София 1505
ул. «Франсис де Пресансе» № 12Б, ет. 1, ап 5
тел./факс: (02) 951 59 78
www.dfbulgaria.org

Какво?
Есенно тържество за децата от дом "Майка и
дете" в Златица - участват служители на
Аурубис България , които по традиция
посещават дома и играят с децата. От 2008 г.
компанията подкрепя проекта "Специална
майка", в който участват нейни служители.
Фондация Лале организира поредица от
обучения на представители на
неправителствени организации в Стара
Загора, Варна и София по проект „Борса на
проекти и идеи”, реализиран с финансовата
подкрепа на Тръст за Гражданско общество
за Централна и Източна Европа.

Къде?

Кога?

Гр. Златица

3 ноември

Стара Загора

3 ноември

Варна

15 ноември

София

30 ноември

Защо?
Със средствата, събрани по линия на инициативата,
се осигурява присъствие на специално обучени
жени, полагащи ежедневна грижа за децата от дом
"Майка и дете" в Златица. От началото на годината
и по различни празнични поводи за децата
има и забавления с участието на професионални
актьори.
Целта на обучението е да подготви
неправителствените организации за организиране
на първата борса на проекти и идеи в Стара Загора
и Варна. Както и да срещне представители на
софийски нпо и бизнеса, които взаимно търсят и
предлагат стоки, услуги и доброволен труд, като
единственото правило е, че не се говори за пари.
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4 ноември

Това е един от най-големите проекти на социалната
програма VIVACOM Фонд за 2012 г., който има
амбицията да се превърне в дългосрочен и да
представя разнообразни културни проекти,
изложби и събития.

7 ноември,
19.00ч.

С този доклад компанията заявява своя
дългосрочен ангажимент към служителите,
клиентите и партньорите си, към околната среда и
обществото.

7 ноември

Платформата набира средства за различни
социални, здравни, екологични и културни каузи,
като едновременно ги популяризира както сред
служители на банката, така и сред клиентите и
обществото.

Център за култура и
дебати „Червената къща”,
Любен Каравелов, № 15

8 ноември

Програмата дава стипендии за успех на ученици в
средното образование въз основа на конкурс, в
който те участват и печелят със своите идеи, знания
и креативност.

Национална галерия за
чуждестранни изкуства,
Художествена академия,
Галерия на Министерство
на културата, Централна

На 9 ноември

Културното събитие ще предложи уникални
изложби на европейски фотографи в 15 локации в
столицата.

Отваря врати VIVACOM Art Hall –
пространство за съвременна култура и
изкуство, създадено от VIVACOM

В историческата сграда на
Телефонната палата в
София.

GLOBUL ще представи своя отчет за
корпоративна социална отговорност,
съгласно стандартите за Глобална
инициатива за отчетност. Това е първият
български доклад, изцяло съобразен с
основните принципи и изисквания на
Глобалната инициатива за отчетност (GRI).

Център за култура и
дебати „Червената къща”,
Любен Каравелов, № 15

Стартира третото издание на
благотворителната инициатива на
Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш"
2011.
Официално откриване на кампанията на
Пощенска банка „Силен старт с Пощенска
банка”.

Стартира Европейският месец на
фотографията, в партньорство между
VIVACOM и Френския културен институт.

София
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гара, метростанциите.

За пета поредна година Фондация „Елизабет
Костова” връчва годишната награда за
превод "Кръстан Дянков". Място:
Американски център, пл. Славейков, №4

На 10 ноември,
18.00 ч.,

Фондация Лале организира обучение на
координатори на фамилни групови
конференции по проект ”Вяра в
семейството”, финансиран от Фондация
„Уникредит”.

Гр. Хасково

11-13 ноември
2011

За втори път Български фонд за жените
(БФЖ) и 13 неправителствени организации
от цялата страна стартират национална
младежка кампания „Месец на
равнопоставеността”. Кампанията е част от
дейността на Младежки клубове по
равнопоставеност, които са изградени по
Младежка програма на БФЖ, с финансовата
подкрепа на OAK Швейцария .

В София, Перник,
Дупница, Карлово, Велико
Търново, Ловеч, Варна,
Пловдив, Свиленград,
Хасково, Пазарджик,
Куклен, Плевен и
Благоевград

16 ноември – 10
декември

Наградата се присъжда за забележителен превод от
английски на български език на съвременен роман.

Целта е да се подготвят координатори на фамилни
групови конференции, чрез които моделът да се
въведе и приложи в България. Водещ на
обучението ще бъде Rob van Pagée, Директор на
Холандския
център
за
фамилни
групови
конференции “Eigen Kracht Centrale” и един от
основателите на Европейската мрежа за фамилни
групови конференции.
Кампанията има за цел да повиши чувствителността
на младите хора и да насърчи активното им участие
в превенцията и борбата с дискриминацията, както
и да популяризира принципите на равните
възможности. Доброволците от младежките
клубове ще организират форум театър, публични
дебати, разговори със свои връстници за
толерантността, стереотипите, предразсъдъците и
културното многообразие.
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Български дарителски форум и Българско
училище за политика организират
конференция на тема „Държавата и
филантропията – партньори за промяна”.

София, хотел „Радисън”

15 ноември

Американска фондация за България ще
обяви резултатите от програмата "Стипендии
в средното образование" за 2011/2012
учебна година.

София

На 15 ноември

Фондацията подкрепя, насърчава и мотивира
младите хора за по-високи постижения в
образованието, естествените и хуманитарните
науки, културата и изкуствата. Стипендиантската й
програма в средното образование е насочена към
най-добрите ученици от всички специализирани
гимназии в България.

Фондация Лале организира трета годишна
работна среща на представители на
неправителствени организации,
финансирани по съвместна програма с
Фондация Оук за подкрепа на деца и
семейства с цел превенция на настаняването
на деца в институции.

София

17-18 ноември

Целта на срещата е участниците да споделят
практически опит и изводи от работата си през
последните 2 години и да очертаят възможности за
продължение, развитие и надграждане на
разработените модели.

Аурубис България е генерален партньор на
втората конференция "Индустрия и
иновации 2011".

София

17-18 ноември

Чрез британски гост-лектор (Стефани Шърли) ще
бъде представен английският опит да се
„конструират” отношенията „дарители –
институции”. Идеята е в крайна сметка гласът и
опитът на дарителите в България да се чуват по
силно и техните усилия да бъдат зачитани и
синхронизирани с политиката на държавата.

Форумът ще постави акцент върху новите „умни”
открития и нововъзникващите технологии с
вградена интелигентност, както и на онези умения,
които ще са необходими на бизнеса и институциите
за техния успех при изграждането на една
интелигентна икономика. Фокусът ще е върху
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новите методи, от които биха могли да се възползва
не само бизнесът, но също правителството и
потребителите.

Започва седмото издание на
Международния студентски филмов
фестивал "Ранно пиле”, организиран от
Американска фондация за България.

От 18 до 25
ноември

За да бъдат подкрепени най-добрите студентски
филмови проекти.

София, хотел „Шератон”

22 ноември,
9.30ч

Корпоративни и индивидуални дарител/ки ще
разкажат по вдъхновяващ начин за мотивите си да
се захванат с благотворителност, а чужди лектори
ще споделят опит в управлението на средства в
женски фондове, създаването на фондации и
изобщо – в начините жените да променят света
около нас.

Аурубис България ще връчи награди в
конкурса за проект на медна скулптура
"Аурубис - медното сърце на България".

София

25 ноември

OAK Швейцария организира Четвъртата
годишна среща на организациите, с които си
партнира в България.

София

Български дарителски форум
и Български фонд за жените организират
конференция на тема „Жените и
филантропията”

София, кинозалата в
НАТФИЗ и Склада – ул.
Бенковски, 11

Ще участват студенти четвърти курс от специалност
"Скулптура" към НХА, които имат задачата да
създадат проект на медна скулптура. Най-добрият
проект ще бъде реализиран и скулптурата ще бъде
поставена пред административната сграда на
компанията.

24 и 25 ноември
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Фондация Лале организира Трета работна
среща на междуведомствената работна
група от представители на правителствения
и неправителствения сектор в България по
проект "Изработване на национален
координационен механизъм и стандарти за
идентификация, защита и подкрепа на жени,
жертви на домашно насилие"

София

28.11.2011

Фондация Лале и Благотворително
дружество „Донка Паприкова” организират
изнесена работна среща на експертната
група по социално включване на AGE –
Европейската платформа на възрастните
хора.

София

28-29 ноември

Програмата на срещата включва обсъждане на е
стратегията на ЕС Европа 2020; възможности за
регламентиране на минимален доход в късна
възраст и предстоящата 2012 - Европейска година
на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията.

VIVACOM Rally Team и известният български
рали пилот Димитър Илиев продължават
стартиралата в София кампания „Ела в
отбора на победителите“ по повод успешния
край на състезателен сезон 2011, чиято цел е
да даде възможност на повече хора да се
докоснат до тръпката на автомобилния
спорт.

Пловдив

3 ноември

Варна

5 ноември

Бургас

8 ноември

В най-големите магазини на телекома, феновете ще
имат шанса да се срещнат с тазгодишните рали
шампиони, да получат подаръци и автографи, да
участват в множество игри и да спечелят
възможността да усетят тръпката на навигаторското
място до Димитър Илиев.

Целта на срещата е участниците да споделят
практически опит и изводи от работата си през
последните 2 години и да очертаят възможности за
продължение, развитие и надграждане на
разработените модели.
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