В добри ръце
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„Център за приемна грижа
в община Варна”
Сдружение „Съучастие” Варна
Цел: Центърът осигурява „приемна грижа” за деца, настанени в институции, и деца, чиито биологични родители не могат да се грижат
пълноценно за тях. Услугата се основава на разбирането, че е основен
механизъм по пътя към трайното решаване на проблема на децата;
естествен начин, по който могат да бъдат задоволени основните
им потребности, независимо от възраст, произход и особености,
докато бъде наложена по-добра мярка за закрила (реинтеграция, осиновяване); основно средство в процеса на деинституционализация на
грижите за деца и шанс да се окаже подкрепа на биологичните семейства, които временно не могат да полагат пълноценни грижи за децата си. За 4 години 95 деца са ползвали услугата. За 44 от тях са
намерени трайни решения. 19 деца са реинтегрирани и 25 – осиновени.
В резултат от работа с детето и биологичната му семейство са
върнати в семейството 5 пъти повече деца от планираното. Екипът извърши едни от първите в страната настанявания на бебета
от родилен дом директно в приемни семейства (без да бъдат настанявани в институция).

Номинирал: Ана Конукова, началник на дирекция „Социално
подпомагане” Варна, отдел „Закрила на
детето”; Варна, ул. „Г. С. Раковски” 62, ет. 3
Тел.: 0897 917 031; ozd_varna@abv.bg
Пожелание: Сдружение „Съучастие” да въвлича все
повече приемни семейства в процеса на
деинституционализация на грижите за деца
и броят на настанените деца в приемни
семейства след една година във Варна да
надхвърли 100.
За контакти: Илиян Ризов
Варна, 9020, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91
Тел.: 0897 900 950; ilriz@yahoo.com
www.sauchastie.org
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„В корените
на доброволчеството”
Фондация „Герои на времето"
Цел: Проектът се стреми да улесни и подкрепи доброволчеството в
България. Направено от нас изследване в началото показа, че значителен брой хора в България имат силното желание да се включват в доброволчески дейности, но не го правят, защото не знаят къде и как;
изисква се твърде много проучване и активност от тяхна страна, за
да намерят подходящата дейност; същевременно няма и достатъчно
доброволчески инициативи, а когато ги има, те често не успяват да
достигнат до своите целеви групи. Липсваше мостът, който да
свърже потенциалните доброволци с организациите, които имат
нужда от тях. Чрез създаването и популяризирането на платформата
http://timeheroes.org/ изградихме този мост, като процесът за намиране на подходящата доброволческа инициатива стана бърз и лесен. За
една година платформата е подкрепила или инициирала над 165 каузи на
организации или граждани, позволявайки им да намерят нужния доброволчески ресурс. Включилите се като доброволци са над 3000 души.

Номинирал: Яна Бюрер Тавание, председател на УС
София, ул „Мургаш” 1, ап. 7
Тел.: 0896 84 33 70
yana@timeheroes.org
http://timeheroes.org/
Пожелание: Напред и нагоре.
За контакти: Яна Бюрер Тавание
Председател на УС
София, ул „Мургаш” 1, ап. 7
Тел.: 0896 84 33 70
yana@timeheroes.org
http://timeheroes.org/
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„Ранна интервенция на деца
със забавяне в развитието
или увреждания – подкрепа
за родители и специалисти”
Сдружение „Закрила”- Ловеч
Цел: Подкрепа на семействата на деца с увреждания и деца със забавяне в развитието от 0 до 7 години за отглеждането им в семейна среда и подкрепа за екипите в детски ясли и градини в община
Ловеч за интегриране на децата с увреждания или със забавяне в развитието в живота на общността. Проектът дорешава много проблеми, с които се сблъскват работещите в детските ясли и
градини, а именно - неумение за справяне с всекидневните грижи за
децата, трудности във възпитателния и обучителния процес, трудности във комуникацията с родителите.
Подкрепени са 15 деца с увреждания или с проблеми в развитието.
Мотивирани бяха 20 родители на деца с увреждания, педагози, медицинския и помощен персонал в общинските ясли и градини, в процеса
на създаване на включваща, приемаща и стимулираща развитието
среда. Променени бяха стереотипите за отхвърляне на „различните”
деца у родители на здрави деца и работещите в детските заведения.
Осигурена е дългосрочна индивидуална педагогическа и рехабилитационна работа в Дневния център за шест от децата. Засили се ролята
на Сдружение „Закрила” в общността да защитава правата на хората с интелектуални затруднения и да предоставя информация и
достъп до качествени и разнообразни социални услуги. Чрез взаимодействие между Сдружение „Закрила” като родителска организация и
Отдел „Закрила на детето” бе направена още една крачка към превенция на изоставянето на деца с увреждания в институции.

Номинирал: Мария Бончева Недялкова
Ловеч, ул. „Райна Княгиня” 2, вх. В, ап. 9
Пожелание: Да бъдат здрави и да продължат да работят
за по-доброто бъдеще на хората с увреждания!
За контакти: Диана Лалева
Тел.: 0878 338 451
zakrilalv@abv.bg

Жури
Виолина Маринова

Председател на УС
и главен изпълнителен директор
Банка ДСК

Н. Пр. Матиас Хьопфнер
Посланик на Германия

Севда Шишманова

Програмен директор
Българска национална телевизия

Огнян Донев

Председател
Конфедерация на Работодателите
и Индустриалците в България

Анна Захариева

Изпълнителен директор
ФеърПлей Интернешънъл АД

Никола Добрев

Главен изпълнителен директор
КЦМ 2000 АД

Наградата е изработена
от проф. Георги Чапкънов

Диалог
Отговорност
Зачитане
Участие
Прозрачност
Сътрудничество

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.

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 и Капитал

