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Ден на бащата!   
 

Преди броени дни, на 21 юни, милиони хора в над 50 страни по света отбеля-

заха международният Ден на бащата. Това е ден, в който независимо от кул-

турни, религиозни и социални различия, хората се обединяват от желанието 

да посветят деня на важната роля, 

която бащата, дядото, вуйчото, чи-

чото, баткото и всички значими мъ-

же от семейния кръг на децата, иг-

раят за израстването и развитието 

им. Доказано е, че участието на 

бащите (биологични, осиновители 

или с друга бащинска роля) в живо-

та на децата им помага да имат по-

добри приятелства, по-добри резул-

тати в училище, по-пълноценни от-

ношения с възрастните.  
И докато в много страни в Европа и Америка денят има дългогодишни тради-

ции, то в България специалният ден на татковците и значимите мъже в живота на децата стана популярен едва 

преди две години, когато 10 неправителствени организации с опит в 

работата с деца, родители, семейства, образователни институции се 

обединиха за провеждането на национална кампания „Да бъдеш ба-

ща”. Фондация Лале е активен участник в кампанията - организира 

различни събития, форуми, привлича нови партньори и съмишлени-

ци в София и страната.    
В дните около Деня на бащата стотици бащи и деца от десетки малки 

и големи населени места /заедно с дядовци, батковци, вуйчовци и  

майки/ отбелязаха важната роля на бащите мъже като пяха, танцу-

ваха, спортуваха, рисуваха. Вижте повече за инициативите на Фон-

дация Лале и нашите партньори. 

Международна конференция за възстановителни прак-

тики „От мечта към реалност”, Будапеща, юни 2015 
 

Международна европейска конференция „От мечта към реалност” на IIRP съб-

ра в Будапеща от 10 до 12 юни тази година над 100 участници и лектори, 

ангажирани с възстановителни практики в своите страни в Европа, Америка и 

Азия. Заключителната пленарна сесия бе посветена на темата „Дългият път 

до прилагането на възстановителни практики в бившите социалистически 

страни: Къде се намираме след 1989 година и какво ни предстои?”. Участни-

ците в панела Мария Петкова от Фондация Лале, Мария Херцог от Унгария, 

проф. Йозеф Миклошко от Словакия, Желка Бургунд от Сърбия и Иболия Чегледи от Унгария заедно с водещия 

Роб ван Пахее от Eigen Kraft Нидерландия, представиха своя опит, наблюдения и изводи за развитието, труд-

ностите и възможностите за прилагане на възстановителни практики в региона. Участниците поставиха мно-

жество въпроси и коментари и работиха по групи за съставяне на общ европейски план за по-широко въвежда-

не на различни възстановяващи практики.  

Какво се случи през юни 

Работно посещение в Унгария по програма „Вяра в децата и семейството” 
 

Фондация Лале организира работно посещение за обмяна на опит в Унгария в началото на лятото. От 5 до 10 

юли в посещението ще участват представители на организациите, финансирани по програма „Вяра в децата и 

семейството”, която се реализира в партньорство с фондация Оук. Те ще се запознаят с програма „Сигурен 

старт” за деца в ранна възраст  и ще посетят на място проекти на местни организации. Домакините ще споде-

лят своя опит в предоставяне на услуги за деца и семейства в общността. Програма „Сигурен старт” е създаде-

на в Обединеното Кралство и е адаптирана и въведена в Унгария с подкрепата на ЕС. 

Предстоящо през юли 
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