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Включете се в Дните на добри дела! 
 
 

Стотици доброволци в България са в основата на социални, културни, 

екологични, образователни и други инициативи. Те правят промяната, носят 

новото, показват ни начина. Всички искаме да живеем добре. Не е нужно 

човек да бъде богат или известен, за да бъде значим за другите. Има много и 

интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на хората 

около себе си, да го промени поне малко, да участва заедно с другите в 

правенето на промяната, която иска да види. С включване в еднократни или 

редовни доброволчески дейности за решаване на местни проблеми или 

реализиране на интересни идеи, хората създават нови връзки и приятели, 

научават много за хората и живота около тях, изграждат социални и 

професионални умения, разбират колко много неща зависят от самите тях, 

прекарват интересно и забавно време в правене на добри дела.  
 

С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят живота 

и възможностите за себе си, за децата си, за хората около тях. Затова се обръщаме към партньори, 

колеги, съмишленици и приятели от граждански организации, читалища, клубове, центрове, 

училища, библиотеки и други с покана да се включат с нова, доказано ефективна или интересна 

своя инициатива в Дните на добри дела в последната седмица на месец май.  
 

Нека заедно покажем в Дните на добри дела значението на доброволчеството, ролята и силата за 

доброволците, да насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в 

разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал. Вижте как да се включите и 

съвети как да планирате доброволчески инициативи, ако нямате много опит. Фондация Лале ще 

подкрепи с мини грантове най-интересните 100 инициативи. 

Актуално  

Европейския ден на солидарност между 

поколенията 29 април 2016 
 

За поредна година десетки организации от над 30 населени места се 
включиха в национална кампания за Европейския ден на солидарност 
между поколенията. В дните 

преди Великден хора от различни възрасти се събраха за разнообразни 
инициативи - боядисване на яйца, срещи, концерти, кулинарни 
работилници, игри, състезания, дискусии, музикални и танцови 
представления, посещение на възрастни хора и др. Във всяко от тези 
събития присъстваха темите за солидарността между хората, в 
семейството, в професията и обществото, приемствеността и зачитането 
между поколенията.  
 
Фондация Лале насърчи кампанията за седма поредна година с медийното 
партньорство на Информационния портал на НПО в България. Вижте 
повече информация и снимки от събитията в страната на интернет 
страницата ни.  

Какво се случи през април 

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел./ факс: 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

http://www.tulipfoundation.net/news/ddd-anounce-2016-473
http://www.tulipfoundation.net/news/ddd-anounce-2016-473/
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Volunteers/DDD%202016%20Handbook.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Volunteers/DDD%20Mini%20Grants%202016.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/News/Initiatives_29_April_2016.pdf
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
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Предстоящо 

Премиера на документален филм  
„Триъгълник от любов“  
 
Българска Асоциация Осиновени и Осиновители и Фондация Лале 
представят документалния филм „Триъгълник от любов“ на 13 май , петък, в 
17.45 часа в Дома на киното, ул. „Екзарх Йосиф“ 37.  
 
Филмът е създаден по проект на БАОО „Да не отхвърлим за втори път едно 
дете” по програма „Вяра в децата и семейството“ с подкрепата на Фондация 
„Лале“ и Фондация ОУК.  

Доброволчески дни на AIG България   
 

И тази година служителите на AIG България отделиха 

половин работен ден за да подпомогнат с доброволчески 

труд различни социални и образователни инициативи. 

Екипът на фондация Лале съдейства за връзките между 

граждански организации и екипа на АIG България. През април 

доброволците подкрепиха с труда си  работата на  Асоциация „И нас ни 

има”, Фондация „Светлина за живот”, Фондация “Очи на четири лапи”, 

Политехническия музей, Асоциация “Солидарност”,  Народно читалище „Луи 

Брайл 1928”, което работи за образованието и културата на граждани с 

увредено зрение, Фондация “Здраве и социално 

развитие” и други. 
 

Служителите на AIG се включиха в различни 

ремонтни дейности, миене на прозорци, 

сканиране и подреждане на книги, пролетно 

почистване на тревни площи и градинки, 

засаждане на цветя и храсти и други дейности. 

Семинар „Развиване на организационните политики и процедури за вътрешна 
закрила на детето“, 25 – 26 април, София  
 
Фондация Лале беше представена от Мирослава Георгиева на семинар „Развиване на организационните 
политики и процедури за вътрешна закрила на детето“ на 25 и 26 април в София. Той беше организиран от 
Фондация Оук и проведен от Стефан Йорданов, консултант по детска закрила, Регионален център на Keeping 
Children Safe за Източна Европа. Целта бе участващите над 30 НПО да разработят организационни мерки за 
закрила на детето, за да гарантират безопасността на децата, с които работят пряко и косвено.  

Работна среща по проект “Говори с мен”, Пасау, 14-19 април 
 

Фондация Лале участва в проект “Говори с мен” в 

партньорство с Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V и  

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Целта е партньорите да 

разработят и адаптират за България и Румъния наръчник за 

работа на млади доброволци с деца и младежи бежанци и 

емигранти за комуникация на местния език. Моделът се прилага с успех в 

Германия и предполага не академично усвояване на езика, а възможности за 

общуване на общи теми и ползване на информация в ежедневието.   

Работно посещение по програма Сигурен старт в Унгария, 16-19 май 2016 
 

Фондация Лале започва работа по нова регионална инициатива за 

представяне на Програма “Сигурен старт” пред колеги от неправителствени 

организации, министерства и местни власти от Молдова, Румъния, Босна и 

Херцеговина и Сърбия. В средата на май предстои работно посещения в 

Унгария за запознаване с програмата. То се организира в партньорство с 

Family, Child, Youth Association. 

Конференция “Как вярата в семейството допринася  
за пълноценно прилагане на правата на децата?” 
 

Заключителна конференция по програма Вяра в децата и семейството ще се проведе на 3 
юни 2016 година в София с участието на всички финансирани по програмата организации. 
Колегите ще споделят изводи и препоръки от реализирането на практически модели и 
подходи за подкрепа на деца и семействата им в България. Ще представим оценка на 
цялата програма и различните модели на работа, създадени в рамките на програмата. 

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://baoo-bg.org/
http://www.aig.bg/home_1022_226691.html
http://specialchildren.all.bg/
http://specialchildren.all.bg/
http://www.svetlinazajivot.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=bg
http://e4p-bg.com/
http://polytechnicmuseum.org/
http://solidarnost-bg.org/
http://www.nllb.bg/
http://www.nllb.bg/
http://www.hesed.bg/
http://www.hesed.bg/
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
http://www.gemeinsam-in-europa.de/
http://www.centruldevoluntariat.ro/
http://www.csagyi.hu/en/
http://www.tulipfoundation.net/program/trusting-in-children-and-family-programme-48

