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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Април 2014 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Стартира новото издание на фотоконкурса 
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА”, 
организиран от Български дарителски 
форум и Фондация „Помощ за 
благотворителността в България" 
 

http://www.blag
obektiv.org/uslovi
a-2014.html 

2 април Фотоконкурсът има за цел да покаже и да популяризира ролята на 
благотворителността в обществото. Със средствата на фото 
журналистиката търсим да покажем инициативи, програми и услуги, 
които дават по-добро качество на живот, целите (каузите) и 
работата, която вършат граждански организации и активисти, какви 
са емоциите, трудностите и резултатите от тяхната работа - работа, 
която обикновено остава незабелязана или е трудно да се разкаже, 
без да се покаже.  
Конкурсът е национален и годишен. Неговото първо издание е през 
2012 г. 

 

Документална изложба „Благодетели и 
дарителство в България – между идеала и 
реалността“, инициирана от Американска 
фондация за България и Български 
дарителски форум 

Фоайето на 
Централната 
сграда на БАН, 
ул. „15 ноември” 
№1 

От 31 март  

до 13 април 

Във фотографии и документи експозицията представя българи, 
дарили имоти и средства, за да направят „благодеяние” в полза на 
хората и страната си. Благодарение на тяхната щедрост се изграждат 
училища, читалища, библиотеки и паметници, откриват се болници, 
приюти за сираци и самотни възрастни хора, отпускат се стипендии 
за образование, дават се пари за наука и култура, за сънародници, 
останали извън пределите на страната ни. Всички тези страни на 
дарителската традиция са показани тематично в отделни табла. 
Изложбата се основава на материалите от тритомната 
Енциклопедия, посветена на дарителите и дарителството в периода 
на Третата българска държава.  

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.afbulgaria.org/
http://www.dfbulgaria.org/
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Благотворителен Великденски базар на 
УниКредит Булбанк 

В офисите на 
банката 

4 април На 4 април служителите на УниКредит Булбанк ще продават на 
колегите си собственоръчно направени от тях сувенири, 
великденска украса, сладкиши и др. В три от сградите на банката в 
София доброволци ще събират средства за избрани от служителите 
на банката каузи.  

С набраните средства ще бъдат подпомогнати ателие „Прегърни 
ме“, две деца с двигателни проблеми от гр. Попово и ще бъде 
реставрирана площадката пред Дома за слепи хора на ул. „Балша“ в 
София. Освен със средства, служителите на банката ще се включат в 
ремонта и с доброволен труд. 

 

Изложба „ComiX4 = Комикс за 
равенопоставеност”, посветена на борбата 
срещу расизма в Европа, организирана от 
Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” 

 

Vivacom Art Hall, 
София 

До 6 април Изложбата включва 32 комикса, носители на Първата Европейска 
награда за най-добри непубликувани комикси от автори с 
мигрантски произход. Комиксите са разпределини в три 
категории - "Стереотипи", "Борба срещу расизма", "Истории за 
миграцията". В рамките на изложбата ще се проведе и уъркшоп по 
темата. 

Чрез техниката на изобразителното изкуство, съчетаваща думи и 
рисунки, творците пресъздават истории и събития, свързани с 
миграцията, които самите те са преживели. Главната цел на проекта 
е да предизвика диалог, да постави на дневен ред темата за 
непрекъснато променящата се картина на обединена Европа и 
процесите, събиращи или разделящи хората. 

 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” е домакин на „Ден на 
неправителствените организации”, 
организиран за шеста поредна година, 
съвместно с „Майкрософт” България  

Vivacom Art Hall, 
от 10,30 ч. 

14 април Основните теми в рамките на инициативата са – представяне на 
Office 365 за неправителствени организации, с лектори: Даниела 
Зечевич и Анна Кошничарова – Иванова, Майкрософт България и 
дискусия на тема „От къде да започнем“.  Друга интересна и много 
актуална тема са „Дигитални комуникации – добри практики на 

http://www.unicreditbulbank.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.microsoft.com/bg-bg/default.aspx
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граждански организации“.  

На срещите през изминалите години са дискутирани различни теми 
от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора. 
Представена е програмата за дарения на софтуер за НПО „ТехСуп – 
България”и програмата ЕУГА на Майкрософт, различни ИКТ-
инициативи на граждански организации. Обсъждано е използването 
на съвременните технологии, (интернет базиране на данни т. нар. 
„облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, 
интернет маркетинг за НПО, он-лайн дарения и др.)  за 
популяризиране на каузите и инициативите на НПО сектора и много 
други теми. 

 

Аурубис България огранизира среща на 
ученици от клуб "Екология" към СОУ "Саво 
Савов" с мениджър от компанията 

От 15.00 ч, в 
Информационен 
център,  

град Пирдоп 

15 април Диана Димитрова, мениджър "Екология" в Аурубис България, ще 
говори с учениците  от клуб "Екология" към СОУ "Саво Савов" по 
темата "Опазване на околната среда" 

 

 

Почистване на района около язовир 
„Душанци”, по инициатива на служителите 
на  Аурубис България 

язовир 
„Душанци”,  

с. Душанци 

16 април Аурубис България продължава с кампанията „Зеления месец на 
Аурубис”, като  този път по идея на служителите си насочват ресурси 
за почистване района около язовир Душанци.  

13.00 ч . – организиран транспорт от паркинга пред 
административната сграда на Аурубис България; 

7.30 ч. – организиран транспорт от яз. Душанци в посока Пирдоп - 
Златица. 

Инициативата е отворена за всеки желаещ да се включи! 

Записване за участие до 11 април 2014 г. 

 

http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
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Български дарителски форум организира 
среща-дискусия „Анонимни ли са 
дарителите в медиите?” 

9.30 ч, в "Брейн 
Тръст", бул. „Дж. 
Баучер“ 76 А,  

ет. 3  

(срещу хотел 
Кемпински 
Зографски) 

24 април На нея ще присъстват представители на СЕМ, изпълнителни и 
програмни директори, главни редактори и юристи на медии, както и 
компании и фондации - членове на БДФ, които инвестират във 
важни обществени каузи, а също и партньорски организации, с 
които сме работили по този въпрос.  
Във фокуса на дискусията ще бъде проблем, който заедно сме 
дефинирали - а именно, че голяма част от електронните медии не 
споменават имената на дарителите при реализирани от тях 
устойчиви, социалноотговорни инициативи и проекти.  

 

Благотворителен концерт срещу насилието, 
организиран от Фондация "Български фонд 
за жените" 

от 20.00 ч.,  

клуб *MIXTAPE 
5*,  

(бул. България 1, 
подлез Галерия ) 

24 април Победителката в X Factor Жана Бергендорф, групите Der Hunds и 
CRASHBRAKE, и момичетата от Sonya Pole Studio ще участват в 
благотворителен концерт срещу насилието, организиран от 
фондация "Български фонд за жените".Билетите ще бъдат на цена от 
6 лева, а приходите от тях, както и от останалите дарения, ще отидат 
за осигуряване на пакети с хуманитарна помощ за жертви на 
насилие в крисизните центрове на „Алианс за защита срещу 
домашното насилие”.  

Целта на събитието е да се информират младите хора за мащабите 
на проблема с домашното насилие у нас, вариантите за превенция и 
местата, където може да се потърси подкрепа при случай на 
насилие. Повишаването на чувствителността на обществото към 
насилието е сред мисиите на организаторите от фондация „Фонд за 
българските жени”, част от „Алианс за защита срещу домашното 
насилие”. В *MIXTAPE 5* ще има и щанд, на който благотворително 
ще се продават разни малки красоти – книги, дискове, бижута. 
Присъстващите дами ще могат да се научат на танца на пилон, който 
изпълнява Лив Тайлър в клипа към Crazy на AEROSMITH. За това ще 
им помогнат акробатките на пилон от Sonya Pole Studio, чиито 
атрактивни изпълнения ще гледаме през цялата вечер. Пазете 

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.bgfundforwomen.org/
http://www.bgfundforwomen.org/
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входните си билети, защото "София Мюзик Ентърпрайсис" отново 
имат изненада за някои от вас, казали "Не на насилието". Избрани с 
томбола щастливци ще си тръгнат с пропуски за концерта на 
AEROSMITH в София, който ще бъде на 17 май на стадион 
"Локомотив".  

Жана Бергендорф и музикантите от CRASHBRAKE ще направят 
вечерта по-"аеросмитска", като изпълнят няколко песни от 
репертоара на Стивън Тайлър и звездната му компания. 

Български дарителски форум празнува своя 
10-ти рожден ден 

Мястото на 
събитието ще 
бъде уточнено 
по-късно 

25 април Български дарителски форум ще отбележи 10 години от създаването 
си с голямо парти за своите приятели, съмишленици и партньори – 
очаквайте покани и други изненади! 

 Поредна инициатива от Зеления месец на 

Аурубис България -  "Цветен кът за всяко 
дете"  

гр. Златица 

с. Душанци 

26 април За втора година в партньорство с училищата и детските градини 
компанията Аурубис България организира инициатива за залесяване 
на зелените площи и облогородяване на откритите пространства в 
дворовете на учебните заведения: - гр. Златица - СОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“, ЦДГ „Слънце“,ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов“; гр. 
Пирдоп - СОУ „Саво Савов“, НУ „Тодор Влайков“, ЦДГ „Невена 
Генчева“, ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“ и филиал „Снежанка“; с. 
Душанци – ЦДГ . 

 

Фондация Лале кани, колеги, партньори и 
приятели да се включат в национална 
кампания „Европейския ден на 
солидарност между поколенията” на 29 
април 2014 - ден на общуване, споделяне и 
зачитане.  
Включете се и вие!   

 

Десетки 
населени места 
в България 

29 април 
2014 г. 

(както и 
дните преди 
и след този 

ден) 

 

Солидарността между поколенията е важна за всички нас - като 
хора, семейства и общество. Тя означава приемственост, 
устойчивост и сигурност.  
Смисълът на този ден е да организираме и насърчим   разнообразни 
съвместни събития с хора от всички възрасти и да привлечем 
вниманието на обществото към човешката солидарност, която е 
особено нужна в трудни периоди.   

http://www.dfbulgaria.org/
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg
http://www.tulipfoundation.net/
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Продължава дарителският етап в  
националната кампания  „Място в сърцето“ 
на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи” 
 

Цялата страна До края на 
юли 

Дарителският етап за обектите от 12-те града, събрали най-много 
гласове в националаната камапания “Място в сърцето“, продължава 
до края на месец юли. До тогава всеки може да подкрепи любимо 
място на сайта на кампанията чрез онлайн дарение, чрез смс или по 
банкова сметка.  
Със събраните средства ще бъдат финансирани проектите за 
възстановяване и ремонтиране на  определените от публиката  12 
емблематични  места в 12 български града. 

Научете кои са избраните места и дарете на сайта на кампанията: 

http://myastovsarceto.bg 
 

 

http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/

