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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Декември 2014 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

#givingtuesday с Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България” 

Навсякъде + 
социалните 
мрежи 

http://www.givi
ngtuesday.org/ 

 

2 декември Това е ден, в който всички - предприемачи и експерти, семейства, 
компании, обществени организации, ученици и служители, могат 
да дарят малко от своя талант, пари, услуги, храна или просто 
време на някой, който има нужда от това. 

Ако ти звучи добре – направи го и ти. Ето как: 

- Избери кауза и я подкрепи. Няколко идеи от ФПББ. 

Подкрепи деца с увреждания ето тук: http://www.bcaf.bg/bg/deca-
i-vazrastni-s-uvrejdania.html 

Дари средства за образование, като си избереш кауза: 
http://www.bcaf.bg/bg/obrazovanie.html 

Помогни на семейства, чиито деца имат нужда от лечение и 
рехабилитация: http://www.bcaf.bg/bg/zdraveopazvane.html 

В дарителската ни платформа ще намерите още: 
http://www.bcaf.bg/bg/izberi-kauza.html 

-  Направи си #UNselfie. Снимай се и сподели каузата, която 
подкрепяш. Качи снимката си във Фейсбук, не забравяй и двата 
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хаштага - #GivingTuesday и #Unselfie. Разкажи на приятелите си. 

Присъедини се към инициативата на Фондация „Помощ за 
благотворителността в България" за #GivingTuesday и стани част от 
глобалното честване на на една нова традиция на щедрост. 

#GivingTuesday се отбелязва за първи път в България с ФПББ.  

Връчване на наградите „Валя 
Крушкина – журналистика за 
хората“, Фондация „Работилница 
за граждански инициативи” 

от 20:00 часа  

в Студио 1 на 
БНР 

4 декември Тази година бяха получени общо 75 номинации със 160 различни 
материала. Кой ще получи голямата награда ще се определи от 
членовете на журито, измежду номинираните материали въз 
основа на вота им в отделните категории.  

В третото издание на конкурса организаторите от ФРГИ добавиха 
нова категория – награда за фотография и операторско 
майсторство. Останалите категории са: печатна медия, електронна 
медия, онлайн медия и млад журналист.  

Конкурсът се организира за трета поредна година към Фонд „Валя 
Крушкина“, при Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“. Целта на инициативата е да отличи достойните 
журналисти, с активна гражданска позиция, отстоявана в името на 
гражданите. Интересът към конкурса и големият брой номинации 
и тази година потвърди нуждата от подобно начинание.  

Церемония за връчване на 
наградите „Доброволческа 
инициатива 2014” с участието на 
Президента Росен Плевнелиев, 
Фондация Лале и Национален 

Народен 
театър „Иван 
Вазов” – 
централно 
фоайе 

От 14 часа, 

на 5 
декември  -
Междунаро
ден ден на 

Конкурсът има за цел да покаже на обществото добрите 
доброволчески инициативи, осъществени през годината и да 
отдаде признание на хората, които ги реализират.  

Тази година бяха номинирани 66 разнообразни инициативи, 
осъществени от местни доброволци в 36 населени места, като три 
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алианс за работа с доброволци. 

Вход свободен 

 

доброволци
те, 

 

са реализирани в цялата страна. 
Най-добрите инициативи са избрани от жури в състав Анета 
Милкова, член на Управителния съвет на Българска Национална 
телевизия; Огнян Златев, ръководител на Представителството на 
Европейската комисия в България; Алексей Лазаров, главен 
редактор на вестник Капитал; Иван Станчов, основател и 
председател на УС на Фондация Карин дом и Бойко Станкушев, 
журналист. 

 

Служители на AVON България ще 
говорят открито срещу домашното 
насилие и ще популяризират 
едноименната кампания на 
Компанията за жени.  

 

Димитровград На 5 
декември 

Служителите на AVON ще раздават информационни листовки на 
ключови места в града в рамките на „16 международни дни срещу 
насилието над жени“, за да засилят информираността по темата и 
да привлекат общественото внимание към проблема.  

В края на ноември кампанията „Говори открито срещу домашното 
насилие” дари 50 000 лв. на първия кризисен център в 
Димитровград за жени и деца, жертви на тормоз. Сумата ще 
подпомогнe стартирането на дейността на центъра – обзавеждане 
и осигуряване на професионална помощ от психолози и юристи. 

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” ви кани 
на откриването на изложбата 
„Пазители на традициите“ 

 

18,30 ч. във 
фоайето на 
Общински 
драматичен 
театър,  
Кюстендил 

5 декември Защо да пазим традициите? Защо да се връщаме към корените и 
миналото? Прави ли ни това по-модерни граждани? Може ли 
обичаите и ритуалите да са атрактивни за младите хора и днес?  
Ако и вие търсите отговори на тези въпроси, елате на 5 декември, 
18,30 ч. във фоайето на Общински драматичен театър 
Кюстендил.Каним ви, заедно да празнуваме традицията 
преминала през времето, с фотографската изложба на Радич 

https://www.avon.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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Банев.  

Изложбата включва 20 снимки на тема традиции, обичаи, 
празници и фестивали в живота на българина. Фотографиите са 
направени по време на фестивала „Живо наследство 2014“, 
организиран от ФРГИ в рамките на едноименната програма.  

Изложбата ще ни върне към нашите корени и традиции, ще ни 
потопи в цвят и настроени и ще ни припомни, какво е съхранило 
историята и бита на българина. По време на фестивала „Живо 
наследство 2014“ участниците се потопиха в една малко 
позабравена атмосфера на български народни песни и хора, 
банатски обичаи и каракачански танци, възстановка на ритуали, 
демонстрация на древни техники за изработване на сувенири от 
восък, метал и мъниста.  

Благотворителен коледен базар на 
УниКредит Булбанк 

В три локации 
на банката в 
София 

9 декември Благотворителният коледен базар на УниКредит Булбанк се 
организира за трета поредна година в три основни локации на 
банката в София. На базара се продават подаръци, декорация и 
лакомства, ръчно произведени от колегите в банката. Известни 
кулинарни блогъри също са поканени да бъдат сред изложителите 
на базара. Новото е, че служителите ще могат да закупуват и 
предмети, произведени от деца и възрастни от социални 
институции и фондации: свещи, сапуни, коледна украса, играчки 
като по този начин се стимулира предприемачеството у тези 
организации.  

Със събраните средства ще се закупи медицинско оборудване за 
Детска кардиологична клиника при „Национална кардиологична 
болница“. 

http://www.unicreditbulbank.bg/


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет. 2 

Тел: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 
5 

 

Български дарителски форум 
организира Дарителска 
конференция „Филантропията. 
Начин на употреба” 

Хотел Балкан, 
от 9.00 до 17.30 

Без такса за 
членове, 
необходима е 
предварителна 
регистрация 

http://www.dfb
ulgaria.org/201
4/daritelska_ko
nferencia_bdf_2
014-2/ 

11 
декември 

Годишната дарителска конференция на БДФ ще се състои на 11 
декември, 2014 г., в хотел „Шератон“, София. 
Основни акценти:  
- Може ли филантропията да променя обществата или това е 
твърде наивно  очакване? 
- Какви са взаимоотношенията между донорите, държавата и 
неправителствените организации в Централна и Източна Европа? 
- Как разказването на дарителски истории вдъхновява хората да 
даряват повече и по-ефективно? 
- Дали социалното предприемачество е новият двигател за 
постигане на социална промяна? 
- Какви промени/рискове в полето на филантропията носят Венчър 
инвеститорите? 
- Как дарителите разбират, че са постигнали своите цели? 
Възможна мисия ли е измерването на ефекта от техните 
инвестиции? 

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” стартира 
благотворителната кампания 
„Тази Коледа, подари история!“ 

постоянен 
фонд 
„Фондация 
Работилница за 
граждански 
инициативи“ 

декември Инициативата се реализира чрез благотворителния онлайн 
магазин To gather together, където са събрани ръчно изработени 
сувенири и аксесоари.  Всички те са дарени на магазина от техните 
автори или са изработени по стара българска технология от хора, 
заели се с опазването на българското културно наследство. Затова 
всеки подарък носи отпечатъка на времето и има своя история. 

Всеки поръчал ще получи не само сувенир или аксесоар, но и 
художествен разказ за неговото създаване. Средствата от всеки 
закупен подарък ще се събират в постоянен фонд „Фондация 
Работилница за граждански инициативи“, чрез които ще продължи 
подкрепата на граждански инициативи, водещи до решаването на 

http://www.dfbulgaria.org/
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конкретни проблеми в различни общности. 

Купувайки подарък с история от To gather together всеки подкрепя 
кауза и става част от продължението на историят 

Фондация Лале  организира среща 
на Групата за анализ на 
социалното въздействие в  

България с гост Ruth Whateley, 
International Networks Director 
Social Impact Analyst Association 

С покана 12 
декември 

Групата бе създадена през юни 2013 като форум за обмяна на 
информация и практики в сътрудничество с международната SIAA. 
http://www.siaassociation.org/ 

 

Фондация „Работилница за 
граждански инициативи”  
организира благотворителната 
инициатива No dinner dinner 

 

 декември През декември, за трета поредна година ФРГИ ще реализира 
дарителската инициатива No dinner dinner /Вечеря без вечеря/.  

Идеята е, чрез изпращане на авторска, електронна покана, за 
несъществуващо събитие, да се поканят дарители, да подкрепят 
дейността на фондацията, с определена сума и вместо да прекарат 
една вечер навън да останат в компанията на семейството и 
близките си хора.  

Всички дарени средства ще се събират в постоянен фонд 
„Фондация Работилница за граждански инициативи“, чрез, който 
ще продължи финансирането на граждански инициативи, водещи 
до решаването на конкретни проблеми в различни общности.  

Обявяването на крайните 
резултати от националната 
кампания „Място в сърцето“, 
инициатива на Фондация 

 декември През декември предстои обявяването на крайните резултати от 
националната кампания „Място в сърцето“. В момента тече 
реализиране на проектите за оживяване на шест емблематични 
места в шест български града. Заключителни ремонтни дейности 

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.siaassociation.org/about/staff/ruth-whateley/
http://www.siaassociation.org/
http://www.siaassociation.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/fond_articles.php?page=fond_articles&&id=24&v=6
http://www.wcif-bg.org/fond_articles.php?page=fond_articles&&id=24&v=6
http://myastovsarceto.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/
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„Работилница за граждански 
инициативи” 

се осъществяват в Сливен, Габрово, Плевен, Бургас, Варна и Стара 
Загора.  

Проектът в Сливен приключва с ремонт на покривната конструкция 
на параклиса „Свети Мина“. Средствата събрани от дарителския 
етап в кампанията ще подкрепят оживяването на църквата „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в Бургас и поставяне на художествено 
осветление на Малките терми във Варна. Събраните над 6 000 лв. 
за Габрово ще бъдат използвани за ремонт на декоративното 
езеро и възстановяване на водната растителност в „Градинката с 
мечето“.  В Зоопарка в Стара Загора предстои създаването на 
детски приключенски кът от естествени материали, а в Плевен  
изграждането на стационарно игрище по боче за деца със 
специални потребности.  

Дарителският етап в кампанията продължава за местата, избрани 
от публиката в: София, Пловдив, Благоевград, Кърджали, Ямбол и 
Русе. Всеки може да подкрепи тяхното обновяване чрез онлайн 
дарение, по банков път или чрез дарителски смс на номер 17 777, 
с текст DMS MYASTO. Националната кампания стартира в началото 
на октомври 2013 година.  Основната цел на кампанията е да 
провокира дарителството и гражданското участие за подобряване 
състоянието на различни обекти в градската среда, които хората 
носят в сърцата си като символ на града. 

Евробет и Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 
търсят млади творци и 
изпълнители за програмата 

Формуляр за 
кандидатстван
е и още 
информация 
ще намерите в 

До 19 
декември 

Първите девет стипендианти на програмата „Евробет – Талант“ 
бяха представени на сцената на фестивала "Аполония" - четирима 
фотографи, двама пианисти, двама вокални изпълнители и една 
дама занимаваща се с графика. Ментори в програмата са 
музикантът Теодосий Спасов, актьорът Владимир Пенев, 

http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/674-2014-09-02-09-45-23.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/674-2014-09-02-09-45-23.html
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„Евробет Талант“. 

 

сайта на ФПББ. 

http://www.bca
f.bg/bg/aktualn
o/696-evrpbet-i-
fpbb-tasyat-
oste-mladi-
talanti.html 

 

фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов, танцьорите 
Калоян Иванов и Светлин Димитров. 
Категориите в конкурса са: 
- Музика (класическа, поп, рок, джаз) – вокални и инструментални 
изпълнители, солови или в група; 
- Визуални изкуства - живопис, графика, фотография; 
- Танцово изкуство – съвременен танц, индивидуални 
изпълнители, в двойка или група. 
Участниците в програмата ще имат възможност да получат: 
Финансова подкрепа в размер: 
-- До 1 500 лв. за индивидуални участници и двойки; 
-- До 4 000 лв. за групи. 
Подкрепа от ментори – изявени български творци и изпълнители в 
конкурсните области. 

Американска Фондация за 
България обявява конкурс за 
съфинансиране на извънкласни 
школи по математика, 
информатика, физика, химия, 
астрономия и биология за 
учебната 2014/2015 година. 

 19 
декември 

Основната цел на тази инициатива е да насърчи и подпомогне 
учителите от математическите и природоматематическите 
гимназии, като ги стимулира да посветят своите усилия в по-
задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да 
имат възможност за повече индивидуални занимания със своите 
ученици с изявени интереси в изброените области. 

Документи за кандидатстване се приемат до 19 декември  2014 г. 

Rinker’s Challenge: 
предизвикателство за стартиращи 
предприемачи -  
Център "Ринкър" към Фондация 
„Помощ за благотворителността в 

http://rinkercen
ter.org/ 

 

До 31 
декември  

Програмата Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на 
стартиращи предпремачи да преминат през структурирана 
система от обучения, да получат персонални съвети от водещи 
професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и 
да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. 

http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/696-evrpbet-i-fpbb-tasyat-oste-mladi-talanti.html
http://afbulgaria.org/
http://afbulgaria.org/
http://www.bcaf.bg/
http://www.bcaf.bg/
http://rinkercenter.org/
http://rinkercenter.org/
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България” Програмата има няколко етапа, съчетаващи обучение и 
състезание. От 30 участници в първия етап до втория ще достигнат 
до 12. Те ще разработят своята бизнес идея, ще оценят нейната 
приложимост, ще изготвят бизнес-план какъвто един 
инвестиционен банкер иска да види. Бюджет от 10 000 лева е 
предвиден за маркетингови проучвания за най-обещаващите 
проекти. В последния етап 3-те най-добри бизнес проекта ще 
получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки, 
както и помощ в осъществяването им в периода от май 2015 до 
март 2016. 

 


