
 

 

Информационен бюлетин  

Ноември 2016 г.                                          

Очакваме ви! 

Остават броени дни, в които можете да номинирате 

доброволческите инициативи на 2016! 
 

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) 

обявиха  традиционния конкурс за най-ефективни доброволчески инициативи в 

България през настоящата година. Поканени са организации и групи, които през 

годината са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и 

време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, 

брой и възраст на доброволците.  

Критерии  

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултати, значение за хората в общността; брой и 

характеристиките на участниците; значение за развитието на организацията и доброволците; финансова 

ефективност. 
 

Жури и награди 

Най-добрите инициативи ще бъдат определени от Анета Милкова, член на Управителния съвет на БНТ, Алексей 

Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на 

Европейската комисия в България. Те ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда - инвестиция 

в развитието на доброволците и организацията. 
 

Включете се! 

Всяка добра инициатива заслужава признание! Изпратете номинация до 7 ноември 2016. Списъкът на 

номинираните инициативи ще бъде представен на страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале. Наградите 

ще бъдат обявени на тържествена публична церемония с участието на Президента на Република България        

г-н Росен Плевнелиев на 1 декември 2016 г. от 15,30ч. в зала Тържествена на Централния военен клуб.  

Очакваме ви! 
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Актуално 

Фондация Лале и партньори участват с разнообразни  
инициативи в Седмица на Бащата, 7-13 ноември 2016 
 

Вече стана традиция през втората седмица на месец ноември да отбелязваме 

„Седмицата на бащата“. Тази година избрахме мотото „Баща на място“ в чест на най-

важното място, което може да заема всеки мъж – до сърцето на децата си и рамо до 

рамо с партньора си. 
 

Фондация Лале за поредна година се включва активно в Седмица на бащата 2016. 

Насърчаваме колеги и партньори да участват с различни инициативи и събития.  
 

През Седмицата на бащата татковците и другите значими за децата мъже могат да 

открият още повече възможности за щастливи мигове с децата и семействата си, с 

другите бащи и с приятелите на децата си. 
 

Ще търсим мястото на бащите –  къде всеки от нас е поставил своя баща, къде виждат себе си днешните 

татковци, и къде е мястото на бащите в българското общество днес.  
 

Фондация Лале и партньори организират множество събития - заповядайте! Списъкът ще се актуализира 

своевременно.  
 

Повече информация ще намерите на сайта на кампанията Да бъдеш Баща и FB страницата.  

Какво се случи през октомври 

Кампания на Текстура България 
 

Текстура България обяви за пореден път в края на годината кампания за събиране 
на запазен домашен текстил с цел допълнителна подкрепа на семейства с деца. 
Даренията ще бъдат предоставени на партньорски организации, които работят с 
деца и родителите им предимно в малки населени места, където мобилизирането на 
допълнителни ресурси е трудно.   

Подкрепа за деца и семейства в община Бяла Слатина 
 

Коос Схаутен, член на УС на Фондация Лале, пътува с личния си автомобил до Бяла Слатина и предостави на 
местното Сдружение „Първи юни” 27 кашона и пакета с играчки, завивки, дрехи и обувки за деца и възрастни. 
Даренията, събрани от граждани и съмишленици на Фондация Лале, са предназначени за подкрепа на 
семейства с деца в селата Търнава, Соколаре, Габаре, Комарево в община Бяла Слатина. 

http://www.tulipfoundation.net/news/v_voluntary_initiative_2016-480/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/VY/Application_VI_2016.doc
http://navabg.com/bg/
http://www.tulipfoundation.net
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/mc_fw_11_2016-486/
http://mencare.bg/fathers_week_toolkit/
https://www.facebook.com/events/778405658969336/
http://textura.bg/
http://textura.bg/index.php?route=common/home
http://www.1june.org/


 

 

Какво се случи през октомври 

EngAIGers в подкрепа на местни доброволци 
 

Клубът на мотористите от AIG България и Фондация Лале организираха кампания в 

подкрепа на местни доброволчески инициативи. През октомври мотористите от EngAIGers 

посетиха два от подкрепените проекта.  
 

На 9 октомври те се срещнаха с деца и младежи в 

Образователен център за здраве и социално развитие в 

Кюстендил. Под формата на игри децата и младежите се 

запознаха с правилата за безопасност на пътя и нуждата от разумно и отговорно 

шофиране.  
 

На 15 октомври мотористи от клуба бяха в селата Климент и Войнягово. Сдружение 

„Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ Карлово организира 

среща-беседа за пътната безопасност с местни младежи-мотористи, велосипедисти 

и деца, последвани от  състезание и игри за всички. Вижте повече информация. 
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Годишна среща и Конференция на Volonteurope, Нант,  

26 - 28 октомври 2016 
 

Ежегодната среща на членовете и 25-та годишна конференция 
“Апатия или действие: Младите европейци заемат позиция” на Vo-

lonteurope се проведе в Нант от 26 до 28 октомври 2016. Съорганизатор тази 
година беше френският член на мрежата La Ligue de l’enseignement.  
 

Мария Петкова от Фондация Лале бе избрана за член 
на УС на европейската мрежа за доброволчество—
Volonteurope.  
 

Конференцията събра над 150 млади активисти и представители на граждански 
организации от 39 страни. 
 

В продължение на три дни те участваха в представяния, дебати, изложба, 
посещение на местни организации. Серия работни сесии бяха посветени на 
актуални за младите хора теми, идентифицирани и представени от самите тях. Те 
коментираха разнообразни дейности и инициативи, с които опровергаха мита за 

апатичната и незаинтесована младеж на 21 век. Участниците обсъдиха заключенията и препоръките на доклад 
за ангажираността на младите в Европа.  

Награди Доброволческа инициатива 2016 
 

Фондация Лале и Националният Алианс за работа с доброволци ви канят на 1 
декември 2016 г. от 15,30ч. в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб 
в София на официалното връчване на награди „Доброволческа инициатива 
2016“.  
 

Официален гост на събитието ще бъде Президентът на Република България     
г-н Росен Плевнелиев.  
 

Кои са победителите в тазгодишния конкурс ще научим заедно от журито в 
състав Анета Милкова, член на Управителния съвет на БНТ, Алексей Лазаров, 

главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на Европейската 
комисия в България. 
 

Повече информация за конкурса можете да намерите тук.  

Предстоящо  

Награди „За енджиотата и хората" 
 

Фондация „Лале" и Информационният портал за неправителствените 

организации в България ви канят на 22 ноември 2016 в 18,00 ч. във Vivacom 

Аrt Hall (ул. Ген. Гурко 4, София) на официалното връчване на наградите в конкурса за кратък текст на тема 

„Защо моята организация е важна за хората?“.  
 

Тази година в конкурса се състезават 46 есета на граждански организации от цялата страна. 
 

Люба Йорданова, журналист от вестник Капитал, Марин Бодаков, писател и преподавател, и Георги Ангелов, 
журналист и водещ в Българска национална телевизия ще определят най-добрите есета. Наградите включват 
материална подкрепа и публично представяне на отличените текстове. 
 

Благодарим за любезното домакинство на Vivacom Art Hall.  

Сдружение Егида стана част от семейството организации 

ФГК в България 
 

В средата на октомври екипът на Сдружение Егида се запозна подробно с метода 

и начина на прилагането и организирането на Фамилни групови конференции в 

рамките на 3 дневно обучение в Пазарджик, проведено от Фондация Лале.  
 

Участниците научиха за историята на метода и прилагането му в различни страни 

в Европа и света и се включиха в обсъждане на ситуации и различни ролеви игри.  
 

В края на обучението Сдружение „Егида“ прие документа „Принципи и практически насоки“ и получи пълен 

набор от формуляри, документи и форми за обратна връзка. 

http://www.tulipfoundation.net/bg/news/engaigers_2016_2-488/
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
https://volonteurope.eu/
https://volonteurope.eu/
http://www.laligue.org/
http://bnt.bg/
http://www.capital.bg/
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/v_voluntary_initiative_2016-480/
http://www.ngobg.info/
http://www.ngobg.info/
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/ngos-and-people-awards-487/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/List_NGOs_people_%202016.pdf
http://vivacomarthall.bg/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/FGC/FGC%20Principles%20and%20practice%20guidance%20BG.pdf

