
Фондация Лале е неправителствена организация, основана
през 2004 година с мисия да насърчава социалната
отговорност в българското общество. Фондация Лале
стимулира сътрудничество между гражданското
общество, бизнеса и държавата за подобряване на
качеството на живот и възможностите за развитие на
хората в България.

Диалог 
Отговорност 
Зачитане 
Участие 
Прозрачност 
Сътрудничество

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

С медийното партньорство на
Българска национална телевизия, 
Вестник Капитал, 
Информационен портал за НПО в Б   ългария

Жури 

Виолина Маринова
Председател на УС
и главен изпълнителен директор
Банка ДСК

Никола Добрев
Главен изпълнителен директор
КЦМ 2000 АД 

Севда Шишманова
Програмен директор
Българска национална телевизия

Огнян Донев
Председател
Конфедерация на Работодателите 
и Индустриалците в България 

Н. Пр. Ван Калстър
Посланик на Кралство Белгия

   Наградата е изработена 

от скулптора Георги Чапкънов



„Социалното предприятие – форма 
за подобряване социалния статус 

на младежи, напускащи институции”

Сдружение „Център Отворена врата” Плевен 
в партнъорство с Община Пордим

Цел: Подобряване на социалния статус и включване в социалната иконо-
мика на младежи, напускащи институции. Създадено е социално предпри-
ятие – ателие за дървообработване, в което младежи навършили 18
години, изработват съоръжения за детски площадки и паркове.
Дейностите включват ремонт и оборудване на безвъзмездно предоста-
вена от община Пордим сграда; назначаване на екип от мениджър, трима
специалисти и девет младежи, напускащи институции; закупуване на ма-
териали и производството на съоръжения за 20 общински обекта на те-
риторията на община Пордим; създаване на сайт на социалното
предприятие и изработване на маркетингова стратегия за развитието
му; информационни дни и изложения за представители на институции и
местна власт от област Плевен. Младежите придобиха трайни знания и
умения. Натрупаните опит и навици са съществени при трудовата им
реализация. На трудов договор за срок от девет месеца са  назначени три-
надесет лица, които са основни изпълнители на голяма част от дейнос-
тите. Ползите от проекта са не само за пряко ангажираните с
дейността младежи, живели в социални  институции, но и за местната
общност. Изцяло оборудвани и безвъзмездно предоставени за ползване на
всички граждани и гости са съоръжения за игра, пейки и кошчета в два
музея, осем парка, шест детски градини и четири училища.

Номинирал: Диана Димитрова
гр. Плевен, ж. к. „Мара Денчева”
бл.  12, вх. Ж, ет. 7, ап.7
тел. 064 / 846 713

Пожелание:  Пожелавам на колегите си 
непоклатимост по пътя на  
осъществяването на идеите им 
и вяра в успеха пред тях.

Номинирал: Кремена Стоянова, председател
Сдружение „Паралелен свят“
гр. Пловдив, ул. Родопи № 70

                Тел: 0878 468 748
paralelen_sviat@abv.bg

Пожелание:   Дързост, смелост и красота!    

„В помощ на бежанците”

Български Дарителски Форум
и група доброволци за подкрепа на бежанците

Цел: Адекватно, бързо и ефективно да се реагира на най-спешните нужди
от лекарско обслужване, медикаменти, хранителни продукти, дрехи,
обувки, памперси, детско мляко, образователни занимания и др. на бежан-
ците в лагерите Харманли, Военна рампа, Враждебна, Овча Купел, Кова-
чевци, Баня, Пъстрогор. В продължение на месеци доброволците са
ангажирани с осигуряване на лекари доброволци, лекарства за повече от
7500 лева, занимания с деца, уроци по английски и български език за деца
и възрастни, топла храна всеки ден в лагерите в София, хранителни па-
кети всяка седмица  във всички лагери /всеки пакет е достатъчен за 4
човека за 1 седмица/, дарения от шоколад, сладко и доматено пюре, дрехи,
играчки, памперси, бебешко и адаптирано мляко. Изразходвания бюджет
е около 50 000 лева. Помощта включва също спорадично предоставяне на
транспорт, спешно водене на зъболекар, помагане с превод при преглед в бол-
ница и раждане, организиране на специализирани прегледи.
Работата на доброволците позволи на хората в лагерите да водят нормален
живот в непозната и много стресова за тях ситуация. Общността, в която се
намират лагерите, показа огромна съпричастност, сила и помощ от страна на
доброволците. Много хора организират събития, събират дарения, работят за
забавление и образоване на деца, говорят, общуват и разказват на другите хора
за ситуацията, учат на толерантност. Успяхме да съберем много голяма група
от доброволци, която се разраства дори и в момента .
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За контакти: Диана Димитрова
гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски” №5
тел./ факс 064 / 846 713
opendoor_pleven@abv.bg

За контакти: Георги Симеонов
гр. София, ул."Проф. Милко Бичев" № 1, ет.1, ат.2
тел.: 02 / 444 45 87,
office.hhc.bg@gmail.com
www.hopeandhomesbg.com

За контакти: Красимира Величкова, 
София 1124. ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2
тел.: 02 / 951 59 78
kvelichkova@dfbulgaria.org
www.dfbulgaria.org

Номинирал: Красимира Величкова
Директор на БДФ

Пожелание: Все повече хъс, упоритост и търпение 
за да помагаме и все повече усмихнати 
и щастливи хора, които сме успели да
докоснем и да променим живота им 
към по - добро. 

„Стратегическа деинституционализа-
ция и реформа на грижите за деца 

от 0 до 3 години в България”

„Надежда и домове за децата” клон България

Цел: Осигуряване на условия за отглеждане на децата  в семейна или най-
близка до семейната среда и предотвратяване на отглеждането им в ин-
ституции в областите Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София,
Габрово, Търговище и Русе.
Проектът е насочен към деца от 0 до 3 години, настанени в институции
или в риск от изоставяне и техните семейства, както и ангажираните с
процеса на деинституционализация организации. Дейностите включват се-
мейна подкрепа, превенция на изоставянето и помощ при реинтеграция на
децата в условията на семейна или близка до семейната среда; създаване на
подкрепяща среда за деца и семейства в риск от изоставяне чрез областни
координационни механизми.
Предотвратено е настаняването в институции на 280 деца. Подкрепени са
136 деца при връщането им в семейна или близка до семейната среда. В ре-
зултат децата имат дом, семейство и са отглеждани и растат с любов. 
Създаден е и работи в изброените области координационен механизъм за
взаимодействие между ангажираните с процеса на деинституционализация
институции и организации на областно ниво, който включва приемане на
правила и процедури за работа; 35 двудневни тематични обучения по про-
цеса на деинституционализация и текущо консултиране на ангажираните ин-
ституции и специалисти. През 2014 г. са включени и области Плевен, Разград
и Силистра, разширен е обхватът в София и област Пазарджик. Планира се
мултиплициране на механизма в още тринадесет области до 2017 г.


