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Добрите заслужават признание  
  

За поредна година отличихме Проектите на Годината 2015. Публичната церемонията в 
Литературен клуб “Перото” през март събра граждански организации, бизнес и медии. Най-
добрите проекти по традиция бяха определени от представители на водещи бизнес организации, 
медии и дипломати. Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на 
Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на 
КЦМ 2000 Груп; Н.Пр. Аник Ван Калстър, Посланик на Кралство 
Белгия; Севда Шишманова, Програмен директор на Българска 

национална телевизия; Манол Пейков, издател, Издателска къща Жанет 45 и 
Мирослав Боршош, Изпълнителен директор на Национален дворец на 
културата избраха наградените измежду 42 проекта от цялата страна, 
номинирани от  партньори, колеги, участници. Те обявиха и връчиха 
наградите за „Ракът на гърдата се лекува!” на Център за защита на правата 
в здравеопазването, „Детска къща” на Фондация „За Нашите Деца” и „Да не 
отхвърлим за втори път едно дете” на Българска Асоциация Осиновени и 
Осиновители. Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов.  

   
Церемонията за наградите „За енджиотата и хората“ 
организирахме с партньорите от Информационния 
портал за неправителствените организации в България 

и любезното домакинство на VIVACOM Art Hall на 22 ноември. Членовете на 
журито Люба Йорданова, журналист от вестник Капитал, Марин Бодаков, 
писател и преподавател  в СУ „Св. Климент Охридски” и Георги Ангелов, 
журналист и водещ в Българска национална телевизия обявиха най-добрите 
текстове, които избраха след оживени дискусии сред представените 46 
есета. Награди получиха „Защо Карин дом?“ на Фондация „Карин дом", 
Варна и „Главочите, главочите – те да са живи!“ на WWF България.  
 

Ролята и приносът на хилядите доброволци от всички възрасти в България получиха признание на очакваната 
церемония Доброволческа инициатива 2016 с участието на Президента на Република България Росен 
Плевнелиев и доброволци от цялата страна в началото на декември – дни 
преди Международния ден на доброволците. Президентът Плевнелиев 
поздрави доброволците за примера, който дават, за ръката, която подават и 
смисъла, който търсят. Членовете на журито Анета Милкова, член на 
Управителния съвет на Българска национална телевизия, Алексей Лазаров, 
главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на 
Представителство на Европейската комисия в България обявиха наградите. 
Отличия получиха инициативите „Гласът на децата” на Сдружение „Бъдеще 
за децата” Казанлък,  “Ментори – приятели” на Каритас – София и “Когато 
станем 100 000 ще посадим гора” на Фондация „77“. През 2016 г. в 
организирания от Фондация Лале и НАРД конкурс бяха номинирани 51 
инициативи от цялата страна.  

Проект на Годината 2016 
 

Фондация Лале обяви традиционния конкурс Проект на Годината 2016 за най-добри 
проекти на граждански организации в социалната сфера.  
 

Вие познавате интересните, иновативни проекти, замислени с грижа за хората. Вие 
участвате в тяхното изпълнение. Очакваме вашите номинации за добрите проекти на 
граждански организации от изминалата година. Всеки един проект, насочен към 
включване на хората, подобряване на живота и възможностите им, е важен не само за 
хората, които получават подкрепа и тези, които го изпълняват.  
 

Номинирайте добрите проекти, които познавате, като изпратите попълнен формуляр на 

info@tulipfoundation.net до 13 февруари 2017. Вижте повече информация за конкурса.  

Хората, които помагат на другите, заслужават признанието на обществото!  

Актуално 

През 2016 година 
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ЧЕСТИТА, ЗДРАВА И СПОРНА 2017 ГОДИНА!  
 

Нашето пожелание е да бъдем по-добри от вчера, да 

станем по-добри от изминалата година - по-добри 

родители, дъщери и синове, приятели, колеги, 
професионалисти, хора.  
 

За да вървим заедно към по-добро утре за всички!  
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Добрите организации имат нужда от насърчение и повече възможности  
 

Продължихме с инициативата Дни на добри дела 2016, за да насърчим участие на повече 
организации и хора в доброволчески инициативи и събития. С малко подкрепа, добър план и 
усилия, хората могат да правят сами промените, които искат. Бяха реализирани многобройни 
инициативи. Някои потърсиха подкрепа от Фондация Лале, много други организираха събития със 
собствени сили.   
 

И през 2016 година обявихме кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията 29 
април и Международния ден на възрастните хора 1 октомври, за да стимулираме повече интересни и полезни 
съвместни занимания на хора от различни възрасти. Включиха се много граждански организации, училища, 
читалища, клубове и общини в цялата страна, които организираха най- разнообразни събития.  

   

С партньори и съмишленици от София и страната организирахме събития, изложби, 
срещи в рамките на  кампанията Да бъдеш Баща. В Деня на розовата фланелка 
през февруари казахме НЕ на насилието в училище и детската градина. 
Отбелязахме Деня на бащата през юни и Седмицата на бащата през ноември с 
разнообразни интересни инициативи. В партньорство с библиотеки, музеи, галерии, 

културни институти, детски градини, училища, институции и Община София и партньорски граждански 
организации в страната предложихме на деца и бащи от всички поколения срещи, игри, забавления, 
демонстрации, лекции, конкурси и състезания, четения. Включиха се стотици деца и бащи, дядовци, батковци, 
вуйчовци, учители и приятели. Защото бащите и мъжете от семейния кръг са важни за живота на децата и за 
създаване среда без насилие и пълноценното им развитие. 

Започнахме нови проекти за подобряване живота на деца и семейства  
 

Проект “Говори с мен” с партньори “Gemeinsam leben & lernen in Europa”, Германия и Cluj-Napoca Volunteer 
Centre, Румъния предвижда иновативна програма за млади доброволци в подкрепа на млади бежанци чрез  
материали, адаптирани за нуждите и интересите на млади хора. Финансиран е от програма Еразъм+ на ЕС.  
 

За Инициативата за Сигурен старт в Централна и Източна Европа работим заедно с партньорите от Сдружение 
„Семейство, дете, младеж“, Унгария, CCF/HHС Молдова, HHC Румъния, Pomoc deci, Сърбия и ННС Босна. 
Дейностите са съфинансирани от Фондация Оук.    
 

В програма ЕФЕКТИ търсим ефективни начини за обучение и подкрепа с участието на семейства и експерти, 
чрез обмяна на практики в работа с деца и семейства в Европа с партньорите Diakonie Baden, Evangelische 
Hochschule Freiburg и BAG Familienbildung und Beratung e.V. от Германия, Udruga za rad s mladima Breza от 
Хърватска, Everton Nursery School and Family Centre от Обединеното Кралство и Haro, riksorganisationen för val-
frihet jämställdhet, föräldraskap от Швеция. Дейностите са съфинансирани  по програма Еразъм+ на ЕК. 
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Добрите професионалисти мислят за оценка на социалното 

въздействие  
 

През 2016 екипът на фондация Лале продължи темата за оценка на социалното 
въздействие в България. Публикувахме поредица материали от програма Вдъхновяващо въздействие, 
преведени на български. Участвахме активно в работата на Social Value International.  
Оценката на социалното въздействие е инструмент за ефективност при работа за социално включване, 
ефективни услуги, качествено образование, запазена околна среда, добро законодателство. Практиката за 
въздействие включва четири основни типа дейности (планиране, действие, оценка, преглед), които дават 
възможност да се фокусирате върху постиганото въздействие. Ето основните принципи на добрите практики, 
формулирани и прилагани от партньорите ни от Вдъхновяващо въздействие: 

 Поемете отговорност за въздействието и насърчавайте и другите да го правят. 

 Фокусирайте се върху целта. 

 Включете и други в своите практики за въздействие. 

 Прилагайте пропорционални и подходящи методи и ресурси. 

 Вземайте предвид пълния размер на промяната, която в действителност правите. 

 Бъдете честни и открити. 

 Бъдете готови за промяна и действайте в съответствие с това, което установите.        

 Активно споделяйте своите планове, методи, открития и уроци от въздействието. 

През тази година ще продължим да публикуваме принципите с насоки за тяхното практическо прилагане.  

С партньорите работихме усилено за да бъдем по-добри в модели и 
практики  
 

Приключихме работа по Програма Вяра в децата и семейството в 
партньорство с фондация Оук. На заключителна конференция в 
София представихме моделите, създадени и описани от 

подкрепените организации, които работиха за намаляване случаите на 
недостатъчна грижа, насилие и изоставяне на деца. Оценката на програмата 
показа, че е създадена общност от организации, основана на ценности. 
Обхватът е впечатляващ, покрити са всички нива на социална работа. 
Участниците са постигнали огромен напредък в  документиране на резултати и 
промени. Чрез създадени значителен брой партньорства с училища, детски 
градини, читалища, църкви, местни организации, социални институции, 
болници и др. са достигнати някои от най-маргинализираните групи и хора. От 
опита на партньорите с ФГК в страната се вижда как хора и специалисти започват да мислят за „семейства“.  В 
отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално овластяване на хора и тенденция към 
стандартизиране на практики.  
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