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  Награди за есе 
  „Защо моята организация е важна за хората?“ 
 

 
Месец след месец, година след година, граждански организации 
работят убедено и последователно за различни каузи - културни, 

социални, образователни, здравни, екологични. Веднъж в годината конкурсът за есе на тема 
„Защо моята организация е важна за хората?“ им напомня да разкажат на хората за работата си - 
какво, защо и как го правят.  
 

Вече шест години организираме конкурса за наградите „За енджиотата и хората“ в партньорство с 
Информационния портал за неправителствените организации в България. През октомври поучих-
ме 21 есета с истории за деца и семейства, животни, младежи и възрастни хора.  
 

Наградите тази година спечелиха есето „Надежда в черупка“ на Ива Лаловска от Фондация „Геа 
Челониа“, село Баня, община Несебър и текстът „Заедно е чудесно“ на Донка Петрова от Сдруже-
ние „Център Мария“ в Горна Оряховица. 
 

Най-добрите есета бяха определени от Виктория Блажева, Първи вицепрезидент и директор 
„Комуникации“ в УниКредит Булбанк, и Марин Бодаков, поет и преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Те оцениха представените текстове по предварително заявените критерии -  човешки 
език на писане, ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората, инте-
ресен и вълнуващ разказ. 
 

Прочетете повече за конкурса и есетата и чуйте какво казаха членовете на журито.  

Актуално 

Ден на правата на детето   
Правата на детето са важни за всички  
 

По повод на Световния ден на правата на детето Европейската 
мрежа на семействата Families Europe публикува Детски компас 
2030: За Европа, която инвестира в здрави общество, околна среда 
и икономика за благоденствието на всички деца. Документът пред-
ставя поглед към създаването на политики, основан на тясно свър-
зване на благосъстоянието на децата и това на техните родители. 

 

Фондация Лале, като активен член на COFACE, преведе документа на български език. Ние сме убе-
дени, че родителите, семейството и полагащите грижи, имат основна роля в живота на децата. В 
толкова много области на ежедневието решенията се намират у дома. Семействата могат да се раз-
глеждат като естествени социални системи за сигурност. Децата ще бъдат добре, ако семействата 
им са добре и цялото общество има разбиране и отношение. Затова е изключително важно евро-
пейските и национални политики да поставят децата и техните семейства в сърцето на разработва-
ните политики. 
 

Целта на Детския компас е да представи широко-обхватна, интегрирана и дългосрочна стратегия 
за развитието на адекватни за 21 век политики за подкрепа на деца и семействата им. Документът 
представлява концептуална рамка за поставяне на децата и семействата им в сърцето на система с 
пет приоритетни и взаимно свързани области – образование, общност, цифрови технологии, ико-
номика и околна среда. Подчертава се необходимостта от системен подход с включването на две 
поколения, основан на разбирането за връзката между добруването на децата и техните родители.   
 

Документът е разработен от Европейската мрежа на семействата COFACE Families Europe в резул-
тат на сериозен консултативен процес. През октомври миналата година организацията започна 
дискусия за различните обществени фактори, които влияят върху здравето и благосъстоянието на 
децата. В обсъжданията участваха над 100 ключови заинтере-
совани страни от цяла Европа. На основа на събраните данни и 
Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, Европейският стълб на со-
циалните права и Целите за устойчиво развитие до 2030 годи-
на, бе разработен настоящия Детски компас 2030.  
 

Целта на документа  е да ръководи разработването на политики 
и развитието на услуги в социалната и множество други облас-
ти, които засягат децата и техните семейства.  
 

На практика компасът, който сочи пътя към благоденствие на 
децата и семействата, засяга всички нас.  
 

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
info@tulipfoundation.net, www.tulipfoundation.net  
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Годишна среща на Европейската мрежа за 
Фамилни групови конференции 
 

Една от най-мотивиращите работни срещи за екипа ни е годишната среща 
на Европейската мрежа за фамилни групови конференции. Тази есен за 
първи път срещата бе организирана и проведена онлайн. Форматът беше 
много различен, но темите, настроението и желанието за обмяна бяха съ-
щите, като в предишни години. Събрахме се колеги от 20 страни – от бал-
тийските републики до Испания, от Обединеното кралство до България, от 

Швеция, Германия, Нидерландия и Белгия до Сърбия и Израел, от Словакия, Чехия и други.  Съби-
ра ни споделеното убеждение, че семейството е най-доброто място за решаване на проблеми на 
негови членове, независимо от възрастта или затрудненията им. От практическата си работа зна-
ем, че семействата искат и могат и имат право да направят свой собствен план за децата си. 
 

В сутрешните часове на седмицата от 9 до 13 ноември споделяхме новини и разговаряхме за креа-
тивни начини за работа в условията на пандемия и  ограничителни мерки, за възможността и на-
чините да се организира хибридна среща на се-
мейство, за участието на децата при вземането на 
решения в семейството. В 17 паралелни сесии в 
продължение на 2 дни проследихме интересни 
представяния на програма за „Връзки през целия 
живот“, фамилната конференция като право, прак-
тически опит в работа със семейство но бежанци, 
практики в прилагане на подхода за подкрепа на 
възрастни хора в различни страни. Оживени диску-
сии предизвикаха темите за срама като фактор при 
работа със семейства и развитие на подхода ФГК в 
Европа. „Европейската петъчна история“ е идеята, 
която мотивира всички участници да се включат в 
реализирането й през следващите месеци. 

През октомври и ноември  

Вярата в семейството променя живота на хората  

Седмица на Бащата 2020  
 

Преди дни отмина Седмицата на Бащата. Дори в условия на про-
менящи се правила за ограничаване на контакти мислихме и об-
съждахме възможни интересни инициативи. Някои от планирани-
те събития не се случиха, а други бяха променени. Общото реше-

ние бе във времена на физическо дистанциране да насърчаваме емоционално свързване чрез идеи 
и предложения за дейности, в които бащи и деца могат да 
прекарат забавно и полезно време както у дома, така и 
онлайн.  
 

Предизвикателствата от онлайн кампанията на организаци-
ите от обединението „Да бъдеш баща“ включваха „В ритъм 
с татко", „Липсинг с татко“, „Знае ли татко любимата ми 
песен?". 
 

Специално за седмицата в партньорство с район „Слатина” 
на Столична община тази есен организирахме изложба на 
открито, посветена на ролята на бащата в живота на деца-
та. Плакатите на кампанията са изложени до лабиринта в 
парк Гео Милев.  
 

Седмицата приключи, но връзката между бащи и деца про-
дължава да е важна. Да бъдеш баща не е работа за един 
ден, нито за една седмица 
 

„Седмица на бащата” е част от националната кампания „Да 
бъдеш баща”. Целта на общата кампания на Фондация Ла-
ле и седем партньорски граждански организации е да сти-
мулира мъжете да бъдат грижовни, отговорни и неагресив-
ни родители в името на по-добрите семейни отношения и 
успешното развитие на техните деца.  

София 1124, ул. „Река Осъм” 1, ап. 2, тел. 02/ 944 27 55 
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Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция 
 

По повод Световния ден на детето, заедно с над 150 граждански организации и като част от Али-
анс за ранно детско развитие и Коалиция „Детство 2025“ заявихме в отворено писмо обща позиция 
и очаквания българските политици да изпълнят ангажиментите си, съгласно Закона за закрила на 
детето, като подготвят и приемат Национална стратегия за детето.   

https://www.fgcnetwork.eu/en/home/
https://so-slatina.org/
http://mencare.bg/
http://mencare.bg/
https://www.facebook.com/tulipfoundationbg
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net
https://rannodetstvo.org/
https://rannodetstvo.org/
https://www.childhood2025.org/
https://rannodetstvo.org/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%be-2/

