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Февруари 2015 г.  

Проект на Годината 2014 
 
 

Фондация Лале обявява конкурс Проект на Годината 2014 за най-добри проекти на граж-

дански организации в социалната сфера осъществени през изминалата 2014 година. Ини-

циативата се провежда за десета поредна година в отговор на многобройните добри про-

екти, които се реализират в България.  

Тази година най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав: Виолина Марино-

ва, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, 

Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД; Н. Пр. г-жа Ван Калстър, Посланик на 

Белгия; Севда Шишманова, Програмен Директор, Българска Национална Телевизия и 

Георги Господинов, писател.   

В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2014 година са 

изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качество-

то на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника 

на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват. 

Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова 

ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други 

населени места. 

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъ-

де изтеглен от Интернет страницата на Фондацията или получен по имейл. Номинации се приемат до 12 фев-

руари 2015 г. по електронна поща info@tulipfoundation.net или на адрес: Проект на Годината 2014, Фондация 

Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.  

Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен в Интернет страницата на Фондацията. Отличе-

ните проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония през март 2015 година. 

Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов. 

Актуално 

Оценка на социалното въздействие в България 
 
Фондация Лале е ангажирана с темата за оценка на социалното въздействие от близо 2 години. Въздействието 

включва широко обхватни и сравнително дългосрочни ефекти от проект или работата на дадена организация 

(промяната, която предизвиква). Това може да включва ефектите за хората, които са директни ползватели на 

проект или работата на организацията, ефектите за хора, които не са директни ползватели или ефекти на по-

широко ниво като например правителствена политика.  

В края на миналата година Фондация Лале получи правата да превежда и разпространява материалите и пуб-

ликациите на програма „Вдъхновяващо въздействие”. Това е резултат от целенасочените усилия на организа-

цията да постави темата за оценка на социалното въздействие на вниманието на граждански и финансиращи 

организации, социални предприятия, държавни институции и органи на местната власт в България. 
 

Целта на програма „Вдъхновяващо въздействие” е да промени начина, по който доброволческият сектор във 

Великобритания мисли за въздействието и да направи висококачественото измерване на въздействието норма 

за благотворителни организации и социални предприятия до 2022 година. Участниците в програмата работят 

за постигането на пет основни цели в пет теми, които отговарят на основни за сектора въпроси: 

- Какво е добра практика за въздействие? 

- Как знаем какво трябва да измерваме? 

- Как го измерваме? 

- Как можем да се сравняваме и как да се учим от другите? 

- Каква е ролята на финансиращите организации? 
 

Тъй като сме убедени, че изброените въпроси са от ключово значение и за гражданските организации и соци-

алните предприятия в България, в следващите месеци ще представим на вниманието на всички колеги пореди-

ца материали, които предлагат отговори на тези въпроси. 

Ролята на финансиращите организации в голяма степен е определяща за практиките за въздействие, затова и 

първият документ, които можете да намерите на нашата Интернет страница е „Принципи и двигатели на 

добри практики за въздействие за финансиращи организации”.  

Практика за въздействие са дейностите, които една организация извършва, за да се фокусира върху въздейст-

вието от работата си. Това включва планиране на желаното въздействие, планиране на това как то да бъде 

измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и учене от нея.  

http://www.tulipfoundation.net/id-1005/Project_of_the_Year_2014.html
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/id-1008/Social_Impact_Analysis_in_Bulgaria.html
http://www.tulipfoundation.net/id-1008/Social_Impact_Analysis_in_Bulgaria.html


 

 
Какво се случи през януари  

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

info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  

 

Фондация Лале е активен член на обединение от 10 

неправителствени организации, които заедно работят 

за национална информационна кампания за пълно-

ценно бащинство „Да бъдеш баща”. От 15 февруари 

започва разпространението на видео и радио клип и плакати с посланието на кам-

панията, че има много начини да бъдеш баща -  още преди детето да се роди, във 

всекидневните грижи за детето и дома, в насърчаването на здравословен и акти-

вен начин на живот, в играта с детето, в ученето, с изразяване на чувства и емо-

ции, чрез възпитание с любов и търпение, в зачитането на другия родител. 

Очаквайте материалите на кампанията, които ще се радваме да споделим с вас!  

 

 

На 26 и 27 февруари в София ще се проведе четвъртата работна среща на организациите, финан-

сирани по програмата „Вяра в децата и семейството” на Фондация Лале. Програмата на срещата 

включва обмяна на информация и опит между организациите, представяне на работещи практи-

ки, работа върху подходи и начини за овластяване на семействата, възможности за сътрудничест-

во, подготовка за оценка на социалното въздействие на проектите и програмата. 

Обучение по застъпничество  
 

Фондация Лале участва в обучение за застъпничество за 

партньорите на Фондация Оук в Централна и Източна Евро-

па. То се проведе в периода от 19 до 23 януари в София с 

участието на повече от 30 представители на граждански 

организации, които работят с и за деца. Обучението беше 

организирано от фондация Sheila McKechnie - организация 

със сериозен професионален опит в застъпнически кампа-

нии. Лекторите Линда Бутчер и Джонотан Елис заедно с гру-

па фасилитатори от страните в региона представиха теоре-

тично информация и разнообразни интересни примери.  

В края на обучението всеки от участниците представи в рам-

ките на 2 минути своята кампания.  

Предстоящо през февруари 

Проект на закон за доброволчеството 
 

След публичната дискусия за необходимостта от закон за доброволчеството на 5 декември 2014, Международ-

ния ден на доброволците, екипът на Министерство на младежта и спорта организира поредица работни срещи, 

в които проектът бе обсъден и актуализиран от група народни представители, юристи и експерти от най-

активните граждански организации, работещи с доброволци. 

Целта на проекта е да се определи и стимулира доброволческата дейност във всички сфери на обществения и 

социалния живот чрез създаването на правна рамка на различно институционално ниво. 

Проектозаконът дава легална дефиниция на „доброволческа организация”, „доброволческа дейност” и 

„доброволец”. Регламентират се три вида доброволчество – краткосрочно, за по-малко от 30 дни, дългосрочно 

за повече от 30 дни, в рамките на година и корпоративно. Преди да започнат дейност всички доброволци с 

дългосрочен договор ще бъдат вписвани в публичен Регистър, воден от съответната организация. Целта му е 

да се подобри координацията и при необходимост групите бързо да се събират. Законопроектът въвежда иден-

тификационна карта, чрез която доброволците ще се легитимират по време на кампания или акция. Освен то-

ва, картата ще даде валидност на дейностите, уменията и компетенциите, които доброволецът е придобил, 

така че той да може да ги приложи в личното си CV. Задължителна ще бъде застраховката срещу злополука 

или щета. Тя ще се сключва за сметка на доброволческите организации, които трябва да осигурят необходими-

те условия, гарантиращи сигурността, здравето и живота на всички, които участват доброволно в кампания или 

акция.  

В документа се посочва още, че при специфична доброволческа дейност доброволците ще могат да преминават 

през специализирани обучения и квалификация. Те няма да имат право да търсят финансова изгода от свое 

име или от името на други лица и ще носят персонална отговорност за вредите, които виновно са причинили 

по време на акция или кампания по реда на гражданското законодателство. 
 

Насърчаваме партньори и колеги да се запознаят с Проекта на Закон за доброволчеството, който е качен 

на сайта на Министерство на младежта и спорта. Писмени предложения и коментари се приемат до 15 февруа-

ри по електронно поща на адрес  aleksandra.radevska@mpes.government.bg. 

В края на февруари Министерство на младежта и спорта ще организира обществено обсъждане, на 

което всеки ще може да заяви участие и да аргументира своите бележки по закона. Участие можете 

да заявите на посочения по-горе имейл адрес. През месец март се очаква проектът да бъде внесен в 

Народното събрание. 

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://mencare.bg/
http://www.tulipfoundation.net/id-935/Trusting_in_Children_and_Family_Programme.html
http://www.smk.org.uk/
http://mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=BET94m2hoBE%3D
http://mpes.government.bg/Documents/PressCenter/PressReleases/zakon_Dobrovolchestvo_27_January_2015.doc
mailto:aleksandra.radevska@mpes.government.bg

