат споделени, номинирайте проектите на 2020 година!

Европейска работилница за семейства
През 2020 година всички семейства бяха засегнати по един или друг начин от пандемията КОВИД-19. Бяхме и свидетели на невиждана вълна от солидарност и заедност в справянето с последствията. Никога преди връзките и подкрепата в семейството не са били
така жизнено важни: семействата бяха естествена мрежа за подкрепа във време, когато
услуги за грижи и подкрепа бяха затворени. Започваме нова инициатива с партньорите
от COFACE Families Europe, за да подкрепим професионалисти, работещи със семейства,
да се справят успешно със социалните последици от КОВИД-19. Тя събира експертиза на
членовете в пряка работа със семейства в поредица уебинари, Основна публика на уебинарите са специалисти, работещи със семейства и деца, но каним също изследователи,
управленци вземащи решения, учители, здравни работници, семейства и други.
Поредицата Сутрешен Уебинар ще представи различни типове подкрепа за семейства в
10 страни, като подкрепа от връстници, семейна медиация, жилищна подкрепа, превенция на тормоз, родители тийнейджъри, фамилна групова конференция, баланс между
работа и личен живот, работа от разстояние, дигитално родителство. Можете да се регистрирате срещу символична такса от 5 евро за уебинар (или 30 евро за цялата поредица). Първият уебинар ще бъде на 19 януари 2021г.
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Нова година - нови проекти

TRACEUS свързва хора чрез традиционни рецепти онлайн
Традиционната кухня отразява историята и културата на една страна. Свързва
поколения и общности. Храната е мост между хора от различни култури. Вярваме, че проект TRACEUS ще свърже социално възрастни хора с различен произход, език и традиции чрез споделяне на кулинарни традиции като кратки онлайн видеоклипове - забавен начин да подобрят уменията си за ползване на
цифрови технологии и смартфони. След обучение на участниците и официална
заключителна среща, рецептите ще бъдат достъпни на онлайн платформа в шест европейски страни. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на ЕК.
Търсим доброволци - българи и чужденци, живеещи в България, над 55 годишна възраст, за да ни помогнат да направим обучението максимално полезно и удобно за възрастни потребители. Ако Ваши близки, приятели (над 55 години) или Вие самите, имате
готварски умения, вълнувате се от рецепти, които искате да споделите, имате смартфон,
добри компютърни умения, интернет и свободно време – включете се! Ще научите как и
ще представите любимата си рецепта, като сами я заснемете и разкажете историята й.
Пишете ни на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

SenGuide за достъпно онлайн споделяне между възрастни хора
Доброто ни партньорството с ILI at Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. и German National Association
of Senior Citizens’ Organisations (BAGSO) от Германия, Jaume I University от Испания
и Silver Thread от Ирландия продължава в рамките на нов проект. Ние знаем, че възрастните хора имат огромен житейски и професионален опит и знания и често са готови да
споделят, участват и учат, да дават съвети и помощ на други хора. Затова сме си поставили за цел да дадем възможност на възрастни хора да споделят своя опит онлайн. Планираме разработването на иновативна програма, която им дава възможност да научат и
разработват интерактивно съдържание. То ще бъде във формата на онлайн обучителни
модули, които да бъдат споделяни с други възрастни хора. Първата работна среща на
партньорите вместо в университета Фридрих-Александър във Фюрт, се проведе в Zoom
през декември. В три последователни дни представихме своите организации, екипи и
досегашен опит и планирахме работата по проект SenGuide.

Вярата в семейството променя живота на хората

Европейска петъчна история
„Можем да се справим сами, госпожо“. Така отговоря един баща и
дядо, когато му се обажда независим координатор на фамилни групови конференции. Неговата дъщеря е потърсила възможност за
фамилна конференция по съвет на социален работник. Тя страда от
рак на гърдата с има метастази в мозъка. Периодично влиза в болница, понякога неочаквано поради резки кризи. Жената отглежда
сама четирите си деца. Не й остава да живее дълго. На първата си среща с координатора
тя споделя, че от години няма контакт с бащата на двете по-големи деца и неговото семейство. В добри отношения е с бащата на другите две деца и семейството му.

Координаторът разказва: “Говорих с бащата на жената, дядото на четирите деца. Той
виждаше положението и също разбираше, че има нужда от план. Но и мислеше, че не е
необходимо аз да се заемам с това. Разбрахме се, че аз ще се консултирам с майката и
ще говоря и с други хора. Свързах се с родителите на първия й съпруг. Те се зарадваха.
Бяха чули, че бившата им снаха е болна, но нямаха престава колко е сериозно. Не бяха
виждали внуците си от дълго време и наистина искаха да помогнат. Свързаха се със сина
им и други хора от семейството и ги информираха са ситуацията. Дядото по бащина линия се обади на другия дядо и предложи помощ.“
През цялото време координаторът поддържа връзка с жената и знае, че доста неща се
случват в семейството. В началото тя иска координаторът да движи процеса, но вижда
как нейният баща умело поема тази роля. „Много специално изживяване е да видиш как
семействата се събират около теб и децата. Всъщност, поради въпроса на координатора
дали има идея да се направи общ план за децата, сега ние всички сме отново във връзка
и аз чувствам, че сме на път да се справим. Това ми носи успокоение на ума и душата.“
Да, вярно е - дядовците са организирали всичко и специалистите са доволни от плана,
който семействата са направили. Понякога само леко побутване и увереност на хората,
че могат да постигнат нещата заедно, са достатъчни.
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