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СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЧЕСТИТА, 

ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА 2016 ГОДИНА!  
 

Насърчавахме участие и професионализъм с награди 
  

Публичната церемония за награди Проект на Годината 2014 събра 
граждански организации, бизнес и медии. Най-добрите проекти бяха 
определени от Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълни-
телен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен ди-
ректор на КЦМ 2000; Н.Пр. Г-жа Аник Ван Калстър, Посланик на Кралст-
во Белгия; Севда Шишманова, Програмен директор на БНТ, Георги Гос-
подинов, писател и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Те обвиха и 
връчиха трите равностойни награди, специално изработени от Георги 
Чапкънов. Проектите на 2014 са „Спиране на процеса на маргинализация 
на ромите в гр. Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общ-
ността” на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ; 
„Подобряване на качеството на социалните услуги чрез активна полити-
ка за фондонабиране, участие на общността и изграждане на публичен имидж” на Сдружение „Еквилибриум“, 
Русе и „Национална кампания „Да бъдеш Баща“ на обединение от 10 организации, координирана от Асоциация 
Родители.  
  

Наградите „За енджиотата и хората“ за кратък текст на тема „Защо 

моята организация е важна за хората?“ бяха обявени на 12 ноември. 

Целта на конкурса, организиран в партньорство с Информационния пор-

тал за неправителствените организации в България, е да предизвика 

колегите от граждански организации да говорят човешки език в общува-

нето с хората, с и за които работят, дарителите, доброволците, другите 

организации, медиите, обществото. Люба Йорданова, журналист от вест-

ник Капитал, Марин Бодаков, писател и преподавател и Цвета Шопова, 

дългогодишен журналист в Българско Национално Радио определиха най

-добрите текстове сред представените 49 текста на различни организа-

ции по три критерия: човешки език на писане; ясно и разбираемо предс-

тавяне на организацията и значението й за хората; интересен и вълнуващ разказ.  
 

Делата на хилядите доброволци от всички възрасти в България получиха 

признание на публична церемония Доброволческа инициатива 2015 

в Народния театър „Иван Вазов” на 2 декември в присъствието на добро-

волци от цялата страна. Президентът на Република България Ресен Плев-

нелиев поздрави всички тях за духа и промяната, които носят. Годишни-

те награди Доброволческа инициатива 2015 бяха връчени от членовете 

на журито Анета Милкова, член на Управителния съвет на БНТ, Огнян 

Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в 

България и Алексей Лазаров, главен редактор на вестник „Капитал“. 

Тази година в организирания от Фондация Лале и НАРД конкурс бяха 

номинирани 40 инициативи от цялата страна.  

 

Проект на Годината 2015 
 

Фондация Лале обяви конкурс за традиционните награди Проект на Годината 2015 за 
най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за изминалата годи-
на. Конкурсът се провежда за  единадесета поредна година като отговор на многото 
добри проекти, реализирани в България.  
Очакваме вашите номинации за добрите проекти на граждански организации, реализи-
рани през изминалата година. Всички, които през 2015 година са работили за подобря-
ване на условията и възможностите на хората са поканени да се включат. 
Номинирайте добрите проекти, които познавате, като изпратите попълнен формуляр на 

info@tulipfoundation.net до 12 февруари 2016. Вижте повече информация за наградите.  

Добрите дела заслужават вашето признание!  

Актуално 

През 2015 година 
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Стимулирахме ангажираност и свързаност на хората чрез кампании 
 

В традиционните кампании за Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април и Между-

народния ден на възрастните хора 1 октомври  за поредна година се включиха  десетки граждански орга-

низации, училища, читалища и общини от цялата страна.  Те организираха  по места разнообразни събития, 

които събраха на едно място за забавления и работа значителен брой хора от всички възрасти.   

  

През май започнахме Дните на добри дела за да насърчим повече и различни хора да се 

включат в доброволчески инициативи и събития. С малко подкрепа и собствени усилия хората 

могат да реализират идеите си и да променят живота и възможностите за себе си, за децата си. 

Има толкова много и интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на хора-

та около себе си, да участва заедно с другите в правенето на промяната, която иска да види. 

Бяха организирани десетки инициативи. Някои граждански организации и читалища потърсиха 

подкрепа от Фондация Лале, много други сториха добрите дела със собствени ресурси.  

С ентусиазъм и постоянство продължихме работата си по кампанията Да бъдеш Баща. Отбелязахме Деня на 
бащата на 15 юни и Седмицата на бащата през ноември с разнообразни интересни инициативи. Заедно с 
библиотеки, музеи, галерии, културни институти, детски градини, училища, институции и Община София и 
партньорски граждански организации в страната организирахме различни срещи, игри, забавления, демонст-
рации, лекции и четения. Включиха се многобройни деца с своите бащи, дядовци, батковци, вуйчовци, учители 

и приятели. Целта ни беше да привлечем вниманието на родители, институции и 

специалисти върху важността на активното участие на бащите и значимите мъже от 
семейния кръг в живота на децата за създаване среда без насилие и пълноценното 
им развитие. Всички заедно се убедихме колко интересно, разнообразно и полезно 
може да е общуването между деца и бащи от всички поколения.  

Подкрепяхме отговорно и със зачитане създаването на нови модели и практики  
 

По Програма Вяра в децата и семейството в партньорство с фондация Оук, активно подкрепях-

ме усилията на 14 организации за намаляване случаите на недостатъчна грижа, насилие и изоста-

вяне на деца. Колегите работят в повече от 25 общини за въ-

веждане на нови практики за подкрепа за деца и семействата 

им, основани на силните страни на децата, семействата и общ-

ността и позитивно родителство без насилие. Заедно се запознахме с прог-

рама Сигурен старт в Унгария по време на работно посещение през юли 

2015. В рамките на две двудневни работни срещи представители на финан-

сираните организации обмениха информация, опит и успешни практики. 

Започнахме подготовка за оценка на социалното въздействие на отделните 

проекти и на програмата. Много от подкрепените организации  проведоха 

различни свои инициативи и събития за включване на бащите и мъжете от 

семейния кръг в грижите за децата. 

Работихме в диалог и сътрудничество  
 

Продължихме да работим целенасочено по темата за анализ на социалното въздействие в България. Публику-

вахме първите преведени на български материали на програма Вдъхновяващо въздействие. Домакинствахме 

среща на групата за анализ на социалното въздействие в България, която бе създадена като форум за обмяна 

на информация и практики по наша инициатива преди две години. В групата участват представители на граж-

дански и финансиращи организации, които споделят разбирането, че  оценката на въздействие е важен инст-

румент за ефективна работа за социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена 

околна среда, добро законодателство. Фондация Лале е активен член на международната мрежа Social Value 

International и участва в годишната конференция  през есента в Лондон. 

Получихме признание  
 

В края на годината проектът "Препоръки за доброволци – валидиране и използване 
на уменията придобити чрез доброволчество като път към трудова заетост", който 
реализирахме в партньорство с водещи доброволчески организации от Германия, 
Великобритания, Малта, Чехия, Словакия, Словения и Румъния, беше избран за 
"успешна история" от експертите на Генерална дирекция Образование и култура на 
Европейската комисия.  "Успешни истории" са приключили проекти, които се отли-

чават със своето въздействие, принос към праве-
нето на политики, иновативни резултати, креативен подход и са източник 
на вдъхновение за други хора. Изборът се основава на много строги крите-
рии  - качество, обществено значение и резултати. Проектът завърши с 
публикуване на Наръчник и Европейски формат „Препоръка за доброволци 
- как се пише, за да повиши признанието на уменията им в света на бизне-
са“, като основа за професионални препоръка за доброволци в граждански 
организации и полезно допълнение към Europass. Форматът е достъпен на 
български език и свободен за ползване. 
И отбелязахме с приятели и партньори десетата година от  

създаването на Фондация Лале  
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