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Юни 2013 г.                                            

Актуално 

Оценка на социалното въздействие в България, 5 юни, Арена ди Сердика 

Фондация Лале и международната Social Impact Analysts Association (SIAA) в сътрудничество с 

БЦНП и БДФ организират среща на тема „Анализ на социалното въздействие” на 5 юни 2013 в 

София. Срещата ще събере представители на донорски организации и граждански организации, 

експерти и професионалисти от бизнеса, които имат интерес към темата и към създаване на 

неформална група за оценка на социалното въздействие в България. Срещата е без такса 

участие, необходима е онлайн регистрация на http://siaa-bulgaria.eventbrite.com. Повече 

информация ще намерите на интернет страницата на Фондация Лале.  

Това е една история, която започва преди повече от 1000 години, а как ще про-

дължи... зависи от всички нас  

Българският Зографски манастир в Атон е едно от малкото средища, 

запазило българската духовност и култура повече от десет века. Негова-

та библиотека съхранява уникални ръкописи, книги и множество произ-

ведения на християнския дух и култура, неоценими по своята стойност и 

значение за българската и световната история. 

Задълбочаването на икономическата криза в Гърция и въвеждането на 

строги икономически и финансови мерки доведе до въвеждане на данъч-

но облагане и на приходите на църквата, включително и на скромните 

приходи на Българския манастир в Атон. Всеки, който се е докосвал до 

неговата история и настояще, си дава сметка за нуждите от финансира-

не, както за ремонт на сградния фонд, така и за възстановяване и съх-

ранението на историческите ценности и икони. 

В последните години, българската държава не е подпомагала манастира.  

Прочетете писмото на Йеродякон Атанасий, библиотекар на Зографската света обител, в което той разказва за 

необходимостта да се обезпаразитят и каталогизират книгите и ръкописите на манастира. Тази дейност е за-

вършек на голям проект, в който манастирът вече е инвестирал над 50 000 евро за дигитализиране на библио-

теката, ремонт на подходящи помещения и рафтове за съхранение на книгите. 

Призоваваме приятели, колеги, съмишленици да допринесат за съхранението на тази важна част от българска-

та духовност и култура с лични дарения от 100 до 1000 лева. 

Препратете тази информация на близки и приятели, които биха били съпричастни. 

Фондация Лале набира средствата. Всеки дарител ще получи договор и сертификат за дарение. Фондация Лале 

е регистрирана в ЦРЮЛНЦ към Министерство на Правосъдието за осъществяване на общественополезна дей-

ност (удостоверение № 20050921005). Даренията към фондацията дават право на данъчни облекчения. 

Очакваме Вашето дарение на дарителска сметка на Фондация Лале в Банка ING:  

BIC INGBBGSF  

IBAN BG92INGB91451001729215 (сметка в лева)  

Основание за плащане: „Дарение за Зографския манастир" 

Какво се случи през май 

Представители на Фондация Лале се срещна-

ха с Кралица Максима на Нидерландия, Ap-

peltjes van Oranje, Амстердам, 16 май 2013  
 

Фондация „Орание” организира церемония за наградите Ap-

peltjes van Oranje за най-добри социални проекти в Нидерлан-

дия от 10 години www.oranjefonds.nl. Тази пролет церемонията 

се състоя в кралския дворец в Амстердам на 16 май 2013 и 

беше особено тържествена. Патроните на фондацията се зак-

леха като Крал Вилем Александър и Кралица Максима на 30 

април 2013. Както винаги те присъстваха на церемонията за-

едно с принцеса Беатрикс, доскоро Кралица на Нидерландия. 

Кралица Максима връчи наградите, обединени от темата 

„Всички възрасти имат значение”. Тя обяви и специалните награди Oranje Fonds Kroonappels, определени из-

между 167 номинирани проекти от цялата страна чрез онлайн гласуване.   

Калина Жулева и Мария Петкова от Фондация Лале, която е партньорска организация на „Орание” от 15 годи-

ни, бяха единствените гости от чужбина, поканени на тържествената церемония. След връчването на награди-

те те бяха представени на Кралица Максима и кратко обсъдиха с нея ролята и приноса на фондацията.   

Апел за дарение 

http://www.siaassociation.org/
http://siaa-bulgaria.eventbrite.com
http://www.tulipfoundation.net/id-928/social_impact_analysis_in_bulgaria.html
http://www.tulipfoundation.net/id-929/Zograf.html
http://www.oranjefonds.nl


 

 

Обучение за „Борса на проекти и идеи” в София  

Фондация Лале организира еднодневно обучение за представители на граж-

дански организации от София с цел подготовка за участие във втора „Борса 

на проекти и идеи” на 22 май с участие на колеги от 14 организации. 

Целта на обучението бе да запознае участниците с правилата на провеждане 

на предстоящата борса и да им помогне да упражнят уменията си за предс-

тавяне на организацията и формулиране на добри предложения към бизне-

са. Участниците започнаха практическа подготовка на борсата, която ще се 

състои в София в края на юни 2013. 

Контактите водят до резултати 

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

Малки дарители  

Децата и родителите от Английска детска градина „Тути” в София организираха 

през месец май благотворителна акция в градината, чрез 

която събраха много играчки, кукли, камиончета, топки, 

пъзели, настолни игри, книжки, както и дрешки и обувки 

за деца. Фондация Лале се ангажира дарението да бъде разпределено и да 

достигне до нуждаещи се деца чрез местни граждански организации, които 

работят с тях и семействата им.  

С активното участие на Сдружение „Първи юни” Бяла Слатина, Сдружение 

„Съучастие” Варна, Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково играчки ще достиг-

нат до деца от бедни семейства; деца които се извеждат от институции в при-

емни семейства и деца с различни затруднения. 

Друга част от играчките ще зарадват деца от предимно ромски произход в 

малки и отдалечени населени места, които посещават занимални и извънклас-

ни дейности организирани от Народно Читалище „Пробуда 1927” в с. Буков-

лък, Народно читалище „Васил Левски 1911” в с. Божурица и Народно читалище „Пробуждане 1907” в с. Туче-

ница в общ. Плевен, Народно читалище „Наука 1905” в с. Комарево, общ. Долна Митрополия и Народно чита-

лище „Напредък 1871” в Никопол.  

Още през май 

Предстоящо през юни 

 На 1 юни с домакинството на Фондация „Орание” в Утрехт ще се състои българско холандски културен сле-

добед по покана на Фондация Лале с участието на известната в Нидерландия българска пианистка Мариета 

Петкова. Ще бъдат показани художествени фотографии, дарени на Фондация Лале от млади артисти. 

 На 5 юни ще се състои първа среща на тема „Анализ на социалното въздействие” в България, организирана 

от Фондация Лале и Social Impact Analysts Association (SIAA) в сътрудничество с БЦНП и БДФ.  

 На 25 юни ще се проведе втора „Борса на проекти и идеи” в София, организирана от Фондация Лале в парт-

ньорство с граждански организации от София, Българки дарителски форум и Бизнес Парк София.  

Втора „Борса на проекти и идеи” във Велико Търново 
„Борса на проекти и идеи” се проведе за втори път в Ритуалната зала на Об-

щина Велико Търново на 28 май 2013. След успешна първа борса през пролет-

та на миналата година, десетки местни бизнес и граждански организации се 

срещнаха за да намерят взаимноизгодни възможности за сътрудничество, като 

търсят и предлагат стоки, материали, услуги и доброволен труд. 

Събитието бе открито от г-жа Снежана Данева, зам. Кмет на Община 

Велико Търново, която поздрави участниците, пожела им успех и удари 

гонга за начало на борсата.  

В организацията и провеждането на борсата участваха и много добро-

волци: Станислав Добрев от счетоводна къща „Стайо” ООД, който бе 

счетоводител за втора година, Мирослав Манев от Българско Образова-

телно общество като посредник, студентите доброволци от AIESEC Ве-

лико Търново, които посрещаха и регистрираха гостите.  

Борсата бе подкрепена от „Болярка ВТ” АД, която предостави свои про-

дукти за наздравицата след събитието. Музикално-драматичният теа-

тър „Константин Кисимов” предостави гонг за борсата.  

Борсата продължи около един час. След финалния гонг бяха отчетени 

постигнатите резултати – 33 сключени сделки на обща стойност над 10 хиляди лева. Най-активни от страна на 

бизнеса бяха фирмите „Интелекти”, „Осцеола” ЕООД, Мебелна къща „Явор” и „Стайо” ООД. Най-много сделки 

сключи фирма „Перфекта”, която участва за втора година и подписа 6 споразумения за сътрудничество с раз-

лични граждански организации. От гражданския сектор с най-много сделки си тръгнаха AIESEC Велико Търно-

во и Дома за стари хора в с. Балван, които сключиха по 6 сделки. Събитието бе осъществено от Фондация Лале 

в сътрудничество с граждански организации от града и региона и с подкрепата на Община Велико Търново.   

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.siaassociation.org/

