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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

за месец ЮЛИ 2012 
 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Благотворител” 
празнува своя 8-ми рожден ден.  

Vivacom Art Hall, ул. 

Гурко (в сградата на 

Телефонната палата)  

2 юли, от 18.30ч.  
 

За да поздравим нашите партньори и приятели от екипа на Фондацията, 
които работят, за да могат децата от институциите да имат равен шанс с 
останалите.  

Годишна среща на Фондация 
работилница за граждански 
инициативи (ФРГИ).  

 

Хотел „Феста 
Барсело”, София 

 

2 юли  

10:00-16:00ч.  

 

 

Темата на Годишната среща на ФРГИ е „Местното дарителство за местно 
развитие”. Фокусът са обществените фондации и тяхната роля в 
развитието на общностите по места, а също и младежките банки – какво 
представляват и как да бъдат ефективно приложени на българска почва, 
как да ползват доброволци за местни каузи. На срещата ще бъдат 
обявени и победителите в конкурса за есе или снимка "Моят опит с 
програмите на ФРГИ".  

Обучение на ФРГИ за създаване на 
младежки банки.  

гр. Белчин баня 

 

2-5 юли 

 

 
В рамките на 4 дневното обучение на ФРГИ международен експерт ще 
обучи 12 души от  организации и населени места от цялата страна как се 
създава и управлява младежка банка. Ще бъдат представени модела, 
структурата, начините за набиране на младежи, успешни методи за 
набиране на средства, оценка и мониторинг на проекти. Младежката 
банка  представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана 
изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във 
филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено 
населено място.  

http://www.blagotvoritel.com/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Начало на нова дарителска 
програма на ФРГИ , насочена към 
студенти в неравностойно 
положение с финансовата подкрепа 
на Първа инвестиционна банка и в 
партньорство с УНСС.  

 

 
3 юли  

 

 
За програмата могат да кандидатстват  студенти в неравностойно 
положение, икономическа специалност, завършили първи курс с общ 
успех минимум 4.50. Ще се оценява и мотивацията на кандидатите за 
професионална реализация. 
За първи път в подобна дарителска програма на одобрените кандидати 
ще се предоставят стипендии дългосрочно - по време на следването им 
във втори, трети и четвърти курс на бакалавърската им степен. 
Предвидени са средства за закупуване на учебни пособия в началото на 
всяка учебна година на стойност 500 лева. Допълнително на одобрените 
се дава възможност за стаж в банката и дори наемане на постоянна 
позиция. Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия, в която ще 
участват представители на банката, ФРГИ и УНСС.  
 

 
Фондация Лале организира Втора 
„Борса на проекти и идеи” в Русе в  
рамките на проект, финансиран от 
Тръст за Гражданско Общество в 
Централна и Източна Европа. 
 

 
Русе 

 
4 юли  

 
Целта на Борсата е за втора поредна година да срещне представители 
на неправителствени организации от региона на Русе и местния бизнес, 
които взаимно търсят и предлагат стоки, услуги и доброволен труд, като 
единственото правило е, че не се говори за пари. 

ФРГИ ви кани на церемония по 
връчване на годишни награди 
„Заедно”.  

 

Гранд Хотел „София” 

 

 

 

5 юли, 19:00 
часа 

 

 

 
За седми пореден път Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” ще връчи ежегодните си награди за благотворителност 
„Заедно”. Чрез тях ФРГИ отбелязва едновременно сериозните усилия на 
гражданските организации да получат финансова подкрепа и 
медийното отразяване на различни тенденции в дарителството.  
 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.fibank.bg/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.wcif-bg.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

ОББ представя Sofia Rocks София 7-8 юли 
Най-мащабното рок събитие на годината с участието на култовите Гънс 
енд Роузис е част от празненствата по повод 20-годишнината на ОББ. 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
(ФПББ) и Български дарителски 
форум организират изложба на 
номинираните фотографии в 
националния фотоконкурс 
„Благотворителността през 
обектива”.  

 

 

 

Градинката пред 
„Кристал” в София 

 

 

 

10 юли- 24 юли 

 

Изложбата има за цел да популяризира ролята на благотворителността в 
обществото.  
Със средствата на фото журналистиката показваме инициативи, 
програми и услуги, които предлагат по-добро качество на живот, целите, 
каузите и работата на граждански организации и обикновени хора, 
емоциите, трудностите и резултатите от работа, която обикновено 
остава незабелязана или е трудно да се разкаже, без да се покаже. 

Сосиете Женерал Експресбанк 
подкрепя Международния балетен 
конкурс във Варна. 

гр. Варна, Летен 
театър, Морска 
градина 

15-30 юли  

 

Сосиете Женерал Експресбанк е генерален спонсор на 25-тото издание 
на Международния балетен конкурс - Варна. Банката традиционно 
подкрепя престижната надпревара. Основната й цел е да се събере 
балетната младост от всички страни и да открие пътя на най-
талантливите към световната сцена.  

Фондация Лале организира Втора 
„Борса на проекти и идеи” в 
Пловдив в рамките на проект, 
финансиран от  Тръст за 
Гражданско Общество в Централна 
и Източна Европа. 

Пловдив  

 

  

17 юли  

Целта на Борсата е за втора поредна година да срещне представители 
на неправителствени организации от региона на Пловдив и местния 
бизнес, които взаимно търсят и предлагат стоки, услуги и доброволен 
труд, като единственото правило е, че не се говори за пари.  

 

Американска фондация за 
България ще проведе своята 
седмата стипендиантска среща.  

 

Пампорово 19-27 юли   

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.sgeb.bg/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
(ФПББ)  организира Еко-
образователен лагер "С дъх на 
смола" за деца от бедни семейства 
от Ракитово. 

 

Mестността "Беглика" 

 

Юли  

 

15 деца от Ракитово участват в Еко-образователен лагер. Освен че са от 
социално слаби семейства, децата са избрани и след оспорван конкурс 
за есе на природозащитна тема. Еко-образователният лагер "С дъх на 
смола" се осъществява от екип на сдружение „Байкария“. Средствата в 
размер на 3000 лева са осигурени от благотворителна фотографска 
изложба, с която Софарма АД и ФПББ отбелязаха Деня на Земята, и от 
допълващо дарение от компанията.  

Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
(ФПББ) ще обяви  апел за набиране 
на средства за стипендиантската 
програма "Готови за успех". 

 

България  

 
Юли  

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програмата на ФПББ, 
осъществявана в партньорство с Фондация "Сирак" от 2006 г. 
Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, 
които се отглеждат от роднини или в социални домове и имат високи 
постижения в предходната учебна година.  
През юли започва активното набиране на дарения, за да се осигурят 
средствата за стипендии за учебната 2012-2013 година. 
Средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и 
от частни лица.  
Водещ критерий е успехът на кандидатите.  

Американска фондация за 
България ще обяви резултатите от 
конкурса за финансиране на 
студентски филмови проекти. 

 

На сайта на 
Американска 
фондация за България 

Юли  

 

ОББ подкрепя Празника на град 
Левски                       

 

гр. Левски 

 

18 юли 

 

 
 
ОББ ще празнува с гр. Левски 67 години от обявяването му за град. 
Празненствата включват редица състезания за деца, спортни и 
художествени мероприятия. 

http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://bcaf.bg/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

ОББ подпомага Международния 
„Панаир на киселото мляко” в 
Разград 

Разград 25-27 юли 

В рамките на 3 дни община Разград и ОББ ще отбележат 11-тото 
издание на панаира, в рамките на който се провежда и фестивал на 
народните традиции и художествените занаяти. 
Многобройни концерти и участия на международни фолклорни състави 
ще радват посетителите на събитието. 

ОББ е спонсор на Летен фестивал 
„Сцена на вековете“. 

 

Велико Търново 27 юли - 5 август 

Традиционното ежегодно събитие в старата столица среща подкрепата 
на ОББ. Посетителите ще се насладят на образци на оперното и балетно 
изкуство, сред които „Риголето“, „Турандот” и „Дон Кихот”. 

Сосиете Женерал Експресбанк 
подкрепя Международния джаз 
фестивал "Варненско лято".  

 

гр. Варна, 
Археологически 
музей 

 

27-29 юли, 
20:30ч. 

 

21-вото издание на Международния  джаз фестивал "Варненско лято" 
ще се проведе от 27-ми до 29-ти юли, като и тази година Сосиете 
Женерал Експресбанк е един от партньорите на фестивала.  Фестивалът 
е основан през 1992 година. Провежда се по инициатива на 
саксофониста Анатолий Вапиров всяка година в края на юли и началото 
на август в продължение на 3 дни. Основен организатор е Община 
Варна в партньорство с "Варненско джазово общество".  

 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.sgeb.bg/

