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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Февруари 2015 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Проект на годината 2014 на Фондация 
Лале 

info@tulipfoun
dation.net 

Номинации 
се приемат 
до 12 
февруари 
2015 

Фондация Лале обявява конкурс Проект на Годината 2014 за 
най-добри проекти на граждански организации в социалната 
сфера осъществени през 2014 г.  

В конкурса са поканени да участват граждански организации, 
които през 2014 са изпълнявали проект, насочен към 
подобряване на условията, възможностите и качеството на 
живот на групи от хора или на общността в дадено населено 
място, без разлика на размера и източника на финансирането, 
мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които 
те обслужват. 

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. 
Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от 
Интернет страницата на Фондацията или получен по имейл. 
Номинации се приемат до 12 февруари 2015 година по 
електронна поща info@tulipfoundation.net или на адрес: 
Проект на Годината 2014, Фондация Лале, ул. „Река Осъм” № 
1, an. 2, София 1124. 

 

 

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.tulipfoundation.net/
mailto:info@tulipfoundation.net
mailto:info@tulipfoundation.net
http://www.tulipfoundation.net/showfile.php?file=Application%20PY%202014%20BG.doc
http://www.tulipfoundation.net/id-1005/Project_of_the_Year_2014.html
mailto:info@tulipfoundation.net
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Прес конференция на Райфайзенбанк 
по повод отчитане на резултатите от 
Шестата дарителска кампания „ИЗБЕРИ, 
ЗА ДА ПОМОГНЕШ” 

11.00 ч. 
Новотел София 

4 февруари Ще бъдат отчетени резултатите по кампанията и връчени 
символични чекове с даренията на бенефициентите в 
присъствието на главния изпълнителен директор на 
Райфайзенбанк - г-н Оливер Рьогл. 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ организира изложбата 
„Пазители на традициите“ 

от 18:30 часа в 
Дом на киното 

4 февруари Изложбата включва 20 снимки на фотографа Радич Банев на 
тема традиции, обичаи, празници и фестивали в живота на 
българина. Фотографиите са направени по време на фестивала 
„Живо наследство 2014“, организиран от Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ в рамките на 
едноименната програма. 

В рамките на събитието от 19 ч. ще бъде представен филма 
„Където свършва пътят“ на оператора Иван Николов. В него 
участват представители на организациите подкрепени по 
програма „Живо наследство“ 2014 г. Историите на хора 
избрали трудният път на опазване на миналото и традициите 
ни и мисията да предадат знанието на поколенията след тях. 

Събитието 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.Програма „Живо 
наследство“ е най-дългогодишната програма управлявана от 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“. От 
началото на своето съществуване програмата е подкрепила 
повече от 150 организации от цялата страна, работещи 
за  развитието на малки общности, в областта на културното 
материално, нематериално и природно наследство. 

 

http://www.rbb.bg/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
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Rinker’s Challenge: предизвикателство 
за стартиращи предприемачи -  
Център "Ринкър" към Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България"   

 

http://rinkercen
ter.org/ 

 

6 – 7 
февруари 

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. 

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. 

SG Експресбанк организира откриване 
на изложба на завършващите 
бакалаври от факултет „Изящни 
изкуства” на Национална Художествена 
академия (НХА) 

Факултет за 
изящни 
изкуства, НХА 

Откриване 11 
февруари 
(сряда),  

От 18:00 часа 

 

11–26 
февруари 

По време на откриването ще бъдат връчени награди  за 
двумесечен творчески престой на студенти,  докторанти и 
преподаватели в Сите дез’Ар – Париж.  

Събитието е част от парньорската програма на банката с 
Национална Художествена Академия, която се провежда за 
9та поредна година. 

Вход свободен, в галерия Академика – Национална 
Художествена Академия на ул. Шипка №1. 

 

http://www.bcaf.org/webmail
http://www.bcaf.org/webmail
http://www.bcaf.org/webmail
http://rinkercenter.org/
http://rinkercenter.org/
http://www.sgeb.bg/
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Церемония по връчване на Годишния 
знак “Отговорна компания - отговорни 
служители”, по инициатива на 
Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” 

Студио 5, НДК, 
вход А3, пл. 
“България” 1, 
гр. София 

12 февруари Знакът се връчва на работодатели, които насърчават своите 
служители да даряват редовно време и ресурси за обществено 
значими каузи като част от социално отговорните програми на 
компаниите. 

Фондация “Помощ за благотворителността в България” учреди 
това отличие съвместно с Българско дружество за връзки с 
обществеността и Българска асоциация за управление на 
хора.  

Годишният знак “Отговорна компания - отговорни служители” 
има за цел да отдаде заслуженото признание за усилията на 
специалистите по Човешки Ресурси и Вътрешни Комуникации 
в компаниите, които правят дарителството от работното място 
не само възможно, но и лесно и ефективно. Както и да 
направи видима ангажираността на компаниrтe в 
промотирането на социална отговорност и ангажираност сред 
служителите.   

Старт на кампания за популяризиране 
на новите възможности за даряване в 
ДМС платформата – Български 
дарителски форум 

http://www.dm
sbg.com 

16 февруари С кампанията ще бъдат популяризирани реновирания сайт  на 
ДМС платформата за благотворителни смс-и 
(http://www.dmsbg.com) и разработените нови 
функционалности за даряване  – онлайн дарения през 
системата epay.bg  и вирутален ПОС терминал от ОББ, както и 
възможност за месечен смс-абонамент.  

SG Експресбанк организира откриване 
на изложба на завършващите 
бакалаври от факултета по „Приложни 

Факултет за 
приложни 
изкуства 

От 4 до 20 
март  

Ще бъдат наградени студенти, докторанти и преподаватели  с 
двумесечен творчески престой Сите дез’Ар – Париж. 

Събитието е част от парньорската програма на банката с 

http://www.bcaf.org/webmail
http://www.bcaf.org/webmail
http://www.sgeb.bg/
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изкуства” на Национална Художествена 
академия (НХА) 

Откриване на 4 
март (сряда), в 
галерия 
Академика – 
Национална 
Художествена 
Академия на 
ул. Шипка №1 

от 18:00 часа 

 Национална Художествена Академия, която се провежда за 
9та поредна година. 

Вход свободен. 

Фондация Лале организира четвърта 
работна среща за организациите, 
финансирани по програмата „Вяра в 
децата и семейството” в 
сътрудничество с фондация Оук  

София 26 - 27 
февруари  

Програмата на срещата включва обмяна на информация и 

опит между организациите, представяне на работещи 

практики, работа върху подходи и начини за овластяване на 

семействата, възможности за сътрудничество,  подготовка за 

оценка на социалното въздействие на проектите и програмата. 

Целта на програма „Вяра в децата и семейството” е да  

идентифицираме, подкрепим, анализираме и опишем заедно 

с подкрепените организации различни съвременни модели за 

подкрепа на деца и семействата им в общността като 

ефективен начин на превенция на настаняването на деца в 

социални институции в България. 

Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“обявяват резултатите от 
националната кампания „Място в 
сърцето“ 

http://www.wc
if-bg.org 

февруари С възстановяване на параклиса „Свети Мина“ в Сливен и с 
проект за оживяване на Зоопарка в Стара Загора, приключи 
националната кампания „Място в сърцето“ за два български 
града. 

http://www.tulipfoundation.net/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://myastovsarceto.bg/
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 Последният етап от кампанията завърши през декември 2014 
г. В рамките на инициативата бяха проведени редица събития 
с цел набиране на средства за оживяване на 12 емблематични 
места в 12 български града. В резултат бяха събрани 18 000 лв. 
за обновяване на параклиса „Свети Мина“ – „място в сърцето“ 
на сливналии. Там са поставени нови входни врати, външна 
източна ограда, възстановена е външната чешма с пейка, 
ремонтирани са  покрива и фасадата на параклиса, както и 
дворното пространство. 

В резултат от кампанията ще бъде разширена клетката на 
грабливите птици в Зоопарк – Стара Загора. Проектът за 
ремонта е съгласуван с общината и се очаква да стартира през 
втората половина на годината. Каузата на старозагорци да 
оживят своето любимо място беше подкрепена по време на 
третото Благотворително масово бягане „Стара Загора, най-
спортният град“ и от индивидуални дарители на  Дарителски 
кръг от  декември 2014 г. Общата събрана сума за 
оживяването на Зоопарка е 10 000 лв.  

Предстои да бъдат обявени резултатите от кампанията за 
Бургас, Варна, Габрово, София и Плевен. Подробна 
инфомрация за събраните средства и реализираните 
инициативи по места, може да следите на сайта на 
националната кампания.  

Организаторите на кампанията - ФРГИ, съвместно с 
Обществените фондации в Сливен и Стара Загора благодарят 
на всички, които дариха от сърце за „място в сърцето“ и 
направиха възможно оживяването на любимите места.  

http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=520
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=521
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=512
http://myastovsarceto.bg/index.php?page=articles&id=512
http://www.wcif-bg.org/news.php?page=news&&id=2649&v=6
http://www.wcif-bg.org/news.php?page=news&&id=2649&v=6
http://www.wcif-bg.org/
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