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Кампания „Солидарност между поколенията” 

 

За втора поредна година Фондация Лале организира 

Национална кампания за отбелязване на 29 април – 

Европейски ден на солидарност между поколенията. 

Целта ни бе да насърчим съвместни дейности между хора 

от различни възрасти и по този начин да бъде 

провокиран интереса на обществото към темата за 

съпричастност и взаимопомощ между хората. Включиха 

се десетки граждански организации от цяла България, 

които реализираха разнообразни инициативи, основани и 

насърчаващи взаимно разбиране и солидарност между 

поколенията. Така се присъединяват към стотиците 

членове на Европейския младежки форум, Европейското 

женско лоби, Европейската платформа на възрастните 

хора, Еurochild, Европейската мрежа срещу бедността, 

COFACE и други европейски обединения на граждански организации.  

Повече за кампанията, за всички различни инициативи, събрали стотици хора през последната 

седмица на април и организациите от страната, които ги реализираха, можете да откриете тук.  

Здравейте, 

 

Месец април беше изключително наситен със срещи, събития и множество разнообразни 

инициативи в подкрепа на обявената от Фондация Лале Национална кампания за отбелязване на 29 

април – Европейския ден на солидарност между поколенията.  

Благодарим на всички организации, които се включиха в кампанията за 29 април и ни направиха 
съпричастни към организираните инициативи, като ни изпратиха информация и снимки. 

Работна среща по Програма „Научено и споделено” 

 

На 23 април 2010 г. се проведе работна среща с 

представители на 25 неправителствени организации от 

София, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч, Търговище, Калофер 

на тема „Начини и форми на участие в обществените 

процеси/гражданския диалог в България”. Обсъждани бяха 

възможностите и основните трудности за гражданския 

диалог в България - необходимост от механизми за 

участие; мотивиране на гражданите да бъдат активни, 

достъп до предварителна информация, получаване на 

обратна връзка при вземането на решения и др. Повече за 

срещата четете тук  

http://www.tulipfoundation.net/id-670/European_Day_of_Solidarity_between_Generations_Campaign.html
http://www.tulipfoundation.net/id-669/Working_meeting_Forms_for_public_participation_in_Bulgaria.html
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Предстоящи събития 

 

Обучение „Разработване на PR стратегия за НПО” – 12 май 2010 г., София 

 

Фондация Лале организира обучението в рамките на Програма „Развитие на социалната 

трансформация чрез насърчаване на социалната отговорност”, която се реализира в партньорство 

с Фондация „Европейски форум за обмяна на знания” и с подкрепата на Програма МАТРА на 

Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.  

Лектор на обучението ще бъде Саския Вонк, De Communicatieuvonk, Нидерландия. Г-жа Вонк е 

специализирала в областта на online маркетинг, PR и социални медии.  

Каним всички организации, работещи в социалната сфера, които имат интерес към обучението да 

попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят обратно на info@tulipfoundation.net.  

Повече подробности и формуляра вижте тук  

 

Дискусия „Солидарност между поколенията” 

 

Фондация Лале организира едноименна публична 

дискусия, която се състоя на 29 април 2010 г. 

Участваха над 40 представители на граждански 

организации от цялата страна, които се обединиха 

около убеждението, че е необходимо доброволният 

труд в България да бъде регламентиран, тъй като 

значителна част от споделените дейности се 

основават на доброволен труд. Подробности за 

срещата можете да откриете на сайта ни. 

 

 

Възрастни и млади танцуват заедно 

 

На 30 април, в рамките на кампанията млади хора 

от различни възрасти танцуваха заедно във видео-

залата на 164 гимназия.  

Благодарим на съорганизаторите на забавата - 

„Юбисофт – България”, на възрастните хора от 

клуб „Сребърна есен” към Благотворително 

дружество „Донка Паприкова” и на учениците от 

164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес”.  
За повече информация вижте тук. 

Съвместно програма с Vivacom за техническа подкрепа 

 

Фондация Лале и Vivacom стартират съвместна дългосрочна инициатива за техническа подкрепа 

за граждански организации от цялата страна, работещи в социалната сфера. В рамките на 

програмата на организации, които имат нужда и идеи за конкретни дейности в полза на местната 

общност, ще бъде предоставена използвана компютърна техника в отлично техническо състояние. 
Формуляр за кандидатстване и подробности можете да намерите в сайта на фондацията.  

Инициативи на Фондация Лале по повод 29 април – Европейски ден на 
солидарност между поколенията 

mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-678/Training_Development_of_a_PR_Strategy_for_NGOs_12_May_2010.html
http://www.tulipfoundation.net/id-669/Working_meeting_Forms_for_public_participation_in_Bulgaria.html
http://www.tulipfoundation.net/id-679/Dance_Competition_for_Young_People_from_Various_Generations.html
http://www.tulipfoundation.net/id-671/Tulip_Foundation_Vivacom_a_joint_initiative_for_providing_technical_support_for_civil_organisations.html

