
 

 

ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТН  

 

 

С ТОЗИ ПРАЗНИЧЕН БЮЛЕТИН В КРАЯ НА ГОДИНАТА БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ,  

КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА!   

 

Скъпи колеги, партньори, съмишленици и приятели,   

 

През изминалата година работихме с много хора и много организации за 

да подкрепим, да помогнем, да дадем повече възможности, да направим 

по–добър живота на много други хора.  

Сега, когато правим равносметка на годината и се радваме на празнично-

то настроение, е време да изкажем нашата благодарност към всички ко-

леги, партньори, съмишленици и приятели, за споделените усилия, сът-

рудничеството, подкрепата и съветите. 

Сърдечно ви благодарим!  

Вярваме, че заедно можем да направим още много за хората в България!  

Мария Петкова, Директор на Фондация Лале  

Благодарим на УниКредит Булбанк и фондация УниКредит за общата ни  

“Вяра в семейството” 
 

През 2012 година продължи работата ни по проект „Вяра в семейството” в партньорство със 

Сдружение „Шанс и закрила” Хасково и с финансовата подкрепа на Фондация УниКредит и 

УниКредит Булбанк. Адаптирахме модела Фамилни групови конференции за България. Обу-

чихме 20 независими координатори. Обучихме повече от 25 социални работници регион 

Хасково и още 14 колеги от АСП София. Разпространихме наръчник за независими коорди-

натори, информационни брошури за семейства и приятели и за деца и тийнейджъри. Подк-

репихме 17 семейства сами да направят план за децата си и още 50 семейства да се справят с трудностите.  

 

Благодарим на служителите на УниКредит Булбанк, които първи повярваха в силата на семейството ! 

Благодарим на колегите от Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк за подкрепата! 

Благодарим на колегите от Сдружение „Шанс и закрила” за доброто сътрудничество! 

Благодарим на независимите координатори за ентусиазма и усилията! 

Честито Рождество Христово! Здрава и Успешна Нова 2013 Година!  

Благодарим на екипа на Фондация ОУК за партньорството! 
 

През 2012 година приключи програмата за Подкрепа за деца и семейства с цел пре-

венция на настаняването на деца в институции, реализирана в партньорство с Фон-

дация Оук. Програмата имаше за цел да стимулира добри практики за работа с деца и семейства в общността; 

ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск; увеличаване на броя и разнообразието на услуги и 

програми за семейства и деца, застрашени от наставяне в социална институция. Последните три години рабо-

тата ни включваше безвъзмездно финансиране на дейности на 13 граждански организации в различни части 

на България, поредица обучения за екипите на подкрепените организации и възможности за обмяна на опит. 

Благодарим сърдечно на колегите, които реализираха и описаха практически модели за подкрепа на деца 

и семейства в България: Сдружение „Клуб на нестопанските организации” в Търговище, Сдружение „Знание” в 

Ловеч, Сдружение „Съучастие” във Варна, Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”, Фондация 

„Здраве и социално развитие” в София, Русенска Католическа Организация „Каритас”, ДРОПЛОС Враца, Асоци-

ация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА, Фондация „Карин дом” във Варна, 

Фондация „Институт за социални услуги в общността” в София, Фондация „Ръка за помощ” в Добрич, Сдруже-

ние „Първи юни” в Бяла Слатина. 

През годината получихме допълнителна 

подкрепа за семействата, обхванати по 

програмата, от Rotary International Вие-

на и Rotary International клуб София, 

които дариха дрехи и играчки за децата 

и семействата. Благодарим ви за подк-

репата! 

Благодарим на колегите от МТСП и ДАЗД 

за подкрепата, насърчението и сътруд-

ничеството!  

http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
http://www.oakfnd.org/


 

 

„Борса на проекти и идеи” създаде стотици нови партньорства 

между бизнес и граждански организации в десет града 

 

През 2012 година Борса на проекти и 

идеи беше организирана за първи път в Бургас, Велико Търново, Ло-

веч и Стара Загора и за втори път в Пловдив, Плевен, Русе, Търгови-

ще, Варна и за Стара Загора. Стотици представители на местния биз-

нес и граждански организации се срещнаха на борсите и намериха 

възможности за взаимноизгодно сътрудничество чрез размяна на сто-

ки, услуги, материали, доброволен труд, идеи, контакти. Подписани 

бяха повече от 370 сделки на обща стойност 365 хиляди лева. Значи-

телен брой сделки бяха уговорени в дните след борсите. Представите-

лите на двата сектора създадоха много нови контакти, които продъл-

жават да се развиват и до днес.  

Борсите бяха организирани на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от раз-

лични сектори – нестопански и стопански сектор, местна власт, медии.  

Сърдечно благодарим на всички партньори, с които работихме за организирането на борсите: 

Община Велико Търново 

Община Плевен, Плевенски Обществен фонд Читалища, Професионалната гимназия по ресторантьорство, тър-

говия и обслужване в Плевен 

Община Пловдив, Дирекция „Спорт и младежка политика” и Галерия „Пловдив” 

Русенска Търговско-Индустриална камара, Община Русе, Русенска художествена галерия 

Търговско-Промишлена палата и Клуб на нестопанските организации в Търговище, Община Търговище 

Варненска Търговско-Индустриална Камара, Радио Варна, Младежки дейности и спорт към Община Варна 

Обществен дарителски фонд Стара Загора, Търговско промишлена палата и Младежки дом в Стара Загора 

Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ) Ловеч, Читалище “Наука 1870” 

Културен център „Морско казино” Бургас и Община Бургас. 

  
Благодарм на десетките бизнес и граждански организации в цялата страна, които се включиха в 
организирането на борсите!  
Благодарим на екипа на вестник Капитал Кариери, който редовно отразява 

организираните борси и реализираните сделки в рубриката „Бизнес с 

кауза”. 

На борсата всеки печели! 

Признание към хората, които работят за добруването на другите  

 

Проект на годината 2011 

Благодарим на членовете на журито на традиционния 

конкурс Проект на годината 2011, които оцениха номи-

нираните проекти - Огнян Донев, Председател на УС на 

КРИБ, Севда Шишманова, Програмен директор на БНТ; 

Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на ПОК 

„Доверие“; Н. ПР. Матиас Хьопфнер, Посланик на Феде-

рална република Германия и Анна Захариева, Изпълни-

телен директор на ФеърПлей Интернешънъл. 
 

Благодарим на всички, които реализираха проектите и 

на всички, които ги наградиха с доверието си като ги 

номинираха!  

Благодарим на екипа на Българска национална телевизия за отразяването на Проектите на годината с репор-

тажи и малки истории! 
 

Конкурс за доброволческа инициатива 2012   

Конкурсът за най-значими доброволчески инициативи през 2012 

година посветихме на Европейската година на възрастните хора и 

солидарността между поколенията. За втора поредна година го ор-

ганизирахме съвместно с  Националният алианс за работа с 

доброволци. Благодарим на членовете на журито - доброволците, 

които поеха трудната задача да определят най-добрите инициативи 

- Ингрид Шикова,  Посланик на Европейската година в България; 

Бойко Станкушев, член на УС на БНТ; Ива Рудникова, главен редак-

тор Капитал Light и Иван Станчов, основател и председател на УС на 

Фондация Карин дом. Благодарим на всички съмишленици, номини-

рали и реализирали разнообразните доброволчески инициативи в 

България! Гордеем се с всички тях! 

http://www.oakfnd.org/


 

 

Благодарим на всички колеги от страната за сътрудничеството и всеотдайната работа! 
 

През изминалата година работихме с повече от 350 граждански организации в цялата страна. Благодарим Ви, 

колеги, за целенасочената и неуморна работа за хората около вас! Благодарим ви за доверието и сътрудничес-

твото. Пожелаваме ви много здраве и сили, вяра и нови съмишленици в общите ни усилия да направим живота 

на хората в България и света по-добър!   

 

 

 

 

Фондация Oranje Fonds е наш дългогодишен партньор, от който научихме много 

и получихме много. Благодарим ви от сърце, приятели!  

Колегите от Eigen Kracht Centrale - холандският център за фамилни групови 

конференции - вдъхновиха нашата “Вяра в семейството”, за която заедно работим!  

Рекламна агенция New Moment New Ideas Company ни помагат със сърце и 

професионализъм. Благодарим за партньорството! 

KPMG България и ING Банк ни подкрепят в продължение на години. Високо 

ценим професионализма им!  

В сътрудничество с Икономедия за трета поредна година организирахме Форум за корпоративната социална 

отговорност. Благодарим! 

Web Factory безвъзмездно поддържа Интернет страницата ни. 

Пекарна Йован редовно дарява хляб за деца и възрастни хора.  

Бизнес парк София нееднократно подкрепя инициативи на граждански организации. Съвместната ни работа 

носи удовлетворение! 

Служителите на ТехноЛогика ежегодно подкрепят с разнообразни материални дарения работата на гражданс-

ки организации за хора в нужда.  

Виваком осигури зали за годишната среща на Европейската мрежа на организациите, прилагащи Фамилни 
групови конференции в София и предоставя безвъзмездно услуги на Фондация Лале.   

Програмите и събитията, които реализирахме през 2012 година бяха осъществени с финансовата подкрепа на 

Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Фондация Оук,  

Фондация УниКредит и нарастващ брой индивидуални дарители.  

Благодарим на партньорите, на които винаги можем да разчитаме! 

 
София 1124, ул. “Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Инициатива в подкрепа на медицински работници в Африка 

  

Фондация Лале и българският офис на Чартис Юръп се включиха  за втора годи-

на в международна инициатива на Virgin unite, основана от Сър Ричард Брансън. 

Кампанията е за осигуряване на мотори, с които лекари и медицински работни-

ци стигат по-бързо в отдалечени райони на Африка и ежегодно спасяват живота 

на хиляди хора. Събраните средства бяха преведени на Virgin Unite. Благодарим 

на колегите от Чартис Юръп и всички частни дарители, които се включиха в 

инициативата и пътуването с мотори до Панагюрище!  

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.oranjefonds.nl/

