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Защо моята организация е важна за хората? 
 
 

Как говорим на хората и за хората? Разбират ли ни те? Готови ли са 
да ни се доверят и да ни подкрепят?   

 

Фондация „Лале“ и Информационният портал за 
неправителствените организации в България обявиха за трети път конкурс за кратък текст на тема 
„Защо моята организация е важна за хората?“. Целта ни е да предизвикаме и насърчим колегите 
от граждански организации да ползват човешки език в общуването с хората с които и за които 
работят, дарителите, доброволците, другите организации, медиите, обществото… 
 

Жури от активно пишещи професионалисти ще определи най-добрите текстове по три критерия: 

 човешки език на писане; 

 ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората; 

 интересен и вълнуващ разказ.   
 

Най-добрите текстове ще получат парична награда и широко публично представяне. 
Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в началото на ноември 2017 година. 
 

Вижте как и се включете в конкурса до 15 октомври!  

Актуално 
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Заслужено отличие 
 

Владимир Кисьов, бивш председател на Софийския 
общински съвет и председател на Управителния съвет на 
Фондация Лале, получи  отличието „Почетен гражданин на 
София“ на тържествената сесия на Столичния общински 
съвет на 18 септември по повод Празника на София.  
 

Отличието му беше връчено от настоящия Председател на 
Столичния общински съвет Елен Герджиков с думите „Той е 
един наистина достоен общинар, човек, който е дал много 
на нашия град“.  

Конкурс за Доброволческа инициатива 2017 
 

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между 
поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Те дават своето 
време и умения, но имат нужда от подкрепа и насърчение. 
 

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за 
най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за седма поредна година. 
Поканени са  да участват граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на 
социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през 
настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на 
организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на 
доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! 
 

Научете повече за конкурса и номинирайте добрите инициативи, които познавате до 31 октомври. 

Какво се случи през септември  

Общество на всички възрасти  
 

Диалог, отговорност, зачитане, участие, сътрудничество са 
нашите ценности. Те са важни и се отнасят до всички хора, с 
които и за които работим.  
 

Диалогът, зачитането, участието и сътрудничеството с 
възрастните хора не винаги е част от ежедневието на много 
хора. Затова кампанията за 1 октомври има за цел да ни 
ангажира с повече внимание и грижа към тях. Много 
организации в страната се включиха в кампанията „Общество 
на всички възрасти“ с различни инициативи и събития. Вижте 
повече информация за тях.  

Кампания 

https://www.ngobg.info/
https://www.ngobg.info/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/ngos_people_2017-515/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.tulipfoundation.net/news/v-voluntary-initiative-2017-514/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/old_1_october_2017_2-516/
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Други  

Предстоящо  

Устойчиво общество на всички възрасти 
 

Министерска конференция на Икономическата комисия на ООН за Европа  на тема “Устойчиво 
общество на всички възрасти” се проведе в Лисабон от 20 до 22 септември 2017г.  
 

Тя бе предшествана от форум на граждански организации и изследователи от региона, които се 
събраха, за да обсъдят и представят на министрите своя позиция по изпълнението на MIPAA/RIS. 
Над 120 представители на НПО от цяла Европа, Канада, САЩ 
и други обсъдиха насоките в работата си и очакванията си към 
своите правителства и международни организации. След 
интензивни дискусии те приеха своя политическа декларация 
на НПО форума, която представиха на министрите в 
последния ден на конференцията.  
 

В рамките на конференцията бе представена изложба с 
плакати на повече от 40 практически примера на иновативни 
подходи при прилагане на MIPAA/RIS в 20 страни в региона.  
 

Специален гост на конференцията бе президентът на 
Португалия Марсело Ребело де Суса, който поздрави 
участниците. Със специално обръщение се включи и 
Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш. Вижте 
Декларацията на министрите от Лисабон 2017.  

Солидар - Обучителна академия 2017 
 
Европейската мрежа Солидар, в партньорство с британския си член Volunteering Matters 
организираха годишната си Обучителна конференция в Ипсуич, Великобритания. Тя се проведе  
на 7 и 8 септември 2017г. Тази година темата бе 
„Междукултурно образование, гражданско участие и мирно 
съжителство—Научете се как да изграждате приобщаващи 
общности“.  
 

Сара Барбер, кмет на Ипсуич, Онна Атикен, Изпълнителен 
директор на Volunteering Matters и член на Борда на Солидар 
и Джули Уард, депутат в Европейския парламент приветстваха 
участниците.  
 

В рамките на два дни Академията даде възможност на 
представители на 20 организации от 15 европейски държави 
да се срещнат и разговарят по темата, да обменят опит, идеи 
и добри практики. От страна на Фондация Лале в академията 
участва  Мирослава Георгиева.  

Седмица на бащата 6 –12 ноември 2017 
 

След месец предстои Седмица на бащата. Както и предните години, 
Фондация Лале ще организира различни интересни събития с 
партньори в София и страната. Очакваме да ни подкрепите като се 

включите и вие! Предлагаме ви някои практически съвети за бащи, дядовци, батковци от 
изследователи от Университета Харвард. Те се основават на общите неща, които правят 
родителите, отгледали успешни и щастливи деца:  
 

1. Прекарвайте качествено време с детето - играйте с детето любимите му игри, четете заедно 
книги, питайте как е минал деня му, как са приятелите му. 

2.   Бъдете модел за подражание - признавайте грешките си и се извинявайте, говорете за 
 реалните проблеми и за намирането на решения, грижете за себе си, за да можете да се 
 грижите за другите. 
3. Предайте на децата ценности - научете ги да бъдат любезни, да са отговорни за действията 

и да държат на думите си, не ги оставяйте просто да се откажат от спорт или да развалят 
приятелство. Винаги е по-лесно да се откажеш, но не винаги е добре да го правиш.  

4. Научете ги да бъдат благодарни - напомняйте на децата да бъдат благодарни в ежедневието, 
научете ги да показват зачитане и приемане на другите 
хора /членове на семейството, учители, съседи/, бъдете 
модел за това и не приемайте нещата в живота си за 
дадени. 

5.  Покажете им “голямата картина” - учете децата си на 
 емпатия - да утешат плачещо дете, да посрещнат с 
 приятелство нов  ученик в класа; разговаряйте за 
 различни хора и техния живот, говорете за хората от 
 различни семейства, градове, страни, религии, 
 вярвания, традиции; научете децата да нямат 
 предразсъдъци и  да бъдат внимателни с хората около 
 себе си.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1034258791#!/pages/Tulip-Foundation-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B5/296243683737688
http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2017.html
http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2017.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/NGO_Forum/NGO_declaration.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/NGO_Forum/NGO_declaration.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Posters/Poster_Exhibition.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents/2017_Lisbon_Ministerial_Declaration.pdf
http://www.solidar.org/
https://volunteeringmatters.org.uk/
http://www.solidar.org/en/news/solidar-training-academy-2017
http://www.solidar.org/en/news/solidar-training-academy-2017
http://www.solidar.org/en/news/solidar-training-academy-2017

